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TS. NGUYỄN PHI HÙNG
Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Thương mại và phân phối là trung gian quan trọng kết nối giữa sản xuất và 
tiêu dùng. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lưu thông và tiêu thụ 
hàng hóa/dịch vụ, thương mại và phân phối còn là công cụ kích thích trở 

lại sự phát triển hoạt động sản xuất của một quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế sâu rộng, thương mại và phân phối còn góp phần mở rộng quan hệ thương 
mại xuyên biên giới, tăng cường giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các 
quốc gia. Có thể thấy, hoạt động thương mại và phân phối chính là nòng cốt cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nền kinh tế.

Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong bối cảnh của đại 
dịch Covid-19 đã thay đổi mạnh mẽ xu hướng tiêu dùng của người dân, dẫn đến 
sự chuyển biến quyết liệt trong cách thức vận hành hệ thống thương mại và phân 
phối. Điều này, đã đặt nhiều doanh nghiệp Việt Nam vào tình thế khó khăn, yêu 
cầu các doanh nghiệp cần phải thay đổi để thích ứng với bối cảnh mới, đồng thời 
ứng phó hiệu quả trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. 

Với mong muốn tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các 
nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân 
phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Phân hiệu 
Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường 
Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Negeri Surabaya 
(Indonesia) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Thương mại và 
Phân phối” lần thứ 4.

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở khoa học về hoạt động thương 
mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; 
mô tả khái quát thực trạng hoạt động thương mại và phân phối của Việt Nam 
trong các lĩnh vực, ngành hàng và doanh nghiệp dưới sự tác động của đại dịch 
Covid-19; từ đó dự báo triển vọng thị trường và đề xuất chính sách, giải pháp khôi 
phục, thúc đẩy phát triển thương mại và phân phối cho các lĩnh vực, ngành hàng 
và doanh nghiệp Việt Nam. 

Hội thảo đã nhận được 167 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia, 
các nhà quản lý trong và ngoài nước. Bên cạnh các đơn vị truyền thống như 
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Trường Đại học Thương mại, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học 
Quy Nhơn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại 
học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Học viện Ngân hàng, 
Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Bạc Liêu, Đại học Thái 
Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh...; Hội thảo 
năm nay thu hút thêm được nhiều gương mặt mới đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường 
Đại học thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Hàng không Việt Nam; 
Đại học Lao động xã hội; Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Vinh; Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện ngoại giao, Học viện 
Kỹ thuật quân sự; Đại học Duy Tân cùng với sự tham gia của đại diện một số cơ quan quản 
lý nhà nước và hiệp hội như Bộ Ngoại Giao, Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính; Tòa án 
Nhân dân tối cao; Hiệp hội kế toán...đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lan rộng đối với lĩnh 
vực Thương mại và phân phối và chứng minh được sự uy tín của hội thảo CODI trong cộng 
đồng học thuật. 

Các bài viết của hội thảo tập trung vào 6 nhóm chủ đề chính như sau:
Nhóm 1: Thực trạng và xu hướng phát triển của thương mại và phân phối tại  

Việt Nam
Các nghiên cứu trong chủ đề này tập trung phân tích thực trạng, thuận lợi và khó khăn 

của các địa phương và doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc phát triển thương mại và phân 
phối trong bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch Covid-19, đồng thời nhấn mạnh sự tất yếu của 
xu hướng chuyển đối số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Big Data và thương mại điện tử trong 
các hoạt động của các doanh nghiệp. Các chủ đề cụ thể gồm: hệ sinh thái số tại Việt Nam, 
chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nói riêng; đi sâu phân tích thực trạng chuyển đổi số của nhiều loại hình doanh nghiệp ở các 
lĩnh vực khác nhau; các yếu tố tác động đến chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ; tác động 
của chuyển đổi số đến đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam; thanh toán không 
dùng tiền mặt; tác động của lãnh đạo số đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng; vai trò của 
lãnh đạo cấp chiến lược đối với chuyển đổi số ở địa phương; ứng dụng công nghệ Big Data, 
AI nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ; logistics; Ý định sử dụng công nghệ Blockchain 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thương mại điện tử tại các địa phương; năng lực logistics 
và chuỗi cung ứng của Việt Nam; ngành e-logistics;...

 Thông qua việc đánh giá thực trạng, thuận lợi và khó khăn của các địa phương và 
doanh nghiệp, các nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho các doanh nghiệp và 
các nhà làm chính sách nhằm hoàn thiện hệ sinh thái số; phát triển thương mại điện tử; thúc 
đẩy và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Big Data 
để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và tăng cường khả năng thích ứng 
trước những thay đổi trong bối cảnh mới. 

 Nhóm 2: Xu hướng mới trong hành vi người tiêu dùng
Trong chủ đề này, các bài viết tập trung vào nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, hành vi 

tiêu dùng, sự hài lòng của khách hàng trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19. Cụ thể gồm các 
vấn đề như: Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dân sau đại dịch Covid-19; sự 
hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ logistics; vận 
dụng các mô hình lý thuyết về hành vi để giải thích sự thay đổi của khách hàng. Các sản 
phẩm, dịch vụ được lựa chọn nghiên cứu cũng rất đa dạng, từ lĩnh vực sản xuất, tài chính - 
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ngân hàng, thời trang, bán lẻ...nhưng tựu chung, phản ánh sự quan tâm của người tiêu dùng 
hiện nay đến các vấn đề về môi trường (như Logistics xanh, thời trang bền vững; xăng sinh 
học, thiết bị tiết kiệm năng lượng), công nghệ (như sử dụng dịch vụ Video Teller Machine, 
quảng cáo kỹ thuật số, ý định mua hàng trên sàn thương mại điện tử, sử dụng ví điện tử) và 
thực phẩm (như hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ). Các nghiên cứu cũng thể hiện sự quan 
tâm đối với các nhóm khách hàng đặc thù gồm thế hệ trẻ (gen Z) và các khách hàng trung 
niên, cao tuổi trong ứng dụng thương mại điện tử. Các nghiên cứu trên giúp gia tăng hiểu biết 
về hành vi của khách hàng trong bối cảnh mới, đồng thời, đề xuất một số giải pháp cho các 
doanh nghiệp và các nhà quản trị về cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ, marketing, phát 
triển thị trường...để thúc đẩy mua sắm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

Nhóm 3: Các chiến lược và giải pháp nhằm phát triển hệ thống thương mại và 
phân phối

 Ở nhóm chủ đề này, các bài viết tập trung phân tích những nội dung liên quan đến 
chuỗi cung ứng, marketing, hiệu quả hoạt động, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực cảng biển, dệt may, thương mại điện tử, dược liệu, nông sản... từ đó, đưa ra một số gợi ý 
về giải pháp và chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam như: ứng dụng công nghệ, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, thúc đẩy các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển, nâng cao hiểu biết về khách hàng, tăng cường độ nhận diện thương 
hiệu, tích cực tham gia chuỗi cung ứng, tăng cường các hoạt động đầu tư... và các khuyến 
nghị cho chính phủ như nâng cao ý thức của người sản xuất, tăng cường các hoạt động giám 
sát và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung 
ứng, hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường vai trò của các tổ chức, hiệp hội, tăng cường 
vai trò của các cơ sở giáo dục... Đặc biệt, có nhiều nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên 
cứu đặc thù như nghiên cứu case-study, nghiên cứu xã hội Dân tộc ký. 

Nhóm 4: Tự do hóa thương mại: Thực trạng và triển vọng
Các bài viết ở chủ đề này tập trung vào phân tích tác động của các hiệp định thương mại 

đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các hiệp định giữa Việt Nam với các đối tác như EU, 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc; đánh giá tác động của các hiệp định song phương đến xuất 
nhập khẩu Việt Nam; phân tích hàng rào kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa; thực trạng phát 
triển hoạt động thương mại, xuất khẩu quốc tế;... từ đó dự báo triển vọng thị trường thương 
mại, phân phối trong nước, khu vực, trên thế giới và đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách 
nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và phân phối. 

Nhóm 6: Những thể chế, chính sách, luật pháp về thương mại và phân phối. 
Trong chủ đề này, các nghiên cứu xoay quanh các nội dung về thể chế, chính sách, luật 

pháp về thương mại và phân phối đối với phát triển kinh tế; vai trò của Nhà nước trong việc 
ban hành các chính sách thúc đẩy lưu thông hàng hóa; ảnh hưởng của chính sách thương mại 
và phân phối quốc tế đối với Việt Nam. Các vấn đề cụ thể như: bảo vệ lợi thế cạnh tranh của 
doanh nghiệp bằng các thỏa thuận không cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa 
sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát các hoạt động kinh doanh online, logistics trong 
thương mại điện tử, bản tin thương mại điện tử không mong đợi theo hiệp định Đối tác Kinh 
tế Toàn diện Khu vực (RCEP); giải quyết tranh chấp thương mại; chính sách quản lý thuế;...

Một số khuyến nghị đã được đề xuất gồm: Rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về đăng ký kinh doanh, quản lý thuế, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu; đảm bảo tính 
tương thích giữa pháp luật trong nước và quốc tế; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến 
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pháp luật; tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại khi điều chỉnh pháp 
luật về hoạt động bán lẻ; tăng cường giáo dục và nhận thức cộng đồng;...

Nhóm 6: Các chủ đề liên quan khác
Bên cạnh các bài tham luận tập trung trong lĩnh vực thương mại và phân phối cũng có 

những nghiên cứu xoay quanh các vấn đề về ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến sự 
tham gia ngành, pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong ngành du lịch, tăng trưởng năng suất tổng hợp của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt 
Nam, các vấn đề về khởi sự kinh doanh của nữ giới và sinh viên, năng lực cạnh tranh trong 
ngành dệt may, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại và phân phối;....

Các bài viết đã mô tả bức tranh toàn cảnh về thực trạng và triển vọng của hoạt động 
thương mại, phân phối ở một số địa phương, của Việt Nam và thương mại quốc tế với nhiều 
quốc gia trong khu vực và trên thế giới giai đoạn sau đại dịch Covid-19 với sự bùng nổ của 
rất nhiều ứng dụng công nghệ được triển khai.

Ban tổ chức Hội thảo đã cố gắng hết sức để tuyển chọn một cách kỹ lưỡng nhất những 
công trình tiêu biểu của các tác giả gửi về tham dự. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và 
dung lượng của bản in Kỷ yếu Hội thảo, chỉ có 84 trong số 167 bài viết được chọn lọc in 
trong kỷ yếu này. Ban tổ chức chân thành cảm ơn các tác giả đã quan tâm gửi bài, dành thời 
gian đến tham dự và báo cáo tại Hội thảo. Những đóng góp tâm huyết của quý tác giả đã tạo 
nên uy tín và sự thành công của Hội thảo lần này.

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, 
các chuyên gia, các nhà quản lý đã đóng góp trí tuệ cho Hội thảo, cảm ơn các cơ quan, tổ 
chức, các cơ sở giáo dục đã giúp đỡ, ủng hộ và tạo điều kiện cho các tác giả tham dự Hội 
thảo quan trọng và giàu ý nghĩa này.

Xin kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
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CHỦ ĐỀ 1: 
THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA 

THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

TOPIC 1: 
VIETNAM’S COMMERCE AND DISTRIBUTION:  

THE REALITY AND TRENDS
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VIETNAM LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN COMPETENCIES: 
SITUATION AND SOLUTIONS

Associate Professor Dr. Nguyen Thi Bich Loan
Associate Professor Dr. Nguyen Thi Minh Nhan

Thuongmai University
         

Abstract: Logistics acts as a crucial service in the national economy as well 
as global trade. Vietnam’s logistics market is booming with fiercer competition 
but its logistics and supply chain competencies are not up to expectation for many 
reasons. By combining data published by Vietnam Logistics Association, relevant 
agencies and information collected from a survey conducted in 2022 with 225 
logistics service providers in Vietnam, this study aims to evaluate the logistics and 
supply chain competencies of Vietnam and identify the reasons for this situation.

Keywords: Logistics and supply chain competencies, Vietnam logistics 
enterprises. 

NĂNG LỰC LOGISTIC VÀ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM:  
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tóm tắt: Logistics là ngành dịch vụ đóng vai trò huyết mạch đối với mỗi 
nền kinh tế và thương mại toàn cầu. Thị trường logistic Việt Nam đang phát triển 
nóng, mức độ cạnh tranh cao. Tuy nhiên, năng lực logistic và chuỗi cung ứng 
chưa đạt được kỳ vọng bởi rất nhiều nguyên nhân. Kết hợp phân tích các dữ liệu 
công bố của Hiệp hội logistic Việt Nam, các tổ chức liên quan với kết quả phản 
hồi trong cuộc khảo sát 225 nhà cung ứng dịch vụ logistic của Việt Nam được 
thực hiện vào năm 2022, nghiên cứu này thực hiện đánh giá thực trạng năng lực 
logistic và chuỗi cung ứng của Việt Nam và nguyên nhân của các thực trạng đó. 

Từ khóa: Năng lực logistic và chuỗi cung ứng; doanh nghiệp logistic Việt Nam

1. Introduction 
Logistics industry is developing rapidly in Vietnam with the average annual 

growth rate of 14%-16%, the number logistics service providers (LSP) is increasing 
quickly, from around 3,000 in 2018 to 4,000 at present. Vietnam’s logistics market 
ranks 11 in the top 50 emerging markets in the world. The dual growth rate in the 
2022-2027 of Vietnam’s logistics market is expected to reach 5.5%, accompanied 
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by the robust recovery of the entire economy after the Covid-19 pandemic with GDP in the 
first 9 months of 2022 topping 8.93% (VLA, 2022).

Despite this strong development, Vietnam’s LSPs are facing fierce competition from 
world logistics leaders such as DHL, FedEx, Maersk Logistics, etc. as their logistics and 
supply chain (L&SC) competencies remain limited. Although their number is 100 times that 
of international companies, Vietnam’s LSPs only account for 25% of the market. This means 
that L&SC competencies of Vietnamese enterprises still fall behind international LSPs.

This study aims to evaluate the actual L&SC competencies of Vietnam’s LSPs and 
identify influential factors, on this basis propose solutions to improving the components of 
Vietnam’s logistics and supply chain competencies.

2. Literature review and theoretical grounds 
L&SC can be measured via indicators including agility, positioning and distribution 

support. These are considered indicators of business performance of LSPs (Defee et al. 2010; 
Esper, Fugate, and Davis-Sramek, 2007). 

2.1. Concepts of logistics and supply chain competencies 
Competency is the accumulated results of specific capacities (Ding, Kam and Lalwani 

et al., 2012). Core competency explores resources and capacities in the entire company, bring 
the highest value for the organization. “Core” competency is the ability to create competitive 
advantages for a company and can be implemented in many markets Grant (1996). In a 
logistics enterprise, L&SC competencies are the core competencies. L&SC refers to the 
abilities of a company to use technical know-how, production methods and management 
expertise to support activities in the supply chains (Ngai, Chau and Chan, 2011) and it is 
considered a superior capacity source. The research team of logistics in Michigan University 
(MSUGRT, 1995) introduced L&SC as consisting of 4 components: positioning, integration, 
agility and measuring - the important factors to gain world-class achievements. This concept 
has been inherited and further developed by other scholars. 

Ding, Kam and Lalwani (2012) selected agility, positioning and distribution support 
as three L&SC competencies to investigate how HRM activities can contribute to the 
development of logistics industry in China and stated that amid the current logistics market 
conditions, these three L&SC competencies can help LSPs gain competitive advantages.

This study holds that logistics and supply chain competencies are accumulated results 
of capacities reflected in three core components of positioning, distribution support and 
agility of logistics service providers.

2.2. Components of logistics and supply chain competencies 
Under the research approach of this study, the three components of L&SC competencies 

include: 
(1) Positioning (P) is the ability of the company to carry out a series of L&SC tasks 

by using innovative devices and providing value-added services to customers’ operations 
that can distinguish its services from competitors’. The research by Bask (2001) investigated 
positioning strategies used by LSPs and claimed that the use of positioning strategies based 
on competencies can result in solutions that create values for customers (Trentin, 2011). 
Implementing positioning strategies involve providing innovative supply chain solutions, 
providing an extensive range of logistics services, accommodating unique requests of customers 
and providing logistics expertise in a range of industries (see Table 1 - indicators P1- P4). 
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Figure 1: Components of logistics and supply chain competencies of LSPs 
Source: Ming Juan Ding et al. (2014) 

(2) Distribution support (DS) is the ability of the company to effectively provide large 
space in distribution and delivery (Qureshi, Dinesh and Pradeep, 2008). Distribution support 
is one of the logistics competencies to manage resources to develop the third party logistics 
model (3PL) (Ross, 2002). Distribution support is identified as a major component to help 
LSPs reach higher profits and advantages in the markets across a large area (Cho, Ozment and 
Sink, 2008; Kam and Rimmer, 2011; Qureshi, Dinesh, and Pradeep 2008; Wang et al., 2008). 
Distribution support competencies are measured by 3 indicators (DS1-DS3 in Table 1). 

(3) Agility (A) is the ability of the company’s members to make use of each other’s 
resources to adapt to the environmental changes rapidly (Swafford, Ghosh, and Murthy, 2006), 
for example accelerating delivery services and adjusting delivery time to meet customer 
demand (Cho, Ozment and Sink, 2008; Shang and Marlow, 2007). Agility is proven to have 
positive impacts on business performance and to be a core competence that LSPs need to 
develop their activities in an active market (MSUGRT, 1995; Shang and Marlow, 2007). In 
this study, three indicators of Agility (A1-A3 in Table 1) are suggested by Bask (2001), Hertz 
and Alfredsson (2003), Swafford, Ghosh, and Murthy (2006).

Table 1: Descriptions of measurement indicators of L&SC components of LSPs 
Variable Indicators Descriptions Source

Positioning

P1 We are capable of providing innovative supply chain 
solutions

Hong, Chin and Liu (2007), Mothilal 
et al. (2012), Wang et al. (2008); Ming 
Juan Ding et al. (2014)

P2
We are capable of providing an extensive range of logistics 
services, including bulk-breaking, consolidation and 
labelling

P3 We are capable of accommodating unique requests by 
implementing preplanned solutions

P4 We are capable of providing logistics expertise in a range 
of industries

Distribution 
support

DS1 We are capable of providing widespread or extensive 
distribution coverage Cho, Ozment and Sink (2008), 

Morash, Droge and Vickery (1996), 
Kam and Rimmer (2011) and Qureshi, 
Dinesh and Pradeep (2008); Ming 
Juan Ding et al. (2014)

DS2 Our transport and distribution network has helped customers 
achieve cost saving

DS3 We are capable of providing global distribution coverage

Agility

A1 We are capable of providing rapid response to customer 
requests

Bask (2001), Hertz and Alfredsson 
(2003), Swafford, Ghosh, and Murthy 
(2006); Ming Juan Ding et al. (2014)

A2 We are capable of arranging a flexible delivery schedule to 
fit with customer’s production schedule

A3 We are capable of delivering expedited shipments to meet 
customer needs

Source: collected by researchers 
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2.3. Factors affecting logistics and supply chain competencies 
L&SC competencies of LSPs as well as other competencies are affected by factors in 

macro-environment, logistics industry and internal environment of the company. Within the 
scale of this study, we focus on the following factors:

(1) Logistics infrastructure: includes traffic infrastructure (road, rail, water and 
air traffic) and logistic infrastructure (means of transport, stores, specialized means and 
warehouses, etc.);

 (2) Logistics human resources: human resources are a crucial factor to the success 
and performance of enterprises (Karami, Analoui, and Cusworth, 2004). However, it does 
not mean that good human resources can always guarantee enterprises of success as poor 
human resource management can result in negative perceptions of staff about job satisfaction 
and commitment to the organization (Mathis and Jackson, 2007) and prevent enterprises 
from reaching their operational goals. To gain better performance, organizations need to 
establish and maintain good HRM practice via training and development, management of 
staff achievements and remuneration (Fey et al. 2009). Harel and Tzafrir (1999) reported that 
HRM practice (including recruitment, selection, pay and bonus, staff engagement, internal 
labor and training) have positive impacts on company’s business performance and market. 
In their turn, HRM practice can boost human resource competencies in LSPs.

 (3) Digital transformation level: Digital transformation refers to changes and 
transformation based on digital technology (Nwankpa and Roumani, 2016); the changes in 
organizations boosted by new technological solutions and trends Heilig et al., 2017). More 
specifically, digital transformation involves expanding the use of advanced information 
technology such as data analysis, mobile computing, social networking or smart embedded 
devices and innovating the use of traditional technology (Chanias, 2017). Therefore, digital 
transformation is also described as changes brought about by information technology as a 
means for automating tasks or a process aimed to develop an entity by creating considerable 
changes to its nature via the combination of information, computers, communications and 
connection technology. Digital transformation is the use of new digital technology to facilitate 
business innovations such as enhancing customer experience, restructuring production and 
business operations or creating new business models (Fitzgerald, M. et al., 2013). Digital 
transformation involves integrating digital technology in all aspects of the business, thus 
fundamentally changing the way it works and offering customer values (Nguyễn Thị Bích 
Loan and Chử Bá Quyết, 2022). Accordingly, digital transformation level reflects the levels 
of changing perceptions, establishing digital culture, applying digital technology to facilitate 
comprehensive and dramatic changes in management, operations and create new values, 
which will directly affect L&SC competencies of LSPs.

3. Research data and methods 
3.1. Research data
The study used both primary and secondary data collected by different methods so as to 

have an overall, objective and multi-dimensional demonstration of the L&SC competencies 
and their components in Vietnam’s LSPs as well as their influential factors.

Secondary data were collected by researching documents published by organizations 
including Ministry of Industry and Trade (MOIT), Vietnam Logistics Association (VLA), 
Viet Nam Association for Logistics Manpower Development (VALOMA), Ho Chi Minh city 
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Institute for Development Studies (HIDS), Vietnam Logistics Research and Development 
Institute (VLI), General Statistics Office of Vietnam (GSO), etc. as well as publications of 
Vietnam Logistics Review 2021, 2022 and other relevant documents. 

Primary data were collected via in-depth interviews and questionnaires conducted with 
experts and managers in Vietnam’s LSPs. Methods for data collection are presented in details 
in the following section.

3.2. Data collection and analysis methods 
A questionnaire designed in a simple, clear manner with both Vietnamese and English 

versions was used with two main parts: Part 1 includes indicators to measure L&SC 
competencies of LSPs and Part 2 involves general information about LSP characteristics. 
5-point Likert scale is used to measure responses. The draft questionnaire was built with 
indicators inherited from previous studies, given to 6 experts in human resource management 
and logistics (directors of LSPs/ logistics lecturers) and adjusted to create the final version.

A primary survey was conducted with 63 logistics enterprise managers to test the validity 
of the measurement scales before the official survey was launched. Data used for analysis are 
those collected from the official survey conducted with Vietnam’s LSPs in September and 
October 2022. Respondents include senior and mid-range managers (Boards of Directors, 
Directors/ Head of Business Department) of 527 Vietnam’s logistic enterprises under the 
support of Vietnam Logistics Association. Among the delivered emails, the research team 
received 267 responses (equal to a response rate of 50.60%). After being purified, 225 valid 
questionnaires were used for data analysis, including: 206/225 micro, small and medium 
enterprises (91.56%), 19 big enterprises; 51/225 (22.67%) enterprises with operational 
duration of 0 - 5 years; 94/225 (41.77%) enterprises with operational duration of 6 - 10 years; 
45/225 (20%) enterprises with operational duration of 11 - 15 years and 35/225 (15.46%) 
enterprises with operational duration of > 15 years. 

Descriptive Statistics analysis was used for measurement scales of L&SC competencies 
via Mean. With the 5-point Likert scale, (Maximum - Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8. Significant 
levels are 1.00 - 1.80: completely disagree; 1.81 - 2.60: disagree; 2.61 - 3.40: No opinion; 
3.41 - 4.20: agree; 4.21 - 5.00: completely agree.

4. Research findings 
4.1. Overview of logistics service providers 
In terms of scale: As of September 2022, the number of newly-registered enterprises 

increased by 30.4%; the number of enterprises temporarily suspending rose by 36.5% (3,425) 
and the number of enterprises completing dissolution decreased by 10.3% (512) compared 
to the same period in 2021. It can be seen that the number of newly-registered enterprises 
operating in transport and warehouses remained quite modest with only 5,500/112,792 
(accounting for 4.9%) of the total number of enterprises nationwide, with total capital 
representing 5.6% and total laborers making up 3.7% (GSO, 2022). 

In terms of market share: Among enterprises in operation, 89% are domestic, 10% are 
joint-venture while only 1% are foreign-invested ones. The foreign enterprises provide cross-
national logistics services such as DHL, DSV, DB Schenker, etc. These figures illustrate 
that Vietnam’s logistics enterprises are large in terms of number but not strong in terms of 
operations. Domestic enterprises only account for 30% of the market share, the remaining 
belongs to foreign-capital enterprises. The main reasons for this gap are most Vietnam’s 



14 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

enterprises are micro and small, limited in capital, human resources, international market 
experience and connections between stages in the logistics supply chains (MOIT, 2022)

4.2. Situation of logistics and supply chain competencies 
4.2.1. Situation of “Positioning”
Under the current regulations (Decree No. 163/2017/NĐ-CP), Vietnam’s logistics 

enterprises offer 1-17 different logistics services. In reality, most Vietnam’s LSPs participate 
in transportation, forwarding, warehousing and inventory, customs declaration. The system 
providing logistics service supply chains of Vietnam has not yet integrated, digitized and 
automated in operations and management. Specifically:

Transportation services: Domestic transportation accounts for a major percentage 
(98%) while overseas transportation represents a minor proportion (2%); sea transportation 
experiences strongest increase of 27.5%, followed by domestic water transportation of 
26.3%, road transportation of 23.8%, air transportation of 8.9% and rail transportation of 
6.5%.

Warehousing and inventory services: With ready-built warehouses, the growth rate is 
positive in Hochiminh city and Southern provinces with a total floor area of 3.52 million 
square metres and occupancy rate of 93% (increasing by 3% over 2021); in the North, the 
occupancy rate is 98% (increasing by 3.5% year-on-year) (JLL, 2022). With cold storage, the 
capacity reach nearly 900,000 pallets in 2022, increasing by over 1% over the same period, 
the occupancy rate of 95% (Savill, 2022). Along with traditional warehousing, many big 
LSPs of Vietnam (like New Port, Gemadept, Vinafco, U&I, TBS, Transimex, Sotrans, etc.) 
are developing warehouse management applications which synchronize data with inventory 
and financing. Moreover, big logistics enterprises have built up strategies and plans to invest 
in modern warehousing system, establish world-recognized logistics centres or certified 
inland ports. However, in general, the warehousing services of Vietnam are not up to high 
standards, many logistics enterprises have not yet been able to provide service chains in the 
entire supply chains.

Forwarding and express delivery: by the end of June 2022, the turnover of Vietnam Post 
reached nearly VND 27,000 billion, a 15% year-on-year increase (MIC, 2022). In addition to 
the increase in transaction volumes, demands for faster delivery time, specialized forwarding 
services or goods return and exchange have also become more diverse and required better 
adjustment from LSPs. Accordingly, big LSPs in Vietnam have also adapted by providing 
value-added services such as sorting, packaging, labeling, online product tracking, applying 
mobile technology, sending email and SMS warnings, attaching security cards, supporting 
customers via 24/7 call centre, etc. (Thanh, 2022). Core providers of express delivery services 
in Vietnam at present consist of GHN (Giao hàng nhanh), BEST Express Vietnam (BEST 
Inc.), Giao hàng tiết kiệm, Nhất Tín Logistics, Nin Sing Forwarder (Ninja Van), Swift247, 
Viettel Post and VNPost... (Allied Market Research, 2022). However, there still remain some 
limitations in optimizing order-processing time, product loss or missing. The reasons partly 
come from weak traffic infrastructure, traffic congestions in rush hours as well as the slow 
digital transformation rate of LSPs.

Customs agent services: As of June 2022, there were over certified 1,400 customs 
agencies with more than 3,000 agents nationwide, but the percentage of authorized tax pay 
remained low (about 9.9%) and the reliability of customs agencies was not highly appreciated 
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at below 10% (GSO, 2022). This illustrates that customs agencies have not yet fulfilled their 
tasks as regulated by laws (i.e. participating in customs checks and declaration on behalf of 
customers (importers and exporters) via the contract to work as customs agents - Circular 
No. 22/2019/TT-BTC). 

Table 2: Opinions on “positioning” competency of Vietnam’s LSPs 

Code Measurement scales for positioning Mean Standard 
deviation

P1 We are capable of providing innovative supply chain 
solutions 3.68 1.038

P2
We are capable of providing an extensive range of logistics 
services, including bulk-breaking, consolidation and 
labelling

3.62 0.948

P3 We are capable of accommodating unique requests by 
implementing preplanned solutions 3.58 1.075

P4 We are capable of providing logistics expertise in a range 
of industries 3.67 0.977

Average 3.63

Source: survey results of the research team (2022)

These findings are quite similar to other research: LSPs rated at “no opinion” in items 
that evaluate the “positioning” competency gain an average score of 3.63/5.0 with quite 
equal component scores. However, all specific measurement scales have quite high standard 
deviations (from 0.948 to 1.075) (see Table 2). This illustrates that there remains a gap in 
the “positioning” competency of Vietnam’s LSPs. The interviews with LSP managers of 
different business scales reveal some interesting points. A CEO of a big logistics enterprise 
is confident that “we always follow the mission of creating logistics solutions to increase 
customer values, improve transportation capacity, develop the company and contribute to 
national prosperity. We offer diverse creative solutions to meet different customer demands, 
connect with many service providers of 3PL, 4PL in the region as well as the world.” The 
director of a micro logistics company puts it that “our company provides services to domestic 
customers, mainly focusing on nearby neighborhood”.

4.2.2. Situation of “Distribution support” 
The survey results demonstrate that LSPs rated at “no opinion” for components 

reflecting “distribution support” competency gain an average score of 3.99/5.0 (higher than 
that of “positioning” competence). Of the specific items, DS2 “Our transport and distribution 
network has helped customers achieve cost saving” has the highest score at “completely 
agree” of 4.29/5.0 while DS3 “We are capable of providing global distribution coverage” 
has the lowest score of 3.75/5.0. These scales also have high standard deviation (>0.9) (see 
Table 3).

Sharing about the distribution support competency, some LSP leaders believe that their 
companies always identify that helping customers to find effective logistics solutions while 
saving costs is an important target but they also admit that logistics costs in Vietnam remain 
high; the capability to provide distribution coverage of the companies varies, depending on 
their scales and power.
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Table 3: Opinions on “distribution support” competency of Vietnam’s LSPs 

Code Measurement scales for distribution support Mean Standard 
deviation

DS1
We are capable of providing widespread or extensive 
distribution coverage 3.94 0.914

DS2
Our transport and distribution network has helped 
customers achieve cost saving 4.29 0.929

DS3
We are capable of providing global distribution 
coverage 3.75 0.904

Average 3.99

 Source: survey results of the research team (2022)

These results are clarified by data presented in Vietnam Logistics Review 2022, which 
indicates that about 73% of enterprises have logistics costs/revenue ratio of lower than 10%, 
of which enterprises with the ratio of transportation/logistics costs lower than 10% account 
for 42%, enterprises with the ratio between 10% and 30% account for 19%, enterprises 
with the ratio higher than 70% account for 9%. The main reasons are the low efficiency of 
logistics system, wars, pandemic, high fuel costs, etc. that contribute to higher logistics costs 
in recent time (see Figures 2 and 3)

Figure 2: Ratio of logistics costs to revenue Figure 3: Ratio of transportation costs to total 
logistics costs

Source: MOIT & VLI (2022)

4.2.3. Situation of “Agility”
The survey results demonstrate that LSPs rated at “no opinion” for components 

reflecting “agility” competency gain an average score of 3.61/5.0 (lowest in the component 
competencies). Specifically, A1 “We are capable of providing rapid response to customer 
requests” at “don’t agree” has the lowest score of 3.35/5.0 (see Table 4). Explaining for 
this figure, CEOs/ business directors in some LSPs say that the business environment 
keeps changing constantly and unpredictably, so the Government’s policies are adjusted 
accordingly. Logistics enterprises must work under pressure to meet customer demand, at 
the same time must comply with the laws to ensure the benefits of stakeholders, therefore 
“delay” may happen, which is an unavoidable risk.
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Table 2: Opinions on “agility” competency of Vietnam’s LSPs 

Code Measurement scales for agility Mean Standard 
deviation

A1 We are capable of providing rapid response to 
customer requests 3.35 1.007

A2 We are capable of arranging a flexible delivery 
schedule to fit with customer’s production schedule 3.65 1.024

A3 We are capable of delivering expedited shipments to 
meet customer needs 3.84 0.960

Average 3.61

Source: survey results of the research team (2022)

The operational goals of logistics activities are 7 Rights (right time, right cost, right 
quantity, right condition, right customer, right place and right product). The Vietnam Logistics 
Review 2022 reveals some aspects related to “agility” as follows:

As to average time to carry out logistics activities for orders: This is the time from 
when customers place orders and provide sufficient, valid documents to when customers 
receive goods. Factors included in the time to carry out orders include time for placing 
orders, time for collecting and process orders, time for reserves, time for production and 
time for delivery. In 2022, under the impacts of the pandemic as well as the lack of empty 
containers, the average time to carry out orders is lengthened more than usual (see Figure 4).

Figure 4: Average time to perform order logistics
Source: MOIT&VLI (2022)

As to the rate of timely and adequate delivery: This figure reflects the efficiency of the 
logistics activities in meeting customer demand as calculated by the total volumes of goods 
transported adequately and delivered to customers as scheduled over the total volumes of 
goods delivered to customers. The rate of timely and adequate delivery reaches over 80% 
in more than 46% of enterprises and below 20% in around 19% of enterprises. This rate 
determines customer satisfaction, quality and efficiency of logistics services.

As to the rate of damage, complaints and returns of goods: Over 80% of enterprises 
have the damage, complaints and returns of goods lower than 5%, 17% have the rate of 
goods damage over 5% and 14% have the rate of complaints over 5%.



18 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

4.2.3. Factors affecting logistics and supply chain competencies in Vietnam 
(1) Infrastructure for logistics services 
Firstly, Vietnam’s traffic infrastructure has been invested in and upgraded but it remains 

insufficient and backward. The situation of Vietnam’s traffic infrastructure as analyzed by 
Vietnam Logistics Association (2022) is as follows:

Road system: Currently, the road system in Vietnam has the total length of 595,201 
km, of which the national-scale roads (national ways, express ways) is 25,560 km. The 
coverage of the national road system is quite good but due to terrain conditions, up to 39% 
of the national road system lie in mountainous areas, many roads are planned as of national 
scale but have not been upgraded, the design standards are not up to planning requirements; 
the network of express ways is inadequate, especially along the routes with high-volume 
transportation.

Rail system: The national rail system has a total length of 3,143 km with 277 stations, 
of which 2,703 km is the main route, 612km is branch and station route, including 07 main 
routes. However, most of the rail routes were built a long time ago, so their technical standards 
are low, there are limits in loads and surfaces, so the speed is slow, thereby decreasing the 
competitiveness of rail transportation over other means.

Sea transport system: As of June 2022, Vietnam has a total 286 seaports, classified 
into 5 groups. The seaport system has just been invested heavily with international-standard 
scale and technology, especially the container ports in Hai Phong and Hochiminh cities. But 
the inland ports mostly serve bulk loading and unloading with backward lines, low capacity 
while the new container inland ports which have been newly invested do not have high 
exploitation volumes (the volume of goods transited is lower than the design capacity) as 
they are not situated conveniently for truck delivery. 

Airport system: As of June 2022, there are 22 airports in operation in Vietnam with the 
total area of 11,859 ha with 9 international and 13 local ones. Since 2012, the infrastructure, 
aircraft fleet and air routes have been invested heavily and thereby grown strongly, but in 
2020, under the impacts of the Covid-19, the air travel industry has been hard hit, resulting 
in lower investment in air traffic infrastructure in 2021. 

Secondly, logistics infrastructure has been expanded but not yet met the requirements 
in both quantity and quality.

That there is a lack of specialized transportation means and warehouses such as freezer 
warehouses and freezer vehicles negatively the preservation of goods during transportation. 
For easily spoilable goods like fruit and vegetables, given their short lifecycle, lengthening 
its life helps to avoid or reduce loss due to lengthy transportation time.

Logistics centres: Since 2021, some modern, advanced-technology and standardized 
logistics centres have been put into use such as Vinatrans Đà Nẵng, Hải Phòng KM Cargo 
Services Centre, Vĩnh Tân Bình Thuận Logistics Centre, etc. Centres in progress of 
constructions are Vĩnh Phúc ICD Logistics Centre; Bình Dương ECPVN 2 Logistics Centre; 
Đà Nẵng ITL Logistics Centre; North Central Logistics Centre.

Inland Container Depot: According to statistics, Vietnam currently has 10 recognized 
depots (which are depots that are newly established and come into use since 2015), 4 are 
being constructed and 15 customs clearance sites located in the North (09/10 depots) and 
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the South (01 depot), there is no depot in the Centre. Among these, 05/10 depots have inland 
transportation connections to seaports, including Quế Võ, Hải Linh, Phúc Lộc, Móng Cái, 
Nhơn Trạch, the remaining only have road connections; 03/10 depots are located next to 
seaports (all situated in Đình Vũ Industrial Zone). Despite the higher number, the total area 
of 744.83 ha (229 ha in 2018), the total design capacity of 4 million TEU/year, the volume 
of goods imported and exported via transmitted via ICDs in the North is far lower than that 
in the South (0.45 million TEU/year in comparison with 4.2 million TEU/year respectively). 
This illustrates that depots in the South have better exploited their advantages in inland 
transportation over those in the North. This also shows that the number of ICDs in use 
remains low and are unevenly distributed. 

(2) Logistics human resources in Vietnam’s LSPs
The number of laborers with professional training in logistics services accounts for 

around 5 - 7% of the total workforce in this area. In terms of human resource quality, up 
to 53.3% enterprises lack high-qualified laborers, 30% enterprises have to retrain staff 
while only 6.7% enterprises express their satisfaction with staff qualification (Ho Chi Minh 
city Institute for Development Studies, 2020). As such, it can be seen that logistics human 
resources of Vietnam’s LSPs are in a serious lack in terms of both quantity and quality. 
The quality of logistics manpower has a considerable impact on reducing the rate of goods 
damage, complaints or return as well as enhancing positioning, distribution support and 
agility competencies of LSPs. For example, that workers do not follow loading and unloading 
procedures, drivers are not familiar with the transportation routes, on-site staff do not have 
good foreign language abilities may negatively affect the service quality.

First of all, human resource management practice is the main objective reason why 
Vietnam’s LSPs are facing difficulties in human resources. Specifically:

- The recruitment process is not professional, there are not yet specified and standardized 
criteria and procedures nor appropriate approaches.

- Investments in internal training are limited, mostly via daily consultancy. 85.7% of 
Vietnamese enterprises train and improve staff qualification directly via daily work, some 
big enterprises have even set up their own centres to train logistics human resources and 
manage their own supply chains to ensure their development goals. According to the survey 
by Institute of Economic Research and Development, National Economics University, up 
to 80.26% of staff in logistics enterprises are trained from daily work, 23.6% join domestic 
training courses, 6.9% receive training from foreign specialists and only 3.9% can join 
training courses in foreign countries.

- Unattractive pay management is also a reason for brain drainage in Vietnam’s LSPs.
Besides, the Government, universities and occupation associations should take blame 

for the limited quality of logistics human resources as although the scales of full-time and 
short-time training courses have increased considerably, they have not yet met the current 
demand.

(3) Digital transformation level of Vietnam’s LSPs
Currently, about 46% of LSPs are applying different forms of technology, depending on 

their business scales and services, bringing about better performance. Among the services, the 
most distinctive ones include customs declaration (nearly 100% electronically), tax payment 
(100% e-bills), seaport utility management, transportation tracking process, inventory 
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management services. Some big-scale LSPs have invested heavily in digital transformation 
and become providers of diverse logistics solutions such as Phaata.com, SmartLog, Logivan, 
Abivin, NetLoading, DTK Logistics Solution, etc. and have gained initial successes. But 
over 90% of small and medium enterprises are facing difficulties in digital transformation. 
Besides, the biggest barrier is most enterprises are still working separately on their own, they 
have not yet connected to create a digital platform for the national logistics service industry. 
Digital transformation in logistics is taking place slowly because there is a lack of connections 
in the system, lack of the information about digital technology, digital infrastructure, internal 
human resources to apply digital technology, initial costs are high, it is difficult to change 
business habits and practices, the service quality is not high, etc. (MOIT, 2022).

In short, the survey results of MOIT and VLI (2022) reveal that as many as 74% 
enterprises believe see the lack of logistics infrastructure (logistics resources) and 52% 
enterprises see the inappropriate selection of human resources as difficulties that Vietnam’s 
logistics enterprises are facing at the moment.

5. Recommendations 
On the basis of analyzing the L&SC competencies of Vietnam’s LSPs and influential 

factors, the research team proposes some recommendations to raising logistics and supply 
chain competencies of Vietnam’s LSPs as follows

5.1. Investing in and developing synchronous and modern logistics infrastructure 
Developing logistics infrastructure is crucial to raising L&SC competencies of LSPs. 

A synchronous and modern infrastructure of traffic, warehouses, logistics centres and 
transportation means is a prerequisite for LSPs to reduce the time for goods transportation, 
raise capacities to preserve goods and as such, the rate of damage, complaints and returns of 
goods will reduce. The cores of this solution are:

(1) Investing in and raising road, rail, water and air traffic systems for each locality 
and region effectively. Besides, selecting and building trans-national, trans-regional road 
systems to create a traffic corridor between countries, regions and continents, contributing to 
expanding international logistic services.

(2) Investing in and upgrading transportation facilities and means to promote effective 
and stable performance. Especially, developing the fleet of international ships in great quantity, 
appropriate structure and high quality to meet the increasing demand for goods transportation 
via Vietnam’s seaports. This will help to deal with the current problems when most of goods 
imported-exported via containers in Vietnam are transported by foreign shippers, local 
companies can only transport goods inside the country or over short international routes in 
Asia and this volume has decreased gradually in recent time, most companies use small-
capacity ships to transport dry and bulky goods, there are not enough containers and big-
capacity ships in the international routes. Besides, investing in a modern logistic system such 
as freezer containers, blockchain, temperature tracking devices or camera is an effective 
solution to export easily-spoilable products whose demand is increasing quickly.

(3) Building up a nation-wide system of logistic centres on the basis of establishing 
support policies to develop logistics services in localities in line with the specific socio-
economic conditions in each locality. Expanding infrastructure connections with countries 
in ASEAN, Northeast Asia and other regions in the world so as to make full use of multi-
modal, cross-border and transiting transportation. 
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The establishment of centralized distribution centres plays a positive role in improving 
service quality and cutting inventory costs for LSPs. The construction of logistics centres 
will be implemented gradually under Decision No. 1012/QĐ-TTg dated 03/7/2015 by the 
Prime Minister on approving Plans to develop a system of logistics centres in the country by 
2020, vision by 2030 with the goals to develop logistics centres of grade I, II and specialized 
grade across the country. 

In addition to big-scale, multi-functional logistics centres, many micro warehouses 
specializing in e-commerce may be the trend of the coming time as they help to establish 
many points in the logistics network, bringing goods to customers, shortening delivery time, 
making it more convenient for last-mile delivery in urban areas.

Besides, it is necessary to develop healthy logistics market, create equal opportunities 
for enterprises of all economic sectors, attract domestic and foreign investments; take full 
advantage of geographical locations, intensify links to turn Vietnam into an important 
logistics hub in the region; raise competitive advantages of logistics service providers; 
develop logistics service providers strong in quantity, scales and competitive advantages in 
domestic and international markets.

5.2. Developing and enhancing quality of human resources 
Human resources play a vital role in creating “soft infrastructure” of Vietnam’s 

logistics system. Currently, Vietnam has favorable conditions to develop into a centre for 
trans-national sea transportation with over 70 international routes, so demand for human 
resources is very high (VLA, 2022). It is estimated that by 2030, demand for logistics human 
resources would be over 200,000 people while the supply can only meet about 20% of the 
demand. The quality of logistics human resources has remarkable impacts on minimizing 
product loss, complaints or returns, enhancing the positioning, distribution support and 
agility competencies of LSPs.

To improve the quality of human resources and practice human resource management 
effectively, Vietnam’s LSPs need:

(1) Recruit laborers with good skills, expertise knowledge, good foreign language 
competence, IT literacy, communication and negotiation skills, etc. These human resources 
are vital elements to raise business competencies of enterprises. Amid the globalization and 
the Industry 4.0, demand for logistics human resources becomes increasingly higher.

(2) Invest time and money in retraining human resources, participate in training activities 
at universities in different forms such as providing information, granting scholarship, 
supporting teaching and learning facilities, etc.

(3) Renovate incentive schemes to retain and attract talents.
However, to raise the quality of logistics human resources, there should be supports 

from the Government and occupation associations. The Government should help by issuing 
favorable policies to promote the development of logistics human resources. Occupation 
associations such as VLA, VALOMA should join with relevant organizations to survey the 
demand, then organize conferences, seminars, talks, competitions and interactions to connect 
lecturers - students - enterprises; provide short-term training courses for logistics human 
resources in Vietnam; issue Occupational Standards (OS) and Occupational Skills Standards 
(OSS) for different positions in logistics sector.
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5.3. Accelerating digital transformation in logistics enterprises 
Successful digital transformation is a decisive factor to the development of logistics 

services to raise the positioning, distribution support and agility of LSPs amid the strong 
development of e-commerce at present. Specific solutions are:

(1) Renewing perception and improving awareness of digital transformation: It is 
necessary to change perceptions of leaders first, then these leaders inspire their staff to change 
in an appropriate and sustainable way. Previously, enterprises believed that it required a 
huge cost to operate digital services in the place of traditional forms, so now LSPs need 
to communicate to make every staff understand that the application of digital software in 
different operational stages helps 77.8% logistics enterprises to minimize input costs, raise 
competitiveness, reduce costs and attract more customers, thereby increasing revenue.

(2) Establishing long-term and systematic plans for each selection step, finding 
service providers appropriate with the resources of LSPs: Currently, Vietnam has developed 
technology human resources capable of providing advanced solutions to LSPs such as 
Forwarder & Logistics Software (FMS), Warehouse Management System (WMS), Transport 
management system/ Order Management System (TMS/OMS), Order Sorting/Fulfillment 
System, Automated Warehouse System ASRS, Applications to Call trucks, container trucks, 
combined goods, Delivery Management System, systems integrated with e-commerce 
transaction floors, transport transaction floor, etc. It is necessary to establish integrated 
logistics system and supply chains in big-scale LSPs as well as link small and medium LPS in 
the economy of scale. For example, the demand for modern integrated warehouse system to 
meet the development of retailers and e-commerce in Vietnam is very high, so modernizing 
the warehouse operation management to create a professional management system involves 
the combination of not only modern technology-based infrastructure but also the connections 
of modern and professional warehouse service providers to create values for the logistics 
industry so that logistics sector can adjust and develop more strongly in the future.

(3) Developing digital-transformation culture in LSPs: Digital transformation is the 
transformation of the entire system, so to facilitate its success, all stakeholders need to have good 
awareness and commitments to the process. Enterprises successful in digital transformation 
all believe that changing corporate culture is harder than changing technology. For all staff 
if LSPs understand and act towards digital transformation, it is necessary to: identify that 
digital transformation is a core strategy, establish strategic teams for digital transformation, 
understand that digital transformation is a long process that requires constant efforts and 
specific roadmaps based on reality analysis as well as determination in implementation, 
promote internal communications, educate staff about digital transformation, etc.

Besides, it is also necessary to strengthen cooperation with other parties in the supply 
chains to deal with problems of information flow in the entire chain, promote the application 
of information technology in management so that LSPs can effectively exploit their services. 
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Tóm tắt: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mở ra những điểm mới trong 
hiệu quả tìm kiếm lợi ích hay tiềm năng trên thị trường. Đánh dấu sự xuất hiện 
của Internet vạn vật, phản ánh sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu 
vào các hoạt động của đời sống xã hội. Có thể nhận thấy những hướng tiếp cận dễ 
dàng và hiệu quả hơn cho các đối tượng tham gia vào thị trường. Nhu cầu trong 
tìm kiếm các lợi ích dễ dàng hơn cho kinh doanh có thể mang đến hiệu quả lớn cho 
nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng 
phát triển quan trọng, được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển 
nhằm giúp mang lại các lợi ích dễ dàng tiếp cận, ít tốn kém chi phí tới phần lớn 
đối tượng trên thị trường. Đặc biệt khi Internet có thể kết nối không giới hạn số 
lượng, phạm vi và nhu cầu. Tại Việt Nam, phát triển kinh tế số là cơ hội lớn để thu 
hẹp khoảng cách phát triển bởi các đòi hỏi trong phát triển nhanh, bền vững đang 
được đặt ra. Do đó dựa trên cơ sở tổng quan lý thuyết về kinh tế số và chuyển đổi 
số, nghiên cứu này sẽ phân tích và đánh giá thực trạng về hệ sinh thái số tại Việt 
Nam và từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp cho Việt Nam trong quá trình hoàn 
thiện hệ sinh thái kinh tế số.

Từ khóa: Hệ sinh thái, kinh tế số, chuyển đổi số

DIGITAL ECONOMY ECOSYSTEM IN VIETNAM

Abstract: The Fourth Industrial Revolution opens new points in the efficiency 
of seeking benefits or potential in the market. Marked with the emergence of the 
Internet of Things, reflecting the remarkable development in the use of data in 
activities of social life. Easier and more effective approaches can be found for 
market participants. The need to find benefits that are easier to do business can 
have huge economic benefits. In that context, the digital economy is becoming an 
important development feature and trend, researched, applied and developed by 
many countries to help bring about easily accessible benefits, at low cost to the 
majority of the audience in the market. In Vietnam, developing the digital economy 
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is a great opportunity to close the development gap because the requirements for rapid and 
sustainable development are being set. This study will analyze and evaluate the current 
situation of the digital ecosystem in Vietnam and then make some recommendations for 
solutions based on a theoretical overview of the digital economy and digital transformation. 

Keywords: digital economy, digital economy ecosystem, digital transformation

1. Giới thiệu 
Sự xuất hiện của CMCN 4.0 với xu hướng số hóa hay công cuộc chuyển đổi số đang 

thực sự xuất hiện mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực. Trọng tâm của CMCN 4.0 chính là chuyển đổi 
số, tích hợp của số hóa, kết nối hay siêu kết nối và xử lý dữ liệu thông minh. Công nghệ số 
được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực và ngành kinh tế, từ công nghiệp, nông nghiệp nghiệp 
thông minh cho đến dịch vụ số; từ sản xuất đến phân phối và lưu thông hàng hóa cho đến các 
hạ tầng hỗ trợ như giao thông vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng. Ở Việt Nam, tại “Diễn 
đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019”, kinh tế số được hiểu là toàn bộ hoạt động kinh 
tế dựa trên nền tảng số, và phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra 
những mô hình kinh doanh mới. 

Kể từ đầu thập niên 2000, số hóa và kinh tế số đã phát triển với tốc độ cao và làm thay 
đổi nhanh mọi mặt của đời sống xã hội. Một mặt, kinh tế số là một khu vực kinh tế đóng góp 
rất đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân của nhiều nước với các ước tính khác nhau (khoảng 
8% GDP, khoảng 33% GDP, hay khoảng 87% GDP) [1]. Mặt khác, kinh tế số tạo ra các loại 
hình kinh doanh đa dạng và cải tiến không ngừng, đồng thời tạo thêm các loại hình việc làm 
hoàn toàn mới, thu hút được đông đảo nguồn lao động trong xã hội. Hơn nữa, kinh tế số còn 
cung cấp các giá trị bổ sung cho người tiêu dùng và xã hội, làm phong phú thêm đời sống tinh 
thần của con người. Kinh tế số đã trở thành xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia trên thế giới. 
Sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi của Intenet vạn vật vào kinh doanh kéo theo 
việc hình thành và phát triển tốc độ cao của các hoạt động kinh tế liên quan đã dẫn tới sự đa 
dạng và phong phú các định nghĩa về kinh tế số. 

Trong nền kinh tế số, chuyển đổi số là rất cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp, 
không phân biệt quy mô và ngành nghề. Chuyển đổi số mô tả hoạt động của doanh nghiệp 
sử dụng công nghệ để tối ưu quy trình và lôi kéo khách hàng trải nghiêm công nghệ đó. Tuy 
nhiên, chuyển đổi số không phải chỉ vận dụng công nghệ, mà đó là quá trình để thay đổi quy 
trình trong sản xuất, nguồn nhân lực số, sản phẩm số, marketing số, thị trường, khách hàng..., 
tạo thành một hệ sinh thái số của doanh nghiệp được vận hành thông qua quá trình quản trị 
số trong doanh nghiệp. Chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay đang được thực hiện một cách 
rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là nền 
kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN. Quá trình này đang thay đổi với tốc 
độ cao thông qua việc áp dụng công nghệ số. Một số lĩnh vực mà Việt Nam đang chuyển đổi 
mạnh mẽ gồm: Thương mại điện tử, công nghiệp sản xuất và nông nghiệp, ngân hàng, bảo 
hiểm và một số ngành nghề khác. Có thể thấy rằng, quá trình chuyển đổi số đang được diễn 
ra một cách bài bản, chọn lọc và bước đầu hình thành các yếu tố thuộc hệ sinh thái kinh tế số. 

2. Tổng quan nghiên cứu 
Theo Hà Quang Thụy (2020), kinh tế số có thể hiểu “là tất cả các hoạt động sử dụng dữ 

liệu số, trong nền kinh tế hiện tại là toàn bộ nền kinh tế. Nền kinh tế số có thể được gắn với 
việc sử dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại như robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật 
(IoT), điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Big Data) và in ba chiều (3D)”. Có thể thấy khái niệm 
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này thể hiện một cách khái quát về nền kinh tế số. Nền kinh tế số thường gắn với một quốc 
gia, một khu vực hay một liên minh kinh tế. Tham gia hình thành nền kinh tế thường là các 
doanh nghiệp được vận hành dưới sự quản lý của nhà nước. Tại Việt Nam, định nghĩa rộng 
sau đây về kinh tế số được sử dụng “ Kinh tế số là tất cả các doanh nghiệp và dịch vụ có mô 
hình kinh doanh chủ yếu dựa trên việc mua, bán sản phẩm, dịch vụ số, thiết bị hoặc cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ”.

Hệ sinh thái kinh tế số (Digital Economy Ecosystem) được hiểu là: “Nhóm tác nhân phụ 
thuộc (doanh nghiệp, con người, vật) chia sẻ nền tảng số để đạt được lợi ích”, “đối tác số của 
hệ sinh thái sinh học, có kiến trúc mạnh, tự tổ chức và được mở rộng năng động để giải quyết 
các vấn đề phức tạp, tùy biến cao”, “sự hội tụ kết nối công nghệ trong một thị trường và hoạt 
động kinh doanh vì (i) người tiêu dùng mới, (ii) doanh nghiệp mới, (iii) hiệu năng thị trường 
và (iv) trải nghiệm người dùng”.

Hệ sinh thái này mang đến những cải tiến mới trong nền kinh tế. Khi các yếu tố được 
kết nối với nhau và phản ánh đồng bộ, hiệu quả, toàn diện hơn. Việc chia sẻ các nền tảng số 
mang đến lợi ích trong kết nối. Mở ra những hiện đại so với môi trường của hệ sinh thái truyền 
thống. Trong hoạt động của các quốc gia, ý nghĩa tìm kiếm trong phát triển công nghệ luôn 
được ưu tiên. Khi đó, các nghiên cứu hay ứng dụng mới mang đến giá trị tác động to lớn. 
Hướng đến các tiếp cận cho nhu cầu ngày càng cao, càng hiện đại của các chủ thể tham gia 
vào thị trường.

Hệ sinh thái kinh tế số gắn liền với chuyển đổi số, với sự tích hợp của số hóa. Mang đến 
kết nối/siêu kết nối và xử lý dữ liệu thông minh. Cũng là những ứng dụng hiệu quả cho hoạt 
động quản lý hay tổ chức của nhà nước cho các thành phần kinh tế khác nhau. Đặc biệt khi 
các thành phần kinh tế tư nhân có lợi thế và môi trường để phát triển. Mang đến các ứng dụng 
cần thiết trên các trang thương mại điện tử, thông qua mạng internet.

Bukht và Heeks [2] tổng hợp 21 định nghĩa điển hình về kinh tế số, cho biết định nghĩa 
đầu tiên về kinh tế số xuất hiện từ năm 1999 và ngày càng có thêm các định nghĩa mới. Tác giả 
nhận thấy các định nghĩa kinh tế số đều bao gồm kinh tế Công nghệ thông tin - truyền thông 
(khu vực CNTT-TT) cùng một danh mục tiêu dùng/ứng dụng CNTT-TT; chính danh mục này 
là điểm khác biệt giữa các định nghĩa. Từ đó, hai ông đề xuất khung khái niệm kinh tế số ba 
phạm vi là kinh tế số lõi (Core Digital Economy), kinh tế số phạm vi hẹp (Digital Economy) 
và kinh tế số phạm vi rộng (Digitalised Economy, hay là kinh tế số hóa). Năm 2019, OECD 
đã đề xuất bộ công cụ đo lường kinh tế số nhằm giúp các thành viên trong G20 theo dõi, làm 
nổi bật các lỗ hổng và thách thức quan trọng trong chuyển đổi số. Bộ công cụ đo lường kinh 
tế số xem xét 35 chỉ số đo lường kinh tế theo 4 nhóm chủ đề gồm: cơ sở hạ tầng, trao quyền 
xã hội, đổi mới và áp dụng công nghệ, việc làm và tăng trưởng. 

Một số nghiên cứu cụ thể về kinh tế số và chuyển đổi số như Siebel [3] xem xét quá trình 
hình thành nền kinh tế số và chuyển đổi số, làm rõ sự hình thành của công nghệ tác động đến 
các nhà kinh doanh, các doanh nghiệp trên thế giới, từ đó hình thành nên các doanh nghiệp số 
trên nền tảng sự phát triển của công nghệ mới. Nghiên cứu của Nguyễn Đức Dũng [4] xem 
xét cụ thể hơn về các lĩnh vực kinh doanh số như tài chính, quản trị, hệ thống công nghệ số. 
Đặc biệt trong nghiên cứu nêu ra được những khái niệm và tính chất của quản trị số, nguồn 
nhân lực công nghệ trong doanh nghiệp số... Ngoài ra, Nguyễn Hồng Minh [5] đề xuất mô 
hình chuyển đổi số trong nội bộ ngành và mô hình chuyển đổi số gắn với các chính sách. Đây 
là những yếu tố hình thành nên môi trường số được gọi là hệ sinh thái số. Nghiên cứu của 
Nguyễn Huy Giao [6] cũng nêu được các bước chuyển đổi số, xem xét một số kinh nghiệm 
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chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là bài học rút ra từ một 
số công ty, viện thuộc lĩnh vực dầu khí.

Các nghiên cứu trước đã đưa ra khái niệm về công nghệ số và các yếu tố ảnh hưởng đến 
nó như pháp luật, chính sách. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra một 
khái niệm rõ ràng về hệ sinh thái số. Hệ sinh thái số sẽ thay đổi dựa theo sự thay đổi về công 
nghệ, chính sách và pháp luật. Thay đổi về công nghệ là sự thay đổi bên trong của hệ sinh thái 
số, còn sự tác động của chính sách hay pháp luật là yếu tố tác động bên ngoài tạo nên môi 
trường hoạt động của hệ sinh thái [3]. Như vậy, hệ sinh thái số bao gồm nền tảng công nghệ số, 
chính sách và pháp luật. Nền tảng công nghệ số bao gồm: các mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, 
AI, IoT, dữ liệu lớn, các công nghệ thích ứng trong từng lĩnh vực... Chính sách và pháp luật 
là hệ thống luật pháp của quốc tế hay quốc gia, các chính sách cụ thể ảnh hưởng đến chuyển 
đổi số và kinh tế số[4]. Trong khi các doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ để tăng tính cạnh 
tranh thì chính sách và pháp luật lại ảnh hưởng đến con người và xã hội[5]. Để phát triển hệ 
sinh thái số của một quốc gia hay doanh nghiệp thì yếu tố hạ tầng công nghệ đóng vai trò trọng 
như: Intenet, mạng di động, kết nối nội bộ, đồng thời đầu tư xây dựng nền tảng dữ liệu, công 
nghệ thông minh sẽ là đột phá trong chuyển đổi số nói chung và hệ sinh thái số nói riêng.

3. Thực trạng hệ sinh thái kinh tế số tại Việt Nam
Để có thể đánh giá thực trạng hệ sinh thái kinh tế số tại Việt Nam có thể đánh giá theo 

các chỉ tiêu như cơ sở hạ tầng, đặc trưng vùng, đổi mới và áp dụng công nghệ, định hướng 
chuyển đổi số và an toàn an ninh mạng. 

3.1. Cơ sở hạ tầng 
Cơ sở hạ tầng là những yếu tố liên quan đến sự phát triển hạ tầng vật chất, dịch vụ an 

ninh trong nền kinh tế kỹ thuật số bao gồm: đầu tư vào băng thông rộng, độ gia tăng của băng 
thộng rộng di động, tiến tới tốc độ internet cao hơn, giá kết nối, hạ tầng cho Internet vạn vật, 
Hạ tầng máy chủ an toàn, truy cập máy tính hộ gia đình, truy cập Internet hộ gia đình. 

Nếu như trước đây hạ tầng viễn thông chỉ là hạ tầng vật lý (hạ tầng cứng là tập hợp thiết 
bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn thông) phục vụ việc 
cung cấp dịch vụ viễn thông (gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm 
người) thì nay hạ tầng số là hạ tầng thiết yếu, quan trọng để kết nối, tạo lập và duy trì dòng 
chảy dữ liệu của nền kinh tế số, xã hội số, bao gồm cả hạ tầng vật lý (hạ tầng viễn thông băng 
rộng, các trung tâm dữ liệu) và hạ tầng mềm (điện toán đám mây, kết nối IoT) với tốc độ cao, 
băng rộng nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu của nền kinh tế số, xã hội số. Do vậy, nội hàm của 
hạ tầng số sẽ bao gồm:

(1) Hạ tầng viễn thông băng rộng, nhằm truyền tải, xử lý thoại, tin nhắn với tốc độ kbps, 
mbps. Hiện nay, Việt Nam đang đầu tư hạ tầng viễn thông băng rộng để bảo đảm cung cấp 
mọi loại hình dịch vụ với tốc độ Gbps, Tbps.

(2) Hạ tầng điện toán đám mây. Là mô hình dịch vụ cho phép người truy cập tài nguyên 
điện toán dùng chung (mạng, server, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng một 
cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, theo yêu cầu.

(3) Hạ tầng kết nối Internet vạn vật. Internet vạn vật (IoT) đã trở thành một hệ thống phổ 
biến trong đó mọi người, quy trình, dữ liệu và mọi thứ kết nối với Internet và với nhau. Hiện 
nay trên toàn cầu, kết nối IoT đạt gần 26-30 tỷ thiết bị (trung bình 4 thiết bị/người dân: mỗi 
người 2 thiết bị cầm tay (mobile, máy tính hoặc đồng hồ), 1 phương tiện di chuyển, 1 thiết bị 
gia dụng).
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Đối với hạ tầng viễn thông băng rộng, nhu cầu phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng 
chất lượng cao đã và đang được đặt ra như một điều kiện tất yếu tại Việt Nam. Việt Nam trở 
thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet nhanh nhất thế giới 
với trên 70% dân số được nối mạng. Hạ tầng viễn thông Việt Nam đã đạt được nhiều chỉ tiêu 
quan trọng như:

- Mạng băng rộng di động phát triển, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 99,8%. Số thuê 
bao băng rộng di động/100 dân: 90%.

- Cáp quang phủ khắp cả nước đến 100% xã. Số thuê bao băng rộng cố định hơn đạt trên 
18 triệu (trong đó chủ yếu sử dụng cáp quang FTTH), tăng trưởng 15%/năm, trên 68% hộ gia 
đình có kết nối FTTH.

- 06 tuyến cáp quang biển, 3 tuyến cáp quang đất liền kết nối với các nước trong khu vực 
như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

- Chỉ tiêu về tốc độ băng rộng di động, Việt Nam đứng thứ 56 trên thế giới với tốc độ 
33,9Mbps.

Đối với hạ tầng điện toán đám mây. Hiện nay, tại Việt Nam có 03 nhóm nhà cung cấp hạ 
tầng điện toán đám mây, bao gồm: các doanh nghiệp nước ngoài (Google, Microsoft...); các 
doanh nghiệp trong nước có quy mô lớn với sự đầu tư đồng bộ (Viettel, VNPT, CMC, FPT) 
và một nhóm các doanh nghiệp nhỏ cung cấp các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Theo báo cáo của ResearchMarket và TechSCI, thị trường điện toán đám mây (Cloud) 
của Việt Nam cuối năm 2020 đạt khoảng 200 triệu USD  (4.600 tỷ đồng). Tuy vậy, các doanh 
nghiệp Việt Nam mới chiếm khoảng 20% thị phần các sản phẩm, dịch vụ điện toán đám mây 
trong nước (tương đương hơn 900 tỷ đồng), 80% thị phần còn lại do nhà cung cấp nước ngoài 
cung cấp (Google, AWS, Microsoft Azure,...).

Với quy mô dân số ở Việt Nam và quỹ đạo tăng trưởng dữ liệu của quá chình chuyển 
đổi chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số đòi hỏi sự phát 
triển mạnh mẽ của các Trung tâm dữ liệu, nơi đáp ứng yêu cầu lữu trữ, tính toán, xử lý dữ liệu 
ngày càng gia tăng của đất nước. Thị trường Trung tâm dữ liệu Việt Nam đã chứng kiến tăng 
trưởng vượt bậc trong thập kỷ qua, dựa trên sự bùng nổ dữ liệu thông qua điện thoại thông 
minh, trang mạng xã hội, thương mại điện tử, giải trí số, giáo dục số, thanh toán số và nhiều 
dịch vụ kỹ thuật số khác. Việc tăng trưởng dữ liệu được kích thích hơn nữa bằng việc áp dụng 
các công nghệ mới như Máy tính hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT),...

Đối với hạ tầng kết nối Internet vạn vật. Cùng với sự bùng nổ của các công nghệ mới 
nổi, hiện nay người Việt Nam đã chủ động sử dụng điện thoại di động làm phương tiện giao 
tiếp giữa các thiết bị, giữa thiết bị và người với các mục đích như truyền dữ liệu data, hình 
ảnh... thông qua các gói cước di động thông thường mà nhà mạng đang cung cấp cho khách 
hàng, dẫn tới nhà mạng chưa quản lý được đầy đủ theo mục đích sử dụng của khách hàng.

Việt Nam có hạ tầng viễn thông tốt, có các doanh nghiệp viễn thông mạnh có khả năng 
đầu tư trước về hạ tầng IoT để phủ sóng toàn quốc và quy hoạch đủ kho số, địa chỉ IP cho hàng 
tỷ thiết bị IoT, từ đó hạ tầng IoT sẽ là thị trường tiềm năng và sẽ tạo ra sự phát triển bùng nổ 
trong thời gian tới.

 Với ước tính 2,5-3 thiết bị IoT/người thì đến năm 2025, kết nối IoT tại Việt Nam sẽ đạt 
khoảng 250-300 triệu kết nối và đến 2030, khi mạng 5G được phủ sóng toàn quốc thì số lượng 
này sẽ lên tới 800 triệu thiết bị.
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3.2. Trao quyền xã hội 
Trao quyền xã hội là một trong những yếu tố đánh giá sự phát triển của kinh tế số trong 

cuộc sống của người dân, sự thay đổi nhận thức của người dân trong việc truy cập và sử dụng 
công nghệ số và khả năng khai thác triệt để tiềm năng của họ và bao gồm các chỉ số: Bản 
địa số hóa; Thu hẹp khoảng cách số; Sử dụng Internet của người dân; Tiêu dùng điện tử; Tài 
khoản tiền dựa trên điện thoại di động; Tương tác C2G (công dân-chính quyền); Giáo dục thời 
đại số; Kỹ năng CNTT-TT cá nhân. 

Nhận thức đóng vai trò quyết định trong kinh tế số. Chuyển đổi số giúp người dân bình 
đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông 
qua việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để nâng cao nhận thức về kinh tế số, 
nhiều tỉnh thành trong cả nước đã chỉ đạo các địa phương thành lập và triển khai hoạt động 
của tổ công nghệ số cộng đồng ở mỗi khu phố, thôn, bản nhằm mục tiêu tuyên truyền để người 
dân nhận thức rõ, đúng, về chuyển đổi số, đồng thời đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa 
đến mọi mặt của đời sống và đến từng người dân.

Để chuyển đổi số thành công trong doanh nghiệp thì nhận thức về chuyển đổi số của chủ 
doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, họ chính là người “dẫn dắt” doanh nghiệp chuyển đổi số 
đúng hướng. Bên cạnh đó, nhận thức của người lao động cũng cần phải thay đổi, mỗi người 
phải nhận thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc chuyển đổi số. Người lao 
động phải nhận thức được nếu họ không thay đổi, không chủ động nâng cao trình độ, chuyên 
môn, nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới thì sẽ không đáp ứng được công việc và như vậy sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của chính 
bản thân mình để từ đó nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn trong công việc.

Để có thể thực hiện chuyển đổi số thành công thì yếu tố con người mang tính chất quyết 
định. Người dân Việt Nam có đặc điểm chăm chỉ với công việc, sẵn sàng vì nước, có lòng tôn 
quân thân thượng. Họ đồng thời cũng là những người can đảm cần cù, kiên quyết làm việc. 
Trong sự tiếp biến văn hóa, bên cạnh những mặt bảo lưu người Việt Nam cũng tiếp thu nhanh 
nhạy nhiều ưu điểm trong văn hóa của các vùng miền và nhanh chóng thích ứng với những 
trào lưu công nghệ mới. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng giúp Việt Nam có 
thể thành công trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế số. 

Việc phát triển nguồn nhân lực CNTT thường xuyên được quan tâm, chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện; việc dạy và học tin học trong trường 
đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và đào tạo có bước phát triển tích cực. Đội ngũ nhân lực của 
nhiều tỉnh thành phố trong cả nước hiện nay hiện nay: 100% cán bộ, công chức, viên chức 
được đào tạo tin học và các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn; tỷ lệ cán bộ, công 
chức, viên chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, 
công chức, viên chức thường xuyên sử dụng internet để xư lý công việc đạt 100%. Tỷ lệ cán 
bộ công chức, viên chức của nhiều tỉnh có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử 
dụng CNTT cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 
hoặc chứng chỉ tin học úng dụng A, B, C đã cấp, đạt gần 100%.

3.3. Chính sách pháp luật về chuyển đổi số tại Việt Nam
Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành phê 

duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm 
mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng xác 
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định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung 
tâm của chuyển đổi số; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền 
tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng 
thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần 
mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an 
toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng 
bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông “Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất 
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ 
tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số.” và xác định giải pháp: “Khẩn trương 
rà soát, hoàn thiện thể chế để tạo môi trường thuận lợi thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn vốn đầu tư. Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Đô thị, các luật khác có liên quan và các văn bản dưới luật để tạo thuận lợi cho 
phát triển hạ tầng”.

Quyết định số 749QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định giải pháp 
quan trọng là tập trung là phát triển hạ tầng số, nền tảng của phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, Luật Giao dịch điện tử 2005 sẽ được sửa đổi, bổ sung, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội Khóa XV, mở rộng phạm vi áp dụng tới tất cả hoạt động giao dịch điện tử  của đời sống 
xã hội, tạo khung pháp luật thống nhất về hoạt động giao dịch điện tử trong các lĩnh vực để 
chuyển những giao dịch từ môi trường thực sang môi trường số.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 cũng sẽ được Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung 
nhất là đối với các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng, bất động 
sản, kế toán, luật sư, công chứng, thương mại điện tử, giao dịch tiền ảo, tài sản ảo... để răn đe, 
ngăn ngừa và xử lý thích đáng các hành vi rửa tiền bất hợp pháp, tác động tiêu cực đến nền 
kinh tế, mối quan hệ đầu tư quốc tế.

Từ năm 2023, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi hay Luật Ngân hàng 
Nhà nước sẽ được Quốc hội xem xét sửa đổi để theo kịp thực tiễn đang đặt ra cho quá trình 
chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Như vậy có thể thấy chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thấy rõ sự cần thiết, quan điểm 
mục tiêu sửa đổi luật có liên quan nhằm thể chế hóa chủ trương đó của Đảng vừa chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập trong 
thực thi chính sách, pháp luật trước sự phát triển nhanh của các công nghệ mới đang tác động 
hầu hết đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc 
gia và từng địa phương từng ngành và lĩnh vực, từng doanh nghiệp cụ thể.

4. Một số thách thức và hạn chế
Hạ tầng số phục vụ Chính phủ số là một thành phần quan trọng trong Quy hoạch hạ tầng 

thông tin và truyền thông. Các thành phần của hạ tầng số phục vụ chính phủ số liên quan và 
tác động lẫn nhau, như kết nối liên thông phải đi cùng chia sẻ dữ liệu và phải được đảm bảo 
bởi pháp luật. Các thách thức có thể kể đến là
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(1) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang trong giai đoạn rà soát hoàn thiện. Luật 
Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đánh 
dấu bước phát triển mới của pháp luật về viễn thông ở nước ta, đặc biệt là trước xu thế toàn 
cầu hóa, đưa ngành viễn thông đạt được nhiều bước tiến, đóng góp rất lớn vào sự phát triển 
của kinh tế - xã hội nói chung.

Tuy nhiên, với sự chuyển dịch sang không gian số, phát triển kinh tế số, xã hội số; hạ 
tầng viễn thông đang dịch chuyển sang hạ tầng số; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công 
nghệ mở ra các không gian mới như Cloud, AI, IoT; Phân tích dữ liệu, Blockchain; sự phát 
triển bùng nổ thiết yếu của các nền tảng Chuyển đổi số; cũng như sự xuất hiện và phát triển 
của nhiều hình thức kinh doanh mới trên không gian số nên phát sinh các yêu cầu mới về quản 
lý mà Luật Viễn thông chưa bao trùm được. Ngoài ra, tại Việt Nam cũng như các nước trên thế 
giới, mới chỉ có khái niệm “hạ tầng viễn thông”,“hạ tầng công nghệ thông tin”, mà chưa có đề 
cập chính thức về “hạ tầng số” cũng như các chỉ tiêu đánh giá, giải pháp thúc đẩy liên quan.

(2) Hạ tầng băng rộng chủ yếu do nhà nước đầu tư. Hiện nay, Việt Nam có 70 doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ băng rộng cố định, trong đó có 17 doanh nghiệp nhà nước, 01 doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 52 doanh nghiệp tư nhân. Nhưng tỷ lệ đầu tư của doanh 
nghiệp tư nhân trong đầu tư băng rộng cố định chỉ chiếm 7,52%.

(3) Chưa tạo niềm tin của doanh nghiệp trong việc sử dụng hạ tầng ảo hóa số nhất là hạ 
tầng điện toán đám mây. Mặc dù dịch vụ điện toán đám mây được xác định là mang lại nhiều 
lợi thế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự 
hiểu rõ về điện toán đám mây. Tỷ lệ cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ Cloud còn rất thấp. 
Báo cáo của OECD đã chỉ ra tiềm năng tiết kiệm chi phí cho các chính phủ nằm trong khoảng 
từ 25% đến 50% khi triển khai sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trong đầu tư công nghệ 
thông tin của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, sự phát triển kinh tế số của Việt Nam còn vấp phải nhiều cản trở liên quan đến 
môi trường pháp lý và thể chế. Hiện nay, môi trường pháp lý và thể chế cho phát triển kinh tế 
số của Việt Nam còn yếu, chưa đồng bộ nên chưa khai thác hết tiềm năng để phát triển kinh tế 
số. Một số vấn đề mà chính phủ Việt nam vẫn lúng túng khi có sự cố bất ngờ như giải quyết 
các vấn đề liên quan đến các hoạt động thương mại trực tuyến khi xảy ra đại dịch Covid 19, 
đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dung qua thương mại điện tử, xử lý, giải quyết tranh chấp 
đất đai, xung đột về hoạt động, lợi ích của các chủ thể tham gia các hoạt động kinh doanh, 
thương mại và dân sự trên môi trường số. 

Sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp công nghệ số nước ngoài với tiềm lực mạnh, 
tạo ra những sản phẩm sáng tạo và hàm lượng công nghệ cao đang là thách thức lớn với các 
doanh nghiệp trong nước. Trong khi khả năng cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp trong nước 
còn hạn chế do quy mô của đa số doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, thiếu vốn và trình độ 
công nghệ thấp. 

Nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước về lợi ích cũng như 
thời cơ và thách thức của kinh tế số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội còn chưa đồng đều 
ở các cấp, các ngành. Vì vậy, việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về kinh tế số còn manh mún và phân 
tán, chưa có sự kết nối, liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương.

5. Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế số tại Việt Nam
Phát triển kinh tế số nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Ở tầm 

vĩ mô, Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu điển hình như Báo cáo “Tương lai 
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kinh tế số Việt Nam: hướng đến năm 2030, 2045” trong Chương trình Aus4Innovation của 
Chính phủ Australia nhằm tăng cường các mối liên kết giữa hệ thống đổi mối sáng tạo của 
Australia và Việt Nam. Kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu của thế giơi, của Việt 
Nam nói chung và các tỉnh thành phố nói riêng. 

5.1. Tăng cường nhận thức về kinh tế số
Kinh tế số và kinh tế tri thức có mối quan hệ biện chứng và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát 

triển. Hiện nay, các cơ quan tham mưu đang xây dựng dự thảo, lấy ý kiến trước khi hoàn thiện 
trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành ngay trong năm nay. Theo đó, dự kiến 
Nghị quyết sẽ đề ra các mục tiêu, giải pháp rất cụ thể để thực hiện chuyển đổi số đến năm 
2025 và 2030 trên các lĩnh vực như: Hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh 
trên địa bàn tỉnh. 

Tuy vậy, những kết quả đạt được mới chỉ đặt nền móng bước đầu cho quá trình chuyển 
đổi số. Việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội 
số vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị trong nhiều 
tỉnh thành còn yếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa. Người dân, doanh 
nghiệp vẫn chưa quan tâm, sử dụng các hệ thống dịch vụ công; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, nền tảng tích hợp và chia sẻ 
dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung... chưa đạt mục tiêu.

5.2. Nâng cao năng lực quản lý của chính quyền địa phương đối với kinh tế số
Vai trò của cơ quan chính quyền là quản lý, dẫn dắt nền kinh tế của mỗi tỉnh thực hiện 

thành công chiến lược phát triển kinh tế. Đồng thời, là một thực thể xã hội thì chính quyền địa 
phương cũng là một bên tham gia chủ chốt đối với nền kinh tế địa phương. 

Trong vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế số tại địa phương thì cơ quan chính quyền cần 
thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế số địa phương 
và Quản lý kinh tế số. Việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế số cần được tiến hành theo 
cách tiếp cận khoa học hiện đại và thực tiễn cao, phù hợp nhất đối với địa phương. Các chính 
sách quản lý về kinh tế số như là các công cụ phục vụ việc tổ chức thành công chiến lược phát 
triển kinh tế số. Đo lường kinh tế số và chính sách thuế đối với kinh tế số là một vấn đề phức 
tạp, vì vậy, việc xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý kinh tế số đòi hỏi một nỗ lực rất 
lớn, tránh một quan niệm đơn giản về đo lường và chính sách thuế đối với kinh tế số. 

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần tham gia tiên phong trong các hoạt động kinh tế 
số tại địa phương. Sự tham gia của chính quyền địa phương thể hiện như cải tiến quy trình bồi 
dưỡng nghiệp vụ về kinh tế số, bồi dưỡng năng lực chuyên môn “tinh thông nghiệp vụ” và 
phẩm chất đạo đức “tận tâm phục vụ nhân dân” đối với cán bộ địa phương là một hoạt động 
có tính bền vững. 

5.3. Phát triển nguồn nhân lực kinh tế số
Trong bối cảnh Việt Nam với trình độ phát triển kinh tế chưa cao nên vẫn thiếu vắng các 

chuyên gia kinh tế cao cấp, những người có đủ kiến thức và kỹ năng đa lĩnh vực ( khoa học, 
công nghệ, kinh tế, quản lý xã hội..) để định hình phát triển kinh tế số. Việc xây dựng một đội 
ngũ chuyên gia tư vấn kinh tế số là rất cần thiết. 

Mỗi tỉnh thành trong cả nước cần tổ chức hình thành một nhóm cộng tác các chuyên gia 
cao cấp thuộc các lĩnh vực liên quan như khoa học, công nghệ, kinh tế và quản lý để xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế số cho tỉnh trong trung và dài hạn. Kế hoạch trung hạn cũng là một 
trong những tiền đề để xây dựng chiến lược phát triển trong dài hạn. 
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5.4. Nâng cao năng lực kinh tế số đối với lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo doanh nghiệp.
Thành phần chủ chốt của sự phát triển kinh tế số là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Quyết tâm và nỗ lực tự đào tạo về kinh tế số của đội ngũ lãnh đạo doanh 
nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc tạo động lực triển khai và ứng dụng các thành phần 
kinh tế số. Các cấp chính quyền cần phối hợp với các doanh nghiệp để nâng cao kiến thức và 
kỹ năng về kinh tế số cho các lãnh đạo doanh nghiệp.

Hệ thống CNTT và công nghệ cao liên quan trong kinh tế số thường đòi hỏi một khoảng 
thời gian nhất định để được phổ biến và sau đó mới phát huy được hiểu quả như thiết kế. Vì 
vậy, để rút ngắn khoảng thời gian công nghệ được phổ biến và ngấm trong doanh nghiệp, việc 
đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ của nhân viên, người lao động về các thành phần kinh tế số 
tại doanh nghiệp cần được tiến hành đồng thời (nếu không nói là đi trước một bước) việc đầu 
tư triển khai và ứng dụng CNTT và công nghệ cao thuộc kinh tế số. Đầu tư đào tạo về công 
nghệ cao và về kinh tế số đối với người lao động cần có xu thế tăng dần theo thời gian và hoạt 
động nâng cao trình độ của người lao động cần được xác định như một loại lao động trong 
doanh nghiệp.

Tóm lại, kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu đối với các nền kinh tế trên thế 
giới. Kinh tế số bao gồm rất nhiều loại hình kinh tế mới và đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội kinh 
doanh cho các doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho người lao động. Việt Nam đã đạt được rất 
nhiều thành tựu trong việc chuyển đối để hướng tới nền kinh tế số, phát huy những lợi thế về 
nguồn nhân lực trẻ và nhiều tiềm năng, đó cũng là những tiền đề quan trọng giúp Việt Nam 
đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số. 
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Abstract: Over the past decade, the logistics network has played a 
predominant role in reshaping the e-commerce landscape, connecting brands 
and sellers with consumers in Vietnam, which is one of the most geographically 
diverse and populous in Southeast Asia, is the second fastest-expanding market 
in the region with around 120 million active consumers of e-commerce, only 
behind Indonesia. Along with the significant investments of the largest global 
e-commerce giants in Vietnam (i.e., Alibaba (Lazada) and SEA Ltd (Shopee)) 
and domestic corporations (i.e., FPT and Vingroup), the methodical investments 
in logistics from the early days bring advantages and practical benefits to users 
and support businesses to perform effectively and significantly. However, the 
e-logistics industry in Vietnam has not yet developed in compliance with its 
potential. Hence, based on the secondary data collected, in addition to providing 
some aspects of e-logistics, this study specifically presented opportunities and 
chances for e-logistics in Vietnam. Then, some solutions were proposed to develop 
Vietnamese e-logistics in the current dynamic and ever-changing business 
environment, especially in the post-Covid-19 pandemic.

Keywords: e-logistics, e-commerce, Vietnam.

NGÀNH E-LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Trong thập kỷ qua, mạng lưới logistics đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc định hình lại bối cảnh thương mại điện tử, kết nối các thương 
hiệu và người bán với người tiêu dùng tại Việt Nam, một trong những quốc gia 
đông dân và đa dạng về mặt địa lý nhất ở Đông Nam Á, đứng thứ hai trong khu 
vực, chỉ sau Indonesia, về tốc độ mở rộng thị trường với khoảng 120 triệu người 
sử dụng thương mại điện tử. Cùng với sự đầu tư đáng kể của các thương hiệu 
thương mại điện tử lớn nhất toàn cầu tại Việt Nam (Alibaba (Lazada) và SEA Ltd 
(Shopee)) và các tập đoàn trong nước (FPT và Vingroup), sự đầu tư bài bản vào 
logistics từ những ngày đầu đã mang lại những ưu điểm và lợi ích thiết thực cho 
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người dùng cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ngành e-logistics 
ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, trên cơ sở phân tích các 
dữ liệu thứ cấp, bên cạnh việc đưa một số lý luận về e-logistics, bài viết trình bày cụ thể 
những cơ hội và thách thức cho ngành e-logistics tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải 
pháp nhằm phát triển e-logistics Việt Nam trong môi trường kinh doanh năng động và luôn 
thay đổi như hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh giai đoạn hậu Covid-19.

Từ khóa: e-logistics, thương mại điện tử, Việt Nam

1. Introduction
The covid-19 pandemic has seriously affected the trade and service activities of Vietnam 

in particular and other nations in general since the end of 2019. The negative growth of some 
service industries accounted for a large proportion, reducing the overall growth rate of the 
service sector and the whole economy. According to the General Statistics Office, in 2021, 
the wholesale and retail industry decreased by 0.21% over the previous year, reducing 0.02 
percent in the growth rate of the total added value of the whole economy; the transportation 
and warehousing industry decreased by 5.02%; accommodation and catering services 
dropped sharply by 20.81%. Hence, Vietnam’s economic growth was only 2.58%, the lowest 
in the past 30 years. However, in that context, Vietnam’s e-commerce still maintains a stable 
growth rate of 16%, and retail revenue reached 13.7 billion USD (Ministry of Trade and 
Industry, 2022).

According to the latest report by Google, Temasek, and Bain & Company in November 
2021, Southeast Asia (SEA) region is on the way to becoming a digital economy worth a 
trillion USD by 2030, of which Vietnam could reach the threshold of 220 billion USD in gross 
merchandise value (GMV). Driven by a rapidly growing digital business and consumer base, 
acceleration in e-commerce, food delivery, and digital financial services, Vietnam remains 
an attractive innovation hub as global capital continues to pour in. SYNC Southeast Asia has 
forecast that Vietnam will be the fastest-growing e-commerce market in Southeast Asia by 
2026, with the GMV value reaching $56 billion, 4.5 times more than the estimated value in 
2021 (Duy Khanh, 2022). To meet the needs of users, delivery speed plays an equally important 
role as product quality. Logistics is one of the factors that determine the purchasing behavior 
of consumers and the sales of e-commerce businesses. Hence, investments and deals soared 
in the first half of 2021 to a high record of $1.37 billion, surpassing full-year investments in 
recent years, fueled by investment interest in venture capital and digital startups in the fields 
of e-commerce, finance, health, and education. 

Although the trend of information technology application is very strong and most 
logistics enterprises have focused on applying information technology, experts assessed 
Vietnam’s e-logistics industry has not yet developed in compliance with its potential. Many 
Vietnamese logistics enterprises are lagging, unable to take full advantage of fast-paced 
technological developments. Many do not have a systematic overarching IT architecture 
that translates business strategy into strategic information-processing capability. In addition, 
the size of Vietnam’s e-commerce market is still determined by domestic e-commerce 
transactions, where last-mile delivery can account for up to 60% of the total costs of the 
e-commerce supply chain of goods (Nguyen Thi Binh & Trinh Thi Thu Huong, 2021). 
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Therefore, this research objective clarifies the current situation and development trend of 
the e-commerce industry in Vietnam, thereby identifying opportunities and challenges for 
e-logistics development in the period of current international economic integration, especially 
after the Covid-19 pandemic. Moreover, the study proposes several recommendations and 
solutions to promote the development of e-logistics in Vietnam in line with its potential and 
capacity.

2. Research methodology
The research methodology used in this article is desk research. The authors mainly 

rely on secondary data collected from statistical yearbooks on the development of Vietnam’s 
e-commerce; data and statistical yearbooks on the current situation of e-logistics development 
in Vietnam and experience in e-logistics development. More specifically, the article utilizes 
data from the survey data set of the Department of E-commerce and Digital Economy and 
the Department of Export - Ministry of Industry and Trade in 2020-2022 on e-business and 
logistics. In addition, the authors collect data from specialized articles, reports, documents 
on e-commerce and logistics published by international companies, prestigious scientific 
journals in Vietnam and English articles in Scopus. Accordingly, the following research 
questions are presented: What is the current status and prospects of e-commerce activities in 
Vietnam? What is the position of e-logistics activities in e-commerce transactions? When the 
e-commerce industry develops, what are the opportunities for e-logistics?

Based on the second data analysis, the authors summarize the development status of the 
e-commerce industry as well as analyze opportunities and challenges for Vietnam’s e-logistics 
sector in the current context and propose some recommendations to the government and 
solutions to businesses and stakeholders to develop a sustainable e-logistics industry in the 
new era.

3. E-logistics
3.1. Definition of e-logistics
In today’s fiercely competitive commercial environments, the predominant role of fast-

developing information and communication technologies (ICT) for ultimate success and 
even the survival of any logistics operation and initiatives has been well recognized. Many 
business concepts would not have been successfully implemented without the aid of ICT, 
for instance, time compression, just-in-time (JIT), collaborative planning forecasting and 
replenishment (CPFR), vendor-managed inventory (VMI), and cross-docking. Contemporary 
global manufacturing and distribution would not be able to execute without design, sourcing, 
marketing, manufacturing, and, ultimately, sales all being linked through the use of 
information technology (IT) applications. Effective use of ICT can make the flow of goods 
transparent, enable the integrated management of a physically divided unit, and harmonize 
decentralization and centralization within one operating system. Improvements in customer 
service, information quality and support of collaborative planning and execution, operation 
efficiency, and improved responsiveness are acknowledged benefits. Moreover, e-business 
can facilitate effective information exchange and the removal of unnecessary players in the 
supply chain, for instance, by helping in minimizing one of the well-documented problems, 
the “bullwhip effect” (Wang & Pettit, 2016).
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Before conceptualizing the definition of e-commerce logistics, it is essential to understand 
the definition of e-commerce and logistics independently. Andrew (2021) posited that 
e-commerce is a business model that allows organizations and individuals to engage in buying 
and selling goods and services over the Internet via using smartphones, tablets, computers, and 
other smart Internet-enabled devices. According to Diana et al. (2020), e-commerce does not 
deal with distribution or logistics, but rather facilitates the linkage between buyers and sellers 
over the Internet. Meanwhile, the terms, for instance, electronic logistics, e-logistics, internet-
enabled logistics, or e-business logistics have not been firmly used in both academia and 
practice (Wang & Pettit, 2016). According to Sarkis et al. (2004), e-logistics is “a supportive 
delivery process for fulfilling online e-commerce orders”. E-logistics is also defined as “a 
transformation of the classic tools used for logistics processes in a modern way and backed up 
by internet-based technologies” (Miščević et al., 2018) or the utilization of ICT to “manage 
information and information flows in supply chains or supply networks” (Wang & Pettit, 
2016). E-logistics activities usually focus on the following operations in e-commerce: order 
fulfillment, warehouse management, product distribution, and packaging for e-commerce 
transactions (Dębkowska, 2017). When customers become buyers in an online exchange, 
businesses begin to prepare for e-logistics processes. Hence, it can be confirmed that most 
concepts of logistics focusing the e-logistics utility in an online business-to-customer (B2C) 
or business-to-business (B2B) setting, which is approached in this study. 

The biggest difference between traditional logistics and e-logistics is that while 
traditional logistics conducts most of the order processing and price quotes manually, 
e-logistics requires procurement and fulfillment handled by information technology and 
processes automated to meet a large number of orders up to millions of orders per day, 
hundreds of thousands of goods types, and delivery progress within just a few hours.

3.2. Phases of e-logistics
According to Yu et al. (2017), e-logistics in B2C usually comprises three main phases. 

The first phase is the income of goods from product manufacturers/suppliers to distribution 
centers or warehouses. The second phase comprises order fulfillment at e-commerce 
distribution centers through order sortation, picking, and packing operations. The last phase 
involves the fast delivery of orders from distribution centers to customers. In this phase, if 
customers are not satisfied with the orders, they may request the return of the goods (reverse 
logistics). These phases can be illustrated in Fig.1.

Source: Yu et al. (2017)
Fig.1: Phases of e-logistics
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The most often used tools of cooperation in the virtual scope of e-logistics involve 
the Internet portal, electronic platform, data warehouses, electronic catalog, systems of 
offers and purchasing, information services, systems and communication tools, transactions 
systems, systems, and software (i.e., applications of supply chains’ planning, digital maps, 
dictionaries) (Barcik & Jakubiec, 2012).

4. E-commerce and e-logistics in Vietnam 
4.1. The growth of e-commerce in Vietnam
E-commerce growth will remain strong throughout 2021 as the pandemic persists in 

many parts of the world and more consumers have gotten used to shopping online. The 
pandemic has been a catalyst for existing digital users to adopt new online services and 
increase their frequency of use and spend in these services (Google, Temasek, and Bain & 
Company, 2021).

The Covid-19 pandemic has accelerated the transition to digitization for both 
consumers and businesses. With the closure and social distancing measures taken by national 
governments to limit the spread of the disease, global e-commerce sales have increased sharply 
and accelerated the transition to online shopping. While the epidemic has been currently 
controlled in most countries, the online shopping trend will still be booming. According to 
the statistics of eMarketer (2021), the global revenue of B2C e-commerce in 2020 reached 
4213 billion USD, and it increased to 4921 billion USD in 2021. The e-commerce revenue 
growth is expected to reach USD 5,545 billion in 2022. In particular, compared to 2019, 
revenue nearly doubled, reaching USD 6169 billion in 2023. The growth rate is forecasted 
to continue in 2024 and 2025 with growth rates of USD 6773 billion and USD 7385 billion, 
respectively (Fig.2). Southeast Asia is considered one of the promising regions, capable of 
growing revenue and developing a large market size. E-commerce revenue in 2020 is 62 
billion USD, and this region’s revenue is forecast to increase and reach the milestone of 172 
billion USD in 2025 (Google, Temasek and Bain & Company, 2020).

* Forecast 
Source: Emarketer (2021)

Fig.2: Retail Ecommerce Sales Worldwide from 2019 to 2025 



40 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Note: Includes products or services ordered using the internet, regardless of the method 
of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payment such as bill pay, taxes, 
money transfer, food services and drinking place sales, gambling, and other vice good sales.

According to the forecasts of Google, Temasek and Bain & Company (2021), the 
number of Vietnamese people buying online will reach more than 51 million in 2022, up 
13.5% over the previous year. Total spending on online shopping is expected to reach 12.42 
billion USD this year. The scale of Vietnam’s digital economy is forecast to exceed US$52 
billion and hold the third position in the ASEAN region by 2025.

* Forecast 
Source: Ministry of Trade and Industry (2022)

Fig.3: B2C Ecommerce Sales of Vietnam from 2017 to 2022

Fig.3 shows that from 2017 to 2021, B2C e-commerce revenue in Vietnam is also on 
the strong growth momentum. While the revenue was 6.2 billion USD in 2017, the number 
had more than doubled to 13.7 billion USD in 2021 and is expected to reach 16.4 billion 
USD in 2022.

4.2. E-logistics in Vietnam
4.2.1. The growth of Vietnamese e-logistics
According to Agility’s “Emerging Market Logistics Index 2021” report, Vietnam is 

ranked in the Top 8 fastest growing logistics markets globally. E-logistics prospects are 
associated with the growth rate of the e-commerce market. The physical size of the e-logistics 
market is also worth billions of dollars. E-logistics must be considered as an infrastructure 
service industry, playing an important role in renewing the growth model and restructuring 
the Vietnamese economy (Tran Giang, 2017). The report revealed by Ninja Van Group 
(2022) showed that Vietnam is one of the most dynamic countries with the fastest growth in 
e-commerce and e-logistics. The statistics in Fig 4. demonstrated Vietnam’s market value of 
e-logistics in 2018, with forecasts from 2019 to 2022. In 2018, the market value of e-logistics 
was estimated to amount to approximately 90.1 million euros. However, the value was 
forecasted to roar to 801.9 million euros in 2022 (Nguyễn Minh Ngọc, 2020).
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* Forecast 
Source: Nguyễn Minh Ngọc (2020)

Fig.4: Market value of e-commerce logistics in Vietnam from 2018 to 2022 (in 
million euros)

4.2.2. Some e-logistics services in Vietnam
+ Express delivery: in terms of end use, the e-commerce segment accounted for the 

largest market share in 2019, contributing more than 4/5 of Vietnam’s express delivery 
market revenue, and is forecast to maintain its position in the coming time (Ministry of 
Industry and Trade, 2021). In particular, in 2019 and 2020, the express delivery market 
witnessed the entry of two foreign companies, namely, J&T Express (from the end of 2018) 
and Best Express (from the end of 2019). The two companies have stirred the market with 
market share and price and have brought the franchise business model in express delivery 
business to Vietnam, with the advantage of fast expansion speed and low cost compared 
to conventional models (VN Post, Viettel Post, GHTK, GHN),...). These new companies 
quickly gained market share, forcing some companies (VN Post and Viettel Post) to reduce 
service prices by 10%-15%.

+ Cash on delivery: This service is commonly used by retailers and online businesses, 
especially for items purchased in small quantities and of not great value. This service allows 
buyers to receive goods and then pay. The shipping unit or express delivery staff (the shipper) 
will directly receive the money and transfer it back to the seller after the goods are delivered. 
This is one of the services that help protect the interests of buyers.

+ Last mile logistics: This service is important for e-commerce because it interacts 
directly with end customers. According to Lim et al. (2018), last-mile logistics is “the last 
stretch of a business-to-consumer (B2C) parcel delivery service. It takes place from the order 
penetration point to the final consignee’s preferred destination point”. Over the years, some 
big companies have successfully implemented this service, such as Lazada, Vietnam Post, 
and GHN.

4.2.3. Types of e-logistics operators in Vietnam
+ 1PL (First party logistics): Any company that transports products directly from one 

location to another - or which needs cargo to be delivered between two locations
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+ 2PL (Second party logistics): a company that owns assets such as container ships, 
aircraft or HGVS, and uses them to transport goods for other companies (i.e., their clients). 
Shipping lines, airlines and haulage companies would fall into this category, likewise 
companies that operate warehouse and storage facilities.

+ 3PL (party logistics): 3PL refers to the outsourcing of logistics to a third party. A 3PL, 
or third-party logistics provider, manages all (or part) of a company’s logistics operations, 
effectively acting as an intermediary between 1PLs and 2PLs.

+ 4 PL (fourth-party logistics): 4PL is a more advanced form of supply chain 
management, focusing on the optimization of the whole logistics function, rather than the 
delivery of individual parts.

+ 5PL (fifth-party logistics): 5PL has emerged more recently than 3PL and 4PL, with 
the concept open to various interpretations. Generally, however, a 5PL provider looks beyond 
individual supply chains, focusing instead on wider supply networks.

In the above five models, e-commerce enterprises in Vietnam mainly apply 2PLs and 
3PLs because almost of online retail businesses can’t implement in-house logistics service, 
and have to rely on third-party logistics (3PLs) partners at certain stages for cost-efficiency. 
The giant player Lazada Vietnam uses its fleet, which handles about 55-60% of others, in 
parallel with using other 3PLs to ensure customer service, take advantage of promotions and 
reduce overall shipping costs. The other top e-commerce platforms, namely, Shopee and 
Sendo, provide shipping mostly through its 3PL delivery partners.

According to the logistics report 2017 by the Ministry of Industry and Trade, Vietnam 
has approximately 50 enterprises providing e-logistics services. Among these enterprises, 
traditional postal service providers such as VN Post, EMS, and Viettel Post have responded to 
the market by offering solutions for online retailers; their advantages of existing nationwide 
post office networks and high operational capacity allow them to play a vital role in rural 
areas. Besides, as the need for convenient and express delivery is prominent for e-commerce 
customers, especially in urban areas, there exists a great opportunity for logistics start-ups 
that can bring in technology solutions to improve quality service and optimize the operating 
system. In the past few years, many e-commerce-focused delivery start-ups have entered the 
market, and some have obtained significant financial support from investors. Famous names 
include Giao Hang Nhanh (GHN); Giao Hang Tiet Kiem (GHTK); NinjaVan, etc., which are 
the delivery partners of the key e-commerce platforms in Vietnam. International logistics 
service provider DHL has recently launched the DHL Parcel Metro Same Day, which offers 
delivery service with real-time tracking and rescheduling of deliveries through DHL’s fully-
customizable digital platform. DHL eCommerce Vietnam has partnered with the Sendo 
platform (with over 300,000 shops) to implement logistics services for its customers. On-
demand delivery, which is the immediate or scheduled delivery to customers after they make 
the orders, has been also booming to meet the need for time-sensitive delivery, especially 
in the food delivery segment. It has opened the playground for many players like Ahamove, 
Lalamove, Delivery Now, Grab, GoViet, and many other small start-ups, making the market 
more dynamic than ever.

5. Chances and challenges for Vietnam’s e-logistics 
5.1. Chances
When the Covid 19 wave spread throughout Vietnam, the decline of many sectors of 
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the economy took place. However, it has accelerated growth opportunities for e-commerce 
and e-logistics. The Vietnam E-commerce Association (VECOM) said that the scale of 
e-commerce has grown by an average of 30% per year from 2016 to 2019, from 4 billion 
USD in 2015 to 11.5 billion USD in 2019. The increase will remain at 29 % in the period 
from 2020 to 2025, rising to 52 billion USD in 2025. 

It is estimated that 86% of Vietnamese consumers will maintain or increase online 
shopping after Covid-19, which will open up the potential for e-logistics to continue to 
grow. According to Ninja Van Group (2022), the number of e-commerce orders in the past 
five years has tripled because of the change in consumption habits from direct purchases 
to online purchases, especially after the Covid-19 pandemic. In addition to increasing the 
number of customers, there has been a growth in customer coverage. Currently, customers 
using e-commerce transactions have covered 63 provinces and cities. Because logistics 
serves the last phases of e-commerce, logistics businesses have opportunities to expand 
to other services such as logistics, warehousing, and packaging.  With this attraction, the 
e-logistics race in Vietnam is gaining heat, with many dynamic enterprises participating and 
competing. In 2017, Vietnam only had about 50 e-logistics service enterprises, by now this 
number has reached 3,000 enterprises. This sector gathers numerous players, from domestic 
giants, home-grown startups to foreign unicorns.

Beside this, the government has passed legislation to improve regulatory hurdles faced 
by the industry. These include Decision No.1012/QD-TTg on the development of logistics 
centers nationwide by 2030. Followed by Decision No. 200/QD-TTg which focuses on 
enhancing competitiveness and development of logistics services in Vietnam by 2025. 

Cross-border e-logistics services are expected to contribute to expanding import and 
export markets, creating opportunities for Vietnam to become one of the top e-logistics 
countries in Southeast Asia.

5.2. Challenges
Besides the potential for development, Vietnam’s e-logistics is witnessing certain 

challenges.
l Lack of a legal framework for e-logistics activities
There is currently a lack of a legal framework for Ecommerce-Logistics activities. The 

legal documents for e-commerce are relatively complete, but Vietnam does not have specific 
regulations on Ecommerce-Logistics (Vietnam News, 2022). The legal documents related to 
e-commerce are relatively complete. Decree No. 85/2021/ND-CP dated September 25, 2021, 
of the Government, amending and supplementing many articles of Decree No. 52/2013/ND-
CP dated May 16, 2013, of the Government. The government on e-commerce officially came 
into effect. The legal framework for e-commerce activities is increasingly being improved 
to meet development requirements, especially in the context that Vietnam’s e-commerce has 
grown rapidly and strongly over the past time, accounting for an increasing proportion in the 
domestic trade system, contributing to building trust among consumers, as well as ensuring 
the management role of the state (Ministry of Industry and Trade, 2022). However, Vietnam 
has no legal documents of specific regulations on e-logistics, leading to many difficulties in 
implementing this activity in practice.

l Limited investment in infrastructure 
Along with growth potential, the field of e-logistics also requires a large investment 
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in technical infrastructure. While infrastructure and transportation planning in Vietnam is 
making progress, logistics transportation is not likely to be prioritized. It can explain why 
goods shipping in Vietnam takes up to three days, while it takes only two days from China 
(Ninia Van Group, 2022). In e-commerce, the difference between urban and rural areas 
created a cost problem for many logistics service providers. Rural areas in Vietnam were 
characterized by a wide geographical range and low population density. Shopping rates were 
also not as high as in the city, so deliveries covered a long distance. The cost factor might 
not lie in the success rate of the first delivery, but in the distance traveled, Hai said, adding 
that enterprises could cooperate to build warehouses in nearby districts. Automated delivery 
solutions such as drones should also be considered to help shorten travel distance. Such 
technologies could operate regardless of the terrain.

One of the biggest challenges is all delivery service providers have to accommodate 
COD (i.e., cash on delivery) which leads to labor-intensive and higher operational costs. 
Given the higher volume of e-commerce transactions, logistics providers also need to 
manage a corresponding volume of returned, exchanged, and damaged goods. Poor quality 
addresses, rural areas, and failed delivery attempts are also significant challenges for 
e-commerce logistics. The other problem is approximately 75% of everyday e-commerce 
orders take place within and between the two major metropolitan cities (i.e., Hanoi and 
Ho Chi Minh City) with heavy traffic load (Ministry of Trade and Industry, 2021). The 
competition on delivery speed and cost, therefore, will still be a headache for all e-logistics 
players. With such cost requirements, e-logistics has also proven to be a difficult field for 
traditional logistics companies. Vietnam’s logistics cost/GDP is at more than 20%, double 
the world average due to limited infrastructure (Dang & Yeo, 2018). The cost pressure is said 
to have been the reason that drove a big name in the Vietnam logistics industry - DHL, out 
of the e-logistics segment. 

l Low rate of information technology application
Logistics enterprises for e-commerce are also facing the challenge of the low rate of 

information technology application in e-logistics. Only 11% of businesses are adopting 
basic information technology related to tracking and tracing goods, delivery systems, and 
warehousing (Duy Khanh, 2022). A challenge for building and developing e-logistics 
systems is that new technologies such as artificial intelligence, the internet of things, or 
comprehensive digital transformation are still fundamental and at a low level. As a result, 
the manual process, the number of unnecessary personnel, and the operating costs have not 
been reduced significantly reduced and the quality of service has not been ensured (Tue My, 
2021). In addition, the issue of safe and secure payment to satisfy the shopping needs of 
consumers is also a challenge for logistics businesses, such as payment via bank card and via 
e-wallets such as Momo or Vnpay, and COD.

In addition, technological solutions for handling post-delivery operations such as 
exchange, return, and reverse e-logistics) have not been well organized and controlled 
(Nguyen Hoang Phuong, 2019). It also creates challenges for e-logistics operators when 
they do not meet the quality of service of recalling, returning defective goods, or returning 
warranty products.

l Fierce competition 
The e-logistics competition has the participation of several dynamic players. In addition 

to domestic names such as VNPost, Viettel Post, and AhaMove, international “giants” such 
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as Grab, Gojek, or Lalamove have set foot in Vietnam. In particular, Grab, Gojek, Lalamove, 
AhaMove, and Bee compete with each other in the instant delivery segment. Hence, it can 
be seen that domestic e-logistics compete fiercely with foreign e-logistics ones due to a lack 
of capital and human resources. 

The domestic e-logistics market also faces stiff competition from foreign companies 
as these enterprises have lower output but account for 75% of revenue (Duy Khanh, 2022). 
In the past five years, the trend of M&A in Vietnam’s e-commerce has increased rapidly 
in both quantity and value of deals. Leading brands in Vietnam’s e-commerce ecosystem, 
such as Lazada, Tiki, Shopee, Cho Tot, and Zalora have all been acquired by large foreign 
e-commerce enterprises (Nguyễn Thị Bình & Trịnh Thị Thu Hường, 2021).

l High demands of customers
From the changes and rapid development of e-commerce, leading to the change and 

development of e-logistics service chains to better serve the needs of sales and procurement, 
along with accompanying services, and add value across application platforms, consumers are 
getting smarter and demanding faster, safer, more economical and better services, especially 
in the new normal life (Lê Sáng, 2021).

6. Some recommendations to promote Vietnam’s e-logistics in the post Covid-19 
pandemic 

l Providing complete and competent legal documents on e-logistics
The concept of logistics and e-commerce is very broad, covering many aspects 

of management. Therefore, there must be a full and strict legal corridor to facilitate the 
development of logistics, e-commerce, and e-logistics services. Accordingly, it is necessary 
to promptly amend and supplement the contents of e-logistics in the Commercial Law and 
the Law on E-transactions to move toward the legalization of e-commerce, logistics, and 
e-logistics. In addition, though there have been many agencies involved in management, 
a common governing body for e-logistics has not been established yet. To facilitate the 
development of these activities, the authority to manage logistics services should establish an 
inter-sectorial coordination committee on e-logistics, which will make industry management 
more efficient, contributing to accelerating the development of the e-logistics service sector.

Additionally, VECOM stated that “logistics and delivery services are not only related 
to the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Information and Communications 
but also some other ministries such as the Ministry of Transport (transportation, loading, and 
unloading), the Ministry of Finance (customs, tax) or the Ministry of Natural Resources and 
Environment (warehouse). Therefore, the coordination between ministries and sectors in 
promulgating policies and solutions to encourage the development of these two services is 
of great significance” (Vietnam News, 2022). 

E-logistics has the characteristics of small orders, large orders, and many types. A fast 
delivery schedule and high accuracy are required. That is why expanding the connection 
of non-traditional devices such as pallets, crane trucks, and even trailers with goods to the 
internet. E-Logistics businesses that want to follow this path should undergo drastic digital 
transformation.

According to VECOM, to improve the efficiency of logistics and delivery services to 
support the development of e-commerce, delivery businesses need to focus on modernizing 
their management and equipment, especially the application of information technology, 
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Source: Trần Phong & Nguyễn Minh Cường (2022)
Fig.5: Restructuring the supply chain

The distribution channels should be designed so that there are few intermediaries. 
A new proposed intermediary is the e-logistics service or e-logistics solution/platform to 
address limitations of the conventional channels that take time, delays, and higher costs 
to distribute goods from manufacturers to final consumers. The new intermediaries should 
achieve certain technological elements to synchronize with e-commerce sales solutions such 
as ordering, order processing, sorting, packaging, and delivery planning. Additionally, it 
is pivotal to establish a B2B2C e-logistics system with integrated information technology 
components. Especially, it is important to develop a system of distribution centers and last-
mile delivery. E-logistics service providers should subdivide distribution centers into small-
scale instead of focusing on large and large-scale logistics centers with limited transportation 
routes to ensure the fastest delivery of the last mile. 

7. Conclusions
The article has outlined the overall picture of e-logistics in Vietnam over the years. This 

sector is very potential, as it is still a new segment. With the booming e-commerce industry, 
it is forecasted that Vietnam’s e-logistics segment will be fiercer than ever in the coming 
years. In this context of development, Vietnamese e-logistics service enterprises need to 
increase the application of advanced technologies to develop an efficient logistics industry 
to grab opportunities arising from e-commerce.

and linkages with enterprises in the same field as well as with logistics enterprises. Many 
businesses have turned to automation and advanced supply chain technology to ensure 
operational efficiency and optimize costs in the warehouse. Some standout solutions include 
automated mobile robots (AMRs) and real-time analytics tools. Modern e-logistics model 
applied technology and digital transformation will make processing speed faster, more 
accurate, and safer for information security. Hence, e-logistics systems should be improved 
by upgrading technology and information in all processes.

l Restructuring distribution channels
According to Trần Phong & Nguyễn Minh Cường (2022), it is necessary to restructure 

distribution channels to achieve optimal efficiency in all stages of e-logistics.
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Tóm tắt: Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, xu hướng tiêu dùng thay đổi đã 
tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (CĐS) diễn ra nhanh chóng hơn, 
trong đó CĐS trong các doanh nghiệp được xem là xu hướng tất yếu giúp các 
doanh nghiệp phát triển bền vững. Bài viết tìm hiểu cơ sở lý thuyết về chuyển đổi 
số trong các doanh nghiệp, thực trạng tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp 
thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển đổi số, Công nghệ, Doanh nghiệp.

SOLUTIONS TO PROMOTE DIGITAL TRANSFORMATION  
IN VIETNAM BUSINESSES

Abstract: With the strong development of the fourth industrial revolution, 
along with the impact of the Covid-19 epidemic, changing consumption trends 
have created a driving force to accelerate the digital transformation process. 
Therefore, digital transformation in businesses is considered an inevitable trend 
to help businesses develop sustainably. The article explores the theoretical basis 
and international experience on digital transformation in enterprises, the current 
situation in Vietnam, thereby proposing solutions to promote digital transformation 
in enterprises in Vietnam.

Keywords: Digital transformation, Technology, Enterprise.

1. Đặt vấn đề
Dưới tác động của Covid-19 và sự thúc đẩy của thời đại công nghệ 4.0, hành 

vi mua sắm của người tiêu dùng đã có sự thay đổi từ phương thức truyền thống 
sang mua hàng trực tuyến. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để thương mại 
điện tử bùng nổ mạnh mẽ như hiện nay. Do đó, để bắt kịp với tốc độ phát triển 
của thương mại điện tử đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa CĐS vào trong hoạt 
động của mình. Có thể thấy hoạt động CĐS trong các doanh nghiệp đã và đang 
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diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây như một nhu cầu tự nhiên nhằm đáp ứng sự thay 
đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng như nhu cầu quản lý. Cụ thể, nhiều doanh 
nghiệp đã ứng dụng các giải pháp phần mềm, sử dụng nền tảng số vào hoạt động bán hàng, 
tiếp thị trực tuyến, quản lý kênh phân phối, quản trị kinh doanh hoặc tạo ra những sản phẩm, 
dịch vụ mới.

Tại Việt Nam, các chương trình của Chính phủ có tác động rõ rệt đến quá trình chuyển 
đổi số doanh nghiệp. Cụ thể, “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” đã xác định mục tiêu về phát triển kinh tế số, đặt ra kế hoạch đến năm 
2025, Việt Nam sẽ thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin. Cùng với đó, đại 
dịch Covid-19 cũng tạo ra “cú hích” đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số, buộc các doanh 
nghiệp phải ứng dụng nhiều hơn các công nghệ số trong hoạt động của mình, nhất là trong 
quản trị nội bộ, thanh toán điện tử, marketing trực tuyến. CĐS là một yếu tố không thể thiếu 
giúp doanh nghiệp dần dần quay trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID. Trên 
nền tảng này, các doanh nghiệp khai thác được tối đa năng lực làm việc của nhân viên trong 
công ty, đồng thời cũng giúp người quản lý dễ dàng đánh giá chất lượng công việc của từng 
nhân viên qua số liệu báo cáo kịp thời.

Có thể thấy rằng CĐS chính là xu hướng phát triển chung của toàn cầu. Thế giới đang 
thực hiện việc thay đổi, Việt Nam không thể tách mình ra khỏi hướng đi chung của các quốc 
gia khác. Trong thời đại công nghệ phát triển, mọi điều đều thực hiện theo cách 4.0 thì cách 
thức vận hành cũng nên tiến bộ để theo kịp thời đại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển đổi số 
cũng như chưa ứng dụng một cách hiệu quả CĐS vào hoạt động kinh doanh của mình. Đây 
có thể là rào cản làm cho các doanh nghiệp tụt lại phía sau trong cuộc chạy đua CĐS và công 
nghệ. Từ đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh 
tế Việt Nam nói chung. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tiến hành phân tích, đánh giá 
thực trạng CĐS tại các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như những thách thức trong quá trình 
này. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy CĐS trong các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Chuyển đổi số 
2.1.1. Khái niệm
Theo Microsoft, chuyển đổi số (CĐS) là một sự đổi mới kinh doanh được thúc đẩy bởi 

sự bùng nổ của đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), cung cấp những cách 
mới để hiểu, quản lý và chuyển đổi cho các hoạt động kinh doanh của họ.

Siebel (2019) định nghĩa bản chất CĐS là sự hội tụ của 4 công nghệ đột phá sau: công 
nghệ điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big data), internet vạn vật (IoT) và 
trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hội tụ này khiến cho phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của CĐS hết 
sức rộng lớn, do đó có nhiều cách nhìn và cách tiếp cận CĐS khác nhau nhằm đưa lại hiệu 
suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu. Không chỉ có vai trò quan trọng tại 
các doanh nghiệp mà chuyển đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của 
xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học... (Phạm Huy Giao, 2020). 

CĐS không phải đơn thuần thay đổi cách thực hiện công việc từ thủ công truyền thống 
(ghi chép trong sổ sách, họp trực tiếp,...) sang vận dụng công nghệ để giảm thiểu sức người 
mà thực tế chuyển đổi kỹ thuật số không phải là về phần mềm hay công nghệ - mà là về khả 
năng thích ứng của tổ chức. Để bắt kịp với sự thay đổi do chuyển đổi kỹ thuật số thúc đẩy, 
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các tổ chức phải có khả năng linh hoạt thích ứng, và văn hóa tổ chức là yếu tố quan trọng đối 
với sự thành công của bất kỳ sáng kiến   kỹ thuật số nào (Phan Y Lan, 2022)

2.1.2. Phân biệt chuyển đổi số, số hóa và công nghệ số
Theo Siebel (2019) “phạm vi của chuyển đổi số và hàm ý của nó đang liên tục biến 

đổi và tác động của nó vẫn đang tiếp tục được làm rõ”. Việc nhầm lẫn hay không phân biệt 
được rõ ràng sự khác nhau giữa số hóa (digitisation), công nghệ số/ứng dụng công nghệ số 
(digitalisation/digitalised applications) và chuyển đổi số (digital transformation) là khá phổ 
biến trên thực tế. Cụ thể:

- Số hóa: là quá trình đưa các thông tin lưu trữ ở dạng vật lý như văn bản giấy, đĩa CD, 
ổ cứng ,...lên các hệ thống lưu trữ trên mạng Internet. Nhờ đó, người ta có thể dễ dàng tìm 
kiếm dữ liệu để phục vụ cho công việc hàng ngày hơn.

- Quy trình sử dụng thông tin đã được số hóa để làm cho các cách thức hoạt động đơn 
giản và hiệu quả hơn được gọi là Digitalization (công nghệ số). Công nghệ số/ứng dụng công 
nghệ số là việc sử dụng các dữ liệu số để thực hiện công việc nhanh và tốt hơn.

- Chuyển đổi số được định nghĩa là “một quá trình nhằm mục đích cải thiện một thực 
thể bằng cách tạo ra những thay đổi đáng kể đối với các thuộc tính của nó thông qua sự kết 
hợp của công nghệ thông tin, máy tính, truyền thông và kết nối” (Vial, Gregory, 2019). Có 
thể xem “Số hóa” như một phần của quá trình “Chuyển đổi số”. CĐS là cần thiết đối với tất 
cả các doanh nghiệp bất kế quy mô và ngành nghề. CĐS mô tả hoạt động của tổ chức, doanh 
nghiệp sử dụng công nghệ để tối ưu quy trình hiện tại của họ và tăng trải nghiệm của khách 
hàng nhằm duy trì tính cạnh tranh và phù hợp trong nền kinh tế mới lấy khách hàng làm 
trung tâm. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ đơn giản là cài đặt một phần mềm mới, hoặc 
chuyển sang sử dụng điện toán đám mây, mà cốt lõi của CĐS là chuyển đổi mô hình kinh 
doanh đòi hỏi cả về chuyên môn kinh doanh kết hợp với tất cả các yếu tố liên quan tới doanh 
nghiệp. Mặc dù chuyển đổi số được thúc đẩy bởi các thay đổi từ kỳ vọng của khách hàng 
trong bối cảnh kinh doanh có tính kết nối cao với các hiểu biết số, việc thực hiện chuyển đổi 
đơn thuần bằng việc thay đổi công nghệ là không đủ. CĐS đòi hỏi kết hợp kinh doanh với 
yếu tố chuyên môn và hiểu biết số một cách thích hợp để đảm bảo thành công.

Hình 1: Phân biệt giữa số hóa, công nghệ số và chuyển đổi số

 Nguồn: Phạm Huy Giao (2020)
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2.2. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là “việc tích hợp, áp dụng công 

nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới” (USAID, 2021)

Theo nghiên cứu của Nguyễn Danh Nam và Uông Thị Ngọc Lan (2021), CĐS trong 
doanh nghiệp được hiểu là quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp truyền thống sang doanh 
nghiệp số bằng cách thay đổi phương thức điều hành lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, quy 
trình làm việc...CĐS hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, áp dụng công nghệ 
điện toán đám mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo để đổi mới cách thức 
làm việc với khách hàng, đối tác. Nó tác động đến quy trình và thói quen làm việc của nhân 
viên từ việc lệ thuộc hồ sơ, giấy tờ truyền thống sang việc sử dụng hóa đơn điện tử, báo cáo 
qua ứng dụng. Điểm nổi bật của chuyển đổi số trong doanh nghiệp là tích hợp được tất cả 
các công nghệ quản lý bao gồm quản lý toàn diện doanh nghiệp, quản lý mối quan hệ khách 
hàng, trí tuệ nhân tạo, hệ thống trả lời tự động...

Mô hình Doanh nghiệp số tạo ra giá trị độc lập, tạo sự thu hút, hấp dẫn và khiến cho 
khách hàng sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số. CĐS còn mang lại nhiều lợi 
ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài 
hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt 
kịp thời. Qua đó, hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng 
cao. Chuyển đổi số không chỉ tác động đến những tổ chức hay doanh nghiệp mà còn tác động 
đến những nhóm đối tượng khác xoay quanh như là khách hàng, đối tác, nguồn nhân lực, 
kênh phân phối. (Bùi Thị Quyên, Phạm Nhật Linh, 2021). 

3. Vai trò của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp Việt Nam
Việt Nam là nước đi đầu trong khu vực Đông Nam Á đối với việc ứng dụng công cụ 

số của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á 
e-Conomy 2022, nền kinh tế số của Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025 sẽ có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN (31%) và dự báo sẽ đạt mức khoảng 49 tỷ USD vào 
năm 2025 và đạt mốc kỷ lục 120-200 tỷ USD vào năm 2030. Theo Bà Stephanie, Phó chủ 
tịch Google châu Á Thái Bình Dương, Phụ trách khu vực Đông Nam Á nhận định: “Việt 
Nam đứng đầu bảng xếp hạng năm nay với nền kinh tế kỹ thuật số có tốc độ phát triển nhanh 
nhất và thương mại điện tử có tốc độ tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Bất chấp những 
khó khăn hiện tại trên toàn cầu và khu vực, tổng giá trị hàng hóa (GMV) của Việt Nam đang 
trên đà chạm mức 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025” (Văn Phong, 2022). Vì vậy, dưới tác động 
của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư, CĐS là xu hướng tất yếu, vấn đề sống 
còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới, đặc 
biệt là trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam sau đợt ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo 
đó, (1) Đối với hoạt động doanh nghiệp: CĐS giúp tăng hiệu suất công việc, đẩy nhanh quá 
trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng công việc; dễ dàng quản lý tập trung, tiết kiệm 
thời gian, tối ưu hóa nhân lực; tăng cường sự minh bạch, hiệu quả và sáng tạo trong hệ thống 
quản trị công ty. (2) Đối với thị trường: Tăng tương tác với thị trường, khách hàng. CĐS giúp 
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nắm bắt nhanh chóng, chính xác về thông tin thị trường, tăng trải nghiệm khách hàng. (3) Về 
lợi ích kinh tế: Tiết kiệm và giảm chi phí vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy 
doanh thu, tăng lợi nhuận. (Bùi Đức Hưng, 2021). Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, CMCN 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng 
rõ rệt bởi nếu trước đây các doanh nghiệp thường nhìn nhận công nghệ là điểm yếu của mình 
do khả năng tài chính để đầu tư vào đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại thì trong kỷ nguyên 
số hiện nay, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể thừa hưởng công nghệ hiện đại với chi phí 
thấp, cũng như có thể dễ dàng tiếp cận khối lượng dữ liệu khổng lồ về thị trường, khách hàng 
để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Từ đó, Công nghệ số sẽ làm thay đổi mô hình 
kinh doanh, cơ cấu ngành và thậm chí kinh tế ngành theo những cách chưa từng có, góp phần 
định hình nền kinh tế số (Phan Thị Bích Nguyệt và cộng sự, 2021).

4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập dữ liệu: Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích 

là những số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ các báo cáo của VCCI và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng nguồn dữ liệu thu thập trên các bài báo, tạp 
chí, trên các trang website có liên quan.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiên cứu các tài liệu và phân tích thực trạng CĐS 
tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, cùng với đó là nhìn nhận những thách 
thức. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy CĐS trong các doanh nghiệp Việt Nam. 

5. Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp ở Việt Nam
Theo kết quả khảo sát về nhu cầu, thực trạng triển khai và đầu tư cho các hoạt động 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 thì đa phần doanh 
nghiệp đã có nhận thức và ý thức được về sự cần thiết phải CĐS, nhưng CĐS chưa đạt mục 
tiêu kỳ vọng. Các doanh nghiệp chủ yếu đang ở bước số hóa, hoặc đã từng bước sử dụng các 
công nghệ, phần mềm mới nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra nên đã ngừng sử dụng, hoặc 
vẫn đang sử dụng nhưng còn gặp khó khăn, chưa thực sự thuận lợi. Cụ thể có 48.8% doanh 
nghiệp đã từng sử dụng một số giải pháp CĐS nhưng hiện tại không còn sử dụng do giải 
pháp chưa phù hợp, hoặc doanh nghiệp áp dụng để đáp ứng những nhu cầu tức thời đặt ra 
trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng giờ không còn nhu cầu. Lý do khác cho thực trạng này 
là việc các doanh nghiệp chưa xác định được mục tiêu và chiến lược CĐS đúng đắn, cũng 
như thiếu nhân sự phục vụ CĐS cả về lượng và chất. Điều này thể hiện rõ khi chỉ có 6.2% 
đã hoàn thành xác định mục tiêu CĐS và chỉ 7.6% đã từng bước xây dựng kế hoạch trong 
ngắn và dài hạn để CĐS, 35.3% doanh nghiệp đã số hoá dữ liệu, quy trình (chủ yếu đưa các 
dữ liệu, văn bản, giấy tờ từ “bản cứng” thành “bản mềm” lưu trữ trên hệ thống). Đây là hoạt 
động quan trọng để tiến tới CĐS ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn. Ngoài ra, một tỉ lệ nhỏ 
(2.2%) đã làm chủ công nghệ, phần mềm quản lý để phân tích dữ liệu, tự động hoá để đưa 
ra các quyết định trong sản xuất kinh doanh, cho dù một số vẫn còn gặp khó khăn trong quá 
trình sử dụng công nghệ.
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Hình 2: Vị trí của doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi số

Nguồn: Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022)

Ngoài ra, hầu hết doanh nghiệp được khảo sát thực hiện CĐS mang tính khá rời rạc, 
nhằm quản lý từng chức năng hoạt động riêng rẽ như vận chuyển hàng hoá, kho hàng, bán 
hàng, nhân sự và kế toán mà thiếu đi sự kết nối mang tính đồng bộ. Trên thực tế, khoảng 20 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022)
Công nghệ trước hết thường được doanh nghiệp áp dụng vào một số nghiệp vụ ảnh 

hưởng trực tiếp tới doanh thu của doanh nghiệp như: hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán 
hàng và chăm sóc khách hàng. Cụ thể, ngoài hai hình thức bán hàng truyền thống là bán hàng 
trực tiếp tại cửa hàng/điểm bán và bán hàng qua điện thoại, thì hình thức bán hàng qua mạng 
đã trở nên phổ biến hơn trước đây do sự hỗ trợ và tham gia đặc lực của nhiều nền tảng bán 
hàng trực tuyến (Shopee, Lazada, Tiki...) và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, 
Zalo và gần đây là Tiktok) với tỉ lệ đa số doanh nghiệp triển khai bán hàng đa kênh.

Hình 3: Hình thức bán hàng của doanh nghiệp
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-30% doanh nghiệp được khảo sát là có ứng dụng CĐS trong một số nghiệp vụ một cách 
thường xuyên như: về hoạt động quản lý xe, vận chuyển hàng hoá, có trên 60% doanh nghiệp 
mới chỉ sử dụng phần mềm số ở mức rất ít hoặc thậm chí hiếm sử dụng. Khoảng 23% doanh 
nghiệp ứng dụng thường xuyên ở mức độ cao.

Hình 4: Mức độ sử dụng phần mềm trong các hoạt động của doanh nghiệp

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022)

Nghiệp vụ kế toán là nơi diễn ra mức độ CĐS cao hơn cả với trên 40% doanh nghiệp sử 
dụng công nghệ số ở mức độ cao và thường xuyên. Và như đã giải thích ở trên, hầu hết các 
doanh nghiệp được khảo sát đều tập trung CĐS ở các khía cạnh mà mang lại hiệu quả trực 
tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của tổ chức. Vì thế, kế toán là một trong những nghiệp vụ được 
ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp trong quá trình CĐS. Tuy nhiên, vẫn còn đến 33% doanh 
nghiệp vẫn còn chưa biết khai thác các phần mềm công nghệ số cho dù hiện nay trên thị 
trường có rất nhiều nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ. Hơn 40% doanh nghiệp hầu như không/ít 
sử dụng phần mềm số trong quản lý kho hàng, quản lý đơn hàng, khách hàng hay thậm chí 
là trong quản lý nhân sự.

Hình 5: Nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022)
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Kết quả khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, các doanh nghiệp có sự tự 
tin về kiến thức cho CĐS nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện quá trình thay đổi mang tính 
toàn diện này. Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ ở hầu như tất cả giai đoạn CĐS, từ giai đoạn 
nền tảng ban đầu của quá trình như chuẩn hoá các quy trình hoạt động của doanh nghiệp, xây 
dựng lộ trình CĐS cho đến giai đoạn triển khai thực hiện hay tiếp nhận các giải pháp công 
nghệ phục vụ CĐS. Cụ thể, có 25% doanh nghiệp cần được hỗ trợ tư vấn về nền tảng, giải 
pháp công nghệ CĐS, 24,3% doanh nghiệp cần được hỗ trợ xây dựng lộ trình CĐS, 23,6% 
cần được hỗ trợ về chuẩn hóa các quy trình hoạt động, và 22,2% doanh nghiệp cần được hỗ 
trợ tư vấn triển khai các hoạt động CĐS.

Hình 6: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số theo ngành

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022)

Theo kết quả khảo sát về mức độ sẵn sàng CĐS của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dựa trên 
thang điểm 1 đến 5 tương ứng với các mức độ sẵn sàng CĐS từ “cơ bản” tới “dẫn đầu”, có 
thể thấy 12 trên tổng số 16 ngành được khảo sát có mức độ sẵn sàng trên mức trung bình 
(mốc điểm 2.5). Trong đó, ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản có số điểm trung bình cao nhất 
là 3. Kết quả trên cho thấy rằng hầu hết các ngành nghề được khảo sát đã và đang phát triển 
được các mục tiêu số hoá trong hoạch định chiến lược, song hành với đó là thiết lập các vị trí 
quản lý cần thiết hay các dự án CĐS riêng biệt. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy doanh 
nghiệp trong hầu hết các ngành đã sẵn sàng cho sự dịch chuyển mang tính chất đột phá và 
toàn diện này. Tuy vậy, việc đo lường và quản lý thực hiện CĐS ở quy mô toàn doanh nghiệp 
vẫn còn nhiều thử thách cần được giải quyết. Dễ dàng nhận thấy những ngành trong khảo 
sát có mức độ sẵn sàng cao đều là những ngành mà hoạt động của họ liên quan chặt chẽ tới 
sản xuất, lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ tới trực tiếp khách hàng như: Nông, lâm nghiệp, thuỷ 
sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ lưu 
trú và ăn uống hay xây dựng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp đã có bước tiến về áp dụng các công nghệ số trong 
nghiệp vụ tiếp thị, phân phối, bán hàng đa kênh giúp gia tăng trải nghiệm và chăm sóc khách 
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hàng tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp đã số hoá dữ liệu và chuẩn hoá quy trình để tiến tới chuyển 
đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn. Tuy vậy, việc áp dụng công nghệ số tại nhiều doanh 
nghiệp vẫn mang tính cục bộ và rời rạc do thiếu mục tiêu, kế hoạch cũng như chiến lược thực 
hiện CĐS một cách rõ ràng ngay từ đầu. Vì vậy mà việc đầu tư CĐS vẫn chưa mang lại thành 
công như mong đợi ở nhiều doanh nghiệp.

6. Những thách thức trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam
Thách thức từ công nghệ và nguồn lực: Công cuộc CĐS đòi hỏi doanh nghiệp phải có 

trình độ cả về kỹ thuật và nhân lực rất cao trong nền tảng hệ thống Internet mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, nền tảng công nghệ Việt Nam hiện nay vẫn còn đi sau thế giới, chưa thể làm chủ được 
hệ thống công nghệ cốt lõi của CĐS. Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện công 
cuộc CĐS thành công cần phải có cơ sở hạ tầng về nền tảng công nghệ thông tin phù hợp, 
gồm cả phần cứng và phần mềm. Nếu các doanh nghiệp lớn đi đầu trong việc nâng cấp phần 
mềm và phần cứng công nghệ thông tin, thì các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn đang bị 
hạn chế và thụ động trong vấn đề này. Trong khi đó, các doanh nghiệp có quy mô hoạt động 
vừa và nhỏ này lại chiếm 95-96% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, công cuộc 
CĐS đòi hỏi doanh nghiệp triển khai cần sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kiến 
thức công nghệ mới và phục vụ cho việc triển khai CĐS. Đó cũng là một điều khó khăn nữa 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trên thực tế, mỗi năm thị trường lao động Việt Nam thiếu 
khoảng 90.000 người lao động để phát triển nền kinh tế số - xã hội số, trong khi các chương 
trình đào tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu kiến 
thức cần thiết của CĐS.

Thách thức từ vốn đầu tư: các dự án CĐS có thể tốn rất nhiều kinh phí đầu tư, trong khi 
năng lực tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khá hạn 
chế. Theo khảo sát từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2020, có 
đến 55,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng chi phí ứng dụng công nghệ là hạn chế 
lớn nhất. Chi phí thay đổi quy trình, đào tạo nhân sự để thích ứng với quy trình mới; chi phí 
đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin như việc phải triển khai một số hệ thống công nghệ 
thông tin sẽ dẫn tới việc tăng đầu tư và các chi phí vận hành hệ thống. Hiện nay, hầu hết các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam thường chọn công nghệ điện toán đám mây là công cụ 
CĐS. Với nền tảng công nghệ này, các doanh nghiệp có thể mở rộng hệ thống cơ sở thông tin 
nhanh chóng khi có nhu cầu mà không cần phải đầu tư nhiều. Đối với các doanh nghiệp lớn, 
tuy rằng không phải chịu áp lực lớn về nguồn tài chính đầu tư, nhưng cuộc đua CĐS giữa các 
doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng gây ra sự lãng phí lớn.

Thách thức từ nhận thức của doanh nghiệp: các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, nhất 
là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò CĐS trong cuộc các mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Cụ thể, theo VCCI, hiện doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chiếm 
khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn 
thấp, có 80% đến 90% máy móc sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, gần 
80% là những công nghệ cũ từ thập niên 1980-1990. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như 
chưa có nhận thức sâu và thực chất về CĐS. Ngoài ra, số liệu tính riêng trên Cổng thông tin 
của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS (SMEdx) năm 2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông cho thấy, có trên 600.000 doanh nghiệp tiếp cận, tham khảo thông tin về 
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các nền tảng được đăng tải trên đó; khoảng 70.000 doanh nghiệp sử dụng một trong số các 
nền tảng của Chương trình để CĐS, chiếm 1/10 số lượng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để 
CĐS đi vào thực chất, cuối 2021 Bộ đã ban hành bộ chỉ số đo lường mức độ CĐS của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, sau 1 năm, chỉ có 500 doanh nghiệp tham gia và đăng ký tài khoản trên 
trang Cổng www.dbi.gov.vn. Trong số những doanh nghiệp đăng ký tài khoản, vẫn còn nhiều 
doanh nghiệp còn chưa quan tâm đến việc đo lường mức độ CĐS. Cụ thể, chỉ có khoảng 400 
doanh nghiệp tự đánh giá mức độ CĐS của mình và có một số nhỏ, khoảng vài chục doanh 
nghiệp thực hiện tư vấn đánh giá.

7. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở Việt Nam
Hoàn thiện khung pháp lý: rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật, tạo 

hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ 
số, Internet và không gian mạng. Chú trọng sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về 
công nghệ thông tin và truyền thông, như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, 
Luật Viễn thông,... Nghiên cứu chính sách, quy định cụ thể về thuế, phí để khuyến khích các 
doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số. Rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp 
luật dân sự, hình sự và các luật chuyên ngành theo hướng tăng nặng mức và hình phạt cho 
các hành vi lừa đảo, gian lận khi giao dịch trên không gian mạng cũng như các hành vi lợi 
dụng, khai thác trái phép thông tin riêng, cá nhân trên mạng để người dùng an tâm khi thực 
hiện các giao dịch số.

Phát triển hạ tầng số và nền tảng số phục vụ kịp thời nhu cầu chuyển đổi số của doanh 
nghiệp: cần chú trọng xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc; 
quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; mở rộng kết nối Internet trong 
nước, phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT). Các nội dung phát triển hạ tầng 
phải bảo đảm hiệu quả, phát triển các hạ tầng dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp. Về nền 
tảng số, cần tập trung xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia; xây dựng 
hệ thống thanh toán điện tử; xây dựng và làm chủ công nghệ điện toán đám mây (Cloud); xác 
định danh sách các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp, cần có chính 
sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư phát triển các hệ thống 
này. Đây chính là điều kiện cần để các doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ, đơn vị sản xuất, kinh 
doanh phát triển các nền tảng dịch vụ mới theo hướng hiện đại, số hóa...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: đội ngũ lao động ngoài đòi hỏi có năng lực 
chuyên môn trong môi trường kinh doanh còn phải không ngừng nâng cao kỹ năng ứng dụng 
công nghệ thông tin để thực thi công việc, học hỏi các kiến thức về bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin, đảm trách tốt việc vận hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các 
doanh nghiệp. 

Ban hành các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là về vốn đầu tư: cần triển khai thực hiện 
nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số như các 
chính sách hỗ trợ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ các khóa đào tạo về chuyển đổi số cho doanh 
nghiệp...đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về vốn đầu tư cho các doanh nghiệp trong đó các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất cần thiết, mỗi chính sách hỗ trợ cần phù hợp với tình hình 
của từng doanh nghiệp. Ngoài ra cần xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn chuyển đổi 
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số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và ngành, địa 
phương để tăng cường sự tương tác trên môi trường số giữa doanh nghiệp với chính quyền, 
hướng tới một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Thay đổi nhận thức về chuyển đổi sổ: tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi 
nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về sự cần thiết, cấp bách của chuyển đổi số trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tăng cường chia sẻ, phổ biến câu chuyện 
thành công, tôn vinh gương thành công điển hình của các doanh nghiệp về chuyển đổi số để 
truyền cảm hứng, chuyển đổi nhận thức trong toàn xã hội. Phát huy vai trò liên kết chuyển 
đổi số giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp; giữa hội, hiệp hội ngành 
nghề công nghệ thông tin với hội, hiệp hội chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh doanh khác 
nhau để tạo hiệu ứng lan tỏa ra xã hội.

Ngoài ra có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế về CĐS trong doanh nghiệp: một số bài 
học kinh nghiệm nổi bật như hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách liên quan; có cơ quan 
chuyên trách, có thẩm quyền trong thúc đẩy chuyển đổi số; tập trung vào những hoạt động có 
thể đột phá; hạ tầng thông tin (cứng và mềm); đào tạo nguồn nhân lực theo hướng bền vững, 
thông qua hợp tác quốc tế để cùng phát triển...

8. Kết luận
Tăng trưởng kinh tế luôn gắn liền với những thành tựu quan trọng của Việt Nam về phát 

triển toàn diện. Kết quả này không chỉ giúp tạo tác động lan tỏa tích cực về thu nhập, việc 
làm mà còn thể hiện nỗ lực thử nghiệm, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam. Trên 
cơ sở nhận thức rõ những lợi ích to lớn và thách thức trong quá trình chuyển đổi số, Chính 
phủ, các Bộ, Ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay triển khai đồng 
bộ các giải pháp, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Trong đó, 
cần tập trung phát triển sơ sở hạ tầng công nghệ, thay đổi căn bản nhận thức cho các doanh 
nghiệp về chuyển đổi số; có chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả để các doanh nghiệp Việt 
Nam chuyển đổi số nhanh chóng và thành công. Việc nắm bắt những xu hướng, thực hiện tốt 
về chuyển đổi số trong doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế nói chung 
và các doanh nghiệp nói riêng.
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Tóm tắt: Chuyển đổi số đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống 
- xã hội tại mỗi quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Mặc dù, chuyển đổi 
số có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít những thách thức cho các quốc gia này. 
Theo đó, các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp bán lẻ nói riêng tại mỗi quốc 
gia, trong đó có Việt Nam cần phải nhận thức việc chuyển đổi số như là một điều 
tất yếu nếu cho sự tồn tại và phát triển của mình. Bài viết nghiên cứu lý thuyết 
cơ bản của một số công nghệ số, bán lẻ, chuyển đổi số trong bán lẻ tìm hiểu thực 
trạng ứng dụng công nghệ số đối với doanh nghiệp bán lẻ trong bối cảnh chuyển 
đổi số, đồng thời đưa ra một số giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp bán lẻ 
tại Việt Nam. 

Từ khoá: Chuyển đổi số, Công nghệ số, bán lẻ, Thương mại điện tử, Doanh 
nghiệp bán lẻ Việt Nam

DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL COMPANY IN 
VIETNAM: SITUATION AND SOLUTION

Abstract: Digital transformation has had an impact on many aspects of 
life and society in every country around the world, including Vietnam. Although, 
digital transformation has many chances but also challenges for these countries. 
Therefore, businesses in general, and retail businesses in particular in each 
country, including Vietnam, need to identify that digital transformation is essential 
for the existence and development of these businesses. The paper studies the basic 
theory of some digital technologies, retail, and digital transformation in retail, 
finding out the digital technology applying situation of retail companies in a 
digital transformation context, as the company gives some digital transformation 
solutions for a retailer in Vietnam.

Keywords: digital transfomation, digital technology, retail, E-commerce, 
retail company in Vietnam
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MỞ ĐẦU:
Chuyển đổi số đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội tại mỗi quốc 

gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Mặc dù, chuyển đổi số có nhiều thời cơ nhưng cũng 
không ít những thách thức cho các quốc gia này. Từ khi xuất hiện và bùng nổ đại dịch Covid 
19 (cuối năm 2019) tới nay chuyển đổi số được coi là tác nhân buộc các doanh nghiệp phải 
thích ứng linh hoạt trong bối cảnh mới [38]. Theo đó, các doanh nghiệp cần phải nhận thức 
việc chuyển đổi số như là một điều tất yếu nếu như muốn tồn tại và phát triển. 

Theo kết quả phân tích dữ liệu của IDC (International Data Corporation - Công ty dữ 
liệu quốc tế), vào năm 2021 có 30% tổ chức tăng tốc đổi mới để hỗ trợ sáng tạo ra những mô 
hình kinh doanh và vận hành mới [41]. Công nghệ số phát triển đã trao cho các doanh nghiệp 
bán lẻ cơ hội chuyển mình mạnh mẽ nhờ tối ưu hoạt động và mở rộng người tiêu dùng trên 
phạm vi toàn cầu.

Theo khảo sát Nielsen tại Việt Nam năm 2019, gần 50% số người tham gia khảo sát 
của Nielsen trả lời “đang sử dụng” hoặc “sẵn sàng sử dụng” các nền tảng Thương mại điện 
tử (TMĐT), những dịch vụ tiện ích như giao hàng tiêu dùng nhanh tận nhà [38]. 

Theo Báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA, Bộ Công Thương) cho 
thấy, tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến đã tăng từ 77% trong năm 2019 
lên 88% trong năm 2020. Nhờ đó, thị trường TMĐT Việt Nam đã tăng trưởng 18%, tương 
đương 11,8 tỷ USD [30]. 

Nghiên cứu của Facebook và Bain Company cho thấy, tỷ lệ chi tiêu dành cho các kênh 
truyền thống (offline) đang dần thu hẹp. Người tiêu dùng đã bắt đầu chọn kênh trực tuyến 
(online) để mua sắm, sau khi họ tìm hiểu, so sánh thông tin sản phẩm trên kênh này [40]. 

Theo dữ liệu từ iPrice, Shopee và Lazada là những trang TMĐT hàng đầu tại Việt Nam 
với lượt truy cập hàng tháng trong quý 3/2021 lên đến 77,8 triệu và 21,4 triệu. Việc đưa các 
gian hàng lên các trang TMĐT sẽ giúp các doanh nghiệp bán lẻ và nhà phân phối mở rộng 
tập khách hàng và tăng doanh thu bán hàng từ các tập khách hàng mới này [41]. 

  Trong tháng 10 năm 2022, qua số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 486,4 nghìn tỉ đồng, tăng 1,5% so 
với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo dự báo của Bộ Công 
Thương, đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng khoảng 9-9,5%/năm trong 
giai đoạn từ năm 2021- 2025. Riêng kênh thương mại hiện đại sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 35-
40% tổng mức bán hàng vào năm 2025 [31].

 Cùng với sự phát triển của công nghệ số, thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng 
dần thay đổi. Người tiêu dùng có thói quen xem xét và lựa chọn hàng hoá trực tuyến trước 
khi đặt mua hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng. Các yếu tố này đòi hỏi các doanh nghiệp bán lẻ 
ở Việt Nam phải tối ưu nguồn lực của mình và đặt người tiêu dùng làm trọng tâm để có thể 
cạnh tranh, tồn tại và phát triển bền vững. 

 Trong bối cảnh mới, sự cần thiết phải có những chiến lược ứng dụng công nghệ 
mới IoT (Internet of Thing), Big data, Cloud Computing, AI (Artificial Intelligence), ML 
(Machine Learning), AR/VR, Blockchain, 3D, Robot... ) nhằm giúp các doanh nghiệp bán lẻ 
có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng với những trải nghiệm và 
giá trị khác biệt, tối ưu hoá chiến lược quản lý và chuỗi cung ứng, từ đó gia tăng doanh số 
cho doanh nghiệp và nâng cao vị thế cạnh tranh.
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 Với những lý do trên, bài viết “Chuyển đổi số doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam: thực 
trạng và giải pháp” nhằm nghiên cứu tổng quan về bán lẻ, chuyển đổi số ngành bán lẻ; tìm 
hiểu thực trạng triển khai chuyển đổi số với một số doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam và đồng 
thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp bán lẻ tại 
Việt Nam trong bối cảnh mới.

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÁN LẺ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH 
BÁN LẺ

1.1. Khái niệm bán lẻ
 Bán lẻ là việc mua sản phẩm từ những nhà sản xuất, nhà bán buôn hay từ các công ty 

bán lẻ để phân phối trên thị trường, bán lại cho người tiêu dùng [8]. Bán lẻ là khâu cuối cùng 
trong quá trình kênh phân phối [61].Một số doanh nghiệp bán lẻ có thể bán cho khách hàng 
doanh nghiệp và việc bán hàng như vậy được gọi là hoạt động phi bán lẻ. Ở một số khu vực 
pháp lý hoặc khu vực, các định nghĩa pháp lý về bán lẻ chỉ rõ rằng ít nhất 80% hoạt động bán 
hàng phải dành cho người tiêu dùng cuối. 

 Hiện nay, thị trường bán lẻ liên tục biến đổi do thói quen và sức mua của người tiêu 
dùng luôn có những dịch chuyển nhất định đặc biệt là khi đại dịch Covid 19 bùng nổ. Xu 
hướng chuyển chuyển đổi số trong bán lẻ cho thấy: Chuyển đổi từ việc mua sắm trực tiếp tại 
điểm bán hàng sang mua sắm trực tuyến qua Internet [10]; giảm chi tiêu tiền mặt, thay vào 
đó tăng cường thanh toán điện tử thông qua nhiều hình thức khác nhau như thanh toán bằng 
thẻ ngân hàng hay chuyển khoản [10]; sử dụng nhiều các trang mạng xã hội, truy cập những 
website, sàn TMĐT để người tiêu dùng tiến hành mua sắm trực tuyến, thích tham gia nhiều 
chương trình khuyến mãi, săn sale giá rẻ,... [10].

1.2. Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ
 Thời đại công nghiệp 4.0, cùng với sự xuất hiện các công nghệ mới và hiện đại đã 

thúc đẩy sự phát triển, tạo ra những đổi mới trong nhiều lĩnh vực của các tổ chức và doanh 
nghiệp [3]. Chuyển đổi số là một quá trình các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số 
để đạt được mục đích có ưu thế vượt trội trên mỗi hình thức và lợi thế cạnh tranh bền vững 
[11]. Phân tích chuyển đổi số các khía cạnh kinh doanh và cho thấy: mô hình kinh doanh, 
trải nghiệm khách hàng (các sản phẩm và dịch vụ) và hoạt động (quy trình và ra quyết định), 
đồng thời tác động đến mọi người (kỹ năng, tài năng và văn hóa) và mạng lưới (bao gồm 
toàn bộ hệ thống giá trị) [13]. 

Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ chính là quá trình chuyển dịch từ mô hình kinh doanh 
tập trung vào sản phẩm theo mô hình chuỗi cung ứng (supply chain) sang tập trung nhiều 
hơn vào nhu cầu của người tiêu dùng dựa trên mô hình chuỗi giá trị số (digital value chain) 
với các nguồn dữ liệu thu thập được [14]. Nói cách khác đây thực chất đây là việc chuyển 
đổi cách thức vận hành, bán hàng, quản lý doanh nghiệp bán lẻ từ hình thức bán hàng truyền 
thống sang môi trường ứng dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại, từ đó tập trung nâng cao 
trải nghiệm của người tiêu dùng. 

1.3. So sánh mô hình bán lẻ truyền thống và kỹ thuật số 
 Bán lẻ truyền thống tập trung vào sản phẩm và theo mô hình chuỗi cung ứng (supply 

chain) với mục tiêu là mua rẻ, bán đắt và tối ưu hoá các khâu ở trung gian [43] 
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Hình 1: Chuỗi cung ứng hàng hoá truyền thống
Nguồn: tapchicongthuong.vn

 Mua rẻ: Nhằm mang lại các lợi thế trong đàm phán, thương lượng. Một số doanh 
nghiệp bán lẻ đã chọn cách tự thiết kế, sản xuất các sản phẩm thương hiệu của riêng mình 
(mặc dù đây là việc khó), theo cách này cũng đem lại được hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng 
đôi khi vẫn bị cạnh tranh bởi giá của các sản phẩm hàng hóa khác. 

Bán đắt: Các doanh nghiệp bán lẻ muốn có được giá tốt hơn, đồng thời cũng muốn đem 
lại dịch vụ khách hàng tốt hơn, nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn bởi lẽ người tiêu dùng 
họ thường rất nhạy cảm với giá cả và nhanh chóng bị thu hút bởi các chính sách khuyến mại 
và lợi ích trước mắt họ thấy. 

Tối ưu hoá các khâu trung gian: Mục đích của khâu này nhằm: Giảm chi phí phân phối 
và chia sẻ rủi ro cho nhà sản xuất; tăng phạm vi tiếp cận khách hàng; giảm đầu mối tiếp xúc 
cho nhà sản xuất và cho khách hàng; tái đầu tư nhanh chóng; vhia sẻ thông tin thị trường và 
là cầu nối giữa cung và cầu.

Bán lẻ hiện đại (hay bán lẻ kỹ thuật số)

Nguồn: tapchicongthuong.vn

Hình 2: Chuỗi giá trị số
Nguồn: tapchicongthuong.vn

Bán lẻ hiện đại (hay bán lẻ kỹ thuật số) nhằm tập trung vào khách hàng và xây dựng 
theo mô hình Chuỗi giá trị số (Digital value chain), được chia thành 3 khâu: (1 Thu thập dữ 
liệu về sản phẩm, khách hàng, địa điểm; (2) Chuyển các dữ liệu này thành các hiểu sâu sắc về 
nguyên nhân dẫn đến một hành động nào đó trong một bối cảnh cụ thể (insights); (3) Chuyển 
các hiểu biết sâu sắc đó thành các hành động cụ thể.

Hình 3: Mô hình chuyển đổi số trong ngành bán lẻ
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1.4. Các hoạt động trong chuyển đổi số ngành bán lẻ
Các hoạt động chuyển đổi số diễn ra khá sôi nổi và phổ biến, đóng góp cho sự thay đổi 

của cả người tiêu dùng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm bán lẻ khi hướng tới sự cải 
tiến tiện lợi hơn [41].

Đa kênh và hợp kênh 
- Bán lẻ đa kênh (Multi-channel) 
Bán lẻ đa kênh là sử dụng đồng thời cả phòng trưng bày hàng hóa, hệ thống các cửa 

hàng bán lẻ và trang web có chức năng e-commerce được các doanh nghiệp bán lẻ kỳ vọng là 
một giải pháp hiệu quả để không bỏ lỡ bất cứ quyết định mua hàng nào của người tiêu dùng.

- Bán lẻ hợp kênh (Omni channel)
Bán lẻ hợp kênh là mô hình phát triển của multi-channel, khách hàng được đặt ở trung 

tâm trong việc tiếp cận thông qua các kênh bán hàng, tối đa hóa trải nghiệm cho khách hàng 
từ kênh offline cho đến online và chỉ cần quản lý trên một hệ thống duy nhất. 

Chuyển kênh (O2O)
Chuyển kênh là mô hình kinh doanh dịch chuyển từ offline (cửa hàng thực tế hay cửa 

hàng vật lý) đến online (cửa hàng trực tuyến, shop online, cửa hàng trên mạng).
Marketing số (Digital marketing)
Digital marketing là một mảng nhỏ trong các phương thức ứng dụng marketing và hình 

thức quảng bá thương hiệu và sản phẩm nhằm tăng nhận thức về sản phẩm của thương hiệu, 
kích thích hành vi mua hàng dựa trên nền tảng Internet và các thiết bị số (digital devices).

Các công cụ/phương tiện số thông minh chăm sóc người tiêu dùng
Do nhu cầu ngày càng khắt khe và liên tục thay đổi từ người tiêu dùng nên gây khó 

khăn đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong việc quảng bá và bán dịch vụ, sản phẩm của 
mình. Bởi vậy, những công cụ số thông minh như quản lý quan hệ khách hàng (Customer 
Relationship Management - CRM), hệ thống quản lý cuộc gọi, tổng đài ảo,..., dần được ứng 
dụng rộng rãi với mục đích tối ưu hóa hệ thống chăm sóc người tiêu dùng.

Thu thập, khai thác dữ liệu hành vi người tiêu dùng
Trong hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dữ liệu người tiêu dùng là những 

tài nguyên quý giá và hữu ích giúp doanh nghiệp nhận định thị trường, từ đó đưa ra kế hoạch 
tiếp cận chính xác phân khúc người tiêu dùng phù hợp. Một số các hình thức thu thập dữ liệu 
có thể kể tới: mạng xã hội, các phương tiện truyền thông (báo chí, truyền hình,...), khảo sát, 
phỏng vấn, quảng cáo,...

1.5. Lợi ích của chuyển đổi số ngành bán lẻ
 1.5.1. Với người tiêu dùng
Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ mang mục tiêu đem lại sự hài lòng cho người tiêu 

dùng trên hành trình mua sắm [17]. Tạo trải nghiệm người tiêu dùng tối ưu với công nghệ 
tiên tiến. Theo nghiên cứu PricewaterhouseCoopers (PwC) - công ty kiểm toán hàng đầu 
thế giới, có 73% người tiêu dùng chỉ ra rằng trải nghiệm là yếu tố thiết yếu ảnh hưởng tới 
quyết định mua hàng của họ, đặc biệt họ sẵn sàng chi trả nhiều thêm để sở hữu chất lượng 
trải nghiệm tốt hơn 43% ưu tiên trải nghiệm tiện lợi và 42% đề cao trải nghiệm thân thiện. 
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 1.5.2. Với doanh nghiệp bán lẻ
Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ giúp doanh nghiệp có thể chinh phục thị trường, 

đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng kỹ thuật số, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng 
trong hoạt động kinh doanh và tăng mức độ hiện diện của thương hiệu [8]. Một số lợi ích của 
chuyển đổi số ngành bán lẻ đối với doanh nghiệp có thể kể đến như:

- Chuyển đổi số định vị lại ngành bán lẻ 
Các doanh nghiệp chuyển đổi số định vị lại ranh giới thị trường và bán lẻ truyền thống 

[27]. Họ thúc đẩy sự thay đổi nội bộ theo hướng môi trường kinh doanh mới, sẽ kết nối hoặc 
tích hợp các nguồn lực (doanh nghiệp, bộ phận, nhân viên và công nghệ) để loại bỏ các rào 
cản ngăn cản sự mờ nhạt của thế giới vật lý và kỹ thuật số.

- Triển khai công nghệ giúp cho việc thanh toán trở nên nhanh hơn
Chuyển đổi số ngành bán lẻ giúp cho việc thanh toán của doanh nghiệp nhanh hơn nhờ 

vào những cách thức thanh toán tự động tại các siêu thị hoặc cửa hàng bán lẻ [23]. Từ đó, 
người tiêu dùng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn khi mua sắm sản phẩm của doanh 
nghiệp nhờ sự nhanh chóng và chính xác nhất có thể. 

- Quản lý thông tin sản phẩm
Quản lý thông tin sản phẩm trong xu hướng công nghệ số ngày nay giúp doanh nghiệp 

dễ dàng hơn trong việc đồng bộ hóa và lưu trữ các thông tin sản phẩm, thông tin về hoạt động 
- chiến lược kinh doanh [15]. Từ đó, doanh nghiệp có thể tin tưởng trao quyền cho nhân viên 
nhiều hơn, tăng cường liên kết lẫn nhau giữa các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp, 
giúp cho hoạt động kinh doanh ngày càng ổn định và phát triển hơn.

- Xây dựng nên một quy trình liên thông
Ứng dụng giải pháp chuyển đổi số ngành bán lẻ, doanh nghiệp có thể dễ dàng chuẩn 

hóa quy trình làm việc một cách liên thông, thống nhất giữa các bộ phận, phòng ban khác 
nhau [15][23]. Khi đó, các công việc trong doanh nghiệp sẽ được xử lý linh hoạt, nhanh 
chóng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, chất lượng làm việc của các nhân viên. 

- Giúp quản lý nhân sự và công việc trong công ty hiệu quả 
  Khi ứng dụng chuyển đổi số ngành bán lẻ, doanh nghiệp sẽ triển khai các hệ thống, 

phần mềm quản lý nhân sự cho mọi nhân viên trong doanh nghiệp [15]. Bên cạnh đó, các cấp 
quản lý của doanh nghiệp cũng có thể chủ động theo dõi các thông số, dữ liệu báo cáo trên 
hệ thống một cách chính xác và minh bạch nhất. 

2. XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG NGÀNH BÁN LẺ
Công nghệ số hiện đại đã và đang được ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực của 

đời sống - xã hội, trong đó ngành bán lẻ không phải là ngoại lệ. Những tiến bộ này đang định 
hình một môi trường bán lẻ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ.

2.1. Công nghệ Internet of Things (IoT)
  Thuật ngữ “Internet of Things ” (IoT - Internet vạn vật) là một hệ thống các thiết bị 

tính toán, máy móc cơ khí và kỹ thuật số và/hoặc con người có liên quan với nhau, cùng với 
khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu sự tương tác giữa con người với máy 
tính [26].

 Tiềm năng của IoT trong ngành bán lẻ, với dữ liệu được phân tích cho thấy 70% những 
người kinh doanh bán lẻ trên toàn cầu muốn áp dụng IoT để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho 
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người tiêu dùng [26]. Tiềm năng to lớn của IoT cho ngành bán lẻ thể hiện qua khả năng bố trí 
cửa hàng thông minh, quản lý hàng tồn kho hiệu quả, hiểu rõ hơn về người tiêu dùng, nhanh 
chóng nắm bắt nhu cầu và xu hướng để có phản ứng kinh doanh một cách chủ động...IoT 
có thể giúp quản lý chuỗi cung ứng: mở rộng kiểm soát hàng tồn kho, cải thiện trải nghiệm 
bán lẻ của người tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp bán lẻ giảm chi phí tồn kho, giải quyết 
tình trạng dư thừa, tồn kho và hao hụt .Ngoài ra, IoT còn có thể giúp phòng chống trộm cắp 
trong cửa hàng. 

2.2. Công nghệ dữ liệu lớn (big data)
Khái niệm big data trong là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn 

và phức tạp mà các công cụ xử lý dữ liệu truyền thống khó xử lý [7]. Ứng dụng của big data 
trong ngành bán lẻ có thể được sử dụng để phân tích và xây dựng các chiến lược tiếp cận 
đến nhu cầu của người tiêu dùng một cách chính xác để nâng cao hiệu quả kinh doanh [21].

Phân tích dữ liệu lớn là việc sử dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao đối với các tập 
dữ liệu lớn đa dạng, rất lớn bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc, từ các 
nguồn khác nhau và ở các kích thước khác nhau từ terabyte đến zettabyte. 

Dữ liệu lớn giúp các doanh nghiệp bán lẻ hiểu người tiêu dùng, cá nhân hóa trải nghiệm 
người tiêu dùng và phân tích dữ liệu lớn cho phép các doanh nghiệp khám phá xu hướng thay 
đổi của ngành và nhu cầu của người tiêu dùng cũng như tăng cường tỷ lệ chuyển đổi mua 
sắm, sử dụng dữ liệu hiệu quả có thể tối ưu chi phí vận hành lên tới 60% [21] Các doanh 
nghiệp bán lẻ hàng đầu như Amazon.com, Walmart Inc, Adidas,... đã áp dụng phân tích dữ 
liệu lớn cho các chiến lược kinh doanh của để cải thiện lợi thế cạnh tranh cũng như xác định 
một số thách thức trong thực tế.

2.3. Công nghệ điện toán đám mây (cloud computing)
Công nghệ điện toán đám mây là mô hình cho phép truy cập qua mạng một cách rộng 

khắp, thuận tiện, theo yêu cầu vào nhóm các tài nguyên điện toán được chia sẻ với khả năng 
cấu hình cao [19]. Ví dụ: mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ, các tài nguyên 
này có thể được cung cấp và giải phóng nhanh chóng với nỗ lực quản lý hay tương tác với 
nhà cung cấp dịch vụ ở mức tối thiểu.

Công nghệ điện toán đám mây và chuyển đổi số trong ngành bán lẻ có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau [4]. Công nghệ điện toán đám mây đóng vai trò trung tâm trong việc phân phối 
và thực hiện chiến lược chuyển đổi số. Những doanh nghiệp đi đầu sử dụng điện toán đám mây 
sẽ có lợi thế cạnh tranh về trải nghiệm kỹ thuật số cho người tiêu dùng và nhân viên của họ. 

Lợi ích ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong ngành bán lẻ [2]: (1) Mang đến 
sự linh hoạt, tốc độ và khả năng thử nghiệm, giảm thiểu rủi ro để giúp chuyển đổi số thành 
công; (2) Cung cấp các công cụ và tốc độ cho việc phân tích, xử lý dữ liệu để đánh giá thị 
trường và kinh doanh trong giai đoạn khám phá. 

2.4. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence -AI) 
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một ngành thuộc lĩnh vực 

khoa học máy tính (Computer science). AI đề cập tới trí thông minh được thể hiện bằng móc 
do con người lập trình và là một phương tiện để các tổ chức cắt giảm chi phí và nâng cao chất 
lượng dịch vụ, sự phối hợp, năng suất và hiệu quả [12].

Ngành bán lẻ, đặc biệt với hình thức tổ chức theo dạng chuỗi cửa hàng, siêu thị, nếu 
tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tất cả các quy trình làm việc thì sẽ cải thiện mọi 
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hoạt động trong ngành này như: từ mở rộng khả năng tương tác và quản lý người tiêu dùng, 
tăng cường dự báo nhu cầu,... cho đến hoạt động kho bãi và giao nhận - vận chuyển,...[25]

Lợi ích khi ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ngành bán lẻ [1]: (1) Tiến hành 
tự động hóa các quy trình kinh doanh; (2) Hỗ trợ phân tích các dữ liệu bề mặt; (3)Đưa ra các 
dự đoán xác định sở thích của người tiêu dùng.

2.5. Học máy (machine learning - ML) 
Khái niệm học máy (Machine Learning - ML) là một lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ 

nhân tạo (AI), nó cho phép máy tính có khả năng cải thiện chính bản thân chúng dựa trên các 
bộ dữ liệu đào tạo (training data) hoặc dựa vào kinh nghiệm (những gì máy đã được học) [1]. 
Học máy có thể tự dự đoán hoặc đưa ra quyết định mà đôi khi không cần được lập trình cụ thể.

Lợi ích khi ứng dụng học máy trong ngành bán lẻ [1][22]: (1) Cung cấp trải nghiệm cá 
nhân hóa hơn cho người dùng bằng cách lấy dữ liệu và sử dụng nhận thức của khách hàng; 
(2) Chiến lược tiếp thị nâng cao; (3)Cải thiện dịch vụ khách hàng; (4) Khả năng thay đổi giá 
dễ dàng và lượng dữ liệu lịch sử khổng lồ. 

2.6. Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality - VR) và thực tế ảo tăng cường 
(Augmented Reality - AR)

Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) trong mua sắm thường được kết hợp với công 
nghệ Thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR) cho phép người tiêu dùng tương tác 
với sản phẩm [24]. Cả hai đều nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái hơn cho người 
tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm khác biệt. 

Thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR) cho phép người tiêu dùng nhìn thấy 
các sản phẩm kỹ thuật số đã được ảo hoá ở trong chính thế giới thực, trong khi trải nghiệm 
mua sắm Thực tế ảo mang họ vào bên trong một thế giới ảo [16]. 

Lợi ích ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường trong ngành bán lẻ: (1) 
Công nghệ thực tế tăng cường giúp hạn chế tỉ lệ hoàn trả hàng và cải thiện doanh số bán hàng 
[16]; (2) Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong các cửa hàng giúp gia tăng lợi nhuận, thúc 
đẩy các chiến dịch marketing số, đồng thời thay đổi hành trình trải nghiệm người tiêu dùng 
và tăng doanh số bán hàng [9]. 

2.7. Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)
 Công nghệ chuỗi khối là một cơ sở dữ liệu phân cấp, lưu trữ thông tin trong các khối 

(block), thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian [67]. Chuỗi 
khối là một hệ thống công nghệ tác động đến TMĐT thông qua công nghệ, pháp lý, tổ chức 
và đòi hỏi phải đánh giá quan trọng các quy trình kinh doanh hiện tại, chẳng hạn như các 
hoạt động liên quan đến dữ liệu khách hàng nhạy cảm hoặc thiết kế các kênh giao tiếp dọc 
theo chuỗi cung ứng (supply chain) [3], cho thấy chuỗi khối cũng mở ra cơ hội lựa chọn mới 
để tiếp cận thị trường vốn vẫn hoạt động trong vùng xám hợp pháp ở nhiều quốc gia. Chuỗi 
khối là một tiến bộ công nghệ có thể mang lại lợi ích to lớn cho tương lai của ngành bán lẻ [9]

Lợi ích khi ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong ngành bán lẻ [13]: (1) Duy trì chất 
lượng sản phẩm; (2) Xử lý hàng giả gian lận qua sổ cái thông tin kỹ thuật số blockchain. 

2.8. Công nghệ robot
Khái niệm robot là một loại máy có thể thực hiện những công việc một cách tự động bằng 

sự điều khiển của máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình [5].
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Robot được các doanh nghiệp bán lẻ sử dụng tại trung tâm thương mại nhằm hướng đến 
dịch vụ chăm sóc người tiêu dùng, làm hài lòng người tiêu dùng, nâng cao hình ảnh thương 
hiệu, tiết kiệm sức lao động, hiệu quả và thời gian vận hành [10]. Robot dịch vụ người tiêu 
dùng tại cửa hàng hướng dẫn người tiêu dùng qua các bộ phận khác nhau của cửa hàng và 
giúp họ tìm thấy các sản phẩm cần thiết. Robot dịch vụ người tiêu dùng có tiềm năng lớn để 
phát triển các chiến lược tiếp thị và theo dõi, phân tích hành vi và nhu cầu của người tiêu dùng.

Lợi ích khi ứng dụng công nghệ robot trong ngành bán lẻ [14]: (1) Thu thập dữ liệu chi 
tiết hơn về các sản phẩm trên kệ hàng và cách mua của khách hàng; (2) Tự động hóa hầu hết 
các qui trình trong bán lẻ giúp giảm bớt nhân lực; (4) Giảm chi phí và tăng tốc độ giao hàng; 
(3) Tiếp cận tới giải pháp IoT toàn diện. 

2.9. Công nghệ in 3D (3-Dimension)
Công nghệ in 3D là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể ba 

chiều [11]. Trong in 3D, các lớp vật liệu được đắp chồng lên nhau và được định dạng dưới 
sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể. 

Công nghệ in 3D có thể được nhìn thấy ở mọi nơi và các doanh nghiệp bán lẻ kinh 
doanh thời trang (quần áo, phụ kiện, trang sức) và thậm chí, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày 
[13]. Áp dụng công nghệ AR và công nghệ 3D là bước đầu tiên để ngành bán lẻ cải thiện 
mảng mua sắm trực tuyến và công nghệ in 3D giúp rút ngắn thời gian chế tạo mẫu từ khâu 
thiết kế cho đến sản xuất nhanh chóng và sẵn sàng đáp ứng cho việc mở rộng quy mô của 
các doanh nghiệp [20].

3. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM 
3.1. Giai đoạn trước năm 2020 (Trước Covid-19)
Theo Thống kê của Bộ Công Thương (2018) cho thấy, thị trường bán lẻ truyền thống 

đang chuyển mình bước sang bán lẻ trên sàn TMĐT với khoảng 50% thị phần thị trường bán 
lẻ, thị phần còn lại của phương thức bán lẻ qua trung tâm thương mại, bán hàng qua siêu thị 
mini [43]. Sự tăng trưởng trên đã thúc đẩy đầu tư nước ngoài quan tâm tới thị trường bán lẻ 
hiện đại Việt Nam và chiếm khoảng 25-30% thị phần [57]. Sự quan tâm tâm của Chính phủ 
đã tạo điều kiển thuận lợi đánh dấu sự nổi lên của mô hình kinh doanh qua các sàn TMĐT 
trong năm 2019 [40]. Năm 2019 cũng đã xuất hiện một xu hướng mới là bán hàng đa kênh 
(Multi channel) [42].

Hình 4: Tăng trưởng bán hàng theo kênh phân phối năm 2019

Nguồn: Nielsen
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Trước khi Covid-19 xảy ra vào năm 2019, doanh thu từ các cửa hàng truyền thống và 
phân phối các kênh chiếm tới 98% doanh thu bán hàng của doanh nghiệp, doanh số bán hàng 
trực tiếp tại cửa hàng chiếm khoảng 97% doanh số bán lẻ và doanh số bán hàng không qua 
cửa hàng (bao gồm cả thương mại điện tử) chỉ đóng góp khoảng 3% [38].

Các doanh nghiệp bán lẻ đang đối mặt với thách thức khi nguồn nhân lực chuyên 
nghiệp về giảm 2% liên tiếp năm 2018 và 2019, một phần tác động đến quá trình chuyển đổi 
số của doanh nghiệp bán lẻ [28]. Bên cạnh đó, theo Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2019, 
doanh nghiệp bán lẻ đầu tư nhiều vào hạ tầng phần cứng, phần mềm nhưng sự chuyển đổi 
ứng dụng công nghệ số vẫn còn hạn chế, chưa được triển khai [43]. Doanh nghiệp định giá 
bán hàng qua website giảm 2% liên tiếp năm 2018 và năm 2019 so với năm trước, về các ứng 
dụng di động hầu như không được quan tâm. Và hầu hết các sản phẩm nền tảng giao dịch 
và nền tảng công nghệ của các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam chưa phù hợp với thị trường 
trong nước, các ý tưởng còn sao chép của nước ngoài [38].

Nhà quản trị tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam vẫn chưa có giải pháp hiệu quả cho 
quá trình chuyển đổi số. Theo Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2019 tỷ lệ doanh nghiệp bán 
lẻ tham gia quảng bá trực tuyến có hướng giảm so với năm 2017 [43]. Theo khảo sát của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), cho tới đầu năm 2018 rất ít tổ chức và doanh nghiệp bán 
lẻ của Việt Nam nghiên cứu và đầu tư ứng dụng blockchain [39]. Với một ứng dụng cụ thể 
của blockchain trong lĩnh vực thanh toán sử dụng tiền số, chính sách của Việt Nam về cơ 
bản là cấm phát hành, cung ứng và sử dụng thay cho khuyến khích hay thử nghiệm. Các nền 
tảng trung gian thánh toán trực tuyến chưa thể hiện được sự hiệu quả. Chính vì vậy, hầu hết 
doanh thu đến từ các cửa hàng, đại lý, chỉ có khoảng 2% đến từ bán hàng qua kênh TMĐT 
trong năm 2019 [43].

Các doanh nghiệp lớn trong ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam như: Big C, Saigon 
Coop, Mega Market, Lotte Mart, Vinmart... đã phát triển mạnh kênh bán lẻ trực tuyến và hệ 
thống này đang được đầu tư bài bản [33]. Saigon Coop có kênh bán hàng HTV Coop vận 
hành song song với kênh online trên website của họ; Vinmart và Vinmart+ (thuộcTập đoàn 
Vingroup) sử dụng ứng dụng Vinmart Scan & Go(Tuệ An), cho phép khách hàng trải nghiệm 
tính năng “check out free”, bên cạnh đó bộ phận nghiên cứu đánh giá thị hiếu tiêu dùng để 
linh hoạt trong cơ cấu các ngành hàng ở mỗi trung tâm thương mại [35]. Ngoài ra, hệ thống 
VinID với 6,2 triệu thẻ thành viên cũng là một nền tảng giúp hiểu hơn nhu cầu của người 
tiêu dùng. 

 3.2. Giai đoạn từ 2020 đến nay.
Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia vào ngày 03/6/2020 (Báo cáo thường niên - chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư) [30]. Một xu hướng của ngành bán lẻ năm 2020 là mua bán và sáp nhập 
doanh nghiệp [42]. Xu hướng bán hàng đa kênh tiếp tục phát triển từ năm 2019, hình thức 
bán hàng được thực hiện song song gồm bán hàng trên các siêu thị trực tiếp và trên nền tảng 
TMĐT thông qua các kênh của chính hệ thống siêu thị của tập đoàn như App GO! và Big 
C,... và qua kênh đối tác giao hàng như Tiki, GrabMart, NowFresh [40].

Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2020 có 
50,9% doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ số trước khi dịch Covid-19 xảy ra; 25,7% 
doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ số từ khi bắt đầu có dịch và có ý định tiếp tục sử 
dụng công nghệ này; 3,1% doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ số từ khi có dịch nhưng 
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sẽ quay lại cấu trúc cũ sau khi hết dịch; 17,3% doanh nghiệp chưa ứng dụng công nghệ số 
nhưng quan tâm tới công nghệ số kể từ khi có dịch và 3,1% doanh nghiệp chưa áp dụng công 
nghệ số và cũng không kế hoạch áp dụng trong tương lai [43]. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của 
Vinasa tại Việt Nam trong năm 2020 chỉ có dưới 10% trong số những doanh nghiệp chuyển 
đổi số thành công này thành công và có thể đem lại những lợi ích quan trọng [38].

 Ứng dụng công cụ kỹ thuật số được nhiều doanh nghiệp bán lẻ áp dụng lớn nhất với 
hơn một nửa doanh nghiệp đã áp dụng trước khi Covid-19 xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết các 
doanh nghiệp đều sẽ không tiếp tục sử dụng công cụ này sau khi dịch bệnh kết thúc. Vấn đề 
về an ninh, bảo mật thông tin vẫn tiếp tục là rào cản lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam khi 
áp dụng các công cụ kỹ thuật trao đổi dữ liệu thông qua nền tảng trực tuyến. 

Hình 5: Thực trạng ứng dụng công cụ kỹ thuật số của doanh nghiệp  
trong hoat động bán hàng

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp, VCCI, 2020

 Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(2021), dưới ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19, chỉ trong tháng 3/2021 ở Việt Nam đã 
có hơn 8700 doanh nghiệp thương mại phải rời khỏi thị trường, tăng gần 25% so với cùng 
kỳ năm trước [43]. Hầu hết doanh nghiệp bán lẻ trong năm 2021 đều triển khai các phần 
mềm, ứng dụng những giải pháp và hoạt động quản lý bán hàng online, bán hàng đa kênh 
và quản trị các kênh phân phối. Hàng trăm nghìn doanh nghiệp bán lẻ, kinh doanh tư dân tại 
Việt Nam đang kinh doanh trực tiếp theo hướng e-commerce (bán hàng trên các sàn TMĐT) 
và đang triển khai các phần mềm hỗ trợ cho hoạt động bán hàng, kiểm soát đa kênh phân 
phối,... [43]. Hơn 20% chi phí quảng cáo của các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam đầu tư 
vào các kênh marketing số như: Google, Facebook, TikTok,... Khoảng 60% doanh nghiệp 
tại Việt Nam đang sử dụng các phần mềm kế toán hiện đại và phần lớn các doanh nghiệp 
tại Việt Nam đều đăng ký chữ ký số [43]. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Công thương, năm 
2020, doanh thu từ TMĐT chỉ chiếm 5.5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng cả nước.

Ngoài sự thay đổi trong giỏ hàng, sự chuyển đổi cách thức mua sắm sang thương mại 
điện tử, có khả năng trở thành những thay đổi vĩnh viễn trong tương lai. Điều này đồng nghĩa 
với những chuyển đổi số của doanh nghiệp bán lẻ không chỉ mang tính tạm thời trong mùa 
dịch mà cần trở thành chiến lược lâu dài và tất yếu. 
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.643,6 nghìn tỷ đồng, tăng 
20,2% so với cùng kỳ năm trước [31]. Khảo sát doanh nghiệp Bán lẻ của Vietnam Report 
(2022) cũng cho thấy, 53.8% số doanh nghiệp bán lẻ hiện đã đạt hiệu quả kinh doanh bằng và 
vượt mức trước đại dịch. Khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ doanh nghiệp phục hồi kinh doanh 
vận hành các chuỗi bán lẻ hàng lâu bền cao hơn hẳn so với chuỗi hàng tiêu dùng nhanh 
[43]. Đặc biệt, trong sự phục hồi của các doanh nghiệp ngành bán lẻ có dấu ấn mạnh mẽ của 
chuyển đổi số.

Đi cùng với đó, thị trường bán lẻ Việt Nam cần sự hỗ trợ của nền tảng hệ sinh thái công 
nghệ chuyển đổi số chuyên sâu cho ngành bán lẻ + B2B fintech (financial technology - công 
nghệ tài chính) [40]. Trong khi đó thị trường fintech tại Việt Nam chủ yếu bị chi phối bởi 
những công ty fintech hoạt động theo mô hình B2C.

Có nhiều doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong công 
cuộc chuyển đổi số: Hệ thống siêu thị AEON Việt Nam tập trung kinh doanh với đa dạng 
mô hình bán lẻ, bao gồm trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, siêu 
thị, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng chuyên doanh; chuyển đổi số, đặc biệt tập trung thúc đẩy 
O2O; triển khai ứng dụng thanh toán có mã QR là có thể thanh toán không cần đến tiền mặt 
[37]. Tại các nhà máy của Unilever Việt Nam đã ứng dụng robot , chuyển từ sản xuất thủ 
công sang tự động hóa; quá trình quản lý, sử dụng dữ liệu cũng được nâng cấp với hệ thống 
Internet of Things và AI, tiến hành áp dụng hoàn toàn Machine Learning, Big data vào sản 
xuất, vận hành, thúc đẩy quá trình phân tích dữ liệu và dự báo [34]. Các nhãn sản phẩm của 
Unilever Việt Nam đưa học máy, trí tuệ nhân tạo hay những công nghệ mới (như thực tế mở 
rộng - XR) vào hoạt động tiếp thị, mang lại trải nghiệm mới cho người dùng. Unilever Việt 
Nam đã triển khai ứng dụng OrderUNow nhằm số hóa cho hơn 170.00 tiệm tạp hóa, bán lẻ 
mọi miền. Unilever Việt Nam cũng đề cao mô hình trực tiếp đến khách hàng (D2C) qua hệ 
sinh thái UShop - chuyên phân phối sản phẩm của tập đoàn [34].

4. GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 
BÁN LẺ Ở VIỆT NAM

Chuyển đổi số sẽ khai mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, mở rộng tầm nhìn cũng như 
hướng tới chiến lược phát triển lâu dài cho doanh nghiệp bán lẻ. Tuy nhiên để tìm ra được 
một giải pháp chuyển đổi số phù hợp chính là một thách thức vô cùng lớn với mỗi doanh 
nghiệp. Các cấp quản lý doanh nghiệp cần phải có cái nhìn và nhận thức về tính quan trọng 
và cần thiết phải chuyển đổi số ngành bán lẻ trong tình hình kinh doanh hiện nay. Trong xu 
thế hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ đang dần chuyển đổi từ hình thức bán hàng truyền thống 
sang hình thức mới là ứng dụng các công nghệ số và tập trung sâu vào trải nghiệm của người 
tiêu dùng, các doanh nghiệp bán lẻ không thể tiếp tục trì trệ và đứng ngoài cuộc.

4.1. Giải pháp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào 

ngày 03/6/2020, trong đó có chuyển đổi kinh tế số, nhìn chung từ các tổ chức, doanh nghiệp 
nói chung và doanh nghiệp bán lẻ nói riêng cũng đã có một số chuyển biến nhận thức ban 
đầu. Trên thực tế, việc chuyển đổi số không tránh khỏi thách thức lớn trong việc tiếp cận, 
triển khai và ứng dụng [43]. Do đó, điều quan trọng và tiên quyết trong việc ứng dụng công 
nghệ số trong bán lẻ phải được nhận thức xuyên suốt và thấu đáo hơn nữa từ ban lãnh đạo 
doanh nghiệp đến toàn bộ cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định 
rằng, để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới của nền kinh tế số thì họ 
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cần phải xây dựng cho mình một lộ trình ứng dụng tốt công nghệ số hiện đại. Do vậy, mọi 
cá nhân từ lãnh đạo doanh nghiệp cho tới nhân viên cần có nhận thức tốt, doanh nghiệp cần 
phải chuyển đổi số bằng mọi giá, sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ số trong bán lẻ, có 
thể chấp nhận những khó khăn, thách thức ban đầu về nhân lực, cơ sở hạ tầng, chi phí, quy 
trình, tổ chức, vận hành, văn hóa doanh nghiệp,...

4.2. Giải pháp về nguồn nhân lực
Theo như nhận định chung về nguồn nhân lực trong bán lẻ rất khó khăn trong việc 

tuyển dụng nguồn nhân lực TMĐT và CNTT. Trên thực tế, nguồn nhân lực này luôn là chủ 
thể cho phát triển của doanh nghiệp và rất cần thiết cho qui trình xây dựng, tổ chức, triển 
khai, vận hành,... công nghệ số. 

Mặt khác, hiện tại nguồn nhân lực dành cho chuyển đổi số của các doanh nghiệp bán 
lẻ nói chung hiện nay là chưa cao và chưa đáp ứng cùng với sự thay đổi, đổi mới và liên tục 
của công nghệ mới. 

Trong khi đó, tại các cơ sở đào tạo (trường cao đẳng, đại học, học viện) vẫn còn gặp 
khó khăn trong việc xây dựng lộ trình, chương trình đào tạo mang tính đặc thù cho sự phát 
triển, triển khai và ứng dụng công nghệ số. Vậy nên, các doanh nghiệp bán lẻ cũng cần xây 
dựng chiến lược, hành động, có hệ thống các giải pháp hợp lý trước mắt và lâu dài để cử đội 
ngũ lãnh đạo, nhân viên đi học, đào tạo, cập nhật và lĩnh hội các kiến thức về chuyển đổi số 
(cả về lý thuyết cũng như thực hành). Thậm chí, các doanh nghiệp có thể cử đội ngũ lãnh 
đạo, nhân viên đi đào tạo, thực tập tại các nước ngoài, hoặc tham gia tập huấn, học hỏi, trao 
đổi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn đã ứng dụng thành công công nghệ số trong bán 
lẻ. Mặt khác, các doanh nghiệp và nhà trường tăng cường tương tác, trao đổi, liên kết, bồi 
dưỡng, đào tạo, nghiên cứu,... 

4.3. Cần có bộ phận chuyên trách về công nghệ số
Để triển khai ứng dụng một cách tốt nhất về công nghệ số cho doanh nghiệp (tùy theo 

chiến thuật, chiến lược và định hướng phát triển) thì doanh nghiệp cần phải có bộ phận (ban, 
phòng) chuyên trách về công nghệ số (tạm gọi là phòng Công nghệ số). Nhân lực phòng 
Công nghệ số được biên chế từ một số cán bộ, nhân viên mà họ được đào tạo kiến thức nền 
tảng về CNTT, tin học, khoa học dữ liệu, TMĐT,...Phòng Công nghệ số có chức năng, nhiệm 
vụ riêng. Mọi người của phòng IoT được tập huấn, đào tạo các kiến thức bổ sung liên quan 
đến triển khai, vận hành, ứng dụng, thực hiện các công nghệ mới. Tuỳ theo tầm vực, qui mô, 
hạ tầng cơ sở vật chất, khả năng tài chính,...của doanh nghiệp bán lẻ mà doanh nghiệp có thể 
trang bị tất cả hoặc một vài công nghệ số như dữ liệu lớn (big data), chuỗi khối (blockchain), 
điện toán đám mây (cloud computing), thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR), trí tuệ 
nhân tạo, robot,...

4.4. Cần có sự đầu tư lớn cho hạ tầng công nghệ số
Các doanh nghiệp bán lẻ cần phải đánh giá lại tổng thể (về chiến lược phát triển, qui 

mô, tổ chức, quy trình,...) để xác định cần phải đầu tư hạ tầng số một cách hợp lý, có tính đến 
các loại trang thiết bị thông minh, máy chủ, máy tính nhúng, hệ thống lưu trữ dữ liệu, an toàn 
bảo mật thông tin, khả năng tài chính, cài đặt và triển khai các phần cứng, phần mềm ứng 
dụng thông minh, nền tảng TMĐT, quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ, quản trị quan hệ 
khách hàng trong bán lẻ,... Đồng thời, luôn luôn song song duy trì các kết nối, đảm bảo dòng 
chảy liên tục của dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp theo cả phương thức mới và truyền 
thống (khi mới triển khai ứng dụng). Thường xuyên có bảo trì, kiểm tra và có phương án mua 
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sắm hay dự phòng thiết bị số và an ninh an toàn dữ liệu. Về vấn đề độ tin cậy của khách hàng 
đối với doanh nghiệp, an toàn bảo mật và bảo vệ tính riêng tư của khách hàng là điều không 
thể bỏ qua khi doanh nghiệp triển khai công nghệ số.

4.5. Cần thực hiện tốt quản trị website bán hàng điện tử
Song song với việc sử dụng công nghệ số thì doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt hơn 

nữa quản trị website bán hàng điện tử. Bởi lẽ, trong quản trị website bán hàng điện tử đề cập 
đến các khía cạnh quảng bá website, kỹ thuật trưng bày hàng hoá, nền tảng TMĐT (các phần 
mềm như: trưng bày hàng hoá, cá nhân hoá TMĐT, quản lý thông tin sản phẩm, quản lý bán 
hàng đa kênh, bán hàng hợp kênh,...). Một nền tảng TMĐT có thể là nguồn riêng hoặc mở 
của doanh nghiệp được triển khai tại chỗ hoặc trên công nghệ điện toán đám mây. Trong khi 
đó, để thực hiện kỹ thuật trưng bày hàng hoá nhằm đến khách hàng mục tiêu thì lại rất cần 
đến công nghệ dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu lớn. Đôi khi, doanh nghiệp tìm hiểu về hành vi, 
thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng thì cần trang bị các camera, các thiết bị cảm biến trong 
IoT, thậm chí cần đến các thuật toán thông minh của trí tuệ nhân tạo hay học máy. 

4.6. Giải pháp về nguồn tài chính
Doanh nghiệp cũng xác định rằng, khi bắt tay vào triển khai và vận hành công nghệ số, 

thì nguồn tài chính doanh nghiệp là rất cần thiết. Các chi phí cho chuyển đổi số tổng thể sẽ 
cao hơn các chi phí khác trước đó, đồng thời lợi ích của chuyển đổi số, triển khai chuyển đổi 
cũng chưa thể tính được trong khoảng thời gian ngắn, mà phải có bước đi lâu dài. Để tối ưu 
chi phí cho công nghệ số cần phải tính toán kỹ lưỡng các công việc, hạng mục cần triển khai 
trước mắt như: mua sắm trang thiết bị; đào tạo nhân lực quản lý, điều hành, vận hành, bảo 
trì, an toàn bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân;... Tóm lại, cần có nguồn tài chính hợp lý và 
thích đáng cho việc triển khai và vận hành công nghệ số.

4.7. Xây dựng, kiến trúc lại mô hình doanh nghiệp phù hợp với chuyển đổi số
Khi doanh nghiệp xúc tiến việc chuyển đổi số cần phải tính đến hiện đại hoá từng phần 

hoặc hiện đại hoá toàn bộ, có những mô hình cũ thấy phù hợp cần giữ lại, những mô hình cũ 
không phù hợp cần mạnh dạn gỡ bỏ. Bên cạnh đó, cũng cần sắp xếp, bố trí lại hệ thống cơ 
sở hạ tầng (phòng ban, nhà kho, bến bãi, hệ thống giao thông, công trình,...) sao cho phù hợp 
với việc sử dụng công nghệ số. 

4.8. Tăng cường mô hình làm việc kết hợp
Ưu điểm của mô hình làm việc kết hợp (hybrid working model) cho phép nhân viên, 

nhóm nhân viên không hoàn toàn làm việc tại doanh nghiệp mà được làm việc ở ngoài (ở 
nhà) thông qua mạng Internet. Mô hình này giúp cho mọi người làm việc thoải mái, giảm 
nhiều chi phí vận hành cho doanh nghiệp và không bị thách thức về mặt địa lý. Do đó, tùy 
thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, công việc của các nhân viên (kể cả lãnh đạo) mà doanh 
nghiệp có thể cho phép cá nhân, nhóm nào đó làm việc theo mô hình làm việc kết hợp. 

5. KẾT LUẬN
Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng ngày càng thay đổi theo thời đại công nghệ 

số và điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến ngành bán lẻ. Để tận dụng cơ hội nhằm tồn tại và phát 
triển vững mạnh, doanh nghiệp bán lẻ cần đặt công nghệ số làm chiến lược hàng đầu, đồng 
thời nắm rõ các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp mình, từ đó chọn ra các giải pháp cải tiến 
phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

Với những cơ hội và thách thức trên để chuyển đổi số một cách thành công, ngành bán 
lẻ Việt Nam phải chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng đối đầu với khó khăn và giành lấy cơ 
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hội để bứt phá tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế toàn 
cầu nói chung được dự báo vẫn còn nhiều biến động. Với phần lớn còn có quy mô vừa và 
nhỏ, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chắc chắn sẽ còn phải đổi đầu với nhiều thách thức 
trong quá trình chuyển đổi số như: thiếu hụt nguồn lực, rào cản văn hóa, đơn vị cung cấp hạ 
tầng công nghệ,... Trước những thách thức như vậy, càng cần thiết phải có tầm nhìn, sự quyết 
liệt từ phía lãnh đạo, cùng với đơn vị đối tác công nghệ chiến lược, đáng tin cậy, đồng hành 
cùng doanh nghiệp trên cả hành trình từ số hóa đến chuyển đổi số. 
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Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã tác động tới ngành kinh tế trên toàn cầu. Du 
lịch Việt Nam là ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề, doanh thu hoạt động du lịch 
suy giảm. Phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới là thách thức lớn của 
ngành du lịch. Việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động du 
lịch là giải pháp hữu hiệu. Bài viết tập trung nghiên cứu về chuyển đổi số giúp gia 
tăng hiệu quả kinh doanh, tăng trải nghiệm khách hàng; tối ưu quy trình vận hành 
tại doanh nghiệp đồng thời đồng bộ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh 
của du lịch Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Từ khóa: chuyển đổi số, doanh nghiệp du lịch, đại dịch Covid-19.

DIGITAL TRANSFORMATION - SOLUTIONS TO IMPROVE THE 
PERFORMANCE OF THE TOURISM BUSINESS AFTER COVID-19

Abstract: The Covid-19 pandemic has impacted the global economy. 
Vietnam’s tourism industry is heavily affected, the decrease of revenue. Recovery 
and tourism development in the new situation is a big challenge for the tourism 
industry. The application of information technology and digital transformation 
into tourism activities is an effective solution. The article focuses on research on 
digital transformation to help increase business efficiency and increase customer 
experience; optimize operational processes at enterprises and synchronize data, 
thereby improving the competitiveness of Vietnam’s tourism with other countries 
in the region and the world.

Keywords: digital transformation, the tourism business, Covid-19

1. Đặt vấn đề
Ngành du lịch trên Thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang đứng 

trước ngưỡng cửa của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khoa học công 
nghệ, chuyển đổi số đã mang lại những kết quả kinh doanh khả quan, tạo điều kiện 
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để các doanh nghiệp du lịch bứt phá và thành công không chỉ ở thị trường Việt Nam. Theo 
nghiên cứu của Microsoft và IDG tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, năm 2017, các sản 
phẩm và dịch vụ số đóng góp 6% GDP, chuyển đổi số làm tăng năng suất lao động 15%, 85% 
công việc trong khu vực sẽ bị biến động. Xu thế chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam 
được thể hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng du lịch, các mối quan hệ hợp tác, các dự án đầu tư 
trong lĩnh vực du lịch. Năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt trên 18 triệu 
lượt, tăng 16,2% so với năm 2018 (Thúy Hà, 2019). Đây là xu thế tất yếu của du lịch thế giới 
và là chủ trương phát triển của du lịch Việt Nam để nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh trong 
hoạt động du lịch.

Theo ước tính của Công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, tổng thu du lịch trực tuyến 
toàn cầu năm 2016 tăng trưởng 13,8%, ước đạt gần 565 tỷ USD. Theo Báo cáo về nền kinh 
tế điện tử (e-economy) của khu vực Đông Nam Á do Google và Tập đoàn Temasek Holdings 
(Singapore) thực hiện năm 2016, quy mô thị trường du lịch trực tuyến của khu vực Đông Nam 
Á được dự báo tăng gấp 4 lần, từ 21,6 tỷ USD năm 2015 lên 89,6 tỷ USD năm 2025. Trong 
gần 22 tỷ USD thu từ du lịch trực tuyến năm 2015, đặt vé máy bay đạt 12,5 tỷ USD, đặt phòng 
khách sạn đạt 6,6 tỷ USD, còn lại 2,5 tỷ USD là doanh thu từ đặt dịch vụ vận chuyển (như 
taxi, xe bus, tàu hỏa..., trừ vận chuyển hàng không). Doanh thu du lịch trực tuyến của Việt 
Nam năm 2015 (chỉ tính vận chuyển hàng không và khách sạn) đạt 2,2 tỷ USD, dự báo đến 
năm 2025 sẽ tăng lên đến 9 tỷ USD (Tổng cục Du lịch, 2017). Một khảo sát với khách quốc 
tế đến Việt Nam năm 2017 cho thấy có tới 71% du khách tham khảo thông tin điểm đến trên 
internet và 64% đặt chỗ và mua dịch vụ trực tuyến trong chuyến đi đến Việt Nam (Trần Minh 
Phương, 2018). Với sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, du lịch trực tuyến sẽ trở 
thành một trong những dịch vụ được khách du lịch quan tâm và mong muốn trải nghiệm. Đây 
là tín hiệu đáng mừng cho sự chuyển đổi số trong ngành du lịch của Việt Nam nói riêng và 
Thế giới nói chung.

Doanh nghiệp du lịch Việt Nam có nhiều lợi thế trong chuyển đổi số, đặc biệt là sau Đại 
dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt 
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết 
định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch số giai đoạn 2021- 2025. Các chính sách 
trên đã nêu rõ lộ trình xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm liên kết các bên liên 
quan trong lĩnh vực du lịch. Đề án trên giúp chính quyền địa phương có thể kiểm soát hoạt 
động du lịch, đồng thời, doanh nghiệp du lịch có môi trường phát triển, liên kết dịch vụ du 
lịch nhanh chóng, kịp thời, đa dạng. Như vậy, chuyển đổi số trong tại các doanh nghiệp du lịch 
sẽ giúp gia tăng trải nghiệm của du khách, tối ưu hóa lợi ích kinh tế, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

2. Nội dung chính
2.1. Cơ sở lý luận
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông thì Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc 

sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía 
cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với 
nhau (Dự thảo Đề án chuyển đổi số quốc gia, 2019). Hiện nay, định nghĩa về chuyển đổi số 
chưa được chuẩn hóa trên hệ thống văn bản pháp luật, mỗi tổ chức, doanh nghiệp đưa ra các 
định nghĩa của riêng mình, tuy nhiên, nhìn ở góc độ tổng quát: Chuyển đổi số là việc sử dụng 
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công nghệ để thay đổi một cách tổng thể các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong đời sống thông qua 
hệ thống dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa từ đó tăng khả năng tiếp cận thị trường.

Chuyển đổi số diễn ra với các công nghệ như Internet vạn vật (IoT - Internet of Things), 
thực tế ảo (VR - Virtual Reality), tương tác thực tại ảo (AR - Augmented Reality), điện toán 
đám mây (Cloud Computing)..., là khi tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau qua mạng 
Internet, người dùng có thể kiểm soát mọi hoạt động của mình qua mạng mà chỉ bằng một 
thiết bị thông minh, chẳng hạn như smartphone, table, PC hay thậm chí bằng một smartwatch 
nhỏ bé trên tay. Nhờ vậy, con người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhiều hơn, nhanh hơn, 
rút ngắn không gian và thời gian giữa các vùng lãnh thổ.

Chuyển đổi số là sự thay đổi trong mô hình quản lý của tổ chức, doanh nghiệp chuyển 
từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu nhằm tăng năng 
suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp tại thị trường trong 
nước và quốc tế. Có thể hiểu rằng, chuyển đổi số là số hóa dữ liệu và ứng dụng dữ liệu dựa 
trên các nền tảng kỹ thuật số. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin, mà 
chuyển đổi số là một hệ sinh thái bao gồm các trang thiết bị, dữ liệu, nhân lực, phương thức 
tổ chức hoạt động... có tác động qua lại lẫn nhau. Ứng dụng chuyển đổi số sẽ giúp tối ưu các 
nguồn lực, từ đó, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện chuyển đối số quốc gia trên 
tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội nhằm khai thác tối đa các nguồn lực cho sự phát 
triển bền vững. Tùy thuộc vào điều kiện và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà mỗi quốc 
gia sẽ có những chương trình chuyển đổi số khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, chuyển đổi số 
của các quốc gia đều hướng tới các nội dung sau: chính phủ số (dịch vụ công trực tuyến, dữ 
liệu mở), kinh tế số (phát triển doanh nghiệp số, tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số 
(giáo dục, văn hóa, y tế) và chuyển đổi số trong các ngành kinh tế trọng điểm.

Trong lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp du lịch là việc ứng dụng công 
nghệ số vào hoạt động quản lý và tổ chức doanh nghiệp hướng tới tích hợp số, chuyển đổi mô 
hình kinh doanh trên nền tảng số, big data, tự động hóa...Ngoài ra, doanh nghiệp cần hướng 
tới phát triển tài chính số, phát triển kinh doanh trên các kênh thương mại điện tử giúp mở 
rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Các hoạt động chuyển đổi số bao gồm big data, dasboard, 
thực tế ảo, thanh toán điện tử, thương mại điện tử, hợp đồng, đặt hàng, phản ánh khiếu nại, 
đánh giá xếp hạng, thông báo, bản đồ số, xác thực định danh, hỗ trợ thông tin, tư vấn du lịch 
theo sở thích, mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm...Tất cả những ứng dụng trên đều nhằm mục 
đích tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận, trải nghiệm dịch vụ du lịch nhanh 
chóng, thuận tiện và tối ưu nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ 
động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp 
du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam 
(Thủ tướng Chính phủ, 2018).

Chuyển đổi số sẽ giúp tối ưu hóa quy trình và hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, vui 
chơi giải trí... của du khách, nâng cao khả năng phục vụ và sức hấp dẫn của điểm đến du lịch. 
Ứng dụng công nghệ số giúp giảm chi phí thời gian, nhân lực lao động, chi phí sản xuất, giảm 
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giá thành các dịch vụ du lịch đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách. Ngoài ra, khách 
hàng cũng tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí hơn trong việc đặt chỗ, thanh toán thông 
qua các ứng dụng trực tuyến. Vì vậy, các doanh nghiệp du lịch thực hiện chuyển đổi số là một 
trong những yêu cầu khách quan nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Tiếp cận thể chế, chính sách và tiếp cận hệ thống được sử dụng xuyên suốt quá trình 

nghiên cứu. Từ nghiên cứu thực trạng, dựa vào cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển đổi số, tác 
giả đề xuất một số giải pháp chuyển đổi số tại doanh nghiệp du lịch từ đó nâng cao khả năng 
cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các số liệu thứ cấp đã được công bố chính 
thức, các công trình nghiên cứu và các nghiên cứu có liên quan đến chuyển đổi số và du lịch 
Việt Nam. 

2.3. Tác động của Đại dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam
Tháng 12/2019, tại Trung Quốc đã xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên thế giới, từ 

đó, Đại dịch Covid-19 đã lan rộng và ảnh hưởng tới hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Việt 
Nam, Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch. Năm 2020, lượng khách 
quốc tế giảm tới 80%, tổng thu từ khách du lịch giảm đến 59% so với cùng kỳ. Năm 2021, 
lượng khách quốc tế giảm gần 96%, nguồn doanh thu giảm sâu. Tháng 3 năm 2022, Việt Nam 
đã mở cửa trở lại đón khách quốc tế, tuy nhiên, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 
trong năm 2022 chỉ đạt khoảng 42% so với kế hoạch đề ra (Tiến Dũng, 2022). 

Trong lĩnh vực lao động việc làm, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhận định thị trường 
lao động việc làm đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phục hồi sau những gián đoạn chưa 
từng có do đại dịch Covid-19 gây ra trong năm 2020. Tuy nhiên, sự tác động tiêu cực của đại 
dịch vẫn còn đang tiếp diễn. Báo cáo tác động Covid-19 của tổ chức này đưa ra số liệu mới 
nhất cho thấy số giờ làm việc toàn cầu năm 2020 đã sụt giảm 8,8% so với quý 4 năm 2019. 
Đáng lưu ý, khoảng 71% số người bị mất việc (tương đương 81 triệu người) quyết định rời bỏ 
thị trường lao động thay vì đi tìm công việc khác và trở thành người thất nghiệp. Những thiệt 
hại vô cùng lớn này khiến thu nhập từ lao động trên toàn cầu giảm 8,3%, tương đương với 
3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ hay 4,4% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu (Tổng cục thống kê, 2021).

Tại Việt Nam, mặc dù những nỗ lực khôi phục kinh tế đi đôi với phòng chống dịch đã 
phần nào cải thiện các gam màu xám của tình hình lao động việc làm trong nước, nhưng trong 
quý I năm 2021, cả nước vẫn còn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
dịch Covid-19 trong đó nam giới chiếm 51,0% và số người trong độ tuổi từ 25 đến 54 chiếm 
gần hai phần ba. Trong tổng số 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, có 
540 nghìn người bị mất việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 
3,1 triệu người cho biết họ bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên 
và 6,5 triệu lao động báo cáo họ bị giảm thu nhập (Tổng cục Thống kê, 2021).

Bên cạnh đó, Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn tới tâm lý của du khách, khách du 
lịch mong muốn giảm thiểu tiếp xúc vật lý với con người và bề mặt, đây sẽ là cơ hội để công 
nghệ không chạm phát triển trong hoạt động du lịch. Ngoài ra, để rút ngắn thời gian xuất nhập 
cảnh, tăng trải nghiệm của khách hàng thì nhận dạng kỹ thuật số, nhận dạng sinh trắc học cũng 
đang ngày càng được các cảng hàng không áp dụng. 

Đứng trước tình hình đó, các địa phương, doanh nghiệp cần có sự chuyển mình mạnh 
mẽ để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Do đó, giải pháp cấp thiết lúc này là tập trung 



81THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, các nền tảng số kết nối hệ thống thông tin cho công tác điều 
hành, quản lý nhà nước, phục vụ doanh nghiệp, khách du lịch trong nước và quốc tế. 

2.4. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong ứng dụng 
chuyển đổi số

2.4.1. Thuận lợi
Chính phủ số: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế, tại Việt Nam, 

các địa phương và doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do 
Covid-19 gây nên. Đồng thời, Chính phủ cũng đã có nhiều động thái kịp thời ứng phó với 
những biến động không lường của nền kinh tế thị trường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhập lên hệ 
thống an toàn Covid-19 quốc qua tại địa chỉ trang web http://safe.tourism.com.vn để kết nối 
với hệ thống an toàn covid-19 quốc gia, công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc các khu vực 
dễ quan sát để khách du lịch có thể chủ động kiếm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch 
vụ. Ngoài ra, ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” đã giúp cung cấp các thông tin kịp thời 
tới khách du lịch về những vùng an toàn và tiềm ẩn nguy cơ tại Việt Nam, giúp du khách chủ 
động cập nhật và đảm bảo an toàn chống dịch cho khách du lịch. Có thể nói, chính sự can 
thiệp kịp thời của Chính phủ đã cho thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong tất cả 
các lĩnh vực, đặc biệt trong các tình huống rủi ro bất ngờ.

Bên cạnh đó, ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 749/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030: “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong 
thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều 
hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm 
việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp”. Chuyển đổi số 
sẽ làm thay đổi thế giới, các quốc gia đi đầu trong ứng dụng và phát triển công nghệ luôn trở 
thành các quốc gia thịnh vượng và phát triển.

Cùng với đó, Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch số giai đoạn 
2021- 2025, Tổng cục Du lịch đã xây dựng các nền tảng số hỗ trợ hoạt động du lịch như ứng 
dụng “Du lịch Việt Nam - VietnamTravel”, nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch”; hệ 
thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; hệ thống thẻ - vé điện tử; thẻ du lịch thông minh; hệ 
thống thuyết minh đa phương tiện (multimedia guide); kênh truyền thông trên các nền tảng số 
(Tổng cục Du lịch, 2022). Các ứng dụng trên cung cấp thông tin trung thực, cập nhật, đa dạng 
về các dịch vụ tại điểm đến du lịch trên lãnh thổ Việt Nam, từ đó, giúp nâng cao chất lượng 
phục vụ du khách. Ngoài ra, hệ thống ứng dụng trên còn giúp cơ quan quản lý nhà nước về du 
lịch kịp thời hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần thiết. 

Xã hội số: Xã hội số là cách thức con người sống và ứng xử trong môi trường ứng dụng 
công nghệ trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Xã hội số đã làm thay đổi cuộc sống hiện tại 
của con người như mua sắm, giải trí, du lịch, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhiều hoạt động 
khác. Theo thông tin từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho thấy, tốc độ tăng trưởng 
thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt trên 25% và con số này có thể được duy trì 
trong giai đoạn 2018 - 2020. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng của du lịch trực tuyến lên đến 
50% (Ngọc Hà, 2018). Mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, >50% dân số có 
tài khoản thanh toán điện tử; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông 



82 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

minh, từ đó giúp Việt Nam là 1 trong 40 nước dẫn đầu về an ninh, an toàn mạng (GCI). Đây 
là yếu tố rất thuận lợi cho Việt Nam dần chuyển đổi, cập nhật nền kinh tế số theo sự phát triển 
của khoa học công nghệ.

Hạ tầng số: Việt Nam có hạ tầng viễn thông 2G, 3G, 4G phủ sóng trên cả nước với hệ 
thống hơn 150.00 trạm BTS, hạ tầng băng rộng di động đã phủ sóng 99,73% số thôn toàn 
quốc, 19,79 triệu gia đình có cáp quang, đạt tỉ lệ 72,4%. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới 
100% các xã, phường, thị trấn (Phạm Lê, 2022). Những con số trên cho thấy, hạ tầng viễn 
thông - Internet đang là bệ phóng cho sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 
Tính tới tháng 9 năm 2022, Việt Nam có 72,1 triệu người sử dụng internet, chiếm tỷ lệ 73,2%, 
với tỷ lệ này, Việt Nam là quốc gia có số lượng người sử dụng internet lớn thứ 6 Châu Á và 
thứ 12 trên thế giới. Ngoài ra, số thuê bao di động sử dụng smartphone là 94,2 triệu, số thuê 
bao băng rộng di động là 82,2 triệu, đạt tỉ lệ 74,3% dân số (Phạm Lê, 2022). Điều này đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam dễ dàng tiếp cận và chuyển đổi qua nền kinh tế số.

2.4.2. Khó khăn
Nhận thức về chuyển đổi số của doanh nghiệp du lịch: Chuyển đổi số đem lại nhiều lợi 

ích cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp quan tâm 
đầu tư tới sự phát triển của hệ sinh thái số. Rất nhiều doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động 
nào hoặc có nhưng không đáng kể chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống qua kinh 
tế số. Các đơn vị đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số và bắt đầu có các hoạt 
động chuyển đổi tại doanh nghiệp nhằm đem lại lợi ích kinh tế và tăng trải nghiệm khách hàng 
thường tập trung vào các doanh nghiệp lớn như Saigontourist, Vietravel, Rex Hotel...Vì vậy, 
chưa tạo được hệ sinh thái chuyển đổi số đa dạng, chưa xây dựng được hệ thống dữ liệu mở 
để có thể dùng chung cho dịch vụ du lịch trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sức ép cạnh tranh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với ứng dụng của công 
nghệ kĩ thuật hiện đại thì sức ép về cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong khi năng lực cạnh tranh 
của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới còn thấp, tính thích ứng của 
các doanh nghiệp nội trong hội nhập quốc tế chưa cao. Sức ép cạnh tranh quốc tế ngày càng 
gay gắt, đặc biệt đối với du lịch Việt Nam do năng lực cạnh tranh còn non trẻ và còn nhiều 
điểm yếu. Cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, 
Philiphines, Campuchia đang trở lên quyết liệt hơn với quy mô và tính chất mới do có yếu tố 
công nghệ mới và toàn cầu hóa. Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu của Diễn 
đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố vào cuối Quý I năm 2017, Du lịch Việt Nam được xếp 
ở vị trí 67/136 quốc gia (Khánh Trang, 2017). Những yếu tố cạnh tranh quốc tế đòi hỏi Việt 
Nam phải đầu tư nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm du lịch với lợi thế quốc gia và sự độc 
đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam nếu không sẽ thua thiệt trong cạnh tranh toàn cầu. 

Chất lượng lao động thấp, năng suất làm việc kém: chất lượng nguồn nhân lực du lịch 
còn nhiều hạn chế, thiếu lao động lành nghề, nhất là các chuyên gia đầu ngành, trình độ ngoại 
ngữ, kĩ năng tay nghề vẫn chưa đáp ứng được tốc độ phát triển. Nhân lực được đào tạo du lịch 
tại vùng sâu, vùng xa tiếp tục thiếu và yếu sẽ là thách thức lớn khi phát triển các khu du lịch 
mới, việc đào tạo cho dân tộc thiểu số gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa. Theo đánh giá 
của Ngân hàng Thế giới (World bank, 2015), chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 
đạt mức 3,79/10 điểm. Hiện tại, cả nước mới có trên 1,3 triệu lao động du lịch, trong đó chỉ 
có 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 
20% chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ. Chính vì thế, số lao động 
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có chuyên môn, kỹ năng cao vừa thiếu, vừa yếu, nhưng số lao động chưa đáp ứng được yêu 
cầu lại dư thừa (Hồ Hạ, 2018)

Ngoài ra, đặc trưng của lao động Việt Nam là giá nhân công rẻ, tuy nhiên, năng suất lao 
động lại thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu có thể kể đến đó 
là chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động chưa được đào tạo bài bản, chất lượng và hiệu 
quả lao động chưa đáp ứng được nhu cầu... Trong thời đại ứng dụng công nghệ giúp nâng cao 
năng suất và hiệu quả sản xuất, thì lợi thế về nguồn nhân lực giá rẻ của Việt Nam sẽ không 
còn nữa mà thay vào đó là thách thức về vấn đề đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao.

2.5. Đề xuất một số giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp du lịch tại Việt 
Nam sau Đại dịch Covid-19

Thứ nhất là xây dựng chiến lược chuyển đổi số: Tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm 
quan trọng của chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhằm thích ứng với sự phát triển không 
ngừng của khoa học công nghệ. Các doanh nghiệp cần xác định, chuyển đổi số là xu thế tất 
yếu của nền kinh tế thị trường, từ đó có sự chuẩn bị, đầu tư thích ứng. Việt Nam cần xây dựng 
và quy hoạch hệ thống kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch áp dụng trên toàn quốc. 
Từ đó, phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia thống nhất giúp kết nối, liên thông hệ 
thống thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp 
du lịch và cộng đồng dân cư địa phương. Đồng thời giúp gia tăng trải nghiệm du lịch thông 
minh, mang đến cho du khách nhiều tiện lợi từ việc tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch du lịch 
tới việc đặt và sử dụng dịch vụ. 

Hiện nay, Việt Nam đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 172/
QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
“Kế hoạch phát triển du lịch số giai đoạn 2021- 2025” nhằm có những bước tiến chuẩn bị cho 
cách mạng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, tuy nhiên mới chỉ có một số ít các thành phố 
lớn có hành động cụ thể như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng..., các địa phương 
còn lại vẫn chưa ban hành quyết sách cụ thể nhằm đầu tư, phát triển kinh tế số. Do đó, cần 
có các chiến lược, hướng dẫn, kế hoạch cụ thể phân theo từng nội dung, theo từng giai đoạn 
để chuyển đổi số đồng loạt trên toàn quốc, điều đó sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp du lịch Việt Nam so với các quốc gia và khu vực.

Thứ hai là phát triển công nghệ, thiết bị, phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp 
du lịch

Trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ là xu hướng tất yếu, các doanh nghiệp du lịch 
cần có sự đổi mới, cập nhật và ứng dụng các công nghệ vào quy trình vận hành doanh nghiệp 
nhằm nâng cao hiệu suất công việc mang lại lợi nhuận tốt đa. Các công nghệ có thể áp dụng 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch có thể kể đến như điện toán đám mây, internet 
kết nối vạn vật...

Văn phòng điện tử E-office là giải pháp đem đến tính năng quản lý, phân loại tài liệu 
một cách hệ thống, tập trung, giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập bất kỳ tài liệu nào khi 
cần. Đây sẽ là tính năng quan trọng đối với doanh nghiệp du lịch - ngành nghề với đặc thù 
công việc phải di chuyển với nhiều không gian và thời gian khác nhau. Ngoài ra, văn phòng 
điện tử còn giúp quản lý các dự án du lịch, set up mục tiêu, timeline dự án, theo dõi tiến độ 
công việc của từng thành viên, tạo danh sách các công việc cần làm và cho phoesp phân công 
tác vụ cho từng thành viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, e-office còn có thể quản lý hệ 
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thống hợp đồng, phê duyệt hợp đồng nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tuân thủ các nguyên 
tắc của doanh nghiệp. Công cụ làm việc từ xa có thể thích ứng với tình hình mới trên nền tảng 
Microsoft Office 365; số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị doanh nghiệp, điều hành và quản 
lý khai thác..., chuyển đổi và hệ thống hóa dữ liệu từ dạng văn bản, giấy tờ sang định dạng hệ 
thống dữ liệu lưu trữ điện tử, xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin và 
an toàn thông tin.

Ứng dụng tìm kiếm thông minh: một phần mềm tìm kiếm thông minh có thể cung cấp 
nhiều chức năng hơn là chỉ tìm kiếm và kết nối đơn thuần. Ứng dụng có khả năng tích hợp, 
phát hiện ra những nhu cầu thường xuyên của người sử dụng, từ đó, đề xuất các sản phẩm 
phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Các ứng dụng trên có thể dựa trên phân tích hành vi tìm 
kiếm của du khách trên các internet từ đó, cá nhân hóa nhu cầu, sở thích của khách du lịch và 
đề xuất hệ thống sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách. Ngoài ra, các ứng dụng cần hỗ 
trợ người dùng trong việc tiến hành các nghiên cứu phức tạp như so sánh giá cả, dịch thông 
tin, quản lý các hoạt động và lưu trữ thông tin khách hàng.

Bên cạnh đó, để hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi để đón khách du lịch quốc tế, Việt 
Nam cần thực hiện theo hướng dẫn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) để 
triển khai hộ chiếu và thị thực điện tử. Chuyển đổi số tại các cảng hàng không như hệ thống 
Kiosk check-in dùng chung, Bagdrop dùng chung, eGate (Self Boarding Gate), AI và Big 
Data, Biometric Technology with Security... nhằm hướng tới sân bay thông minh.

Thứ ba là xây dựng dữ liệu dùng chung: Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu dùng 
chung là hoạt động cần thiết cho quá trình số hóa, giúp doanh nghiệp kết nối, giám sát các giai 
đoạn của chương trình du lịch và điểm du lịch, hoạch định hiệu suất, sức chứa của điểm du 
lịch, từ đó cải tiến để tối ưu hóa lợi ích từ hoạt động du lịch. Hệ thống dữ liệu dùng chung là 
nền tảng quan trọng xây dựng hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ doanh nghiệp và công tác 
quản lý. Thông qua hệ thống dữ liệu mở, chính quyền địa phương có thể giám sát thực trạng 
của các điểm du lịch, doanh nghiệp có thể tạo ra các chương trình tour có giá trị đóng góp cho 
hệ sinh thái kinh tế số.

Thứ tư là đào tạo nguồn nhân lực: Vai trò của nguồn nhân lực rất quan trọng trong 
việc phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp du lịch vì nguồn lao động là người tạo ra các 
chương trình tour, dịch vụ phục vụ du khách, và là đối tượng chính trong quá trình vận hành, 
quản trị của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực cần được đào tạo về khả năng ứng dụng công nghệ 
thông tin, có khả năng sử dựng các phương tiện hiện đại và quan trọng nhất là phải có năng 
lực tự học, tự nghiên cứu những xu hướng du lịch mới. Đây chính là nền tảng quan trọng để 
người lao động không bị tụt hậu so với thời đại. Nhân lực cần thường xuyên cập nhật kho dữ 
liệu gồm hệ thống điểm du lịch, hệ thống nhà hàng - khách sạn, khu vui chơi giải trí tại các 
điểm đến đặc biệt là các phần mềm mô phỏng giúp khách du lịch dễ dàng hình dung về điểm 
đến du lịch, từ đó kích thích nhu cầu đi du lịch của du khách. 

Thứ năm là đầu tư cơ sở hạ tầng: Tập trung đầu tư hạ tầng số tại các doanh nghiệp du 
lịch nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ của hệ thống các điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, 
nhà hàng khách sạn trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể như phát triển hạ tầng băng thông rộng, hạ 
tầng internet vạn vật, ứng dụng địa chỉ giao thức internet, trung tâm tích hợp dữ liệu...Hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng mang tính đồng bộ giữa thành thị và nông thôn, giữa khu vực đồng bằng 
và miền núi nhằm tạo điều kiện phát triển công nghệ đồng bộ giữa các địa phương. Điều đó 
giúp tạo sự bình đẳng và phát triển bền vững trong hoạt động du lịch. Ngoài ra, đầu tư cơ sở hạ 
tầng, công nghệ còn giúp nâng cao chất lượng phục vụ, tăng trải nghiệm đối với khách du lịch.
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3. Kết luận
Bài viết đã hệ thống hóa cơ sở lí luận về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, phân tích tác động 

của Covid-19 tới hoạt động du lịch tại Việt Nam và những thuận lợi, khó khăn trong chuyển 
đổi số tại các doanh nghệp du lịch. Từ đó, bài viết đã đề xuất hệ thống giải pháp nhằm áp dụng 
chuyển đổi số trong du lịch, giúp nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu, đánh giá tác động của Covid-19 đối với du lịch là cấp bách và được 
xem là yếu tố quan trọng giúp xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh 
tranh của du lịch Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực. Trong xu thế toàn cầu hóa với 
sự phát triển nhanh chóng của hệ thống công nghệ thông tin thì các quốc gia luôn phải đối mặt 
với bài toán khó đó là hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp du lịch Việt Nam vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của hội nhập, chất lượng lao động thấp, năng suất làm việc kém, 
thiếu và yếu về công nghệ...

Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất 04 nhóm giải pháp chuyển đổi số tại doanh 
nghiệp du lịch Việt Nam, cụ thể như sau: (i) xây dựng chiến lược chuyển đổi số (ii) phát triển 
công nghệ, thiết bị, phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp du lịch (iii) xây dựng dữ liệu 
dùng chung (iv) đào tạo nguồn nhân lực. Hệ thống giải pháp trên có ý nghĩa quan trọng giúp 
doanh nghiệp du lịch “đi tắt, đón đầu”, tận dụng lợi thế để xây dựng hệ sinh thái du lịch phát 
triển bền vững.
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Abstract: In the context that the Fourth Industrial Revolution is happening 
very fast, has far-reaching and multi-dimensional impacts on a global scale, 
innovation and digital transformation are increasingly becoming a decisive factor 
for the capacity of enterprises. competition of each country, including Vietnam. 
However, many Vietnamese businesses are still facing difficulties to conduct digital 
transformation. This study combines clarifying the concept and connotation 
of digital transformation, delving into the impact of digital transformation on 
innovation of businesses in the world, and proposing some necessary activities. 
for digital transformation to promote innovation activities and build competitive 
advantages of Vietnamese enterprises in the digital economy.

Keywords: innovation, impact of digital transformation, Vietnam’businesses.

ẢNH HƯỞNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA 
DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP

Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang 
diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu thì đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng 
lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn để tiến hành chuyển đổi số. Nghiên cứu 
này kết hợp làm rõ khái niệm, nội hàm của chuyển đổi số, đi sâu tìm hiểu tác động 
của chuyển đổi số đối với đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên thế giới và bài 
học đề xuất một số hoạt động cần thiết cho chuyển đổi số để thúc đẩy hoạt động 
đổi mới sáng tạo, xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong 
nền kinh tế số.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, ảnh hưởng của chuyển đổi số, doanh nghiệp 
Việt Nam
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1. Introduction 
The relationship between digital transformation and innovation efficiency has been 

studied by many scholars in recent years (Gobble, M.M., 2018; Boeker, W. et al., 2019; 
Appio, F.P. et al. 2020, Zheng Shuai). , Wang Haijun, 2022). E-commerce and online 
services have been playing an extremely important role in the fight against Covid 19 (Le 
Quan Vu & Jason Quang Nguyen, 2021). Many Vietnamese businesses and services have 
also taken measures such as accelerating digital transformation projects and providing new 
services to meet this new demand. Enterprises need to accelerate the digital transformation of 
traditional industries and realize the integrated development with digital economy (Adamik 
A &Nowicki M, 2018). In the digital economy era, digital data sources have become another 
core production factor besides land, capital, human resources, and technology. The common 
challenge facing business leaders today is: how can businesses stay ahead, and innovate 
in today’s digital economy. Therefore, this study delves into how businesses can achieve 
innovation with the help of digitization, and at the same time explore and propose a roadmap 
for enterprises to implement digital transformation from various aspects such as operations, 
strategy, and culture.

2. Literature review
2.1 Concept and connotation of digital transformation in enterprises
Enterprise digital transformation means a business applying the Internet of Things, 

cloud computing, big data, mobility, and smart technology to the business with the help of 
digital solutions. The enhancement of new digital values will continuously enhance the new 
core competitiveness of enterprises in the digital economy environment (Matt C et al., 2015, 
Adamik A, Nowicki M, 2018).

The connotation of a business’s digital transformation is often reflected in marketing, 
operational innovation, and operating technology, products, services, personnel, and more. 
The prosperity of Zalo, FB, and e-commerce has made digital marketing popular among 
Vietnamese businesses. Mobile Internet and big data have become important creative tools 
for digital marketing (Boeker, W., et al., 2019); ERP (Enterprise Resource Planning) as the 
core, digital operating platforms including CRM (Customer Relationship Management) and 
SRM (Social Environmental Responsibility) have become important platforms for enterprises 
to improve management processes, achieve business cooperation and enhance transparency 
in decision-making; digital product transformation, digitization has become the new core of 
the product, remote connection, cloud experience has brought new product experience value 
to users. Digital products need to be tied to product lifecycle management and use digital 
design and digital manufacturing as a vehicle to accelerate product innovation and quickly 
respond to product customization needs. In terms of digital service transformation, based 
on the Internet of Things, big data and cloud platforms make it possible to perform remote 
connectivity, demand forecasting, remote diagnostics, on-the-fly services, and translation 
services. Fast-paced, low-response traditional services need to accelerate the transition to 
proactive, predictable, real-time, and rapidly adaptive digital services (Barrett M et al., 2015). 
Regarding digital talent transformation, in the digital era, it is necessary to realize the digital 
connectivity of processes, assets, equipment, and personnel. It is urgent to accelerate HR’s 
ability to digitally connect, collaborate, analyze, and make decisions by empowering people 
while improving their ability to manage and make autonomous decisions in the digital age, 
self-management, and self-improvement (Fenech R et al., 2019).
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2.2 Digital Transformation and Business Innovation 
Based on the theory of organizational change, enterprises will stimulate their own 

innovation vitality in the process of change. Digital technology has become a key driver 
of business model innovation by creating new organizational structures, cost mechanisms, 
value exchange mechanisms, and cross-border organizational forms (Li F (2020). From the 
perspective of the organization, digital transformation will to some extent lead to changes 
in organizational structure and processes, and promote the emergence of new processes and 
structures that adapt to changes in the external environment, thereby realizing business model 
innovation. Digital transformation requires a new organizational form as a carrier, such as a 
more agile and open connection mechanism (Dasilva C M, 2018), to promote the formation of 
ideas, and then promote the innovation of value propositions. At the same time, manufacturing 
enterprises that implement digital transformation can quickly and timely use data to optimize 
production processes, reduce production costs, improve production efficiency, and achieve 
business model innovation (Li F, 2020). Enterprises can cross organizational boundaries 
through digital platforms and obtain new business opportunities, thereby promoting business 
model innovation. When enterprises contact suppliers, customers and other stakeholders, 
they can effectively manage multi-party relationships with the help of digital platforms, 
create a digital ecology with enterprises as the core, and innovate business models (Autio E 
et al., 2018).

3. Digital transformation stimulates business innovation 
3.1 Using dynamic data to stimulate innovation
Businesses need to dynamically allocate existing internal resources and use dynamic 

data to innovate the way they promote products and services. With a connection to a digital 
platform, a company can collect user data, sell measurement data about a product or service, 
and sell the design, operation, and service of the product or service. These data are valuable 
because they not only measure markets and complex systems, but also provide insights 
for companies; they not only spur changes in price, supply, and demand, but they also 
encourage companies to tailor services, prepare for tough days, and help companies gain 
a first-mover advantage. Businesses need to flexibly combine existing internal resources 
and use dynamic data to innovate the way they promote products and service content. Tesla 
connects data acquisition systems with vehicles to systematically collect performance data 
on critical system components. Tesla’s data collection system is connected to the company’s 
headquarters, and when the vehicle crashes, headquarters can intervene. By collecting data 
thoroughly, Tesla can take a detailed look at the performance of any electric vehicle. When 
a Tesla vehicle catches on fire, the vehicle’s systems can detect the fire and the vehicle will 
run according to a pre-programmed program. Owners can get out of their lane quickly at the 
command of the vehicle’s warning system, pull the vehicle to a parking spot, and get out of 
the vehicle without injury. In addition, the data collected by the in-vehicle system can also 
be used by Tesla to explain in detail the nature of the crash and the excellent performance 
of the in-vehicle system. John Deere, a US agricultural machinery manufacturer, is also 
mining data for innovations. Through the FarmSight program, the company can see farm 
yields from a new perspective and provide farmers with more fundamental data to help them 
optimize decision-making. These decisions often involve planting, hybrid seed selection, soil 
treatment, seed and equipment funding, and more. With the help of digital transformation, 
John Deere has also changed its relationship with customers. John Deere has driven profitable 
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farm growth by collecting, processing, and storing more data in the cloud. It provides farmers 
with customized crop management solutions, such as notifying farmers in advance which key 
devices to use. If businesses want to innovate with the help of massive dynamic data, they can 
first use sensor and device activity data to help the R&D team optimize product design and 
performance. Second, operational data from sensors and devices can be integrated to create 
more data products or services that influence customer decisions from a service innovation 
perspective. Moreover, businesses need to equip themselves with self-learning algorithms to 
process data at a fast speed, use data to realize automation, help customers save more time, 
and bring customers more convenience (Walker R, 2015).

3.2 Creating new products or services through sharing data information
Accoding to Forrester Research’s survey, more than 70% of global data and analytics 

decision-makers are expanding their ability to use external data, and another 17% plan to do so 
within the next 12 months (Jennifer Belissent, 2021). Google’s innovation is accomplished by 
accessing and creating new data. Every business in which Google is engaged comprehensively 
organizes disparate information. Google considers information and data to support business 
growth as the lifeblood of future growth. All of Google’s commerce products are based on 
measurement: measuring users, measuring performance, and measuring a variety of details 
to gain insight into many new capabilities, such as autonomous cars. steering and voice 
recognition technology. Google’s success lies in how data is generated and used to create a 
variety of products or services, such as Google Search, Google Books, Google Scholar, and 
Google Code to help developers. Innovative technology These products underline Google’s 
immense passion for data creation. For example, Google tracks users and generates data 
about users by storing data from every Google search; producing data, delivering data in 
the form of convenience products, and solving specific user problems. Additionally, Google 
has built a data-driven digital platform around products like Google Search, Google Mobile, 
Google Docs, and Google Maps. At the same time, each product creates an entirely new set 
of digital markets and users. Furthermore, Google’s data growth has led to business growth, 
and new data products have led to new businesses. For example, Google Maps has created 
Google Transit (a product that measures traffic in real-time), and Google Business Initiative 
(a product that allows parent companies to capture the activity of their subsidiaries).

3.3 Building an innovation cycle rooted in digital platforms
The innovation cycles rooted in this digital platform include the following aspects:
3.3.1 Measurement and Data Generation
Sensor data enables data collection, new market metrics, and data asset governance. 

For example, the Nest company cleverly configured sensors to measure temperature, 
indirectly measuring whether people are at home by measuring light and movement. Sensor-
level innovations bring whole new metrics to the digital platform. Just like Uber and Didi, 
mobile-based passive data collection is a great way to measure indirect characteristics (such 
as customer needs) (Verbeke W et al., 2017).

3.3.2 Analysis of identified regularities and irregularities
One of the prominent research focuses of data scientists is to use large amounts of data 

to identify patterns and anomalies, and to find predictive methods, and big data will lead 
to better decisions. more innovative business processes. These processes are driven by big 
data analytics, which can be automated to predict customer needs or market conditions. Nest 
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can predict that the family will be home early Friday afternoon and adjust the temperature 
accordingly. Understanding the complexities enables automation, an innovation that comes 
from big data analytics research.

3.3.3 Activity data that determines user behavior
 Research on inherent patterns and anomalies of data with the supplier’s sensors will 

optimize the prediction results and improve the automation of the measurement system: data 
generation, research, and analysis of patterns and anomalies, implementation of performing 
data decisions and determine decision optimization. Businesses can study customer behavior 
and design new products based on customer choices. By measuring user interactions with 
data products and gaining new insights about new users, greater innovation in new data 
products can be achieved. TripAdvisor may categorize user reviews based on user profiles 
(e.g. happy in a relationship, traveling with kids, frugal, etc.). There are many opportunities 
to measure users, and when companies miss these innovation cycles, potential competitors 
seize the opportunity to catch up. If a company cannot deliver newer and better data products 
to the market, its performance will decline.

3.3.4 Network optimization
Operating a digital platform means that an enterprise has an overview of the entire 

network. Through data inversion, companies can identify key processes from other points of 
view (not just the end-user or customer point of view) to reduce costs and improve service 
quality. For example, Amazon can view the market in terms of shortening shipping times 
and reducing costs, because it has a large amount of data on shipping rules, has established 
a very close relationship with carriers, and may change the function and intended use of 
distribution centers. In addition, Tesla can determine the location of the charging station 
based on the owner’s driving style, then tell the user the most suitable charging location, 
thereby completing the circle, and connecting the new network function with customer 
behavior.

3.3.5 Improve market performance
Digital platforms offer great opportunities to spark business ideas, as platform operations 

and customer behavior generate huge amounts of data. Every interaction is measurable. But 
to innovate through data insights, companies need to foster a culture that enables discovery 
and learning. Innovation must be realized not only through market demand but also through 
data capabilities. Bringing new data products to market digitally relies heavily on writing 
computer code, so companies must assemble a flexible and talented team of programmers. In 
addition, digital platforms must remain flexible and stay open to new ideas and users.

4. Experience in digital transformation to promote innovation for Vietnamese 
business

Realizing the demand and importance of innovation and digital transformation in 
businesses, from the beginning of 2021, implementing the guidelines and orientations of the 
Party and State, the Ministry of Planning and Investment has been proactive promulgating 
the Program to support businesses in digital transformation for the period of 2021-2025 
with the goal that 100% of Vietnamese businesses will raise their awareness about digital 
transformation, and support successful typical digital transformation businesses. However, 
through a recent survey conducted by the Ministry of Planning and Investment in collaboration 
with USAID on digital transformation, many businesses are still facing difficulties and 
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barriers to conduct digital transformation, for example 60.1 % of businesses reflected that the 
barriers they encountered when doing digital transformation were concerns that investment 
costs and technology application were still high; 52.3% of enterprises reflected the difficulty 
of the lack of internal human resources to apply digital technology and change the habits of 
enterprises and employees (Tung Linh, 2022). From the digital transformation experiences 
of other countries, the study has synthesized a number of lessons to promote innovation and 
digital transformation in Vietnamese enterprises.

(1) Manufacturing enterprises can optimize business operations and service functions 
through centralized IT control and management. Enterprises can streamline business 
operations processes and service functions, and make business service-oriented and shared 
at the heart of digital transformation to achieve operational improvement.

(2) Building an intelligent supply chain through the use of automation, simulation, and 
cloud computing technology. Using automation, simulation, and cloud computing technology 
to realize automatic and intelligent product manufacturing processes, the most direct way for 
manufacturing enterprises is to reduce production costs and Improve production efficiency. 
For example, the Geely-V car project completed in 2017 adopted China’s first fully simulated 
manufacturing system that was able to reduce human error and process. The production cost 
can be greatly saved, and the research and development cycle can be shortened, so that the 
processing rate of qualified parts in the stamping process can reach 100%, and the fixed rate 
of qualified weld position in the welding process can reach 99.8%, The final assembly pass 
rate is 100%. In addition, enterprises can connect upstream and downstream of the supply 
chain by building an Internet platform, which can achieve more efficient cooperation of the 
entire industry chain. opens up information channels upstream and downstream, eliminating 
information latency and asymmetry between suppliers, manufacturers, and dealers.

(3) Building a digital innovation ecosystem
From a strategic perspective, Vietnamese businesses can build a digital innovation 

ecosystem by co-creating, sharing data and collaborating with partners using value chain 
assets. In terms of data co-creation and sharing, the world’s Internet companies are in 
possession of huge data and they are starting to work with brand owners to focus on marketing. 
Since 2015, Tencent has been using social platforms and consumer data in the ecosystem 
to make social advertising partnerships with various brands and push targeted marketing 
information. based on consumer characteristics. In terms of value chain collaboration, the 
future of retail involves online and offline resources. Vietnamese businesses need to take 
advantage of various organizations and integrate supply and value chains to bring consumers 
a whole new experience. For example, Alibaba’s supermarket and store business experience, 
they have cooperated with supermarkets and offline stores such as Bailian Group, RT-Mart 
and New Huadu through technology research and development, cooperation , supply chain 
integration, etc. construction, payment connectivity and logistics integration. Organizations 
that are proficient in organizational coordination and always occupy the core of the digital 
ecosystem will be the successful organizations of the future. 

(4) Building and implementing digital corporate culture
Changing corporate culture is the key to successful digital transformation. To build and 

implement a corporate culture conducive to digital transformation, Vietnamese businesses 
can make efforts from the following three aspects. First, encourage employees to take 
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risks boldly, train employees to develop an innovative mindset, and allow employees to 
make mistakes and learn from failures, rather than settle for the status quo. To inspire risk-
taking in employees, business managers need to change their mindset. Second, encourage 
collaboration and value co-creation. The success of digital transformation comes from joint 
efforts and knowledge sharing among departments, units and functions. The iterative and 
fast-paced nature of digital transformation requires organizations to have higher levels of 
transparency and employee engagement than traditional organizations. Organizations can 
create a culture conducive to digital transformation through cross-departmental collaboration 
and open sharing of data-driven research findings in internal forums. In addition, companies 
need to encourage employees to actively collaborate with outsiders, creating new solutions 
with customers and partners. Cultivate empathy among employees and encourage employees 
to develop products and improve the customer experience from the customer’s point of 
view. Third, by shaping and embracing a digital corporate culture, companies can achieve 
sustainable performance and gain competitive advantage. To successfully implement a 
digital corporate culture, companies can consider each organizational environment, such 
as digital leadership, innovative organizational design, excellent performance management, 
motivate employees, optimize resource management processes, the company’s overall vision 
and mission, and cultural values. communication, etc. to promote new behavior formation, 
specific changes to prevent bad behavior.

5. Conclusion
In the digital economy era, digitization is no longer an option but a must for businesses 

to survive. At the same time, digitization also gives businesses rare opportunities to innovate 
and grow, reflected in turning information technology and big data analysis into sharp 
weapons, addressing weaknesses. of the enterprise and realize real value; establishing 
flexible organizations, reshaping corporate culture; Using digital technology to integrate the 
business into the vast digital environment, and expanding the business into many fields. In 
the past, companies’ revenue growth was achieved by taking advantage of key supply, labor, 
and energy advantages. Today, the world is driven by information. Companies that derive 
insights from big data will have an edge in the market. These advantages will allow them to 
reduce costs, optimize product placement and reduce business risk.
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Abstract: While the 4th Industrial Revolution is aggressively happening, 
then digitalization does become inevitable and compulsory for industries and 
firms, including Vietnam’s textile garment sector. Therefore, this paper aims 
to examine the facts, pros and cons of the digital transformation of Vietnam’s 
textile garment supply chain, thereby providing recommendations to promote this 
progress. Through analyzing and synthesizing data retrieved, and quoted from 
international and Vietnamese organizations, departments, and offices the research 
has shown the fact that Vietnam’s textile garment supply chain is just at a very low 
position “Bystander”. There are three key barriers including Human, Strategy, 
and Technology that were analyzed, and based on them, the paper suggested three 
solutions for firms and policymakers, as well as proposed a concrete roadmap 
with implementation steps for digitalizing the textile garment supply chain. 

Keywords: Digitalization, textile garment supply chain, Industrial 
revolution (IR)4.0, Transformation

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY VIỆT NAM  
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn 
ra mạnh mẽ thì chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu và bắt buộc đối với các 
ngành và doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, trong đó có ngành Dệt may của Việt 
Nam. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng, các ưu và 
nhược điểm của quá trình chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng dệt may Việt nam 
để từ đó đưa ra những khuyến nghị để thúc đẩy quá trình đó. Thông qua phương 
pháp phân tích tổng hợp dữ liệu được thu thập, trích dẫn từ các cơ quan, tổ chức 
quốc tế và Việt Nam, nghiên cứu đã cho thấy được thực trạng chuyển đổi số của 
chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam đang ở vị trí rất thấp “Người ngoài cuộc”. Ba 
rào cản chủ yếu là Con người, Chiến lược, và Công nghệ đã được phân tích, từ 
đó đưa ra ba giải pháp cho các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, cũng 
như lộ trình cụ thể cho quá trình chuyển đổi số chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, chuỗi cung ứng dệt may, cách mạng công nghiệp 
(IR) 4.0, quá trình chuyển đổi
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1. INTRODUCTION
According to Gereffi and Memedovic (2003), there are two types of worldwide 

economic networks: "producer-driven" and "buyer-driven," and the textile garment sector 
is an excellent case study for studying the dynamics of "buyer-driven" supply chains. As a 
result, risks associated with market and supply source uncertainty have a significant influence 
on the textile garment supply chain. Furthermore, the textile garment industry, which is still 
considered backwardly traditional, labor-intensive, and lacking in high-tech content, is dealing 
with a slew of difficulties and challenges, such as customers' increasingly complicated and 
diverse preferences and demands, rivals who are becoming increasingly severe competitors, 
and supply sources that are becoming increasingly uncertain due to diseases, global risks, 
and geopolitical competition between powerful nations. Furthermore, the loss of low labor 
costs and high technical-environmental standard requirements of Free Trade Agreements and 
import markets has challenged and driven Vietnam's textile garment sector to modernize in 
order to survive and flourish. To find answers to such complex difficulties, Vietnam's textile 
garment sector must rely on digitalization, which is a worldwide continuous unavoidable 
trend that plays a long-term sustainable strategy role. According to McKinsey (2017), 
digitalization might help garment firms to accomplish a step shift in performance, transition 
to a customer-centric operating style, and provide transparency throughout their global supply 
chains. Digitization will be the next sourcing country. “Vietnam has laid solid foundations 
for digital transformation with the growing internet usage and large base of social network 
users; the rising of non-cash payment methods usage; an increasing number of technology-
enabled logistics companies supporting digital economic activities like e-commerce,” said 
Tran Minh Anh (2021, 61). For such an extremely important role of digitalization, despite 
many studies relating to this hot topic, there has not been exhaustive research to analyze the 
digitalization of the textile garment supply chain in Vietnam. Because of the above reasons, 
this paper aims to shed light on four questions following: 

+ What is the digitalization concept?
+ To what extent and how does digitalization impact/ apply in the textile garment 

supply chain?
+ How is the digital transformation status of Vietnam’s textile garment supply chain?
+ What are solutions?
2. RELATED WORKS
2.1 Research method
Due to time and resource restrictions, qualitative and meta-analysis methods are 

adopted in this research. All secondary data are selected and quoted from international and 
Vietnamese organizations or other official sources such as journals, magazines, books...

2.2 Digitalization concept
First, the terms "digitization" and "digitalization" must be defined and separated. 

Digitization is the conversion of continuous analog, noisy, and smoothly fluctuating 
information into clear bits of 1s and 0s, whereas digitalization is the societal ramifications of 
increasing computer assistance, new media, and communication platforms for the economy, 
society, and culture (Andreas Schumacher et al., 2016). As a result, digitalization may be 
described as the digital transformation of developing and applying digital technologies such 
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as artificial intelligence to change business models and modes in order to generate new 
value-producing opportunities.

Digitalization refers to the fundamental alteration of the whole corporate sector as a 
result of the introduction of new internet-based technologies that have a significant influence 
on society as a whole (Schallmo & William, 2018). According to Berman (2012), in order 
to achieve digital transformation, it is necessary not only to apply advanced technologies to 
business processes but also to reshape customer value propositions and transform business 
processes with digital technologies for superior customer communication and cooperation. 
The process of reconfiguring client value propositions may be separated into three stages: 
improving, extending, and redefining the value of the customer experience. Organizations 
must create a new set of competencies for agility and quick reactivity to the fast-changing 
environment in order to reconfigure the customer value offer and alter their operations.

Saurabh Vaidya et al. (2018) presented an overview of the Industrial Revolution 4.0 
(IR 4.0) with nine pillars: Big data, Autonomous robots, Simulation, System integration, 
Industrial internet of things, Cyber security and physical system (CPS), The cloud, Additive 
manufacturing, and Augmented reality. As a result, IR 4.0 and digitalization revolutionize 
and improve the textile garment supply chain, which has a short product life cycle, high 
volatility, a wide range of items, and a high degree of manual labor intensity. The next 
section 2.3.1 elaborates on the detailed implementation of these nine pillars in the textile 
garment supply chain.

2.3 Role and benefits of IR 4.0 and digitalization in textile garment supply chain
2.3.1 Role of IR 4.0 and digitalization in textile garment supply chain
According to Oaks et al. (2017), most textile garment firms undergoing digital 

transformation employ digital technology, which results in the growing deployment of 
sensors and devices in the manufacturing process, resulting in a continual and increasing 
stream of data. This data is made up of massive amounts of error lists, actions, and historical 
data, among other things. "Big Data is rapidly playing a role in trend forecasting, assessing 
customer behavior, preferences, and emotions" in the clothing sector (Jain, S. et al., 2017, 1).

Cloud computing is quickly becoming a popular and valuable digital technology that 
has an impact on the textile garment industry's manufacturing process. This technology 
promotes innovative product creation, flexibility in manufacturing and supply chain 
management, and the use of data analytics to optimize the manufacturing process (Oks et al., 
2017). Cloud computing has transformed the textile clothing sector by making production 
planning, raw material management, pricing, order processing, sample, order preparation 
monitoring, and final product delivery available from anywhere at any time (Suyati, 2016).

Simulation techniques are widely utilized in the textile garment manufacturing process 
to avoid costly production and service failures and to optimize the production process 
(Pazireh et al., 2017). 3D simulations of goods and manufacturing processes are used to 
assist operators in examining and optimizing machine settings for the following product in 
the virtual world before the actual ones are performed in the physical world (Rüßmann et al., 
2015). By doing so, the garment maker saves a significant amount of setup time while also 
improving the product's quality and development (Rüßmann et al., 2015).

Augmented-reality-based systems provide a variety of services for the textile apparel 
production process, such as picking components at a warehouse and delivering repair 
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instructions via mobile devices (Rüßmann et al., 2015). In the textile garment manufacturing 
process, augmented reality-based technologies may be utilized to deliver real-time information 
to employees in order to improve decision-making and work operations (Rüßmann et al., 
2015). Furthermore, augmented reality may be utilized to visually teach staff in the event of 
an emergency and how to communicate with machinery (Rüßmann et al. 2015).

Cyber security is critical not only in textile garment production but in all industries. 
The strong linkages between the physical and digital worlds can improve production system 
design, optimization, and operation (Landherr M., et al., 2016). However, the increased 
availability of data owing to cyber-physical systems implies a higher danger of data loss, 
hacking, and espionage (Oks et al., 2017). As a result of the increased connection, cyber 
security is critical for the safety of production lines and an important instrument for ensuring 
secure and reliable communications in the textile garment sector (Saurabh Vaidya et al., 
2018).

System Integration is facilitated by Industry Revolution 4.0 in both vertical and 
horizontal directions. Textile garment manufacturers can also benefit from system integration 
since, companies, departments, functions, and capabilities are becoming a more interconnected 
network, because cross-company, universal data-integration networks evolve and enable 
truly automated value chains (Rüßmann et al., 2015). The implementation of Industry 4.0 
leads to more effective collaborations among consumers, activities, manufacturing, and 
logistics worldwide (Wang S., et al., 2016).

The Industrial Internet of Things (IIoT) is a network of devices with local intelligence 
that may communicate with one another as well as with centralized controllers (Rüßmann 
et al., 2015). AI, Big Data technology, sensors, automation technologies, and machine-
to-machine communication are all part of the IIoT network (Kadir, 2017). Integrating an 
integrated network into the textile garment manufacturing process makes the production 
process more nimble and controllable (Saurabh Vaidya et al., 2018).

Autonomous Robot is an essential component of IR 4.0. Robots are becoming 
increasingly autonomous, adaptable, and supportive as the fourth industrial revolution 
progresses, allowing them to engage with people and operate securely alongside humans 
(Bahrin M.A.K., et al., 2016; Rüßmann et al., 2015). By enhancing efficiency and quality, 
autonomous robots are changing textile garment manufacturing. For example, a newly 
automated sewing robot can manufacture 1,146 t-shirts in the same time period as a human 
sewing line, which is a 71% increase in productivity with more exact measurements and an 
improvement in stitching quality (DevicePlus, 2018).

Additive Manufacturing (AM) refers to methods that shape 3D things by layering 
on layer of any material (Savastano M. et al., 2018). As a result, AM provides an agile, 
lean, and adaptable approach to generating goods that enable textile garment makers to 
obtain competitive advantages (Savastano et al. 2018; Ustundag A. & Cevikcan E., 2018). 
Furthermore, additive manufacturing, often known as 3D printing, is fast transforming 
the way garments are manufactured, allowing for more personalized goods that may suit 
customers' increasing and diverse expectations (Yap Y.L. & Yeong W.Y., 2014)./

2.3.2 Benefits of IR 4.0 and digitalization in the textile garment supply chain
According to E. Mubarak Ali and Sulthan Basha (2019), there are eight benefits of 

digitalization as follows:
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Increased Productivity - An employee may perform a complex activity in production 
in less time. Production times can be lowered to a few seconds or less with well-executed 
digitalization.

Cost Efficiency - The cost of producing a textile product might be too expensive. It 
includes a variety of sub-expenditures such as equipment management, labor management, 
marketing costs, maintenance, and space costs, among others. The expense will be manageable 
if we employ the digitalization approach successfully.

Easy To Access and Always Accessible - Data that has been converted may be easily 
accessed through the cloud or system using any device that has internet connectivity, 
anywhere and at any time. Using digital technology and accurate data indexing, one may 
efficiently search and retrieve data, saving time and effort.

Enhanced Security - A scanned document is a trackable document. The system 
can only be used by particular individuals, and processes, as well as authorization groups 
for an individual, may be set up. This improves security and protects the secrecy of the 
manufacturing process.

Enhanced Information Preservation - When information saved on paper is handled 
manually, it is damaged or deteriorated further. Document imaging guarantees that the most 
critical data in your company is stored and protected for the future.

Saves Space - Physical space is expensive; integrating multifunctional digital 
equipment in the manufacturing process can decrease space, rent costs, and the need to 
construct additional offices.

Stay Competitiveness - From multinational corporations to small businesses, 
digitalization has been the slogan of the manufacturing process in a technologically 
sophisticated era. Businesses have reaped the benefits of digitization initiatives in the form 
of lower costs, more effective operations, and happier consumers.

Environmentally Friendly - The digitizing process contributes to our green credits 
and is an environmentally friendly endeavor. It eliminates the need for superfluous actions, 
boosting the company's eco-credential quotient.

3. RESEARCH ON
3.1 Current digitalization status of Vietnam’s textile garment
3.1.1 Achievements and prospects
3.1.1.1 Overview of Vietnam 
According to Tran Thi Tuan Anh (2021), based on three typical scales including the 

Internet Universality Index (3i - Inclusive Internet Index), Networked Readiness Index (NRI), 
and E-Government Development Index (EGDI), Vietnam is currently ranked in the world 
average group in terms of the digital gap: ranking 58/120 in the Internet penetration index, 
63/134 in the NRI connectivity readiness index, and 88/193 in the EGDI E-government 
development index. When compared to other Southeast Asian nations, Vietnam ranks fourth 
in the area in terms of Internet penetration and Readiness index, trailing only Singapore, 
Thailand, and Malaysia, with a rating of 6/9 countries included in the electronic development 
index. The positive light in these rankings is that Vietnam's position has improved dramatically 
over time, particularly in the E-government index, which has risen from 99th to 88th in the 
last year. 2018 and climbed two places to 86th in 2020. This improvement also indicates the 
efficacy of Vietnam's digital transformation plans.
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Fig.2: Stage of maturity by countries (source: Cisco, 2019)

For the business and production aspect, based on a survey report by Cisco (2019), which 
was conducted on 1,340 Small and Medium Businesses (SMB) across 14 major economies 
in Asia Pacific, including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, 
New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Thailand, Taiwan, and Vietnam, it’s 
shown that Vietnam’s SMBs are at the lowest position on the overall digital maturity curve 
among the group (see Fig.2). There are four stages (levels) that describe the digitalization 
progress of businesses (see Fig.3). 

Fig.3: Four stages of digital maturity (Source: Cisco, 2019)

3.1.1.2 Current status of Vietnam’s textile garment industry
In 2019, based on VDMA - Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau method, 

the Ministry of Industry and Trade of Vietnam (MIT) and UNDP conducted a survey of 
“Evaluating the industrial revolution 4.0 approach readiness of Vietnam’s industries” on 
2,659 enterprises across entire the industry and trade. The firms are classified into 6 grades 
corresponding to their current status (point) of IR 4.0 approach readiness level: 0-1 bystander 
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(no preparation), 1-2 beginner (little preparation), 2-3 intermediary (basic preparation), 3-4 
experience (fair preparation), 5-5 expert (good preparation), 5-leader (absolute preparation). 
The data of the survey has shown that the entire industry and trade department in general, and 
the textile garment industry in particular, are “bystanders” with less than 1 point (see Fig.4). 

Fig.4: IR 4.0 approach readiness level of industries (source: MIT, 2019)

3.1.2 Challenges
According to Nguyen Thanh Hai (2021), there are three challenges to implementing 

a digital transformation for small and medium-sized firms (SMEs): information technology 
(IT) barriers, human capital barriers, and business strategy constraints. Furthermore, 
according to MIT (2019), Vietnam's SMEs must overcome four major challenges: a lack of 
financial resource access ability, a restriction on global supply chain involvement, ineffective 
government assistance, and a lack of business expertise.

According to WTiN (2018) survey data on 325 textile garment enterprises across the 
supply chain, including 57 countries, there are four major impediments for the textile garment 
supply chain to apply digitalization: Lack of experienced individuals (45% agreed), a lack 
of a clear vision and leadership (44% agreed), an inability of business partners to engage on 
digital solutions (43% agreed), and capital investment needs (41% agreed).

In Vietnam, based on data from MIT (2019) as shown in Fig.5, it’s obvious to see that 
both the textile and garment fields are very weak at the “strategy” indicator and the “smart 
products”. This point precisely reflects the reality that Vietnam’s textile garment industry is 
remaining at a low position in the Global Value Chain (GVC) with simple processing modes.
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Fig.5: Readiness degree of the textile garment over indicators of IR4.0 (source: MIT 2019)

3.2. Digitalization solution proposals
3.2.1 Generic solutions for the textile garment industry
(1) To accelerate the digitalization process, Vietnam's textile garment industries must 

invest more resources proactively and aggressively in the establishment of IT infrastructure. 
Managers and executives must renew and strengthen their "digital attitude," as well as 
develop a specific, long-term digitalization strategy. High-quality human resources are always 
important for survival and success; so, Vietnam's textile garment industry must have plans in 
place to search for, train, develop, and retain talent with both skilled and managerial staff.

(2) Vietnam's textile garment businesses must strengthen their commercial relationships. 
For such sophisticated and massive digitalization difficulties, a single business or even a group 
cannot execute tasks unilaterally and individually, but a partnership is required. Companies 
must actively establish an ecosystem of services and products with long-term sustainable 
value, linking members in the digital transformation process. This will provide chances 
for Vietnamese textile garment firms to connect during the digital transformation process 
in order to generate synergy, help businesses in developing and growing, and overcome 
obstacles and barriers associated with number conversion.

(3) Central and local governments must closely accompany textile and apparel 
companies throughout the digitization process. Governments assist firms in meeting the 
practical criteria of the digitization process as well as smoothly overcoming problems and 
hurdles on the road by releasing timely specific sound supporting policies and regulations 
(e.g., financing, institution, law...). 

3.2.2 Solutions for the textile garment firms and supply chain.
Based on a study by Robert Nafz et al. (2022), a digital transformation needs to be 

carried out in five stages: Digital reality, Digital ambition, Digital potential, Digital fit, and 
Digital implementation (see Fig.6).
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Fig.6: Road map for the digitalization process

*Digital reality: At this stage, the present business model is analyzed, and many aspects 
of the business are investigated. The question is, which steps are there in the company's 
value chain, and which players are participating in these processes? The goal is to sketch 
out the present value chain, complete with actors. The specific phases of digitization must 
be determined during this step. Digital ingredients, digital textiles, surfaces, or scans can all 
represent potential digital phases in the textile garment industry's supply chain.

*Digital ambition: This stage is designed to identify and prioritize digitalization goals 
in four categories: time (e.g., 40% reduction in time to market, sample lead time reduced 
from 30 days to 15 days...), cost (e.g., 40% decrease in the cost of goods sold) Finance (e.g., 
cost savings by using digital samples and fittings, labor cost reduction by moving workers to 
automated machinery...), Space (e.g., supply chain automation or networking), and Quality 
(clarifying errors of production in advance, or collecting and analyzing customer satisfaction 
data).

*Digital potentials: The goal of this stage is to determine whether potentials or best-
practice models may be regarded as choices for the future digital business model. The purpose 
is not only to investigate the textile garment sector, but also to investigate other industries 
in order to comprehend their difficulties, accomplishments, and methods. It is also critical 
to investigate how they can be implemented. At this point, digital data, automation, digital 
consumer access, and networking will serve as enablers for digitalization.

*Digital fit: Digital fit must be evaluated on an individual basis by each firm. It entails 
examining the alternatives provided in digital reality, aspiration, and potential, as well as 
determining different combinations from the available options. These combinations must be 
consistent with the existing objectives of the supply chain's digital transformation, corporate 
objectives, and the company's business model. This stage seeks to confirm that the desired 
goals of digital transformation, as well as the strategies proposed to attain them, are consistent 
with the values of the organization. In this stage of the digital transformation, the following 
questions should be clarified: (1) How do the digital options fit into the current business model; 
(2) What do the digital solutions contribute to improving your company's supply chain; and 
(3) Do the digital solutions contribute to the achievement of the set goals, and how?

*Digital implementation: The goal of this stage is to finish the new digital supply 
chain and integrate it into the business model of the organization. During this phase, it is 
established when the individual digital solutions will be integrated into the value chain 
as part of the digital transformation process. This is accomplished by determining which 
projects are required. The required expertise and resources must also be clearly described 
here. This stage consists of six parts, and a step-by-step strategy must be developed to ensure 
a successful digital transition.

Step 1: Establish a plan, defined goals, a vision, and a list of existing issues. Digital 
transformation necessitates a significant shift in organizational thinking. It necessitates a 
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defined vision and measurable objectives. The strategy, clear goals, and vision of the firm 
may be formed from the preceding study of the company and its current situation.

Step 2: Identify partners who have the required qualifications. For example, IT talent 
and infrastructure are critical for digital transformation. Finding external partners with digital 
transformation experience is extremely critical in this case.

Step 3: Train personnel and disseminate information. Employees are essential to a 
company's success as well as its digital transformation. Provide your staff with access to 
information and knowledge. Develop a digital transformation culture in your organization.

Step 4: Cleanse the data and set up the technical environment. Because data is the 
most crucial basis of digital transformation, it must be cleaned up and organized. To prevent 
information loss, analog information, such as old paper-cutting patterns, must be carefully 
digitized and processed.

Step 5: Start a pilot project as the fifth step. To begin, it seems reasonable to launch 
a prototype project. In this manner, the first implementation experience and issues may be 
obtained. In the best-case scenario, this is a project in which the whole value chain, not just 
sections of it, gets digitized.

Step 6: Redefining the approach and rolling it out. Because the pilot project is a critical 
basic building block for digital transformation, all individual stages, triumphs, and failures 
must be documented in full and in writing. The project's findings should be examined, 
enhanced, and redefined for future initiatives and the company's overall rollout.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
The clothing consumer and retail scene are changing at an unprecedented rate. 

Consumers are altering how, when, and where they purchase as they become smarter and more 
demanding. E-commerce continues to grow, fueled by innovative company concepts such as 
online-only businesses. New entrants have also raised customer expectations by increasing 
levels of variety, innovation, availability, and customization while satisfying quality, price 
competitiveness, and ethical sourcing standards. These developments have had a significant 
impact on companies and their supply chain partners in a fiercely competitive industry. They 
have begun to respond in various ways, with differing degrees of complexity and intensity, 
to the new difficulties that they are now presented with. In a fast-changing world, brands 
and manufacturers need to manage a number of complicated and linked concerns relating 
to "speed, cost, order complexity, innovation, and transparency. While all of these solutions 
will definitely help to minimize these changes, what is required is a fundamental shift in how 
brands and manufacturers operate. This is especially evident in their approach to sourcing 
and product development. The use of digital technology is a critical accelerator for the 
development of textile clothing businesses and their supply chain partners.

Despite being late to the digital game in comparison to other nations, Vietnam's textile 
garment sector has significant potential to digitalize its supply chain. However, Vietnam's 
textile garment sector must understand where it is and what it has to do to discover its 
own most sustainable path. The three primary barriers of "strategy, people, and technology" 
must be reviewed in each individual organization as well as shared across firms in the 
same industry. Furthermore, Vietnam's textile garment manufacturers will find it difficult 
to digitalize their supply chains without the assistance of central and local governments in 
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the form of favorable incentive policies, laws, and financial help... The digitization plan 
presented in this report might also serve as a valuable reference for businesses.
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CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP: 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA VIỆT NAM

Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lý luận về chuyển đổi số, bao gồm các lý 
thuyết khác nhau và các loại hình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp điển hình 
trên thế giới. Qua đó, tác giả rút ra một số bài học đối với Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (DNNVV) Việt Nam và hàm ý chính sách cho quản lý.

Từ khóa: chuyển đổi số, DNNVV Việt Nam, hàm ý chính sách

1. Introduction
There are different concepts which should be distinguished, related to the 

area of digital transformation, including: digitization, digitalization and digital 
transformation. Digitization is the process of converting data from analog to digital 
form (Hess et al., 2016). Digitizing data is also about automating the process with 
information technology. As time goes by, science and technology are increasingly 
evolving with the improvement of digital transformation. Digitalization appears 
and brings more progress than conventional data digitization. Digitalization 
requires communication and collaboration between departments, using technology 
and data to generate revenue, improve business operations and replacements, and 
find more effective business practices (Horvath and Szabo, 2019).
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Table 1: the concepts of digitization, process digitization and digital transformation
Source: Savic (2019, page 37)

Digital transformation is basically the application of digital technology to all aspects 
and activities. Digital transformation requires flexibility in how to change your mindset, how 
you work, and how you need to adapt to new technologies. There is currently no standardized 
definition of Digital Transformation, many scholars provide different definitions. According 
to Parviainen et al. (2017), digital transformation is the change in the way of working, applying 
digital technology in the organization and environment of business activities. In Vietnam, 
according to the National Digital Transformation Program toward 2025 approved by the 
Prime Minister under Decision 749/QD-TTg dated June 3, 2020, “Digital Transformation is 
the use of data and digital technologies to change in an overall and comprehensive manner 
in all aspects of socio-economic life, reshaping the way we live, work and communicate to 
each other.”

2. Theories of Digital Transformtaion in enterprises
2.1. Theory of Dynamic Capability
Dynamic Capability is the ability to integrate and reformulate internal and external 

resources to meet the rapid change of the environment (Teece et al., 1997). Possession of 
dynamic capacity allows enterprises to react quickly to changes related to technological 
innovation or market circumstances and to redefine competitive advantages in an ever-
changing environment.

The identified dynamic capacity consists of 3 basic components: creative capacity, 
adaptive capacity, cognitive capacity. Later studies have expanded and identified the dynamic 
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capabilities of six main components: cognitive capacity, creative capacity, adaptive capacity, 
cognitive capacity, connectivity capacity and integration capacity. Concretely:

- One of the main resources of competitive advantage is cognitive capacity, i.e. the 
ability of understanding competitors, customers and the business environment quickly. 
Cognitive competence is understood as the ability of the organization to learn and manage 
knowledge. Since then, enterprises have the ability to recognize and use external knowledge 
to create valuable new knowledge. Cognitive competence is an important basis for forming 
a business’ competitive advantage by effectively applying new knowledge and improving 
business strategies. Basically, with cognitive competence, businesses can rely on market 
information to anticipate market changes, especially customer reactions.

- Adaptive capacity is the ability to quickly coordinate and reformulate enterprise 
resources to respond to changes of the environment. Through restructuring resources and 
operational processes, adaptive capacity helps enterprises to respond to external changes 
earlỉe than their competitors.

- Creativity is a new approach of handling a certain job, which is an important resource 
to form the competitive advantage of the business. Creative capacity determines the business 
results of the enterprise in the business environment with many unpredictable fluctuations.

- Connectivity is the ability of enterprises to use relationships between organizations to 
obtain different resources. Thanks to connectivity, the business can be strategically positioned 
and have the opportunity to establish relationships with potential partners.

- Integrated capacity helps enterprises to manage and use all existing resources and 
capacities (cognitive capacity, creative capacity, adaptive capacity, comprehensive capacity, 
connectivity capacity) effectively, thereby improving business efficiency, forming sustainable 
competitive advantage facing a volatile business environment.

In general, SMEs possessing dynamic capacity will be able to adapt and integrate 
quickly the contents of digital transformation. Vietnamese SMEs need to improve their 
operational capacity in order to create a competitive advantage in the labour environment. 
They also need to improve their productivity by adopting new technologies, new means 
and tools to enhance their work productivity. In addition, adopting digital business models, 
interacting internally and with external partners are also a supportive way for enterprises, 
especially SMEs, to improve their dynamic capability.

2.2. Theory of innovation
The theory of innovation, derived from Rogers (1962), is a theory that outlines how new 

technology and other advances spread across society and culture, from product introduction 
to use acceptance. The improved diffusion theory seeks an explanation of how and why 
new and experimental ideas are accepted with timelines that are likely to spread over a long 
period of time. Rogers proposes that there are four key factors influencing the spread of a 
new idea include: innovation itself, communication channels, time, and a social system. 
The innovation process of the enterprise is a dynamic process that begins with the first 
recognition of innovation and can be ideally described in five stages.

During the knowledge building phase for innovation, individual members of the business 
learn about the existence of innovation and develop a first understanding of how it works. 
Knowledge describes the information of innovation. Lack of knowledge or poor knowledge 
will lead to innovation not being implemented. Lack of basic knowledge increases the 
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likelihood of misapplication of innovation, leading to discontinuation. During the persuasion 
phase, individual members of the business will form a confident attitude towards innovation 
and seek advice from the social environment, and if they still have interest in innovation 
after this phase, the individual moves into the decision-making phase. In the decision stage, 
the actual decision of applying or rejecting the innovation is made. During this period, 
previously formed attitudes are converted into concrete actions. At the implementation 
stage, the actual use of each individual for innovation is mentioned. At the validation phase, 
the decision makers validate and actively seek information that substantiates the application 
of innovation. Ideas through the stages are implemented by different subjects and divide 
society into typical acceptors such as: innovative customer groups, rapidly adapting customer 
groups, early acceptance customer groups, late acceptance customer groups and backward 
customer groups (Osterwalder and Pigneur, 2010).

In general, SMEs need to be flexible in inheriting the achievements of existing 
digital transformation for creatively applying and innovating their production and business 
activities. SMEs can leverage digital platforms to implement innovation then adapt business 
models more effectively. In the context of digital transformation, Lanzolla et al. (2020) 
identified 4 types of digital technologies that businesses in general and particularly SMEs 
can apply. Firstly, the typical efficient technology is cloud computing. Secondly, Internet of 
Things is also considered as a prominent connectivity technology. Next, non-intermediated 
technologies is a good example of blockchain technologies. Basically, Blockchain is a digital 
ledger of copied and distributed transactions across the entire network of computer systems 
on the blockchain. Each block in the chain contains a transaction number, and every time a 
new transaction occurs on the block chain, the record of that transaction is added to everyone’s 
ledger. Finally, the typical automation technology is artificial intelligence and big data. In 
general, complete and usable technologies are an essential driver of digital transformation. 
Social media, cloud computing, digital platforms, big data and data analytics, artificial 
intelligence and machine learning are a branch of artificial intelligence that is opening up 
whole new business models.

2.3. Theory of organizational learning
According to Argyris and Schön (1978), organizational learning is not the same as 

individual learning, even when the individual learning is a member of the enterprise. The 
business is a complex body, in which each member will build his/her own representative 
image in the overall picture of the business. The organizational learning is linked to the 
practice of members. Organizational learning can be divided into three different categories: 
individual learning by business members, learning by participating in organizational 
communities, and finally, corporate learning. According to this approach, learning does not 
stop at the individual level, but must be included in the production and business community 
and the structure of the enterprise. Organizational learning is not only understood as a 
reconfiguration and change of mental models, but also as a process of imitation and possibly 
a reflection of the specific practice models of the enterprise.

Dorner and Rundel (2021) distinguish four aspects of learning, namely: learning 
knowledge, learning skills, learning about life, and learning to learn. The first aspect concerns 
knowledge (expertise). The second aspect relates to the   knowledge associated with people. 
The third aspect relates to knowledge that will become necessary in the transition in the 
current era. The fourth aspect of learning concerns all learning objects.



110 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

For SMEs, enterprises need to be equipped with the ability and spirit of continuous 
learning, while embracing the achievements of digital transformation to contribute to 
supporting business more effectively in today’s modern context. SMEs also need to learn 
new knowledge or skills to see things in a new direction and make the next leap. When SMEs 
do not support the process of continuous learning, innovation will not occur, processes do 
not change and nothing new is completed. Every member of the business must strive to 
learn, share and create a common bond to achieve the high goals of the organization as well 
as satisfy the goals and needs of individuals. The learning enterprise is characterized by 
all employees being attracted to a process of advocacy, cooperation, engagement towards 
shared values or principles. The potential learning of an organization can be maximized 
by ways such as: creating an environment to learn, building and nurturing individuals to 
learn, and building a culture of learning within the organization. Knowledge is vital for 
an organization to survive and thrive in the present age, and it creates the organization’s 
imperative to continuously learn so that it can compete, survive, and thrive. Organizational 
learning is a complex process that involves understanding, sharing and disseminating 
knowledge, transforming and storing and applying knowledge from an individual level to an 
organizational level. Learning is the solution to create and maintain organizational learning 
in a continuous and effective way.

2.4. Research on theoretical research model
Cavalcanti et al. (2022) conducted research analyzing the dynamics of digital 

transformation adoption, through 88 publications and 99 datasets from different sources 
around the world. Based on the collected data, the author analyzed the relationship between 
the independent and dependent variables, with dependent variables including behavior 
intentions, habits, satisfaction, attitudes, usefulness, ease of use. The authors made 442 
important relationships between independent variables and dependent variables for the 
digital transformation process; at the same time, the authors also conducted weighting 
analysis and meta-analysis to clarify 46 statistically significant relationships out of a total of 
48 relationships. 

Oh et al. (2022) conducted a study of factors affecting the acceptance of digital 
transformation of individuals and society, through collecting data from 100 employees who 
are working for Korean financial institutions to make statistics and identify decisive factors 
affecting successful digital transformation. The study used various theories including: the 
theory of planned behavior, the theory of diffusion of innovation, the theory of diffusion of 
creativity... The authors then established research models and hypotheses to conduct factor 
analysis and regression analysis, using SPSS software for experimental verification.

Mhlungu et al. (2019) studied the basic factors for successful digital transformation in 
organizations, with two main objectives: identifying the core internal factors to successfully 
implement digital transformation in organizations; checking whether there are differences 
between managers who work in the field of information technology and managers who do not 
work in the field of information technology when assessing the factors affecting successful 
digital transformation in organizations. To achieve this research goal, the author conducted 
an interview method using questionnaires.

Vogelsang et al. (2018) research on success factors to promote digital transformation 
in manufacturing companies. The research process consists of 3 steps in turn: conducting 
interviews, coding successful factors to promote digital transformation, grouping factors 
into research models.
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3. Classification of digital transformation forms in typical enterprises in the world
3.1. Process Transformation
Transforming processes require the business to accept adjustments in order to achieve 

its goals. The implementation of transformation modernizes organizational processes, 
integrates new technology, saves money, and leverages core systems. Digital transformation 
transforms business processes, services, and business models through technology, it can 
also take advantages of using the skills and knowledge of human resources in the business. 
Process transformation provides finite operations (e.g., data and analytics) new ways to 
retrieve and process information. 

All from data analytics, APIs, and machine learning to other technologies used by 
businesses are for improving business processes to reduce costs, improve quality, or save time. 
One of the examples of successful process transformation is Domino’s Pizza, which allows 
customers to order from any device. This innovation helped Domino’s Pizza outperform 
Pizza Hut in terms of sales. Other businesses have implemented process automation using 
robots to simplify processes, including legal aspects and accounting.

Business process transformation is similar to business process management but 
generates greater and more drastic changes. Some steps to take when switching processes 
include:

- Define the goals of the transformation: is the business trying to upgrade the system? 
Is the business ready to use new technology? Is it adapting processes to a new organizational 
structure? Why does the business want to transform?

- Establish baseline metrics: businesses should collect the data needed to show that the 
business process transition will be successful. This must include the cost, duration, errors 
encountered, and other measurable indicators.

- Engage all stakeholders: this includes reaching out to all participants in the digital 
transformation process, then getting feedback from them on what worked well in the previous 
process and what they expected of the new one.

- Plan carefully: Using the diagramming tool, the business should create a logical 
workflow roadmap, including the tasks of personnel and the system.

- Direct application and monitoring: At first, employers should apply the number 
conversion to the subgroup, while closely monitoring the progress and any occured change 
need to be adjusted to achieve success.

3.2. Business model transformation 
If the process transformation is focused on the finite areas of the business, the business 

model transformation is mainly built and created core value. Mainly , businesses use digital 
transformation to change traditional business models. Instead of implementing technology 
solely for the sake of technology, the business model is improved by combining technology 
with revenue and improving the customer experience. Transforming the business model 
creates growth potential for the business. 

Many businesses have introduced digital transformation into traditional business 
models. There are now many examples of this type of innovation, Netflix has reinvented 
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video distribution, changing from a DVD rental business to streaming services, Apple has 
created a new business model for iTunes and how Uber has changed the traditional taxi 
industry. These well-known names are not the only businesses to introduce such big changes 
into their business models. Insurers such as Allstate and Metromile use data analysis to 
separate insurance policies and charge customers a passing fee, which is a significant change 
in the auto insurance business model.

By reinventing and improving the current business model, businesses can achieve an 
innovation that leads to growth and development opportunities. The above examples are 
specific demonstrations that businesses should apply digital transformation in their business 
model.

3.3. Domain Transformation
Domain transformation has not received much attention but has been shown to have 

great potential. New technology has the ability to re-evaluate products and services, blur 
industry boundaries, and create opportunities for non traditional competitors. This type of 
wholesale transformation offers incredible opportunities for businesses to create new value. 

Domain switching occurs when a business can move to another domain successfully. An 
illustrative example of how domain switching works is the case of Amazon online retailers. 
Amazon has expanded into a new market domain with the launch of Amazon Web Services 
(AWS). AWS is currently the largest cloud/infrastructure service provider in the world, 
previously dominated by two well-known corporations, Microsoft and IBM. While AWS 
may not be Amazon’s primary business model, their transition to cloud services suggests that 
the online retailer has taken advantage of the capabilities and services it already uses. AWS 
has developed massive storage capabilities as it seeks to strengthen its global business, while 
it also provides critical computer services to start-ups and other growing Amazon businesses. 
Amazon has also created its own streaming platform (Amazon Prime). Both of these areas 
were previously dominated by large corporations in their respective sectors, but Amazon’s 
financial support has helped AWS and Amazon Prime make great strides in penetrating these 
newly established markets.

Domain transformation is now providing one of the most important opportunities for 
business growth. All businesses undergoing digital transformation should embrace new 
opportunities for domain transformation, which are effective when combined with new 
technology.

3.4. Cultural transformation
Successful digital transformation requires more than just updating technology or 

redesigning products. If the business does not adjust to the digital transformation process 
in accordance with its values and internal behavior, the business may be affected directly to 
its culture. When enterprises slow down in applying its digital transformation, it may lead 
to loss of competitiveness in the market and cannot avoid loss of productivity and revenue. 
On the other hand, as businesses strive to transform culture, it is easier for business itself 
in digital transforming. Business leaders should form a clear vision of the transformation 
and effectively continuously communicate it internally. Businesses need to have a clear 
understanding of what the potential risks are and why they are worth taking.
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Different businesses use different systems for engaging people on the same page and 
willing to embrace bigger changes. This may be a challenge but it would be worth it to 
deliver better overall results for the customer.

Redefining the mindset, processes, and capabilities of the business is always necessary 
for a lasting and stable digital transformation in any area. The most successful corporations 
acknowledge that digital transformation requires a flexible workflow, a decentralized 
decision-making process, a predisposition to experimentation and learning, and greater 
reliance on different business ecosystems.

One of the typical examples of cultural / organizational transformation is Experian 
Consumer Credit Group. Experian is able to change his organization by bringing collaboration 
and agile development into the workflow process. In addition, Experian leads the fundamental 
shift in employee focus from device to data across the company. The core elements of a 
digital culture include:

- Push the pulse rather than orientation
- Appreciate delegation rather than control
- Encourage boldness rather than caution
- Emphasize more in action and less on planning
- Appreciate collaboration over personal effort
4. Lessons for Vietnamese SMEs and policy implications
4.1. Current situation of digital transformation in Vietnamese SMEs
According to the report on digital transformation assessment of state agencies in 

2021, the results of the provincial DTI (Digital Transformation Index) show that Da Nang 
continues to lead the country in the level of digital transformation in 2021, with a value of 
0.6419, ranked first in all three pillars of Digital Government, Digital Economy and Digital 
Society. The next positions in the Top 10 provinces and cities are Thua Thien Hue, Ho Chi 
Minh City, Bac Ninh, Lang Son, Ninh Binh, Quang Ninh, Thai Nguyen, Binh Phuoc, Bac 
Giang, Nam Dinh, respectively. In 2021, Hanoi ranked 40th, up 3 places compared to 2020. 
In particular, the indicators of Digital Government, Digital Economy, Digital Society are 
less different from those of 2020. However, with the status of a top city, Hanoi is ranked at a 
relatively low position, ranking 40/63 provinces.

These indicators are evaluated based on information sources such as: data on digital 
transformation reports of ministries, ministerial-level agencies, government agencies and top 
provinces and cities in 2020 and 2021; social survey data of people, businesses, officials, civil 
servants; evaluation data of experts on digital transformation and information technology. 
In particular, the set of provincial economic indicators includes 14 indicators: the share of 
digital economy in GRDP; the number of digital technology enterprises (the number of 
enterprises providing telecommunications services - information technology); the number 
of enterprises with digital platforms; the number of SMEs accessing and participating in 
the digital transformation support program for SMEs; the percentage of SMEs using digital 
platforms; the number of transactions on e-commerce and Postmart; the number of domains. 
Compared to the ranking of the Digital Government and Digital Society index, the Digital 
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Economy index is in a higher ranking position, in 2020 it is 27, but by 2021 the ranking 
position downed to 36. 

4.2. Digital transformation solutions for SMEs
Firstly, SMEs may empower employees to use data. Data is the key to driving accurate 

business decisions. SMEs should allow their employees to extract and exploit business 
document information instead of restricting them. This can help employees better understand 
the activities, customers, partners of the business. In addition, allowing employees to use data 
is also a way to promote information exchange between individuals and departments, thereby 
increasing alignment. In fact, when providing information to customers, employees do not 
need to spend too much time asking for information from other management or departments. 

Secondly, applying of appropriate technologies to the operation of the enterprise can 
also be considered as a digital solution for Vietnamese SMEs. A suitable application, a smart 
enterprise automation platform should ensure the following elements: management of the 
entire enterprise process system on the digital platform, professional document management, 
rapid data mining,...

Thirdly, SMEs should ensure the seamlessness of the system. Most digital transformation 
initiatives aim to streamline operations, automate workflows, increase efficiency, and improve 
customer experience. It is important for all systems to be able to communicate seamlessly 
with each other. SMEs should integrate applications (financial management, customer 
service, HR management), into the same platform system to avoid job fragmentation and 
help departments interact more closely with each other, strengthen cross-departmental 
collaboration, and build a customer-centric organization. 

4.3. Digital transformation must be linked to the reality of enterprises and industry
Digital transformation is a trend of interest and investment in recent years. To accompany 

enterprises, the governments of many provinces and cities across the country have identified 
digital transformation as one of the strategic breakthroughs for socio-economic development. 
In fact, besides successful digital transformation enterprises, not many enterprises have 
failed, many enterprises make digital transformation according to the movement, or do not 
fully understand digital transformation leading to the application and application has not 
been effective. There are enterprises that are highly interested in digital transformation by 
technology but not in human resources and corporate governance. Therefore, connecting, 
inspiring and visioning for enterprises in the industry are important for both enterprises and 
industry itself. 

4.4. Policy implications
Firstly, building and perfecting institutions, policies and laws to create an environment 

and space conducive to innovation, entrepreneurship and development of the digital economy. 
In particular, it is necessary to reform administrative procedures and create mechanisms and 
policies to regulate the activities of organizations, individuals and enterprises in accordance 
with the digital economy. The government should also develop policies to support the 
mobilization of resources, including tax incentives for the software industry, high-tech parks 
and software parks, as well as continue to improve and develop tax incentive policies in 
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order to encourage enterprises to develop and to create equality among enterprises. In order 
to facilitate SMEs in the process of state digital transformation, it is also necessary to develop 
separate tax policies and specific credit products for each target group. The State Bank, 
Investment and Development Fund shall coordinate with relevant departments, branches 
and units in supporting activities and access to credit. The State Bank should promote the 
connection between commercial banks and enterprises. In particular, for commercial banks, 
attention should be paid to the following issues: to build the basis for interest rate policy 
making, commercial banks should proactively grasp, improve their capacity to forecast and 
analyze, improve their capacity to manage liquidity risks, foreign exchange risks... to react 
promptly to unusual market development. In addition, commercial banks also need quantitative 
tools to be able to accurately analyze and evaluate the efficiency of capital management as 
well as the profitability of loans to be able to determine reasonable loan interest rates. For 
SMEs, measures should be taken to accurately calculate the cost of borrowing interest, and 
to evaluate the effectiveness of borrowing decisions. SMEs also need to build up financial 
contingency funds in digital transformation activities, preventing risks that may arise. To 
cover the risks of interest rate fluctuations, SMEs should also consider the use of derivative 
services for risk management. Develop regulations on the new digital services law to promote 
competitiveness, innovation and growth, and enhance online security, address illegal content 
and ensure the protection of freedom of expression, freedom of the press and democracy.

Secondly, business associations can deploy hotlines, consultancy call centers to answer 
and guide businesses on information and selection of digital platforms. Support relevant 
departments and agencies in organizing to raise awareness of SMEs about the importance 
of digital transformation, supporting training by scale, stage, field, advising on digital 
transformation strategies and processes for enterprises. The Association may also coordinate 
with ministries, provinces, cities and agencies to organize seminars and conferences 
to implement, introduce and promote digital platforms to enterprises, motivate SMEs to 
participate in the digital transformation process and use quality digital platforms to serve the 
needs of transformation. To help businesses better understand their transformation needs, 
associations should have policies related to outlining the current business strategy, defining 
the company’s goals, the logical combination of different business factors, defining the 
requirements of the business, and the final implementation of the model. The four main 
plans involved in directing the business toward digitalization are defining the scope, setting 
the business scale, demonstrating the speed of business, and creating valuable resources.

5. Conclusions
In fact, there are many SMEs in Hanoi that do not realize the need for digital 

transformation, they are slow in transforming as well as do not implementing digital 
transformation thoroughly. Whether large or small, such businesses will experience a period 
of digital disruption (not subject to transformation), leading to the risk of falling behind and 
gradually being eliminated from the race.

With the rapid technological change in a positive direction, researchers could conduct 
further research on the government’s support through determining the digital transformation 
of national strategies as well as promulgating and implementing specific policies, the digital 
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transformation activities at SMEs in Hanoi is in a very exciting period. It is expected that the 
timely transformation of businesses will create new positions and forces, further improving 
the contribution of the business community to the development of the country.

Learning from international experiences of typical enterprises in the world, Vietnamese 
SMEs may extract and follow suitable solutions to enhance effectively their digital 
transformation process and outcomes. Besides, it would be better if Vietnamese governance 
and other associations could support SMEs in defining and creating the valuable business 
environment as well as mobilisation of ressources. 
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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử của Việt 
Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với đó, việc phát triển thanh toán 
không dùng tiền mặt (TTKDTM) cũng đạt được những kết quả khả quan, tuy 
nhiên chưa thực sự theo kịp tốc độ phát triển của thương mại điện tử. Bài viết tập 
trung phân tích thực trạng TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam. Trên 
cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát triển TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt 
Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thương mại điện tử, 
Việt Nam

DEVELOPING CASHLESS PAYMENT IN E-COMMERCE 
IN VIETNAM

Abstract: In recent years, Vietnam’s e-commerce sector has enjoyed 
impressive growth. Along with that, the development of cashless payments has 
also achieved satisfactory results but has not kept up with the development speed 
of e-commerce. The paper focuses on analyzing the status of cashless payments 
in e-commerce in Vietnam. On that basis, some solutions are proposed to develop 
cashless payment in e-commerce in Vietnam in the coming time.

Keywords: Cashless payment, E-commerce, Việt Nam

1. Đặt vấn đề
Hình thức thanh toán tiền mặt ngày càng ít được ưa chuộng hơn và đang giảm 

dần ở đa số các quốc gia trên thế giới. Thay vào đó, phương thức thanh toán không 
dùng tiền mặt (TTKDTM) trở thành xu thế tất yếu và là động lực trong quá trình 
phát triển kinh tế thương mại toàn cầu. Trên thực tế, các nền kinh tế chủ động 
chuyển dịch sang TTKDTM đạt được nhiều thành công hơn và tận dụng được 
nhiều lợi thế hơn với việc giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán và quản lý tiền 
tệ vĩ mô. Đối với doanh nghiệp, thông qua các hình thức phương thức TTKDTM 
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khác nhau có thể làm tăng doanh thu, cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm chi phí hoạt động 
(Najib và Fahma, 2020; Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2020). Ngoài ra, TTKDTM cũng đem lại 
nhiều tiện ích cho khách hàng, giảm thiểu những rủi ro, tiết kiệm thời gian và chi phí trong 
việc thanh toán tiền mặt (Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2020). 

Thương mại điện tử là một ngành công nghiệp trẻ tại Việt Nam và đang trên đà phát 
triển trở thành kênh phân phối quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển 
đổi số doanh nghiệp. Sự phát triển của thương mại điện tử có thể thúc đẩy phương thức 
TTKDTM hay thanh toán điện tử và ngược lại, thanh toán điện tử lại đem đến lợi ích cho các 
doanh nghiệp thương mại điện tử, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng. Theo báo cáo vừa được 
Bộ Công thương công bố, năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam 
ước đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với 
tốc độ tăng trưởng 20%/năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ 
tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới (Thế Hoàng, 2022). 

Trước sự phát triển của thương mại điện tử, hình thức TTKDTM khi mua sắm trực 
tuyến cũng đạt được kết quả khởi sắc. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, so với cùng 
kỳ năm 2021, trong 11 tháng đầu năm 2022, giao dịch TTKDTM tăng 85,6% về số lượng và 
31,39% về giá trị; qua kênh Internet tăng 89,36% về số lượng và 40,55% về giá trị; qua kênh 
điện thoại di động tăng 116,1% về số lượng và 92,3% về giá trị; qua phương thức QR code 
tăng 182,5% về số lượng và 210,6% về giá trị (Huy Thắng, 2023). Mặc dù, với sự nỗ lực của 
các ngân hàng nhà nước, các phương thức TTKDTM có sự gia tăng nhưng tỷ lệ thanh toán 
trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD) trong thương mại điện tử vẫn chiếm ưu thế với 
tỷ lệ 80 - 90% trên tổng giao dịch (Nguyễn Trần Hưng, 2022). Bên cạnh đó, tỷ lệ thanh toán 
bằng các phương thức TTKDTM khác bao gồm thanh toán bằng mã QR, thanh toán di động, 
thanh toán thẻ trực tuyến, thanh toán bằng ví điện tử trực tuyến...cũng chiếm tỷ trọng nhỏ 
(Nguyễn Trần Hưng, 2022). Qua đó cho thấy, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam có 
tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhưng việc phát triển TTKDTM chưa thực sự theo kịp với tốc 
độ phát triển của thương mại điện tử. Do đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng TTKDTM và 
nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thương mại điện tử tại Việt Nam, nghiên cứu đề xuất 
một số giải pháp thúc đẩy TTKDTM trong thương mại điện tử phát triển trong giai đoạn tới. 

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận về TTKDTM trong thương mại điện tử
2.1.1. Khái niệm
Do cách tiếp cận khác nhau nên thực tế hiện nay cũng có một số quan điểm khác nhau 

về khái niệm TTKDTM. 
Theo tác giả Nguyễn Thị Thúy (2012): “TTKDTM là những khoản thanh toán được 

thực hiện bằng cách trừ tiền từ tài khoản của người phải trả sang tài khoản của người thụ 
hưởng hoặc được bù trừ lẫn nhau thông qua đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán”. 

Về quan điểm của các cơ quan quản lý nhà nước, theo nghị định số 101/2012/NĐ-CP: 
“Dịch vụ TTKDTM là dịch vụ thanh toán qua tài khoản ngân hàng và một số dịch vụ khác 
thực hiện thanh toán không qua tài khoản ngân hàng”. 

Tóm lại, có thể hiểu TTKDTM là hình thức thanh toán thông qua các phương tiện khác 
không phải tiền mặt như tài sản, chứng chỉ có giá trị tương đương, công cụ thanh toán,...
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Về TTKDTM trong thương mại điện tử, nhiều tác giả dùng với thuật ngữ thanh toán 
điện tử. Theo Kaur và Pathak (2015), thanh toán điện tử là các khoản thanh toán trong môi 
trường thương mại điện tử với hình thức trao đổi tiền thông qua các phương tiện điện tử. Một 
quan điểm khác cho rằng thanh toán điện tử là việc giao dịch qua mạng internet, thông qua 
đó người sử dụng thực hiện các hoạt động thanh toán; chuyển, nạp hay rút tiền,... (Lê Trung 
Cang, 2020). Như vậy, có thể hiểu TTKDTM trong thương mại điện tử hay thanh toán điện 
tử là phương thức thanh toán cho phép hai hoặc nhiều bên tham gia giao dịch và giá trị tiền 
trao đổi thông qua phương tiện điện tử.

2.1.2. Các hình thức TTKDTM trong thương mại điện tử
Theo Lê Trung Cang (2020), các hình thứcTTKDTM trong thương mại điện tử hay 

thanh toán điện tử được sử dụng phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam, bao gồm: Thanh toán 
bằng thẻ, thanh toán qua cổng thanh toán, thanh toán bằng ví điện tử và thanh toán bằng thiết 
bị điện thoại thông minh. 

Tác giả Vũ Văn Điệp (2017) đưa ra các loại hình TTKDTM được các công ty thương 
mại điện tử áp dụng bao gồm: thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng ví điện tử, thanh toán 
bằng điện thoại thông minh, thanh toán qua cổng thanh toán, thanh toán trực tuyến, thanh 
toán qua chuyển khoản ngân hàng.

Thanh toán bằng thẻ: đây là hình thức thanh toán phổ biến nhất của giao dịch thương 
mại trực tuyến trên Internet bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nội địa. Thẻ tín dụng là thẻ 
thanh toán trước trả tiền sau; Ngân hàng sẽ cấp một hạn mức tín dụng nhất định cho chủ thẻ 
chi tiêu theo yêu cầu; Sau đó, chủ thẻ phải hoàn trả số tiền đã sử dụng trong thời hạn thanh 
toán, nếu không sẽ bị tính lãi suất. Thẻ ghi nợ nội địa là loại thẻ có phạm vi sử dụng trong 
quốc gia phát hành, được liên kết với tài khoản ngân hàng của người sử dụng và người dùng 
cần nạp tiền vào tài khoản ngân hàng mới có thể sử dụng được thẻ.

Thanh toán bằng ví điện tử: Khi sử dụng phương thức thanh toán bằng ví điện tử, người 
dùng bắt buộc phải tạo và sở hữu tài khoản trên các ví điện tử như: Zalo Pay, Payoo, Viettel 
Pay, Momo,... Từ đó có thể thanh toán trực tuyến trên một số website đã chấp nhận ví điện 
tử này. Ví điện tử có thể được gắn kết với tài khoản ngân hàng để chuyển tiền giữa ví điện 
tử và tài khoản.

Thanh toán bằng điện thoại thông minh: Khi điện thoại thông minh ngày càng trở nên 
phổ biến, thì phương thức thanh toán qua điện thoại di động cũng phát triển hơn rất nhiều. 
Với dịch vụ này khi đi mua sắm, người tiêu dùng không cần phải mang theo tiền mặt mà 
thay vào đó là thanh toán trực tuyến thông qua điện thoại di động thông minh với dịch vụ 
Mobile Banking.

Thanh toán qua cổng thanh toán: là hệ thống phần mềm trung gian nhằm kết nối người 
mua, người bán với ngân hàng để hỗ trợ và thực hiện thanh toán hoá đơn. Để sử dụng thanh 
toán trực tuyến, người tiêu dùng cần có một tài khoản trên một dịch vụ trung gian nào đó và 
liên kết tài khoản đó với ngân hàng, hiện nay có một số cổng thanh toán tốt như: OnePay, 
VTC...

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: được thực hiện thông qua ATM hoặc thông 
qua giao dịch trực tiếp trên máy tính, điện thoại. Với phương thức thanh toán điện tử này, 
người mua chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người bán để thanh 
toán ngay khi thực hiện giao dịch.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp liên quan đến cơ sở lý luận, thực tiễn của chủ đề 

thông qua các báo cáo, các số liệu thống kê của Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số, các bài viết đăng trên các báo, các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp chí 
liên quan đến TTKDTM. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân 
tích, so sánh để đánh giá thực trạng của việc phát triển TTKDTM tại Việt Nam.

3. Thực trạng TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam
Thương mại điện tử Việt Nam đang trên đà phát triển và trở thành kênh thương mại tiện 

lợi cho cả người mua và người bán. Mặc dù, tác động của dịch Covid-19 trong 2 năm 2020-
2021 ảnh hưởng mãnh mẽ đến hầu hết các ngành trong nền kinh tế như thương mại điện tử 
vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định với 16% trong năm 2021 đạt 13,7 tỷ USD. Cũng theo công 
bố của Sách trắng Thương mại điện tử năm 2022, dự báo quy mô thị trường thương mại điện 
tử B2C Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 16,4 tỷ USD với mức tăng trưởng 20% so với năm 2021 
(Bảng 1).Với mức tăng trưởng 20%, có thể thấy, trong suốt 7 năm qua, thương mại điện tử 
Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16-30%.

Hình 1: Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam năm 2017 - 2022 (tỷ USD)

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022)

Bên cạnh đó, với 75% người dân sử dụng Internet, Việt Nam có 74,8% người người 
dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến năm 2022. Theo đó, lượt người tham gia mua 
sắm trực tuyến cũng tăng trưởng qua từng năm và có thể sẽ chạm mốc 60 triệu người năm 
2022. Giá trị mua sắm trực tuyến của một người dùng cũng tiếp tục tăng mạnh, dự báo sẽ đạt 
260- 285 USD/người trong năm 2022. Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C so với 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước sẽ vượt mốc 7% của năm 2021, đạt 
từ 7,2%- 7,8%.
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2017 2018 2019 2020 2021 Dự báo 2022
Ước tính số lượng người tiêu dùng mua 
sắm trực tuyến (triệu người)

33,6 39,9 44,8 49,3 54,6 57 - 60

Ước tính giá trị mua sắm trực tuyến của 
một người (USD)

186 202 225 240 251 260 - 285

Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C so với 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tiêu dùng cả nước

3,6% 4,2% 4,9% 5,5% 7% 7,2%-7,8%

Tỷ lệ người dân sử dụng Internet 58,1% 60% 66% 70% 73% 75%

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện thử Việt Nam năm 2022)

Thương mại điện tử góp phần định hình thay đổi thói quen của sắm của người tiêu 
dùng. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tỷ lệ người mua hàng trực tuyến là qua các 
website thương mại điện tử chiếm như Shopee, Lazadao, Tiki... chiếm tỷ trọng cao nhất với 
78%, tiếp đến là qua các ứng dụng mua hàng trên thiết bị di động với 47% và 42% qua mạng 
xã hội như Facebook, Instagram, Zalo...(Hình 2).

Hình 2: Các kênh mua sắm trực tuyến

Bảng 1: Quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam năm 2017 - 2022

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện thử Việt Nam năm 2022)

Trước sự phát triển của thương mại điện tử, hình thức TTKDTM khi mua sắm trực 
tuyến đã có sự phát triển khởi sắc với sự cạnh tranh sôi nổi về phát triển dịch vụ bán lẻ phi 
tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM), các công ty công nghệ hỗ trợ dịch vụ thanh 
toán và tổ chức trung gian thanh toán. Các công nghệ mới, hiện đại trong thanh toán như việc 
áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sử dụng mã phản hồi nhanh (QR Code), mã 
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hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS... được các ngân hàng nghiên 
cứu, hợp tác và ứng dụng, đặc biệt là việc thanh toán bằng QR Code gắn với đẩy mạnh thanh 
toán qua điện thoại di động hợp với xu thế phát triển trên thế giới và hành vi người tiêu dùng. 
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử, hệ 
thống các điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS); hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động 
(ATM); hệ thống giao dịch ngân hàng số; hệ thống giao dịch thanh toán bằng phương thức 
điện tử eKYC và sử dụng mã QR,... tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng. 
Thống kê của Ngân hàng nhà nước thì cả nước hiện có 20.552 ATM và 347.374 POS và hơn 
100.000 điểm chấp nhận thanh toán QR Code. Đến tháng 4/2022, giao dịch TTKDTM tăng 
69,7% về số lượng, 27,5% về giá trị; giao dịch qua Internet cũng tăng tương ứng 48,39% 
và 32,76%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 97,65% và 86,68%; qua QR code tăng 
tương ứng 56,52% và 111,62% so với cùng kỳ năm 2021; tổng số ví điện tử đã kích hoạt tăng 
10,37% so với cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, các NHTM Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai các chương trình ưu đãi 
khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM bằng nhiều hình thức thiết thực như 
tặng mã giảm giá, mã dự thưởng khi thanh toán qua quét mã QR, tích điểm đổi quà, hoàn tiền 
khi thanh toán qua thẻ thanh toán quốc tế... Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và năm 2021, để hỗ 
trợ cho doanh nghiệp và người dân, giảm bớt khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, 
các NHTM trong cả nước đã có những chính sách giảm phí dịch vụ thanh toán,. Cụ thể, các 
NHTM đã giảm 50% phí hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, giảm từ 70% đến 100% 
phí chuyển mạch bù trừ điện tử, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán dịch vụ công (Nguyễn 
Đắc Hưng, 2022). Chỉ tính riêng trong năm 2021, tổng số tiền phí các NHTM đã giảm cho 
người dân khoảng 1.557 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2022 so với 11 tháng đầu năm 
2021, giao dịch TTKDTM tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị; qua kênh Internet 
tăng 89,36% về số lượng và 40,55% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 116,1% về 
số lượng và 92,3% về giá trị; qua phương thức QR code tăng 182,5% về số lượng và 210,6% 
về giá trị...(Huy Thắng, 2023). 

Về phía các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp đã nổ lực thực hiện những giải 
pháp, chính sách, tích cực tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho giao dịch thanh 
toán online, vì vậy thu hút được nhiều khách hàng hơn. Bên cạnh đó, một số sàn TMĐT còn 
bắt tay với các ngân hàng để giới thiệu ra thị trường sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương 
hiệu như: Tiki ra mắt thẻ tín dụng liên kết Sacombank Tiki Platinum, Shopee đã hợp tác với 
VPBank và Visa ra mắt thẻ tín dụng VPBank-Shopee (Bùi Lan Phương, 2021). Lazada đã 
phối hợp với các đối tác tổ chức tập huấn kỹ năng và kinh doanh thương mại điện tử, ưu 
tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nông nghiệp ở các địa phương, doanh 
nghiệp yếu thế và dễ bị tổn thương trong thời điểm đại dịch. Theo đó, doanh nghiệp tham 
gia sẽ được các gói hỗ trợ dành riêng cho nhà bán hàng mới, miễn phí 90 ngày đầu lên sàn, 
miễn phí vận chuyển....Nhờ những nỗ lực đó, thời gian gần đây Lazada đã ghi nhận sự tăng 
trưởng đáng kể, khi tỷ lệ thanh toán tiền mặt giảm từ 91% vào tháng 4/2020 xuống còn 84% 
vào tháng 10/2021; tỷ lệ TTKDTM cũng tăng trưởng 30% mỗi tháng. 

Mặc dù với sự nỗ lực của các NHTM và các sàn thương mại điện tử, thực tế cho thấy, tỷ 
lệ TTKDTM khi mua hàng online vẫn còn khiêm tốn. Theo thống kê, năm 2021 mặc dù hình 
thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD) giảm và gia tăng tỷ trọng của 
các phương thức thanh toán điện tử như ví điện tử, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ nhưng hình thức 
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thanh toán COD vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu nhất chiếm 73%, ví điện tử 37%, 
thanh toán thẻ ATM nội địa chiếm 27%, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ 24% (Hình 3). Nguyên nhân 
là do thói quen dùng tiền mặt đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, phương thức này tạo ra 
cảm giác an toàn hơn, phòng tránh được các rủi ro mất hàng, hàng lỗi hay không nhận được 
hàng đúng chất lượng từ người bán. 

Hình 3: Các hình thức thanh toán khi mua hàng online

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện thử Việt Nam năm 2022)

Ngoài ra, theo báo cáo thống kê Thái độ thanh toán của người tiêu dùng năm 2021, hiện 
Việt Nam đang sử dụng một số phương tiện thanh toán điện tử, như: thẻ phi tiếp xúc khoảng 
7%; thanh toán bằng thẻ tiếp xúc chiếm 8%; thanh toán bằng mã QR chiếm 7%; thanh toán 
di động không tiếp xúc chiếm 5%; thanh toán thẻ trực tuyến chiếm 7%; thanh toán bằng ví 
điện tử trực tuyến chiếm 15% (Nguyễn Trần Hưng, 2022). Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán điện 
tử chiếm tỷ trọng vẫn còn nhỏ cần có những giải pháp tích cực để gia tăng thanh toán điện 
tử trong thời gian tới.

4. Tồn tại, hạn chế của TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam
Việc phát triển TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam còn tồn tại những hạn 

chế cần phải khắc phục:
Thứ nhất, TTKDTM vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong khi thanh toán bằng tiền mặt trong 

thương mại điên tử vẫn chiếm ưu thế. Thực tế, tại Việt Nam có đến 90% tổng số giao dịch 
được thanh toán bằng tiền mặt do thói quen tồn thanh toán tồn tại lâu đời và thường giao dịch 
với giá trị nhỏ hàng ngày (Trần Thị Thu Ngân, 2021). Đặc biệt, trong thương mại điện tử tỷ 
lệ người dân thực hiện mua sắm bằng hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng chiếm 
khoảng 80-90% tổng giao dịch. Nguyên nhân chính là do thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt 
đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, tâm lý e ngại khi tiếp cận với công nghệ thanh toán 
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mới, cũng như lo ngại về an ninh an toàn và chi phí khi sử dụng các phương thức thanh toán 
điện tử làm cho việc triển khai TTKDTM gặp nhiều khó khăn (Nguyễn Trần Hưng, 2022).

Thứ hai, hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán điện tử vẫn chưa hoàn thiện và 
đồng bộ, mặc dù thời gian qua đã được cải thiện nhiều. Điển hình, Mobile - Money là dịch 
vụ mới đang có rất nhiều hành lang pháp lý đan xen như Luật Doanh nghiệp, Luật An ninh 
mạng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước, Luật Công nghệ 
thông tin,... Những quy định pháp lý còn chưa đầy đủ và đồng bộ, có thể tiềm ẩn những rủi 
ro phát sinh trong quá trình thực hiện (Nguyễn Thị Liệu, 2022). Nguyễn Trần Hưng (2022) 
nhận định các chính sách về TTKDTM chưa có đột phá đáng kể, chưa luật hóa các hoạt động 
TTKDTM. Các quy định còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường, nhiều 
dịch vụ mới ra đời nhưng hành lang pháp lý chưa được thiết lập cụ thể (như tiền ảo, tiền điện 
tử...) để tạo môi trường phát triển dịch vụ và hình thành cơ chế bảo vệ các chủ thể, khách thể 
trong hoạt động cũng như xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp hiệu quả, khách quan.

Thứ ba, hạ tầng cơ sở và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động TTLDTM còn 
kém hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng. Nếu so với các nước trong khu vực, tỷ lệ số 
lượng máy ATM trên dân số của Việt Nam vẫn còn thấp: tỷ lệ ATM/100.000 người trưởng 
thành bình quân của khu vực ASEAN qua các năm là 41,16, trong khi Việt Nam là 26,26 
máy năm 2020 thấp hơn Indonesia gần 2 lần và thấp hơn Thái Lan gần 4,3 lần (Nguyễn Đức 
Trung và Dư Thị Lan Quỳnh, 2022). Hơn nữa, các dịch vụ TTKDTM phát triển tập trung chủ 
yếu ở khu vực thành phố và tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách 
sạn... trong khi ở khu vực nông thôn, miền núi còn ít (Nguyễn Thị Thuỳ Hương, 2021). Bên 
cạnh đó, các tổ chức tài chính (gồm ngân hàng, trung gian thanh toán và ví điện tử) đều xây 
dựng hệ thống trang thiết bị thanh toán riêng tại một điểm chấp nhận thanh toán, do vậy, 
vừa lãng phí lại không tận dụng được hạ tầng chung. Các hình thức thanh toán mới như QR 
Code, sinh trắc học... bắt đầu phát triển nhưng chưa được quy hoạch, đánh giá để triển khai 
diện rộng.

Thứ tư, thiếu đồng bộ giữa các trung gian thanh toán và các đơn vị cung ứng hàng hóa, 
dịch vụ. Các ngân hàng và trung gian thanh toán chịu trách nhiệm lớn về việc cung cấp các 
phương tiện thanh toán cho người dân, nhưng các đơn vị cung ứng dịch vụ, hàng hóa mới là 
nơi để người dân thực hiện việc TTKDTM chưa nhiều. Tại nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ, 
hàng hóa, người dân vẫn chưa thể áp dụng các phương tiện TTKDTM.

5. Giải pháp phát triển TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam
Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan về TTKDTM trong thương mại điện tử 

trong thời gian vừa qua nhưng tốc độ phát triển của TTKDTM vẫn chưa thực sự như mong 
muốn. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt chỉ tiêu giá trị TTKDTM 
gấp 25 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP); TTKDTM trong thương mại điện tử đạt 50%; 
80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được 
phép khác, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động 
đạt 50 - 80%/năm, tỉ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện TTKDTM qua các kênh thanh 
toán điện tử đạt 40% (Thủ tướng chính phủ, 2021). Do đó, để đạt được mục tiêu của đề án 
phát triển TTKDTM tương xứng với thương mại điện tử trong thời gian tới cần sự phối hợp 
đồng bộ bao gồm cả chính phủ, ngân hàng, trung gian thanh toán, các đơn vị cung cấp hàng 
hoá, dịch vụ và người dân.
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5.1. Đối với chính phủ
Thứ nhất, chú trọng hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động TTKDTM, thanh toán 

điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển các mô hình, sản phẩm dịch vụ thanh toán mới; các văn 
bản quy phạm pháp luật về an ninh, an toàn, bảo mật và các biện pháp xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo các cấp có thẩm quyền tại địa phương tăng cường thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức TTKDTM trong lĩnh vực thương mại trên các phương tiện 
truyền thông với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phải dễ hiểu, dễ 
nhớ, dễ thực hiện, có tính lan tỏa cao... đến người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận 
thức, thay đổi hành vi và cách thức thanh toán tiêu dùng của người dân, qua đó nâng cao khả 
năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân, khuyến khích sử dụng các 
phương thức TTKDTM.

Thứ ba, chỉ đạo cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành quy định về cơ chế phối hợp 
giữa các tổ chức tín dụng, bao gồm: các NHTM, trung gian thanh toán và các công ty cung 
cấp phương tiện thanh toán điện tử để tạo sự liên thông trong thanh toán, tiết kiệm chi phí do 
sử dụng chung hạ tầng và sự tiện lợi tối ưu cho người sử dụng.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống rửa tiền, tài 
trợ khủng bố trong hoạt động TTKDTM, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, đảm bảo 
hoạt động an ninh, an toàn, hiệu quả. Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động 
an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; 
giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng đảm bảo hoạt động đúng quy định.

5.2. Đối với tổ chức tín dụng
Các tổ chức tín dụng bao gồm: các NHTM, trung gian thanh toán và công ty cung cấp 

dịch vụ, phương tiện thanh toán điện tử cần thực hiện các giải pháp sau đây:
Chú trọng nâng cấp nâng cấp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng; thiết lập hạ 

tầng thanh toán bán lẻ hiện đại, hoạt động hiệu quả, liên tục, đáp ứng nhu cầu thanh toán 
nhanh chóng, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý cho người dân và doanh nghiệp trong đó 
chú trọng mở rộng hệ thống thanh toán ở các vùng nông thôn; Nâng cao chất lượng của hoạt 
động TTKDTM trong thương mại điện tử, áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán 
hiện đại nhằm tăng mức độ tiện lợi, giảm chi phí sử dụng và rủi ro, đảm bảo an toàn về tài 
sản và thông tin của người sử dụng. 

Bên cạnh việc không ngừng đầu tư, nâng cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo tiện 
ích cho khách hàng thì cần tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử. 
Công tác an ninh mạng, anh ninh thanh toán điện tử cần kiểm tra và đánh giá tổng thể một 
cách thường xuyên và định kỳ nhằm tìm ra các lỗ hổng và nguy cơ một cách kịp thời để có 
các biện pháp khắc phục, hạn chế tối đa rủi ro kỹ thuật.

Cần tăng cường các giải pháp giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các giao dịch 
đáng ngờ qua hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số. Tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát nội bộ về an ninh, an toàn thông tin để kịp thời phát hiện, cảnh báo và có biện 
pháp ngăn chặn những rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ và vận hành nội bộ.  Bên 
cạnh đó, cần chủ động theo dõi, nắm bắt, cập nhật các hành vi, phương thức, thủ đoạn lừa 
đảo, gian lận trong hoạt động thanh toán để có các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ phòng, 
chống, ngăn ngừa kết hợp với thông tin, cảnh báo kịp thời, rộng rãi ra công chúng và người 
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sử dụng dịch vụ nhằm giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những 
thủ đoạn tội phạm mới, thực hiện giao dịch tài chính an toàn, đảm bảo an toàn tiền và tài sản 
của khách hàng.

Tăng cường các hoạt động marketing hướng dẫn khách hàng mở tài khoản, giao dịch 
thanh toán qua các phương tiện điện tử. Đẩy mạnh tích hợp các loại thẻ với các thẻ thanh 
toán mà người dân đang sử dụng phổ biến để giảm thủ tục đăng ký mở thẻ và thẻ này có thể 
sử dụng trong nhiều hệ thống ngân hàng. Chủ động liên kết với nhà mạng để thực hiện các 
giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang các ví điện tử của khách hàng tại các 
thuê bao khi những dự án của nhà mạng được pháp luật cho phép. 

Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh toán, lấy việc 
cung ứng dịch vụ trên thiết bị di động làm mục tiêu chính; phối hợp với các đơn vị cung ứng 
hàng hóa, dịch vụ để kết nối, tích hợp hệ thống công nghệ thông tin của các đơn vị này với 
hệ thống thanh toán của ngành Ngân hàng.

Đồng thời, cùng với chính phủ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, khuyến 
khích người dân, doanh nghiệp sử dụng phương thức TTKDTM.

5.3. Đối với đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ
Để tạo niềm tin với người tiêu dùng mua hàng trực tuyến, vai trò của đơn vị cung cấp 

hàng hoá, dịch vụ là đầu mối quan trọng cho người tiêu dùng thực hiện việc TTKDTM. Do 
đó, các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ cần chú trọng:

Nâng cao chất lượng hàng hoá của đơn vị cung cấp hàng hoá. Bên cạnh đó, đơn vị cung 
cấp dịch vụ là các sàn thương mại điện tử cần quản lý chặt chẽ chất lượng hàng hoá qua sàn 
thương mại điện tử, kiên quyết loại bỏ các tổ chức bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng 
không rõ nguồn gốc nhằm tạo niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp hàng hoá cần phối hợp với các tổ chức tín dụng, trung 
gian tài chính để tiến hành lắp đặt, vận hành các phương thức TTKDTM tại tổ chức, đồng 
thời có các chương trình khuyến khích khách hàng TTKDTM như giảm giá hàng bán, tích 
điểm tặng quà, hoàn tiền...nhằm gia tăng tỷ lệ TTKDTM của khách hàng. 

5.4. Đối với người dân
Để đảm bảo an toàn và an ninh trong việc giao dịch TTKDTM trong thương mại điện 

tử, người dân cần nhận thức rõ vai trò của mình bằng cách thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, người dân nên thường xuyên cập nhật các thông tin, kiến thức về đảm bảo an 

toàn trong TTKDTM để tránh những mất mát trong quá trình thanh toán. 
Thứ hai, TTKDTM có nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, do vậy, nhằm thúc đẩy hoạt 

động này phát triển, người tiêu dùng có thể khuyến khích và giới thiệu những thành viên 
khác sử dụng loại hình này. 

Thứ ba, nên cài đặt chương trình diệt virus, bảo mật khi sử dụng các phương tiện, dịch 
vụ thanh toán điện tử và đặc biệt không nhấp vào các đường link lạ. 

Kết luận
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, TTKDTM đã đạt được kết quả đáng ghi 

nhận trong thời gian qua tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục. Do 
đó, để phát triển hơn nữa TTKDTM trong thương mại điện tử cần sự phối hợp đồng bộ giữa 
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chính phủ, ngân hàng, các trung gian thanh toán, các nhà cung cấp hàng hoá và người dân 
nhằm mục đích thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của nười tiêu dùng đẩy nhanh tiến trình 
không sử dụng tiền mặt khi thanh toán trong thời gian tới.
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Tóm tắt: Trên cơ sở lý thuyết về lãnh đạo kỹ thuật số, mục tiêu của nghiên 
cứu nhằm đánh giá tác động của Lãnh đạo kỹ thuật số tới Hiệu quả hoạt động 
của Kênh phân phối của các NH TMCP Việt Nam như thế nào. Nghiên cứu đã tiến 
hành khảo sát và thu thập được 145 mẫu đã và đang làm việc tại các NH TCMP 
Việt Nam thông qua Google Form. Phương pháp PLS-SEM được sử dụng để đánh 
giá mức độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt của các khái niệm và kiểm định 
các giả thuyết được đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy Lãnh đạo kỹ thuật số 
có tác động đến Hiệu quả hoạt động của Kênh phân phối tại các NH TMCP Việt 
Nam. Đồng thời cũng cho thấy vai trò trung gian của Kỹ năng kỹ thuật số trong 
mối quan hệ giữa Lãnh đạo kỹ thuật số và Hiệu quả hoạt động.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, Kỹ năng kỹ thuật số, Lãnh đạo kỹ thuật số, 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

THE IMPACT OF DIGITAL LEADERSHIP ON THE 
PERFORMANCE OF DISTRIBUTION CHANNELS AT VIETNAM 

JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS

Abstract: Based on the theory of Digital Leadership, the goal of the study 
is to assess the impact of Digital Leadership on the performance of distribution 
channels at Vietnamese joint stock commercial banks. The research conducted 
a survey and collected 145 samples that have been working at Vietnam joint 
stock commercial banks through Google Form. The PLS-SEM method is used 
to assess the reliability, convergence value, differentiation value of claims, and 
test proposed hypotheses. The results of the study show that Digital Leadership 
has a positive impact on the performance of distribution channels in Vietnamese 
commercial banks. It also shows the mediating role of Digital Skills in the 
relationship between Digital Leadership and Performance.

Keywords: Digital Leadership, Digital Skills, Performance, Vietnam Joint 
Stock Commercial Bank
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1. Đặt vấn đề
Ngày 15/3/2022, phát biểu khai mạc Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Triển vọng ngân 

hàng số và xu hướng gắn kết khách hàng đa kênh tại Việt Nam”, TS. Nguyễn Quốc Hùng, 
Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, chia sẻ, đại dịch COIVD-19 ảnh hưởng vô cùng 
nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống, văn hóa , xã hội, thói quen của toàn cầu nói chung và 
Việt Nam nói riêng, song đó cũng là “cú huých” thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành 
ngân hàng nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ đại dịch. Trạng thái xã hội “sống chung 
với dịch” đã cho thấy mức độ cần thiết của số hoá hoạt động kinh doanh và chủ động tham 
gia vào cuộc đua trải nghiệm khách hàng trước làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân 
hàng số thế hệ mới (neobank), các siêu ứng dụng và Fintech. 

“Có thể nói sự sáng tạo, sức mạnh thương hiệu và việc tập trung vào một sứ mệnh rõ 
ràng của các neobank và các công ty Fintech đã tạo nên một sức hút đặc biệt đối với thế hệ 
người tiêu dùng trẻ tuổi. Đây được xem là một cuộc chiến khốc liệt đối với các nhà cung cấp 
dịch vụ ngân hàng truyền thống. Và có thể chính những áp lực đến từ phía các neobank là 
yếu tố cần thiết giúp các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thống hiểu rõ hơn về khách 
hàng của họ”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nhận định. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN), 95% các tổ chức tín dụng Việt Nam đã và đang xây dựng, triển khai 
chiến lược chuyển đổi số, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân 
tạo (AI), học máy (ML), dữ liệu lớn (Big Data)...McKinsey cho biết, các ngân hàng tại Việt 
Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực. 
Hệ sinh thái số, thanh toán số được thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với hầu 
hết các dịch vụ số khác trong nền kinh tế mang lại các trải nghiệm liền mạch trên mọi lĩnh 
vực và tiện ích cho người dùng dịch vụ trên không gian số.

Trên thế giới, nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu đã đưa các khái niệm Lãnh đạo kỹ 
thuật số (Digital Leadership), Kỹ năng kỹ thuật số (Digital Skills). Đặc biệt trong bối cảnh 
Ngành Ngân hàng tại Việt Nam, xu hướng chuyển đổi số như đã nêu ở trên ngày càng quan 
trọng và được quan tâm. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả nghiên cứu, tìm hiểu Tác động 
của Lãnh đạo kỹ thuật số tới Hiệu quả hoạt động của Kênh phân phối các Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần (NH TMCP) Việt Nam. Đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về chủ 
đề này, do vậy tính mới là rất cao cũng như hàm ý quản trị mang nhiều tính thực tiễn.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận
2.1. Lãnh đạo kỹ thuật số
Một phong cách lãnh đạo gần đây đang được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới quan 

tâm đó là Lãnh đạo kỹ thuật số (Lãnh đạo kỹ thuật số - Digital Leadership). Murat Sağbaş 
(2022) đã có bài tổng hợp về vấn đề này với tiêu đề: Digital Leadership: A Systematic 
Conceptual Literature Review (tạm dịch: Lãnh đạo kỹ thuật số: Hệ thống hóa các khai niệm 
có liên quan) cho thấy từ những năm 2000 tới nay khái niệm này đã được thế giới nghiên 
cứu, chỉ đến những năm gần đây khai niệm này mới dần được phổ biến hơn. Để duy trì lợi 
thế cạnh tranh bền vững, các công ty phải có các sản phẩm và hệ thống kỹ thuật giúp tăng 
tốc và cho phép sản xuất, liên lạc và giảm chi phí, cũng như khả năng sử dụng các sản phẩm 
và hệ thống này một cách tối ưu (Uğural et al., 2020).

Peter Fisk (2002) đã đi tiên phong trong ý tưởng “lãnh đạo kỹ thuật số” độc lập với lãnh 
đạo điện tử như là trọng tâm của nghiên cứu. Theo Fisk (2002), các nhà lãnh đạo kỹ thuật 
số là những người có tầm nhìn xa trông rộng, là người thúc đẩy sự thay đổi, có khả năng kết 
hợp các ý tưởng trong doanh nghiệp cho các dự án và thiết lập các kết nối thông qua việc tạo 
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ra các cơ hội mới cho quan hệ đối tác/liên doanh/thuê ngoài và các hình thức hợp tác khác 
(Fisk, 2002). 

Theo Zhong (2017), lãnh đạo kỹ thuật số là dẫn dắt và truyền cảm hứng cho quá trình 
chuyển đổi kỹ thuật số, thiết lập và duy trì văn hóa học tập kỹ thuật số, tạo điều kiện và cải 
thiện sự phát triển nghề nghiệp dựa trên công nghệ, cũng như cung cấp và duy trì một tổ chức 
kỹ thuật số.

Gần đây, Peng (2021) tuyên bố rằng các cá nhân hoặc tổ chức trong thời đại công nghệ 
kỹ thuật số hoàn toàn có thể chuyển đổi nhóm, toàn bộ tổ chức và nhân viên thành những nhà 
tư tưởng kỹ thuật số bằng cách tận dụng hiểu biết kỹ thuật số, ra quyết định kỹ thuật số, triển 
khai kỹ thuật số và hướng dẫn kỹ thuật số để đảm bảo đạt được các mục tiêu của họ được 
đáp ứng. Ông mô tả khả năng lãnh đạo kỹ thuật số là “khả năng tác động đến mọi người để 
họ nắm lấy nó theo đúng nghĩa đen.”

2.2. Kỹ năng kỹ thuật số
Theo Inter-American Development Bank (2021), các Kỹ năng kỹ thuật số đã trở nên 

phù hợp hơn trong 20 năm qua, khi những tiến bộ công nghệ đã tác động đến các lĩnh vực 
khác nhau của công việc và cuộc sống. Ví dụ, việc sử dụng máy tính tại nơi làm việc đã tăng 
64% trên tất cả các lĩnh vực và nghề nghiệp ở mười lăm quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu 
từ năm 1995 đến năm 2015 (Bisello và cộng sự, 2019). Các biện pháp khóa COVID-19 đã 
làm cho các Kỹ năng kỹ thuật số trở nên phù hợp hơn. Việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật 
số đã tăng lên đáng kể, phần lớn là do nhiều người hiện đang làm việc và học tập tại nhà, 
đồng thời quản lý sức khỏe, đời sống xã hội và công việc gia đình (ví dụ: mua sắm) trong 
môi trường kỹ thuật số. 

Bảng 1: Các lĩnh vực và năng lực của Khung năng lực kỹ thuật số châu Âu 2.0 
(DigComp 2.0)

Lĩnh vực năng lực Năng lực
1. Hiểu biết về thông tin 
và dữ liệu

1.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số
1.2 Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số 
1.3 Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số

2. Giao tiếp và hợp tác 2.1 Tương tác thông qua công nghệ kỹ thuật số
2.2 Chia sẻ thông qua công nghệ kỹ thuật số
2.3 Tham gia vào quyền công dân thông qua công nghệ kỹ thuật số
2.4 Cộng tác thông qua các công nghệ kỹ thuật số

3. Sáng tạo nội dung số 3.1 Phát triển nội dung số
3.2 Tích hợp và xây dựng lại nội dung số
3.3 Bản quyền và giấy phép
3.4 Lập trình

4. An toàn 4.1 Bảo vệ thiết bị
4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư
4.3 Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc
4.4 Bảo vệ môi trường

5. Giải quyết vấn đề 5.1 Giải quyết vấn đề kỹ thuật
5.2 Xác định nhu cầu và phản ứng công nghệ
5.3 Sử dụng sáng tạo các công nghệ kỹ thuật số
5.4 Xác định khoảng trống năng lực kỹ thuật số

Nguồn: Digital Skills, Inter-American Development Bank (2021), nhóm tác giả tổng hợp và dịch
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2.3. Hiệu quả hoạt động của Kênh phân phối các NH TMCP
Việc đo lường hiệu quả hoạt động của kênh phân phối các NH TMCP đã là trọng tâm 

chính của nghiên cứu những thập kỷ qua. Các tỷ số tài chính thường được sử dụng để chẩn 
đoán sức khỏe tài chính của một ngân hàng (Maishanu, 2004). Ngoài ra việc áp dụng phương 
pháp Thẻ điểm cân bằng của Robert Kaplan & David P.Norton (1992) cũng sẽ được tham 
khảo, phương pháp này gồm 4 yếu tố để đo lường tổng thể hiệu quả gồm: Tài chính, Khách 
hàng, Quy trình nội bộ, Phát triển con người. Phương pháp Thẻ điểm cân bằng này cũng 
được sử dụng khá rộng rãi trong các nghiên cứu cũng như thực tế (Paolo Taticchi và cộng 
sự, 2010).

Kênh phân phối là nơi trực tiếp đưa sản phẩm của ngân hàng đến với khách hàng. Nếu 
như trước đây Kênh phân phối của các NH TMCP là các Chi nhánh và Phòng giao dịch nơi 
có các nhân viên làm việc trực tiếp thì hiện nay với sự phát triển của công nghệ thì việc phân 
phối của các Ngân hàng còn thêm các công cụ như: Ngân hàng số; SMS Banking, Máy Gửi/
Rút tiền...điều này giúp cho các khách hàng có thể giao dịch thường xuyên, liên tục, không 
bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người, không gian và thời gian.

3. Mô hình nghiên cứu
3.1. Mô hình và giả thuyết
Trên cơ sở tổng quan các tài liệu và kế thừa mô hình của Evans Einstein William 

Tulungen và cộng sự (2022), Mô hình nghiên cứu được trình bày tại hình dưới đây:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu

Nguồn: Evans Einstein William Tulungen và cộng sự (2022)

Dựa trên tổng quan các nghiên cứu và mô hình trên đây, nhóm tác giả đưa ra 04 giả 
thuyết gồm:

H1: Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động của 
Kênh Phân phối các NH TMCP;

H2: Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Kỹ năng kỹ thuật số
H3: Kỹ năng kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động của 

Kênh Phân phối các NH TMCP;
H4: Lãnh đạo kỹ thuật số tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động của Kênh 

phân phối các NH TMCP thông qua Kỹ năng kỹ thuật số.
Tính mới của đề tài sau khi tổng quan các nghiên cứu trước đây cho thấy chưa có một 

nghiên cứu nào tại Việt Nam liên quan đến việc đánh giá tác động của Lãnh đạo kỹ thuật số 
tới Hiệu quả hoạt động của Kênh phân phối các Ngân hàng TMCP Việt Nam.
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3.2. Thang đo của các biến nghiên cứu
Bảng 2: Biến nghiên cứu, biến quan sát và mã hóa

Biến  
nghiên cứu Biến quan sát Mã hóa Nguồn

Lãnh đạo 
kỹ thuật số

Tổ chức của tôi xác định công nghệ và số 
hóa là năng lực cạnh tranh để phát triển 
tổ chức DL1

Evans Einstein William 
Tulungen và cộng sự (2022)

Tôi được truyền thông và nhận thức rõ 
ràng từ tổ chức về vai trò của công nghệ 
và số hóa trọng hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng DL2

Evans Einstein William 
Tulungen và cộng sự (2022)

Cấp lãnh đạo tại tổ chức của tôi có năng 
lực về công nghệ tốt DL3

Evans Einstein William 
Tulungen và cộng sự (2022)

Tổ chức của tôi có khả năng xây dựng hệ 
thống quản trị thông minh ứng dụng công 
nghệ và số DL4

Evans Einstein William 
Tulungen và cộng sự (2022)

Quản lý trực tiếp của tôi luôn khuyến 
khích và hướng dẫn nhân viên nâng cao 
năng lực về công nghệ và số DL5

Nhóm tác giả đề xuất

Quản lý của tôi sử dụng một cách thuần 
thục các nền tảng kỹ thuật số phục vụ cho 
hoạt động kinh doanh DL6

Nhóm tác giả đề xuất

Tổ chức của tôi thường xuyên cải tiến và 
nâng cấp các giải pháp công nghệ để phục 
vụ khách hàng tốt hơn DL7

Evans Einstein William 
Tulungen và cộng sự (2022)

Tổ chức của tôi coi trọng việc áp dụng 
công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ dành 
cho khách hàng DL8

Evans Einstein William 
Tulungen và cộng sự (2022)

Kỹ năng kỹ 
thuật số

Tôi có thể tìm kiếm và chọn lọc các thông 
tin, dữ liệu, nội dung số phù hợp với mục 
tiêu công việc DS1

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể sử dụng thành thạo các thiết bị 
máy tính, di động, tin học văn phòng DS2

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể đánh giá các thông tin, dữ liệu, 
nội dung số phù hợp với mục tiêu công việc DS3

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể quản lý các thông tin, dữ liệu, 
nội dung số phù hợp với mục tiêu công việc DS4

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể tương tác với khách hàng 
thông qua các nền tảng giao dịch số (như 
FACEBOOK, Zalo...) DS5

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể xây dựng các nội dung số thông 
qua các ứng dụng để phục vụ công việc DS6

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi hiểu và biết cách bảo vệ dữ liệu cá nên 
trên các thiết bị công nghệ và nền tảng số DS7

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể giải quyết các câu hỏi cơ bản 
của khách hàng về các ứng dụng số của tổ 
chức mình làm việc DS8

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)
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Biến  
nghiên cứu Biến quan sát Mã hóa Nguồn

Tôi biết nơi có thể giải đáp (bộ phận, 
phòng ban...) cho khách hàng các yêu cầu 
về công nghệ và ứng dụng số DS9

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi có thể tự xác định được mình đang 
thiếu gì về năng lực công nghệ và số DS10

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Tôi chủ động tham gia các khóa đào tạo để 
nâng cao về công nghệ và số (cả tự học) DS11

Digital Skills, Inter-American 
Development Bank (2021)

Hiệu quả 
hoạt động 
của kênh 
phân phối 
các NH 
TCMP

Tổ chức của tôi có thể phục vụ được nhiều 
khách hàng hơn HQ1

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Hiệu quả hoạt động (doanh thu, lợi nhuận) 
của tổ chức tôi vượt mục tiêu đề ra HQ2

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Số lượng khách hàng của tổ chức tôi được 
gia tăng liên tục HQ3

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Khách hàng hài lòng hơn với chất lượng 
dịch vụ của tôi chức tôi làm việc HQ4

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Khách hàng tiết kiệm được nhiều thời 
gian khi giao dịch với ngân hàng HQ5

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Quy trình phục vụ khách hàng luôn được 
cải tiến và thuận tiện hơn HQ6

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Tổ chức của tôi giảm được nhiều lỗi, rủi 
ro phát sinh so với trước HQ7

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Hiệu quả hoạt động của tôi được gia tăng
HQ8

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Tôi có thể phục vụ được nhiều khách 
hàng hơn HQ9

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Tôi có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của 
khách hàng HQ10

Robert Kaplan & David 
P.Norton (1992)

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả

Nhóm nghiên cứu đã chia Biến nghiên cứu thành 03 nhóm trong bảng 2 gồm: Lãnh đạo 
kỹ thuật số - gồm 08 biến quan sát; Kỹ năng kỹ thuật số - gồm 11 biến quan sát; Hiệu quả 
hoạt động của Kênh phân phối các Ngân hàng TMCP - gồm 10 biến quan sát;

Tổng số lượng biến quan sát của 3 nhóm là 29 và được đưa vào bảng hỏi để gửi tới 
người phản hồi đã và đang làm việc tại các Ngân hàng TMCP Việt Nam.

Một số câu hỏi được nhóm tác giả kế thừa từ những nghiên cứu trước như Evans 
Einstein William Tulungen và cộng sự (2022) - liên quan tới Lãnh đạo kỹ thuật số; Digital 
Skills, Inter-American Development Bank (2021) - liên quan tới Kỹ năng kỹ thuật số; Robert 
Kaplan & David P.Norton (1992). Các biến quan sát kế thừa được nhóm tác giả dịch và 
chuyển đổi thành các dạng câu hỏi phù hợp văn phong và cách trả lời của người Việt Nam. 
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Ngoài ra một số biến quan sát như đã nếu tại bảng trên được nhóm tác giả bổ sung nhằm làm 
rõ hơn cho bài nghiên cứu, các biến quan sát này cũng sẽ được kiểm định độ tin cậy trong 
phân tích bên dưới thông qua phần mềm SmartPLS.

Bảng khảo sát được chia làm 2 phần: Phần 1 liên quan đến đánh giá của mẫu khảo sát 
đối với các biến nghiên cứu; Phần 2 là thông tin của mẫu khảo sát; 

Các câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 5 cấp độ: từ 1-Rất không đồng ý đến 
5-Rất đồng ý.

3.3. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu đề ra, nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định 

tính và định lượng. Nghiên cứu được thực hiện qua 4 bước bao gồm: Bước 1: Nghiên cứu 
định tính ban đầu; Bước 2: Nghiên cứu định lượng sơ bộ; Bước 3: Nghiên cứu định lượng 
chính thức; Bước 4: Nghiên cứu định tính bổ sung.

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua bảng hỏi được phân tích bằng công cụ phân 
tích dữ liệu thống kê SmartPLS và Excel. Cụ thể các kỹ thuật chính gồm: Kỹ thuật phân tích 
thông thường như thống kê mô tả để nêu ra bức tranh tổng thể về nhân khẩu học; Kỹ thuật 
phân tích đa nhân tố để xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng đến Hiệu quả 
hoạt động của kênh phân phối các NH TMCP Việt Nam; Kỹ thuật phân tích mô hình tuyến 
tính bán phần: để xác định sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố và thành phần của mô hình 
ảnh hưởng đến Hiệu quả hoạt động; 

Mô hình nghiên cứu giá trị phương sai nhỏ nhất PLS-SEM được đánh giá qua hai bước 
là đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Đầu tiên, mô hình đo lường được đánh giá 
thông qua đánh giá độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các khái niệm đo lường 
trong mô hình. 

Mô hình cấu trúc được đánh giá thông qua phân tích Bootstrapping để loại bỏ sai số 
chuẩn và kiểm chứng mức độ ý nghĩa của mô hình PLS ở mức ý nghĩa 5%.

3.4. Mẫu nghiên cứu 
Nghiên cứu đã thu nhận được 145 mẫu sau khi gửi cho các cán bộ nhân viên đã và 

đang làm việc tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam thông qua Google Form qua các kênh 
như Facebook, Zalo, Email... Thông tin nhân khẩu học của mẫu khảo sát được trình bày tại 
Bảng 3. 

Về độ tuổi: Chiếm đa số nhất là trong độ tuổi từ 35-44 với số lượng 91 người tương 
ứng 62,8%; tiếp theo là 23-34 tuổi có số lượng 39 người tương ứng 26,9%, còn lại là các độ 
tuổi khác.

Về chức danh: 42 người có chức danh trong nhóm Ban giám đốc Chi nhánh chiếm 
29%; đứng thứ 2 là nhóm Quản lý tại Hội sở với 28 người cihiếm 19,3%; các chức danh còn 
lại đều dưới 10%

Về thâm niên: 33,8% người trả lời có thâm niên làm việc trong Ngân hàng từ 10-15 
năm tương ứng 49 người; 20% với 29 người có thâm niên làm việc trên 15 năm; 27 người 
làm việc từ 7 - 10 năm chiếm 18,6%; còn lại có thâm niên làm việc ít hơn dưới 7 năm, trong 
đó số người làm việc dưới 1 năm là 8 người chiếm 5,5%.

Về giới tính: 77 người chiếm 53,1% người trả lời là giới tính Nam; 68 người trả lời có 
giới tính Nữ chiếm 46,9%. 
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Bảng 3: Thông tin nhân khẩu học của mẫu khảo sát

Độ tuổi SL %

Dưới 18 0 0,0%

19-22 1 0,7%

23-34 39 26,9%

35-44 91 62,8%

45-54 13 9,0%

>55 1 0,7%

Chức danh SL %

Lãnh đạo khối trở lên 13 9,0%

Quản lý tại Hội sở 28 19,3%

Trưởng bộ phận Hội sở 14 9,7%

Chuyên viên/Nhân viên tại Hội sở 10 6,9%

Ban giám đốc Chi nhánh 42 29,0%

Quản lý tại Chi nhánh 9 6,2%

Trưởng bộ phận tại Chi nhánh 7 4,8%

Chuyên viên/Nhân viên Chi nhánh 13 9,0%

Khác 9 6,2%

Thâm niên SL %

<1 năm 8 5,5%

1-3 năm 13 9,0%

3-7 năm 19 13,1%

7-10 năm 27 18,6%

10-15 năm 49 33,8%

trên 15 năm 29 20,0%

Giới tính SL %

Nam 77 53,1%

Nữ 68 46,9%

Tổng cộng 145 100%

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả

Theo Hair và cộng sự (2014), nhóm tác giả đã sử dụng tỷ lệ biến quan sát trên một biến 
nghiên cứu là 5:1 trong việc xác định kích thước mẫu tối thiểu, Như vậy với số biến quan sát 
là 29 thì số mẫu tối thiểu cần có là: 29 x 5 = 145, Như vậy với số phản hồi là 145 vừa đủ để 
thực hiện phân tích,

Về tỷ lệ các Ngân hàng làm việc của người tham gia khảo sát được minh họa trong 
Hình 2 bên dưới:
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Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả

Kết quả tại Hình 2 cho thấy toàn bộ người tham gia khảo sát đều đang làm việc tại các 
Ngân hàng TMCP Việt Nam, do vậy tính đại diện là đầy đủ mặc dù vẫn còn có hạn chế như 
nhận định của tác giả phía dưới,

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định độ tin cậy và sự phù hợp của mô hình
Kết quả từ bảng 4 cho thấy tất cả các biến đều chỉ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 

0,7 và chỉ số AVE lớn hơn 0,5 do vậy các khảo sát có kết quả tin cậy được (Hair và cộng sự, 
2016), Chỉ số Cronbach’s Alpha và AVE của từng biến sau khi phân tích sử dụng SmartPLS 
như sau: Hiệu quả hoạt động (0,959; 0,733); Kỹ năng kỹ thuật số (0,955; 0,693); Lãnh đạo 
kỹ thuật số (0,913; 0,622) như vậy đều có độ tin cậy cao, 

Bảng 4: Kết quả kiểm định độ tin cậy các biến nghiên cứu

 Cronbach’s 
Alpha rho_A Composite 

Reliability
Average Variance 
Extracted (AVE)

Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối 0,959 0,961 0,965 0,733

Kỹ năng kỹ thuật số 0,955 0,957 0,961 0,693

Lãnh đạo Kỹ thuật 
Số 0,913 0,914 0,929 0,622

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả

Kết quả các biến quan sát tại bảng 5 đều có hệ số tải ngoài lớn hơn 0,7 bao gồm các các 
biến quan sát kế thừa từ các nghiên cứu trước cũng như các biến quan sát do nhóm tác giả đề 
xuất, Như vậy các biến quan sát đưa ra ban đầu đều có chất lượng do lớn hơn 0,7 theo Hair 
và cộng sự (2016),

Hình 2: Phân bổ Ngân hàng làm việc của người trả lời
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Bảng 5: Kết quả hệ số tải ngoài của các biến quan sát

 Mã Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối Kỹ năng kỹ thuật số Lãnh đạo Kỹ thuật Số

DL1  0,776
DL2  0,764
DL3  0,749
DL4  0,797
DL5  0,797
DL6  0,752
DL7 0,836
DL8 0,832
DS1 0,801
DS2 0,837
DS3 0,877
DS4 0,865
DS5 0,810
DS6 0,799
DS7 0,809
DS8 0,884
DS9 0,850
DS10 0,820
DS11 0,797
HQ1 0,819
HQ2 0,840
HQ3 0,888
HQ4 0,858
HQ5 0,877
HQ6 0,901
HQ7 0,784
HQ8 0,875
HQ9 0,863
HQ10 0,847   

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả
Các thông số phân tích khác của mô hình (bảng 6) cũng đảm bảo các yếu tố thống kê: 

Giá trị phân biệt của mô hình được đảm bảo do tất cả các giá trị trên đường chéo đều lớn hơn 
các giá trị trong cột tương ứng,
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Bảng 6: Kết quả Giá trị phân biệt mô hình

 Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối Kỹ năng kỹ thuật số Lãnh đạo  

Kỹ thuật Số

Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối 0,856

Kỹ năng kỹ thuật số 0,592 0,832

Lãnh đạo Kỹ thuật Số 0,740 0,626 0,788

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả

Giá trị độ phóng đại phương sai (VIF) đều nhỏ hơn 3 (bảng 7), do vậy không có vấn đề 
đa cộng tuyến (Hair và cộng sự, 2016),

Bảng 7: Giá trị độ phóng đại phương sai (VIF)

 Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối Kỹ năng kỹ thuật số Lãnh đạo  

Kỹ thuật Số

Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối    

Kỹ năng kỹ thuật số 1,644  

Lãnh đạo Kỹ thuật Số 1,644 1,000  

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả

Từ kết quả tại bảng 8 cho thấy Kỹ năng kỹ thuật số tác động không đáng kể đến Hiệu 
quả hoạt động của kênh phân phối (f2 nhỏ hơn 0,2), Tuy nhiên Lãnh đạo kỹ thuật số lại có tác 
động rõ ràng và đáng kể đến Hiệu quả hoạt động của kênh phân phối và Kỹ năng kỹ thuật 
số (f2>0, 2),

Bảng 8: Tổng kết các giá trị f2

 Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối Kỹ năng kỹ thuật số Lãnh đạo Kỹ 

thuật Số

Hiệu quả hoạt động 
kênh phân phối    

Kỹ năng kỹ thuật số 0,064  

Lãnh đạo Kỹ thuật Số 0,530 0,644  

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả
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4.2. Kiểm định giả thuyết
Bảng 9: Kết quả xác định mức độ ý nghĩa của các liên kết trực tiếp (sử dụng 

Boostrapping)

 Mối liên kết Original 
Sample (O)

Sample 
Mean (M)

Standard 
Deviation 
(STDEV)

T Statistics 
(|O/STDEV|) P Values Kết luận  

giả thuyết

Kỹ năng kỹ thuật 
số -> Hiệu quả hoạt 
động kênh phân phối

0,064 0,070 0,050 1,272 0,203 Không 
chấp nhận

Lãnh đạo Kỹ thuật 
Số -> Hiệu quả hoạt 
động kênh phân phối

0,530 0,570 0,176 3,006 0,003 Chấp 
nhận

Lãnh đạo Kỹ thuật Số 
-> Kỹ năng kỹ thuật 
số

0,644 0,691 0,286 2,253 0,024 Chấp 
nhận

Lãnh đạo Kỹ thuật Số 
-> Kỹ năng kỹ thuật 
số-> Hiệu quả hoạt 
động kênh phân phối

0,132 0,127 0,053 2,501 0,012 Chấp 
nhận

Trong bảng 9 các liên kết có giá trị P nhỏ hơn 0,05 là các liên kết có ý nghĩa đáng kể 
với độ tin cậy 95%, Hồi quy bằng phương pháp bootstrapping kết quả cho thấy Lãnh đạo 
kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động kênh phân phối các NH 
TMCP (t=3,006;P=0,003); Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu 
quả hoạt động kênh phân phối các NH TMCP (t=2,253; P=0,024); Lãnh đạo kỹ thuật số có 
tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động kênh phân phối các NH TMCP thông 
qua Kỹ năng kỹ thuật số (t=2,501; P=0,012), Tuy nhiên Kỹ năng kỹ thuật số không có tác 
động tích cực và rõ ràng tới Hiệu quả hoạt động kênh phân phối các NH TMCP (t=1,272; 
P=0,203),

Kết quả này cho thấy các giả thuyết ban đầu đặt ra có 3 giả thuyết được chấp nhận (H1, 
H2, H4) và 1 giả thuyết không được chấp nhận (H3),

5. Thảo luận và kiến nghị
5.1. Thảo luận kết quả
Thông qua 145 mẫu khảo sát các cán bộ nhân viên đã và đang làm việc tại các Ngân 

hàng TMCP Việt Nam, sau khi phân tích sử dụng phương pháp PLS-CEM thông qua phần 
mềm SMART PLS như trên, kết quả nghiên cứu cho thấy chấp nhận với 3 giả thuyết sau:

H1: Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động của 
Kênh Phân phối các NH TMCP;

H2: Lãnh đạo kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Kỹ năng kỹ thuật số
H4: Lãnh đ thuật sốật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động của 

Kênh Phphối các NH TMCP thông qua Kỹ năng kỹ thuật số,
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Đồng thời kết quả nghiên cứu không chấp nhận 1 giải thuyết:
H3: Kỹ năng kỹ thuật số có tác động tích cực và rõ ràng đến Hiệu quả hoạt động của 

Kênh Phân phối các NH TMCP;
Kết quả này có sự khác biệt khi so với kết quả nghiên cứu của Evans Einstein William 

Tulungen và cộng sự (2022), trong đó tất cả các mối liên kết trên đều được chấp thuận, Sự 
khác biệt này có thể đến từ sự khác nhau giữa đối tượng tham gia khảo sát, trong nghiên cứu 
trước đây của Evans Einstein William Tulungen và cộng sự (2022) thì đối tượng tham gia 
khảo sát là những thành viên làm việc tại Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Sulawesi, Philipin, Trong 
khi đối tượng tham gia trả lời khảo sát của nghiên cứu này là các cán bộ của các ngân hàng 
TMCP tại Việt Nam - ngành dịch vụ tài chính, Sự khác nhau tiếp theo có thể đến từ địa lý và 
ngành nghề tham gia khảo sát, 

5.2. Khuyến nghị
Từ các kết quả trên, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị như sau:
Một là để nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối, các Ngân hàng TMCP nên tập 

trung đào tạo thay đổi tư duy của Lãnh đạo về Kỹ thuật số để họ có thể có những nhận thức 
đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của Kỹ thuật số trong công việc;

Hai là sau khi Lãnh đạo đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của Kỹ 
thuật số, các Ngân hàng TMCP tiếp tục đầu tư việc nâng cao Kỹ năng kỹ thuật số cho các 
cán bộ nhân viên của Ngân hàng;

Ba là xây dựng chương trình đào tạo đồng bộ và thường xuyên để nâng cao năng lực 
nhà lãnh đạo về Kỹ thuật số, nâng cao trình độ và Kỹ năng kỹ thuật số cho Cán bộ nhân viên 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động,

Bốn là xây dựng bộ phận chuyên trách trong việc đào tạo & đánh giá thường xuyên về 
phát triển, nâng cao năng lực trình độ, Kỹ năng kỹ thuật số cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ 
nhân viên,

Năm là theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của kênh phân phối sau khi đã thực 
hiện công tác nâng cao năng lực về kỹ thuật số để có sự điều chỉnh thích hợp kịp thời,

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế, Thứ nhất, do hạn chế về 
nguồn lực nghiên cứu chỉ có thể gửi khảo sát thông qua email, zalo, facebook nên số lượng 
người tham gia làm khảo sát còn hạn chế; Thứ hai, do giới hạn của nghiên cứu nên một số 
yếu tố vẫn chưa được xem xét đầy đủ; 

Từ kết quả nghiên cứu này, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi nghiên 
cứu, tăng số lượng mẫu trả lời khảo sát...trong tương lai,
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Abstract: Digital transformation has played an important role in life 
and attracted the attention of many researchers. However, research on digital 
transformation still has many gaps, especially in the role of local government. The 
success of digital transformation does not stop at data transformation but also 
effective data exploitation, becoming a management and operating tool of the 
public sector. The success of the Digital Government will support the development 
of the local digital economy and digital society, successfully contributing to the 
Government’s Digital Transformation Strategy to 2025. Through a case study 
in Danang City, a leading locality in digital transformation in 2020 and 2021, 
the authors use a theoretical framework for digital transformation research by 
authors Ji & We Li (2022) through three factors: Technology, Organization and 
Environment (TOE) to study the role of Strategic Leadership in Danang for digital 
transformation; from which, the policies will be recommended.

Keywords: Digital transformation, leadership role, policy, strategy.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CẤP CHIẾN LƯỢC Ở ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tóm tắt: Chuyển đổi số đã và đang quan trọng trong đời sống và được 
sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu về chuyển đổi số 
đang còn nhiều khoảng trống, đặc biệt vai trò chính quyền địa phương. Thành 
công chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi dữ liệu mà còn việc khai 
thác dữ liệu hiệu quả, trở thành công cụ quản lý, điều hành của khu vực công. 
Từ thành công của Chính quyền số sẽ hỗ trợ nền kinh tế số và xã hội số tại địa 
phương phát triển, góp phần thành công vào Chiến lược chuyển đổi số của Chính 
phủ đến năm 2025. Thông qua nghiên cứu tình huống tại Thành phố Đà Nẵng, địa 
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phương dẫn đầu chuyển đổi số trong hai năm 2020 và 2021, nhóm tác giả sử dụng khung lý 
thuyết nghiên cứu chuyển đổi số của tác giả Xiaoli Ji & Weiqing Li (2022) thông qua ba yếu 
tố: Công nghệ, tổ chức và môi trường (TOE) để nghiên cứu vai trò của Lãnh đạo cấp chiến 
lược ở Đà Nẵng đối với chuyển đổi số, từ đó đề xuất một số chính sách.

Từ khóa: Chính sách, chuyển đổi số, chiến lược, vai trò lãnh đạo. 

1. Background 
The document of the 13th Party Congress defines “comprehensive implementation of 

national digital transformation to develop the digital economy and build a digital society. 
Strive to complete the construction of a digital government by 2030. To implement that 
policy, the Government of Vietnam approved the National Argument Transformation 
Program for 2025, with a vision for 2030. The goal is to turn Vietnam into a digital, stable 
and prosperous country, pioneering in testing new technologies and models; fundamentally 
and comprehensively renovating the management and administration activities of the 
Government; production and business activities of enterprises; people’s way of living and 
working. By 2030, 100% of online public services will reach level 4, the digital economy 
will account for 30% of GDP, universalize 5G mobile network services, and the proportion of 
people with electronic payment accounts will reach over 80%. To accomplish the above goals, 
it is necessary to have the support of local governments of 63 provinces and cities nationwide 
and 857,500 enterprises operating by the end of 2021 (business white paper 2022) during 
the digital transformation process. The three pillars of the Government, local authorities and 
businesses go hand in hand, link and closely coordinate, and together support the process of 
building digital transformation infrastructure and environment for the development of digital 
transformation. Regarding the Government, there have not been many studies on the role 
and impact of digital transformation and e-Government (Priyatma & Mohamed, 2011). For 
businesses, they are the most studied and often mentioned subjects in digital transformation, 
especially e-businesses. The third pillar on the role of local government, especially the role 
of strategic leadership, is rarely mentioned in the research, while this department plays a 
key role in the success of digital transformation in the provinces (Ministry of Information 
and Communications, 2021). The authors found that studies on the Leadership role in digital 
transformation will provide a theoretical basis and policy recommendations in the locality, 
supporting a successful digital transformation.

The authors focus on solving two main issues (1) the Literature approach to digital 
transformation and (2) Local leadership for digital transformation success. The content of 
the article uses the TOE analysis framework, uses qualitative research methods through a 
local situation to verify the theoretical basis and makes some policy recommendations. The 
article is organized as follows: Background is part 1. Part 2 reviews the studies and describes 
the used methods. Part 3 presents the obtained results in detail and discusses them, and Part 
4 is policy recommendations.

2. Literature review, Theoretical framework and Methods: 
2.1 Literature review.
In 1940, Claude Shannon, the father of modern digital communication and information 

theory, paved the way for digitization in his paper a mathematical theory of communication. 
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But it was not until 2010 that digitalization began to take place and flourish, which attracted 
many researchers and scholars around the world.

2.1.1 Studies on digital transformation 
* Technical perspective.
Researchers all highly appreciate the role of information technology (IT) in the digital 

transformation process. (Gemini, 2011) considers digital transformation as an information 
technology-based approach. The content of digital transformation with this approach is not 
clearly defined, not only limiting the understanding of scholars but also difficult to integrate 
with other studies. (Zhou, 2018) believes that using the means and ideas of information 
technology to change business structures and workflows is digital transformation. In the 
process of digitization, IT plays the role of the main support tool, helping businesses change 
current business processes. Through digitization, companies apply digital technology to 
optimize business processes by enabling more efficient coordination between processes 
to create more value for customers through enhancing user experience (Pagani & Pardo, 
2017). As a result, digitization not only saves costs for businesses but also includes process 
improvements that can enhance customer service. This can be said to be the first digital 
transformation research approach when starting to see the role of information technology in 
human dynamics.

* Perspectives on value
As digital transformation has been studied in depth, scholars have gradually moved to 

understand digital transformation at the value level. Some scholars, such as (Berman, 2012), 
believe that the digital transformation of businesses is transformation at the mindset level, by 
reshaping the customer value proposition and transforming operating models using digital 
technology. (Gobble, 2018) points out the difference between digitization and digitalization, 
argues that digitization provides cost savings by increasing efficiency and reducing error 
rates, but not changing the way companies create and deliver value. Digitization changes 
everything and is a profound transformation of operations, processes, capabilities, and 
business and organizational models. (Xiaowen, 2015) believes that digital transformation 
is to meet the needs of the value side of the business to achieve high-quality development 
through the use of digital technology in business operations and analytics on the value impact 
of industrial digital transformation in four dimensions: improving operational efficiency, 
participating in globalization, restructuring the organization to increase competitiveness and 
improving organization.

Digital transformation with a value approach has appreciated the value of Digital 
Transformation when the application of digital transformation to the organization will change 
the Company’s processes and operations, responding in the era of Industry 4.0, aiming to 
increase revenue, productivity and create more value than the traditional way of business.

* Perspectives on Strategy
(Agarwal et al., 2018) argues that digital transformation is not fundamentally about 

technology, but about strategy. Digital transformation is the continuous process of using 
digital technologies to organize production to create value for businesses. In summary, 
from the perspective of the strategic change process, the content of digital transformation of 
enterprises is defined as follows: Digital transformation is a comprehensive and comprehensive 
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strategic transformation process that includes innovations in information technology, 
human resources, and business models, from management to operations, from production 
to sales, from leadership to employees through the application of digital technology. (Ji & 
Li, 2022) synthesized from many researchers also said that digital transformation is not a 
promotion of technology development but a strategy. Peter C. (Verhoefa et al., 2021) argues 
that transformation is related to strategy, organization, information technology, supply chain 
and marketing. Therefore, it is necessary to have a multidisciplinary study and to provide a 
discussion process on digital transformation whose last point is related to the strategy of a 
digital organization based on a multidisciplinary discussion because it is assumed that the 
nature of the transformation as it involves changes in strategy, organization, information 
technology, supply chain and marketing. Besides, the author has also given the requirements 
of the strategy in digital transformation.

2.1.2 Studies on the Leadership role in digital transformation
There are many studies on the role of Leadership in organizational success in all areas, 

especially for digital transformation and building e-government. Recognizing the importance 
of digital transformation for the delivery of public services to the people, and for this to be 
successful, the Role of Leadership is essential both before, during, and after. e-Government 
project implementation (Ndou, 2004). (Chen et al., 2021), with their research approaches to 
the digital transformation of small and medium enterprises in Taiwan, recognized that the 
Government has four roles in supporting technical transformation in small service businesses 
(1) building a digital platform for small service businesses, (2) promoting mobile/digital 
payments, (3) providing digital training, and (4) building a digital collaboration ecosystem. 
Another study by (Ke & Wei, 2004) on Singapore’s success in e-Government, also had to go 
through stages of facing the mindset of the Public Officials that had not been transformed, 
the government’s unclear goals and lack of technical and financial capacity. The successful 
results are due to the strong leadership of the Government that develops an effective strategy 
of action. (Priyatma & Mohamed, 2011) identifies Leadership as one of the key factors in the 
successful development of e-government projects, using the ANT (Actor NetworkTheory) 
tool that provides a suitable framework to follow and monitor leadership.

2.1.3 Digital Transformation and Policy of Vietnam Government.
Minister of Information and Communications Nguyen Manh Hung said that Vietnam 

is one of the first countries in the world to issue a program or strategy on National Digital 
Transformation, helping Vietnam a country with knowledge of digital transformation 
compared to advanced countries in the world. This is a favourable condition for Vietnam 
to actively exploit fully the opportunities brought by the technological revolution and make 
a breakthrough to rise and change rankings... Digital transformation is identified as a long-
term and interesting strategy, evidenced by the fact that the Party and State have issued many 
important documents on digital transformation.

- Resolution No. 52-NQ/TW dated September 27, 2019 of the Politburo on a book of 
guidelines and policies to actively participate in the Fourth Industrial Revolution;

- Decision No. 749/QD-TTg dated June 3, 2020, of the Prime Minister approving the 
“National Digital Transformation Program to 2025, with orientation to 2030”;
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- Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 of the Prime Minister approving the 
Strategy to develop e-Government towards Digital Government from 2021 to 2025, with 
orientation to 2030;

2.2. Theoretical framework.
2.2.1 Some basic concepts
* Digital Transformation 
Although there are many definitions of digital transformation, the authors choose two 

concepts that represent foreign and domestic digital transformation. According to Microsoft: 
Digital transformation is a business innovation driven by the explosion of cloud, artificial 
intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT), providing new ways to understand, 
manage, and transform their business activities. According to the Ministry of Information & 
Communications: Digital transformation is the process of total and comprehensive change 
of individuals and organizations in the way of living, working and production methods based 
on digital technologies (Digital Transformation Manual, 2021).

* Leader
A leader is the head of an organization, a decision-maker whose power and position 

are regulated by the constitution and laws, combined with non-powerful factors to command 
and create change, and achieve the set goals (Nguyen Ba Duong, 2015).

* Local strategic leadership
Local strategic leadership is understood as the human resource managed by the Standing 

Board of the Provincial Party Committee. For each locality, the Provincial Party Committee 
will issue its regulations, usually the following subjects: Member of the Standing Committee 
of the Provincial Party Committee, member of the Executive Committee of the Provincial 
Party Committee, Secretary and President of the District, Town directly under the province, 
deputy head of branches under the province (Selft collecting data).

* Leadership role
Leadership role has nine components: (1) The role of the head (2) The role of the official 

spokesman of the organization (3) The role of the negotiator (4) The role of monitoring and 
supervising officials and employees (5) The role Team building (6) Demonstrating team 
membership (7) As a person to solve technical problems (8) As a participant in a certain 
area of the organization’s expertise (9) Proposing innovative ideas and organizational 
development (Miller. P, 2006).

2.2.2 Theoretical framework
The research team uses the digital transformation theoretical framework of authors (Ji & 

Li, 2022) through three factors: Technology, Organization and Environment (TOE) to study 
the role of Local Strategic Leadership in digital transformation. Although this is a theoretical 
research framework applied to enterprises, the theoretical framework and the definition of 
digital transformation are similar. In addition, the application of digital transformation in 
businesses or the public sector also needs technical elements, implementation organization 
and creating an environment for successful digital transformation.
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Figure 1. The basic framework of digital transformation research
Source: Ji & Li, 2022

* Technology Context.
Technology is the first element of the digital transformation process, a prerequisite. 

Without information technology, the digital transformation process cannot happen in both the 
Government and businesses. This includes Information Systems, Information Capabilities 
and Production Technology.

The information system includes both directions: Organizational information 
establishes externally and feedback from outside the organization. Thanks to this interaction, 
organizations implementing digital transformation can increase awareness and improve their 
implementation. This factor is not outside the element of organizational management for 
technology, including resources and organizational capabilities, organizational strategy, 
organizational structure and management characteristics. These factors influence digital 
transformation by influencing the adoption and implementation of an organization’s digital 
transformation decisions.

Technological competence is one of the most important factors for a company to 
achieve digital transformation. The advantage of IT is not only in the technology itself but 
mainly in the ability to develop and apply IT. Information technology capabilities include IT 
infrastructure and IT management capabilities, which complement each other and contribute 
to the creation of IT value in value chain activities. The implementation process also depends 
on the internal organization and the environment (Xiaowen et al., 2015).

Manufacture technology is a factor that enhances the competitiveness of enterprises. 
The studies have shown that whether it is upgrading the production of new terminal parts 
with artificial intelligence technology or applying production line processes of smart 
manufacturing, then production technology capability ahead of other industries in the same 
industry is a key factor to the success of the digital transformation of enterprises (Xiaowen 
et al., 2015).

* Organizational Context
“Organizational factors in the TOE framework refer to the influence of organizational 

management factors on technology, including organizational resources and capabilities, 
organizational strategy, organizational structure, and managerial traits. These factors 
influence digital transformation by influencing the adoption and implementation of 
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organizational digital transformation decisions” (Ji & Li, 2022, 24). Organizational factors 
include organizational capabilities and capabilities, digitalization strategy, organizational 
structure and senior management.

Resources and capabilities of the Enterprise can be what is available, including facilities 
and human resources. This is a factor that can hinder or help the Enterprise to develop 
through operating existing resources or mobilizing external resources. If the resources are 
good, but the organization does not build a digital strategy in accordance with the position of 
the organization, it will not be able to promote the strengths of the organization. 

Digitalization Strategy plays a key role in creating awareness of digital transformation 
and through active communication from top to bottom by managers, all employees are 
mobilized to actively participate in the digital transformation of the enterprise, creating an 
organizational climate for the enterprise that is open to digital transformation and willing 
to learn digital expertise, and forming a good corporate culture that is easy to generate 
digital transformation. This is the key to promoting the successful digital transformation of 
enterprises (Ji & Li, 2022, 24).

Organizational structure and senior management are integral factors in the success of 
the digital transformation process. It can be said that the organizational factor is the key 
factor, in helping the digital transformation process to be successful or unsuccessful because 
it holds the role of the organization, operating the organization’s resources effectively or 
ineffective.

* Environmental Context.
Industry digitization level: Under the dynamic aspect of the environment, innovation, 

changing customer tastes and technological advancement are key factors in the digital 
transformation of companies. Under the face of environmental uncertainty, socioeconomic 
attributes and industry competition drives companies’ digital transformation; In the view of 
the complexity of the environment, the heterogeneity and interoperability requirements of the 
business environment have become an important driving factor in the digital transformation 
of enterprises (Priyatma & Mohamed, 2011). Environmental factors are affected by the 
degree of digitization, supporting policies and relationships with partners. This factor is also 
not separate from the organizational factor, but through the organization, the digitalization 
level and determining the quality of relationships and interactions with support policies can 
be established through the organization.

Policy support: With their limited resources in digital transformation, organizations 
desperately need outside support. It has been shown that government support is an important 
factor in the success of the digital transformation of enterprises (Vogelsang et al., 2018). 
“As policymakers, governments can support the digital transformation agenda of SMEs by 
developing and strengthening supportive policies and programs” (Ji & Li, 2022, 25).

Partner Relationship: External collaboration is a way to obtain additional resources 
that can compensate for the company’s shortcomings and help it obtain the necessary 
conditions for digital transformation. “Therefore, partnership building and value co-creation 
mechanisms have become important factors for companies to achieve digital transformation 
as a way to access collaborative resources, realize synergies and create market value” (Ji & 
Li, 2022, 25).
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2.3. Methods
The authors use qualitative research methods through case studies in Danang City, 

which is the most successful locality in digital transformation in 2020-2021. 
Research data.
The data used in the research are mainly secondary data collected from the system of 

connected papers, ScienceDirect with prestigious articles and journals in the world in the 
field of leadership and management of public administration, business administration, and 
digital transformation. These data are used to clarify the rationale for digital transformation, 
e-government, leadership, leadership staff, and public administration management. In 
addition, the secondary data used to analyze digital transformation in Danang are collected 
from official reports from the Government of Vietnam and experts in conferences and 
prestigious domestic magazines.

3. Results and discussion: 
3.1 Analysis context
Looking back at the results of the digital transformation process in the past period, it 

can be affirmed that the directing and leading role of the Party committee and the government 
plays a decisive role. At the same time, to promote digital transformation, localities need to 
determine that they must join forces to successfully implement the set goals, the case of 
Danang City is an example. Before 1997, Danang City belonged to Quangnam - Danang 
province with small space, poor infrastructure, and a lack of economic motivation. On 
January 1, 1997, Danang officially became a city directly under the Central Government. On 
June 17, 2002, the Prime Minister issued Decision No. 465/QD-TTg approving the master 
plan adjustment project to 2020, vision to 2030. On October 16, 2003, the Central Executive 
Committee issued Resolution No. 33/QD/TW on the construction and development of 
Danang city in the period of industrialization and modernization of the country. These are 
considered solid foundations to create momentum for a transformation period of Danang 
City as well as evaluate the drastic intervention of the City’s leaders.

3.2 Some results of digital transformation in Danang
2020 is the first year of Vietnam’s digital transformation towards the goal of 2025, with an 

orientation to 2030. The results of the five localities with the highest digital conversion index.

DTI 
Ranking Province, city Digital 

government
Digital 

economy Digital society DTI

1 Danang City 0.5346 0.4155 0.4964 0.4874

2 Hue 0.5220 0.3040 0.3655 0.4097

3 Bac Ninh 0.4449 0.3668 0.4052 0.4096

4 Quang Ninh 0.4513 0.3019 0.3955 0.3897

5 Ho Chi Minh City 0.4446 0.3136 0.3764 0.3848

Table 1: DTI Value and 3 pillars of Digital Government, Digital Economy and 
Provincial Digital Society.

Source: DTI Report in 2020
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With a value of 0.4874, Danang ranked first in DTI in 2020 and topped all three pillars 
of Digital Government, Digital Economy and Digital Society. This result reflects the capacity 
of Danang City through being ranked for many consecutive years in the top position in 
the report on assessing the level of information technology application. This position will 
continue to be held in 2021.
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1 Danang City 16 6 3 2 1 2 2 1

2 Hue 3 6 2 15 2 1 10 13

3 Ho Chi Minh City 10 4 1 11 32 4 1 29

4 Bac Ninh 16 4 7 34 5 9 21 10

5 Lang Son 41 23 15 1 10 13 5 6

Table 2: DTI Ranking 2021
Source: DTI Report in 2021

Unlike 2020, the DTI 2021 score is not the sum of the scores of the Three Pillars 
of Digital Government, Digital Economy and Digital Society, but the sum of the scores 
of 9 indicators: digital awareness, digital institutions, digital infrastructure, digital human 
resources, network information security, digital government, digital economy and digital 
society (smart cities are not pointed). In 2021, Danang is still the leading locality in digital 
transformation.

Danang is one of a few localities that have deployed many digital platforms to serve 
state management. Some of the important digital platforms are the City LGSP Platform; 
Smart City Operations Monitoring Center (IOC) Platform; Centralized data aggregation and 
analysis platform; online data monitoring platform; Overall provincial governance platform; 
Virtual assistant platform. Danang city won the first prize for 12 consecutive years in the ICT 
index in the provinces and won the ASOCIO smart city award 2019. Furthermore, Danang 
has deployed an open data portal to provide data and publicize information to people and 
businesses. Besides, the city also established a monitoring centre with 200 smart traffic 
cameras, 1,800 specialized security cameras, and 34,500 surveillance cameras mobilized 
from people and businesses...; 100% of medical units deploy electronic medical applications 
on a common platform; 98% of people and businesses are satisfied when using applications 
and utilities in the digital environment (Van Minh, 2022).
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3.3 Analysis 
To assess the role of City leaders in digital transformation, the authors also consider 

another criterion to evaluate the City’s leadership effectiveness, which is the Provincial 
Competitiveness Index (PCI).

YEAR PCI (/100) POSITION (/63) RANKING GROUP

2021 70.42 4 Very good

2020 70.12 5 Very good

2019 70.15 5 Very good

2018 67.65 5 Good

2017 70.11 2 Very good

2016 70.00 1 Very good

2015 68.34 1 Very good

2014 66.87 1 Very good

2013 66.45 1 Very good

2012 61.71 12 Good

2011 66.98 5 Good

2010 69.77 1 Very good

2009 75.96 1 Very good

2008 72.11 1 Very good

2007 72.96 2 Very good

2006 75.39 2 Very good

2005 70.67 2 Good

Table 3: PCI index ranking of Danang in the period of 2005-2021
Source: Authors summarize the CPI report from 2005 to 2021

Besides the success of being the leading locality in digital transformation for two 
consecutive years, Danang is also known as a dynamic, open and always creating the best 
environment for businesses to develop. This is reflected in the ranking of the Provincial PCI 
Index. From 2005 to 2021, Danang City has seven years with the First ranking, four years 
with the Second ranking, and 11 years in the Very good ranking group. This proves that 
not only has succeeded in digital transformation, but the leaders of Danang City have also 
successfully built a synchronously developed locality, creating a favourable environment for 
economic sectors to develop, creating a miracle Han River.

The Leadership role of Danang City in the success of the digital transformation is 
reflected in each specific factor.
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The first is the technology factor: 
Danang City takes organizations and citizens as the centre, which will focus on 3 main 

pillars: Firstly, the pillar is related to infrastructure. Specifically, the current infrastructure of 
the City for the transmission environment, including 600km of fibre optic cables to connect 
from the City People’s Committee to each district, each commune, and digital technology 
service groups in the localities. In addition, the construction of a data centre to ensure 
computing and storage infrastructure to serve the connection of people and applications of 
the City’s government, creating favourable conditions for businesses to use data centres of the 
City, in which especially startups can use these data centre infrastructures. The second pillar 
is data. Danang City, in the process of implementing e-government as well as in the process 
of implementing information technology applications, collects data, especially people’s 
data, in which the citizen database of Danang City through the building of a database of 
household registration, helping people to submit public service dossiers. The third pillar is 
smart devices. These smart applications provide services to the people, in which, at present, 
Danang has nearly 600 databases, and through nearly 600 these databases help residents 
and visitors can search (Hoàng Việt & Mạnh Chung, 2022). Danang built an Intelligent 
Operation Center (IOC) to ensure the sharing and connection of data to the people as well as 
effectively deploying online public services.

Secondly: Organizational factors
Regarding the implementation, the leaders of Danang City have been proactive, and 

drastic and come up with digital transformation strategies through the issuance of Resolution 
No. 05 on June 7, 2021, and the City People’s Committee has also issued the Digital 
transformation project in Danang city to 2025 with orientation to 2030 in Decision 2870 
dated August 28, 2021. In which, digital transformation is identified as a new driving force 
and an opportunity to solve “bottlenecks”, create breakthroughs in the city’s development 
and at the same time mobilize the participation of both the political system and the whole 
society to participate in the City’s digital transformation.

Human resources for transformation are also focused on by Danang through documents 
to attract talents, creating the best environment for high-quality labour sources to not only have 
a satisfactory income but also a good working environment to develop capacity. Specifically, 
in Resolution No. 107/2017/NQ-HDND dated July 7, 2017, of the People’s Council of 
Danang city; Decision No. 28/2019/QD-UBND dated June 4, 2019, the People’s Committee 
of Danang City issued Regulations on the implementation of the policy of developing high-
quality human resources in the public sector in Danang city (Quoc Tin, 2019). As of 2020, 
Danang city has received and arranged jobs for 1,269 people who graduated from at least 
the full-time public universities (of which, PhD: 25 people; masters and doctors: 283 people, 
bachelor: 961 people). Arranged at the administrative office of 591 people (Anh Cao, 2020). 
The success factor in digital transformation in Danang is thanks to the Party committee, the 
government plays a decisive role, and directs and organizes the implementation of solutions 
and the best way according to the plan and set targets.

Thirdly: Environmental factors.
The government directs and issues policies to encourage businesses to create technology 

platforms for people to have the most favourable access to the solutions offered by the 
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government, turning people from beneficiaries into participants, joining hands and forces 
with the government to implement solutions to strengthen the management capacity of the 
government. Danang city has created conditions, a playground for businesses to transform 
digitally, the depth of the Government leaders in grasping the needs of businesses and people 
to see the real needs of people; furthermore, the propaganda and persuasion for people’s trust 
and support is very well done by Danang city’s government.

Danang is a locality with a late starting point, but the government leaders know how 
to take advantage of the natural advantages, the results of the industrial revolution 4.0, 
typically digital transformation, gathering talents. All these factors have turned Danang City 
into a livable city and it has become a typical example of economic development and social 
security. For the success of digital transformation, Danang has prepared the foundation and 
synchronously solved related issues, the success of the digital transformation is not unique 
but the success of Danang’s public administration. The role of the leaders of Danang City in 
the success of the digital transformation is reflected in the organizational and environmental 
factors. At the organizational factor, in the context of Organization structure and senior 
management, the role of the Leader is shown in building an appropriate management 
structure, strategy and plan for digital transformation. The senior leaders have both made 
the right decisions as well a good job of communicating. In addition, the leaders of Danang 
City have issued many policies to create favourable conditions for parties involved in digital 
transformation, connecting both the private and public sectors.

4. Recommendations and solutions.
 Through analyzing the digital transformation situation of Danang City, showing that 

the role of local leaders has an effective impact on the organization and creating a favourable 
environment for the parties involved, the authors propose some recommendations as follows:

First, the localities actively develop digital transformation strategies suitable to local 
conditions, focusing on technical infrastructure, and implementation methods and creating 
an environment for businesses and people to participate in digital transformation. The 
local government leaders are the bridge between the public and private sectors in digital 
transformation.

Second, It is necessary to appoint qualified and capable leaders in charge of digital 
transformation. Hence qualified human resources for digital transformation should be 
developed.

Third, it is necessary to mobilize all local resources through the consensus of local 
leaders, departments, agencies, the Fatherland Front, women’s organizations, youth 
organizations, and connections of people together with businesses.

Fourth, it should strengthen communication and propaganda to raise awareness about 
digital transformation so that organizations can implement a digital transformation, focusing 
on the digital society.

Fifth, local leaders need to properly identify the problem of digital transformation, 
persevere and agree to implement a digital transformation, and build a digital society and 
culture in the locality.
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GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIG DATA HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
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Tóm tắt: Bài viết đã tập trung nghiên cứu những khái niệm cơ bản về dữ 

liệu lớn, phân tích dữ liệu lớn - một công nghệ số hiện đại. Bài viết cũng nghiên 
cứu dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu lớn và giới thiệu về ứng dụng công nghệ dữ liệu 
lớn trong một số doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới. Đồng thời, bài viết chỉ ra thực 
trạng ứng dụng dữ liệu lớn tại một số doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. Qua đó, bài 
viết đề xuất một giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ tại 
Việt Nam bởi thuật toán SWFP-miner khai phá tập mục phổ biến với trọng số trên 
dòng dữ liệu sử dụng mô hình cửa sổ trượt nhằm tăng doanh số bán hàng và tạo 
ra lợi thế cạnh tranh với các thủ khác trong bối cảnh nền kinh tế mới.

Từ khóa: Big data, dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu, khai phá tập phổ biến, 
dòng dữ liệu, doanh nghiệp bán lẻ.

BIG DATA TECHNOLOGY APPLICATION SOLUTION SUPPORTING 
FOR RETAIL BUSINESSES IN VIETNAM

Abstract: The paper concentrated on studying the basic theories of Big 
data, big-data analysis - mordern digital technology and introduced big data 
application that applyied in some retail companies in the world. Simultaneously, 
the paper showed situation of big data applied on some retail businesses in Vietnam. 
Therefore, the paper proposed a big-data application solution supporting retail 
companies in Vietnam by SWFP-miner algothrithm mining weighted frequent 
itemsets over data stream data stream using the sliding window model to increase 
profit and make advanced competition with other competitors in the new economic 
context.

Keywords: Big data, data mining, mining weighted frequent itemsets, data 
stream, retail businesses

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu, đặc biệt với sự ảnh hưởng của 

đại dịch toàn cầu Covid-19 với diễn biến phức tạp và khó lường (từ cuối tháng 12 
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năm 2019 đến nay), khách hàng (người tiêu dùng) đã và đang có xu hướng gia tăng chuyển 
dịch từ mua hàng truyền thống sang trực tuyến (online). 

Theo báo cáo của Ninja Van Group (Công ty Bưu chính Thương mại điện tử (e-logistics)) 
đang hoạt động tại các nước Đông Nam Á công bố Báo cáo nghiên cứu về hình thức kinh 
doanh thương mại điện tử xuyên biên giới đã dự báo: năm 2022, số lượng người Việt Nam 
mua sắm hàng trực tuyến lên đến hơn 51 triệu, tăng 13.5% so với năm 2021, tổng chi tiêu 
cho việc mua sắm trực tuyến đạt 12.42 tỷ USD. 

Cùng thời điểm này Google Temasek Bain & Company dự báo quy mô của nền kinh tế 
số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và đứng vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á vào 
năm 2025. Theo đó, Việt Nam là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á với số lượng mua hàng 
trực tuyến trung bình khoảng 104 đơn hàng/năm, có 73% đáp viên cho biết họ thường xuyên 
mua sắm hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và 59% cho biết họ đã từng nhiều lần 
đặt hàng hoặc mua sắm trên các website quốc tế. Việt Nam hiện đang chiếm 15% tổng thị 
trường mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á, chỉ đứng sau Thái Lan với tỷ lệ 16% và ngang 
bằng với Philippines.

Theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam (Bộ Công Thương) công bố, đã dự báo 
quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ (B2C) của Việt Nam năm 2022 ước đạt 16.4 
tỷ USD, tăng trưởng 20% so với năm 2021. Điều này chứng tỏ, thương mại điện tử tại Việt 
Nam đã phát triển mạnh mẽ. 

Mặt khác, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã rất quan tâm đến công cuộc 
chuyển đổi số, với trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Trong 
đó, Chính phủ đề ra, năm 2022 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân 
làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Giai đoạn từ năm 2022- 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc 
chuyển đổi số với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa 
phương. Đối với các doanh nghiệp, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích các 
doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới. 

Nhận thấy, quyết tâm của Chính phủ là điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp trong 
mọi lĩnh vực nói chung và lĩnh vực bán lẻ nói riêng có thời cơ và thuận lợi để thể thực hiện 
chuyển đổi số. 

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số là những bước đi đầu tiên của các doanh nghiệp bán 
lẻ tại Việt Nam nên họ gặp không ít khó khăn. 

Trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp bán lẻ cần phải trang bị nhiều công nghệ số 
như: Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), 
dữ liệu lớn (big data), thực tế ảo (Virtual Reality - VR), thực tế ảo tăng cường (Augmented 
Reality - AR), điện toán đám mây (Cloud computing),... Ở đó, dữ liệu lớn cho phép doanh 
nghiệp bán lẻ hiểu rõ hơn về thói quen mua sắm của khách hàng và cách thu hút khách hàng 
mới; ghi nhận hành vi của khách hàng thông qua trải nghiệm khách hàng; tăng doanh số bán 
hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh với các thủ khác.

Bài viết đã tập trung nghiên cứu những khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn, phân tích dữ 
liệu lớn - một công nghệ số hiện đại. Bài viết cũng nghiên cứu dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu 
lớn và giới thiệu về ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong một số doanh nghiệp bán lẻ trên 
thế giới. Đồng thời, bài viết chỉ ra thực trạng ứng dụng dữ liệu lớn tại một số doanh nghiệp 
bán lẻ Việt Nam. Qua đó, bài viết đề xuất một giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn hỗ trợ doanh 
nghiệp bán lẻ tại Việt Nam bởi thuật toán SWFP-miner khai phá tập mục phổ biến với trọng 



158 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

số trên dòng dữ liệu sử dụng mô hình cửa sổ trượt nhằm tăng doanh số bán hàng và tạo ra lợi 
thế cạnh tranh với các thủ khác trong bối cảnh nền kinh tế mới.

1. GIỚI THIỆU
Dữ liệu lớn (big data) là tài sản thông tin, mà những thông tin này có khối lượng dữ liệu 

lớn, tốc độ cao và dữ liệu đa dạng, đòi hỏi phải có công nghệ mới để xử lý một cách hiệu quả 
nhằm đưa ra các quyết định hiệu quả, khám phá được các yếu tố tiềm ẩn trong dữ liệu và tối 
ưu hóa được quá trình xử lý dữ liệu”. 

Dữ liệu lớn là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà 
các ứng dụng mà sử dụng công cụ xử lý dữ liệu truyền thống rất khó. Hay dữ liệu lớn mô tả 
các tập dữ liệu lớn, đa dạng, gia tăng liên tục theo thòi gian, được tạo ra với khối lượng lớn 
và tốc độ cao. 

Trong ngành bán lẻ, dữ liệu lớn được ứng dụng phổ biến để ghi nhận hành vi khách 
hàng từ đó cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tập dữ liệu lớn được thu thập trên nhiều nền 
tảng khác nhau (webpage, Facebook, Tiktok Shop/Live, Instagram Live, WhatsApp, Wechat, 
Amazon Live,...), các kho ứng dụng (apps store) dành cho máy tính và các thiết bị di động 
thông minh, thẻ khách hàng thân thiết, điểm bán hàng POS, và các thiết bị giám sát cảm biến 
(RFID) trong Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT).

Dữ liệu lớn có 5 đặc trưng, được định nghĩa bởi 5V, đó là Volume (khối lượng), Velocity 
(vận tốc), Variety (đa dạng), Veracity (tính xác thực) và Value (giá trị). Các đặc trưng của dữ 
liệu lớn được thể hiện trong hình 1.

Hình 1. Năm đặc trưng của big data 

(Nguồn: https://investbook.vn)

Phân tích dữ liệu lớn (big data analytics) là một quy trình hoàn chỉnh kiểm tra các tập 
dữ liệu lớn thông qua các công cụ và quy trình khác nhau để khám phá ra các mẫu còn tiềm 
ẩn, mối tương quan ẩn, xu hướng có ý nghĩa và các thông tin chi tiết khác để đưa ra quyết 
định dựa trên dữ liệu nhằm mục tiêu tốt hơn.

Phân tích dữ liệu lớn trong các doanh nghiệp bán lẻ tạo điều kiện cho việc cung cấp nhu 
cầu theo thời gian thực; dự báo, dự đoán công suất hiện tại và tối ưu hóa các cấp độ của chuỗi 
cung ứng (supply chain). Ngoài ra, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định tập khách 
hàng quan trọng nhất, xác định chiến lược mở rộng, khả năng của nguyên vật liệu,... Phân 
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tích dữ liệu lớn cung cấp một cách hiệu quả hơn và nhanh hơn để thu thập, quản lý, phân 
phối và kiểm soát thông tin có cấu trúc và không có cấu trúc trên các kênh thương mại điện 
tử. Mặt khác, phân tích dữ liệu lớn trong các doanh nghiệp bán lẻ nhằm phân tích dữ liệu để 
cải thiện thông tin tiềm ẩn về khách hàng, cung cấp thông tin cho các chiến dịch tiếp thị hiệu 
quả, hỗ trợ điều chỉnh quy mô hoạt động dữ liệu tăng hiệu quả hoạt động và cung cấp thông 
tin cho quá trình phát triển sản phẩm. 

Một quy trình phân tích dữ liệu lớn được thực hiện theo 8 giai đoạn: (1) Đánh giá 
nghiệp vụ doanh nghiệp; (2) Xác định nguồn dữ liệu; (3) Lọc dữ liệu; (4) Trích xuất dữ liệu; 
(5) Tổng hợp dữ liệu; (6) Phân tích dữ liệu; (7) Trực quan hóa dữ liệu và (8) Kết quả phân 
tích cuối cùng (được cung cấp cho các bên liên quan) của doanh nghiệp. 

Các loại phân tích dữ liệu lớn bao gồm: Phân tích mô tả, phân tích chẩn đoán, phân tích 
dự đoán và phân tích đề xuất.

Tại các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới, ngoài việc ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn 
còn được sử dụng kết hợp đồng thời với các công nghệ số khác nhằm tăng hiệu suất và hiệu 
quả trong toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Các công nghệ số kết hợp với dữ liệu lớn 
như: Công nghệ IoT (Internet of Things); điện toán đám mây (cloud computing); trí tuệ nhân 
tạo (Artificial Intelligence - AI); thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR); chuỗi khối 
(Blockchain); robot (Robotics). 

Công nghệ IoT cung cấp kết nối Internet giữa các thiết bị để tạo ra một môi trường 
thông minh, làm cho máy móc đủ thông minh và đưa ra những phân tích, xử lý các luồng dữ 
liệu theo real-time mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào để đưa ra các quyết định kiểm soát 
một cách hiệu quả. Còn Big Data có độ trễ giữa thời điểm dữ liệu được thu thập và khi dữ 
liệu được xử lý, mục đích chính để con người phân tích tập hợp dữ liệu khổng lồ đó để dẫn 
đến các quyết định tốt hơn và các động thái kinh doanh chiến lược. Việc áp dụng bổ sung 
giữa dữ liệu lớn và IoT có thể hữu ích cho doanh nghiệp bán lẻ trong: nghiên cứu thị trường, 
tiết lộ xu hướng khách hàng, tìm mối tương quan ẩn và phát hiện các thông tin mới...

Công nghệ điện toán đám mây, cung cấp một môi trường đáng tin cậy, có thể truy cập 
và có thể mở rộng để các hệ thống dữ liệu lớn hoạt động. Các đám mây phát triển và cung 
cấp các giải pháp cho môi trường dữ liệu lớn phù hợp trong khi lưu trữ truyền thống không 
thể đáp ứng các yêu cầu xử lý dữ liệu lớn, bên cạnh nhu cầu trao đổi dữ liệu giữa các vị trí 
lưu trữ phân tán khác nhau. Điện toán đám mây cung cấp các giải pháp và giải quyết các vấn 
đề với dữ liệu lớn. Điện toán đám mây được xây dựng cho khối lượng công việc có mục đích 
chung và tập hợp tài nguyên được sử dụng để cung cấp tính linh hoạt theo yêu cầu. Do đó, 
môi trường điện toán đám mây dường như rất phù hợp với dữ liệu lớn. Các lợi ích khi phân 
tích dữ liệu lớn trong đám mây: Cải thiện phân tích, cơ sở hạ tầng đơn giản hóa, Giảm chi 
phí, bảo mật và quyền riêng tư.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo có mối quan hệ cộng hưởng. 
AI yêu cầu quy mô dữ liệu khổng lồ để tìm hiểu và cải thiện quy trình ra quyết định và phân 
tích dữ liệu lớn tận dụng AI để phân tích dữ liệu tốt hơn. Bằng cách kết hợp dữ liệu lớn và 
công nghệ AI, các doanh nghiệp bán lẻ có thể cải thiện hiệu suất và hiệu quả kinh doanh 
bằng cách: Dự đoán và tận dụng các xu hướng thị trường và ngành mới nổi; phân tích hành 
vi người tiêu dùng và tự động hóa phân khúc khách hàng; cá nhân hóa và tối ưu hóa hiệu suất 
của các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số; Sử dụng các hệ thống hỗ trợ quyết định thông minh 
được thúc đẩy bởi dữ liệu lớn, AI và phân tích dự đoán.
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Công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo, sự kết hợp giữa AR và VR có thể mở ra 
một thế giới khả năng để sử dụng dữ liệu lớn tốt hơn. VR và AR trên thực tế có thể cải thiện 
cách cảm nhận dữ liệu và thực sự có thể là giải pháp để tận dụng lượng lớn dữ liệu chưa 
sử dụng. Bằng cách trình bày dữ liệu ở dạng 3D, người dùng sẽ có thể giải mã những điểm 
chính từ dữ liệu tốt hơn và nhanh hơn với sự hiểu biết dễ dàng hơn. Việc trực quan hóa dữ 
liệu lớn bằng VR và AR có thể cắt giảm đáng kể thời gian dành cho phân tích dữ liệu khách 
hàng. Công nghệ AR và VR cũng là cách để không lãng phí khối lượng dữ liệu lớn về khách 
hàng được tạo và thu thập cũng như hiểu rõ hơn về chúng.

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain), việc kết hợp chuỗi khối và dữ liệu lớn sẽ mở ra rất 
nhiều cơ hội trong bán lẻ tại các doanh nghiệp. Chuỗi khối thực sự có thể khắc phục nhiều 
thách thức về dữ liệu lớn và cuối cùng sẽ làm cho dữ liệu trở nên có giá trị hơn vì nó mang 
lại chất lượng và bảo mật tốt hơn. 

Chuỗi khối mang lại các lợi ích trong quá trình chuyển đổi dữ liệu lớn: Kiểm soát việc 
chia sẻ dữ liệu; tìm kiếm thông tin giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hành động 
của mình và nhận ra các xu hướng mới trong việc sử dụng tiền điện tử; bảo mật dữ liệu nâng 
cao; ngăn chặn gian lận; nâng cao chất lượng dữ liệu và truy cập dễ dàng; cung cấp thông tin 
chi tiết theo thời gian thực.

Công nghệ Robotics, có thể coi công nghệ này là sức mạnh tổng hợp của các công nghệ 
đa chiều cho không gian bán lẻ, tăng cường các quy trình bán lẻ. Đặc biệt, sự hợp nhất của 
các công nghệ: dữ liệu lớn và phân tích; tính di động và điện toán toàn diện; điện toán đám 
mây; truyền thông xã hội và trí tuệ nhân tạo và Robotics làm tăng sức mạnh cho không gian 
bán lẻ. Sử dụng thẻ RFID gắn vào kệ hàng, sản phẩm và cách bố trí cửa hàng có thể giúp 
nắm bắt dữ liệu về sở thích, chuyển động, quyết định mua hàng và thậm chí cả xu hướng mua 
hàng của khách hàng. Mặt khác, với sử dụng kệ thông minh - là sản phẩm phụ của việc kết 
hợp IoT trong lĩnh vực quản lý hàng tồn kho của ngành bán lẻ. Kệ thông minh tạo điều kiện 
giám sát tự động hàng tồn kho và gửi cảnh báo tới các cơ quan chức năng liên quan nếu một 
mặt hàng nào đó sắp hết hàng hoặc sắp hết hạn sử dụng. Tương tự như vậy, thẻ RFID được 
gắn vào sản phẩm kết hợp với phân tích theo quy định và dự đoán có thể giúp khách hàng 
đưa ra quyết định mua hàng chính xác nhất. 

2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN TẠI CÁC DOANH 
BÁN LẺ VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp bán lẻ đã và đang nhận thấy lợi ích và cơ 
hội mang lại của công nghệ số và đặc biệt là của dữ liệu lớn như: giúp cho việc phân tích thị 
trường cạnh tranh và sự quan tâm của khách hàng. Dữ liệu lớn giúp xác định hành trình trải 
nghiệm, xu hướng mua sắm và sự hài lòng của khách hàng. Thông qua dữ liệu lớn thu thập 
được và các công nghệ số hiện đại có thể cải thiện hiệu suất và hiệu quả bán hàng cho các 
doanh nghiệp bán lẻ của mình. 

Dưới đây là một số thực trạng ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và một số công nghệ số 
khác tại Việt Nam trong những năm gần đây:

Hãng sơn Dulux đã ứng dụng công nghệ AR kết hợp dữ liệu lớn để khách hàng có thể 
thử các màu sơn trên bức tường nhà mình trước khi họ quyết định có nên mua sản phẩm 
sơn nào đó hay không. Hay như của hàng trực tuyến Sephora (chính thức có tại Việt Nam 
vào tháng 3/2022) đã ứng dụng công nghệ AR để các khách hàng có thể trải nghiệm các sản 
phẩm mỹ phẩm mà không cần sử dụng trực tiếp lên da mặt. 
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Chuỗi cửa hàng Walgreen Việt Nam đã sử dụng điện toán đám mây và các công cụ 
phân tích dữ liệu lớn bán lẻ để cải thiện hiệu quả dịch vụ hỗ trợ tại cửa hàng để cải thiện dịch 
vụ hỗ trợ khách hàng. Các công cụ phân tích dữ liệu lớn được đưa vào sử dụng tại 8.100 cửa 
hàng để xác định địa điểm và thời điểm các cuộc gọi từ khách hàng diễn ra thường xuyên 
nhất, giải quyết tất cả các vấn đề này và giải phóng nhân sự. 

 Với phân tích dữ liệu lớn trong bán lẻ, có sự sự hợp tác của Pantene và Walgreen và 
Kênh thời tiết. Kênh thời tiết đã thu thập dữ liệu về mức độ ẩm trong không khí và thời gian 
sẽ cao nhất. Điều này đã giúp Pantene và Walgreen quảng cáo sản phẩm của họ liên quan đến 
các vấn đề về tóc mà người phụ nữ có thể gặp phải do độ ẩm trong không khí tăng lên. Qua 
đó, phụ nữ tìm kiếm ngày càng tăng lên về sản phẩm tại các cửa hàng địa phương của họ để 
ngăn mình khỏi bất kỳ vấn đề về tóc tăng lên rõ rệt.

Chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart cũng đã triển khai trí tuệ nhân tạo và học máy để dự đoán 
các nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa hoạt động của họ. Từ năm 2015, Walmart đã thử 
nghiệm phần mềm nhận dạng khuôn mặt để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Phần mềm 
nhận dạng khuôn mặt kết hợp máy có khả năng nhận biết mức độ thất vọng của khách hàng 
khi thanh toán và kích hoạt cảnh báo để đại diện dịch vụ khách hàng xử lý vấn đề. 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô đã triển khai ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân 
tạo trong công tác quản lý bán hàng. Theo cách ứng dụng này việc khai thác dữ liệu, việc 
xử lý đơn hàng rất dễ dàng và nhanh chóng thông qua việc gợi ý đơn hàng một cách chính 
xác và hiệu quả cho cửa hàng bán lẻ, đặc biệt dữ liệu được cá nhân hoá theo từng điểm bán. 
Mondelez Kinh Đô cũng đã mở rộng triển khai giải pháp dữ liệu lớn và ứng dụng tri tuệ nhân 
tạo trong hoạt động kinh doanh với các đối tác bán lẻ của mình. Giai đoạn thử nghiệm ứng 
dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đã triển khai tại hơn 22.000 cửa hàng và cho thấy kết quả 
doanh thu tại những nơi có triển khai ứng dụng bán hàng với trí tuện nhân tạo đạt mức tăng 
trưởng cao hơn 30% trong 3 tháng gần nhất. Với kết quả đó, Mondelez Kinh Đô đặt mục tiêu 
mở rộng triển khai dự án này tại tất cả các cửa hàng vào đầu năm 2022.

Giải pháp Vision AI cho phép: Thống kê lưu lượng người, phương tiện, vật thể; nhận 
diện khuôn mặt; phân tích đặc điểm và hành vi; nhận diện vật thể. Vision AI Đã được triển 
khai tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City đã và đang thúc đẩy  trải 
nghiệm khách hàng tại điểm bán, tối ưu quản trị vận hành và ghi nhận những kết quả vượt 
trội như đo đếm và phân tách thông tin trung bình của 126,000 khách hàng/ngày đến mua 
sắm và tham quan. 

Công ty cổ phần công nghệ Sendo đã phân tích dữ liệu lớn trên 5 triệu sản phẩm được 
bán bởi trên 80.000 cửa hàng đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong quá trình xử lý, nhằm bảo đảm 
loại trừ chính xác hàng giả, hàng nhái; và kiểm tra độ tin cậy về giá bán cuối cùng của các 
của hàng trong thời gian Lễ hội bán hàng.

Chợ Tốt (thuộc Tập đoàn Carousell) là đơn vị ứng dụng dữ liệu kinh doanh khá thành 
công. Việc ứng dụng dữ liệu lớn về dòng xe, giá xe để đưa ra gợi ý giá cả các mẫu xe, giúp 
người bán dễ dàng quyết định hơn trong quá trình đăng bán, cũng dựa vào dữ liệu hành vi tìm 
kiếm của người dùng để đưa ra những gợi ý mẫu xe phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng.

Trên thực tế trên thực tế dữ liệu lớn đang được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế - xã hội, tạo những chuyển biến tích cực, giúp gia tăng hiệu quả và tăng năng suất của tổ 
chức và doanh nghiệp.
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Trong bán lẻ, dữ liệu lớn mang lại nhiều cơ hội bằng cách phân tích thị trường cạnh 
tranh và sự quan tâm của khách hàng đến doanh nghiệp. Việc phân tích này dựa trên các tập 
dữ liệu lớn về khách hàng mà doanh nghiệp thu thập được. Nó hỗ trợ xác định hành trình trải 
nghiệm, xu hướng mua sắm và sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, phân tích dữ liệu lớn đưa 
ra nhiều thông tin còn tiềm ẩn, mối tương quan ẩn, xu hướng có ý nghĩa và các thông tin chi 
tiết khác giúp cho cải thiện hiệu suất và hiệu quả bán hàng của các doanh nghiệp.

Những ứng dụng hiệu quả của big data trong bán lẻ giúp cho doanh nghiệp bán lẻ thực 
hiện tốt cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, phân tích hành trình khách hàng, dự đoán nhu 
cầu khách hàng và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 

Dữ liệu lớn giúp nhà quản lý xây dựng chiến lược kinh doanh mới để phù hợp với xu 
hướng sự thay đổi (hành vi, nhu cầu,...) của khách hàng. Nhà bán lẻ có thể biết nhóm các 
khách hàng nào thường xuyên mua sắm các mặt hàng nào, nhóm các mặt hàng mà khách 
hàng thường xuyên mua cùng nhau, nhóm các mặt hàng nào mà bán được ít nhất, doanh thu 
bán được cho các khách hàng thường xuyên mua sắm này với một ngướng tối thiểu là bao 
nhiêu,.... Qua đó, nhà bán lẻ cần xác định bố trí các sản phẩm trên kệ hàng một cách phù hợp 
nhất để đánh trúng tâm lý của khách hàng cũng như cần đề ra chiến lược kinh doanh mới, tối 
ưu nhất nhằm giảm chi phí, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

 Phân tích dữ liệu lớn trong bán lẻ cho phép các doanh nghiệp tạo các đề xuất cho khách 
hàng dựa trên lịch sử mua hàng, sở thích, thói quen mua sắm, nhân khẩu học,... Kết quả của 
phân tích dữ liệu lớn là cơ sở để phân tích thị trường, dự báo xu hướng và đưa ra quyết định 
chiến lược của doanh nghiệp bán lẻ.

Để phân tích dữ liệu lớn hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp thì cần có công cụ (phần 
mềm) phân tích dữ liệu, nhưng để có phần mềm tốt cần có thuật toán tốt. Trong phần tiếp 
theo chúng tôi đề xuất một giải pháp phân tích dữ liệu lớn trong các doanh nghiệp bán lẻ 
bằng phương pháp định tính. Ở đó, sử dụng thuật toán khai phá dòng dữ liệu lớn hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam. 

3. GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN KHAI TẬP PHỔ BIẾN VỚI TRỌNG 
SỐ TRÊN PHÁ DÒNG DỮ LIỆU TRONG BÁN LẺ

3.1. Đánh giá nghiệp vụ kinh doanh
Giả sử một doanh nghiệp bán lẻ (siêu thị, đại siêu thị, trung tâm mua sắm,,...) bán hàng 

hóa hay dịch vụ cho khách hàng để họ sử dụng vào mục đích cá nhân khác nhau. Hàng hóa 
hay dịch vụ của doanh nghiệp bán lẻ có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo 
đảm chất lượng. 

Doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh với số lượng lớn các mặt hàng (có thể hàng nghìn, đến 
hàng trăm nghìn mặt hàng khác nhau) và theo đơn vị thời gian (ngày, tuần, tháng, quý,...) 
doanh nghiệp có mối quan hệ giao dịch (số lượng khách hàng) rất lớn và các khách hàng có 
thể mua hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn đơn hàng trong một đơn vị thời gian.

Mặt khác, các khách hàng đến với doanh nghiệp tùy theo các yếu tố tác động như: mức 
độ chi tiêu, nhân khẩu học, độ tuổi, giới tính,... mà hành vi mua của khách hàng là khác nhau. 
Nhưng qua quan sát, thống kê, kinh nghiệm nhận thấy: 

Trong mỗi giỏ hàng (giao dịch) đều có mối liên hệ mật thiết với nhau như: có một mặt 
hàng/nhóm mặt hàng mà khách hàng thường xuyên mua cùng nhau (lớn hơn một ngưỡng 
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nào đó) trong cùng một giỏ hàng; có nhóm mặt hàng thường xuyên xuất hiện cùng nhau (lớn 
hơn một ngưỡng nào đó) trong các giỏ hàng mà khách hàng thường xuyên mua. 

Theo chiều thời gian thì một mặt hàng/nhóm mặt hàng được khách hàng mua tại thời 
điểm hiện tại có mức độ quan trọng hơn một mặt hàng/nhóm mặt hàng được khách hàng mua 
tại những thời điểm trước đó. Mức độ quan trọng này được gọi là trọng số. Các trọng số này 
được đánh theo ngày với nguyên tắc như sau: 

Tại thời điểm T1, xét một lô bao gồm n ngày, mỗi ngày có nhiều giao dịch (giỏ hàng) 
mà khách hàng đã mua. Mỗi giao dịch bao gồm mã định danh giao dịch và các mặt hàng mà 
khách hàng mua, thì sẽ có n trọng số được đánh theo theo thứ tự tăng dần từ ngày thứ nhất 
đến ngày thứ n. 

Sang thời điểm T2, không xét các giao dịch của ngày thứ nhất (của thời điểm T1) 
nhưng sẽ bổ sung thêm các giao dịch của ngày thứ (n+1). Các trọng số lại được gán lại cho 
n ngày mới của thời điểm T2 như trên. 

Đối với các thời điểm T3, T4,... được giải thích tương tự. 
Dựa trên dữ liệu các giỏ hàng mà khách hàng mua, các trọng số được gán cho các ngày 

tại các thời điểm, một ngưỡng tối thiểu nào đó được cho trước. 
Yêu cầu của bài toán: Tại mỗi thời điểm T1, T2, T3,...doanh nghiệp bán được các mặt 

hàng (đã được thu thập dữ liệu), với mức độ quan trọng của việc xuất hiện các mặt hàng 
đó theo ngày, với một ngưỡng tối thiểu cho trước thì: mặt hàng/nhóm mặt hàng nào thường 
xuyên xuất hiện cùng nhau? 

Để cho tiện theo dõi ta có thể xét trường hợp cụ thể như sau:
Xét tại thời điểm T1, có một cửa sổ với kích cỡ là 4 lô (giả sử tương ứng cho 4 ngày), 

ký hiệu các lô tính từ 3 ngày trước đó đến ngày hiện tại là W14, W13, W12, W11. Mỗi lô có 
nhiều giao tác (giỏ hàng). Với mỗi giao tác có định danh các giỏ hàng và tên các mặt hàng 
tron các giỏ đó. Trọng số của các lô W14, W13, W12, W11 được gán tương ứng 0.1, 0.2, 0.3 
và 0.4. Việc gán trọng số theo thứ tự tăng dần này đảm bảo những giao tác của lô mới nhất 
bao giờ cũng có trọng số lớn hơn của các lô trước đó (xem Hình 2).

Xét thời điểm T2, loại bỏ lô W14 (lô cũ nhất tại thời điểm T1), cập nhật lô W21 (lô xuất 
hiện mới nhất được bổ sung vào tại thời điểm T2). Ba lô W13, W12, W11 (tại thời điểm T1) 
sau khi chuyển sang thời điểm T2 được được gán lại là các lô W24, W23, W22 (tại thời điểm 
T2) tương ứng 0.1, 0.2, 0.3 và 0.4 (xem Hình 2).

Lưu ý: 
(1) Việc loại bỏ một lô cũ nhất (tại thời điểm trước đó) và bổ sung một lô mới (tại thời 

điểm hiện tại) để luôn luôn đảm bảo kích cỡ của sổ là 4. 
(2) Trọng số của các lô tại các thời điểm luôn được gán cho từ lô cũ tới lô mới luôn luôn 

là 0.1, 0.2, 0.3 và 0.4 tương ứng. Việc gán trọng số theo thứ tự tăng dần này đảm bảo những 
giao tác của lô mới nhất trong cửa sổ bao giờ cũng có trọng số lớn hơn của các lô trước đó.

Trong kịch bản này chúng tôi lấy ví dụ xét cho 2 thời điểm T1 và T2. Đối với xét tại các 
thời điểm tiếp theo T3, T4, T5,... của dòng dữ liệu cũng được giải thích tương tự như trên. 

Các ký hiệu a, b, c, d và e là tên các mặt hàng Thẻ nhớ, Pin sạc dự phòng, Ốp lưng, Tai 
nghe và Miếng dán màn hình tương ứng.
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Hình 2. Thông tin về lô, định danh giỏ hàng, giỏ hàng, trọng số các lô tại thời điểm T1, T2

3.2. Xác định nguồn dữ liệu, lọc, trích xuất, tổng hợp dữ liệu
Để tập trung vào các bước chính trong phân tích dữ liệu lớn, trong nội dung này chúng 

tôi sử dụng tập dữ liệu chính là các bảng bảng dữ liệu trong hình 2 (mục 3.1) coi như đã trải 
qua các bước xác định nguồn dữ liệu, lọc, trích xuất, tổng hợp dữ liệu. 

3.3. Phân tích dữ liệu 
Để tiến hành phân tích dữ liệu chúng tôi sử dụng thuật toán khai phá tập mục (mặt 

hàng) phổ biến với trọng số trên dòng dữ liệu được mô tả như dưới đây. Nội dung chi tiết của 
của thuật toán có thể xem trong (Long, 2014).

Giới thiệu thuật toán SWFP-miner
SWFP-miner là thuật toán khai phá tập mục (mặt hàng) phổ biến với trọng số trên dòng 

dữ liệu được phát triển từ đề xuất bởi (Tsai P. S, 2009). Thuật toán SWFP-miner được đề 
xuất bởi (Long, 2014), SWFP-miner gồm 2 pha: (1) Xây dựng cấu trúc cây cho cửa sổ hiện 
thời, gọi là SWFI-tree và (2) khai phá các cây điều kiện của SWFI-tree để tìm ra các TMTX 
theo phương pháp FP-growth.

Pha 1, Xây dựng cây SWFI-tree: Bao gồm một cấu trúc cây và một Bảng đầu mục. Tuy 
nhiên, để xây dựng SWFI-tree chỉ cần quét toàn bộ CSDL một lần. Bảng đầu mục lưu trữ các 
mục theo thứ tự từ điển, thông tin về trọng số, tần số của mỗi mục trong mỗi lô và con trỏ 
trỏ đến nút cùng tên đầu tiên trong SWFI-tree. SWFI-tree gồm một nút gốc gọi là nút ”null” 
(kí hiệu là {}) và một tập các cây tiền tố là các cây con của nút gốc. Các giao tác của mỗi 
lô trong CSDL sẽ lần lượt được chèn lên cây theo thứ tự từ điển của các mục. Ngoại trừ nút 
gốc, mỗi nút của SWFI-tree ghi lại tên của mục mà nó đại diện, thông tin về tần số xuất hiện 
của nút trong mỗi lô trên đường đi từ gốc đến nó và các con trỏ trỏ đến nút cha, nút con, nút 
cùng tên tiếp theo trên cây. Khi một nút mới được tạo ra trên cây bởi việc chèn một giao tác 
từ lô thứ k của cửa sổ hiện tại gồm N lô, thì tại đó một danh sách gồm N giá trị tần số trong N 
lô sẽ được khởi tạo với giá trị bằng 1 tại vị trí thứ k, giá trị bằng 0 tại tất cả các vị trí còn lại. 
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Pha 2, Khai phá các cây điều kiện của SWFI-tree để tìm ra các TMTX theo phương pháp 
FP-growth (Han và cs, 2004). Nội dung thuật toán SWFP-miner đã được đề xuất như sau:

Cụ thể thuật toán xây dựng cây SWFI-tree và thuật toán SWFP-miner khai phá, cập 
nhật cây SWFI-tree có thể xem chi tiết trong (Long, 2014). 

Ứng dụng thuật toán SWFP-miner
Giả sử dữ liệu đầu vào phục vụ cho quá trình khai phá dữ liệu tại các thời điểm T1, T2 

được cho trong Bảng 2 và với độ hỗ trợ tối thiểu cho trước là minsupp=20%. 
 Tại thời điểm T1, qua các bước của thuật toán SWFP-miner (Long, 2015), tiến hành 

khai phá cây SWFI-tree, với độ hỗ trợ tối thiểu minsup=20%, tính được độ hỗ trợ với trọng 
số tối thiểu , ta thu được tập các tập mục (mặt hàng) phổ biến L như sau:

Sau khi giải mã cho tên các mặt hàng ta thu được tập các tập mặt hàng phổ biến với 
trọng số trên dòng dữ liệu như trong Bảng 2.

Bảng 2. Tập mặt hàng phổ biến cùng độ hỗ trợ với trọng số tại thời điểm T1
TT Tập các tập phổ biến với trọng số Độ hỗ trợ với trọng số
1 Thẻ nhớ 1.2
2 Pin sạc dự phòng 1.8
3 Ốp lưng 2.2
4 Tai nghe 1.4
5 Miếng dán màn hình 1.0
6 Ốp lưng, Miếng dán màn hình 0.9
7 Pin sạc dự phòng, Tai nghe 1.0
8 Ốp lưng, Tai nghe 1.1
9 Pin sạc dự phòng, Ốp lưng, Tai nghe 0.7
10 Thẻ nhớ, Ốp lưng 0.6
11 Pin sạc dự phòng, Ốp lưng 1.1
12 Thẻ nhớ, Pin sạc dự phòng 0.6
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3.3. Kết quả phân tích cuối cùng
Tại thời điểm T1:
Qua thuật toán SWFP-miner khai phá dữ liệu theo dòng với với độ hỗ trợ tối thiểu 

minsup=20%, ta thu được tập mặt hàng phổ biến cùng độ hỗ trợ với trọng số tại thời điểm T1 
(trong Bảng 2) và tiến hành thực hiện để có kết quả phân tích như dưới đây:

Trước hết từ Bảng 2 ta sắp xếp với độ hỗ trợ với trọng số của các mặt hàng/nhóm theo 
thứ tự giảm dần ta thu được Bảng 3.

Bảng 3. Tập các tập phổ biến với trọng số cùng độ hỗ trợ với trọng số theo thứ tự 
giảm dần tại thời điểm T1

TT Tập các tập phổ biến với trọng số Độ hỗ trợ với trọng số
1 Ốp lưng 2.2
2 Pin sạc dự phòng 1.8
3 Tai nghe 1.4
4 Thẻ nhớ 1.2
5 Ốp lưng, Tai nghe 1.1
6 Pin sạc dự phòng, Ốp lưng 1.1
7 Miếng dán màn hình 1.0
8 Pin sạc dự phòng, Tai nghe 1.0
9 Ốp lưng, Miếng dán màn hình 0.9
10 Pin sạc dự phòng, Ốp lưng, Tai nghe 0.7
11 Thẻ nhớ, Ốp lưng 0.6
12 Thẻ nhớ, Pin sạc dự phòng 0.6

+ Có 12 tập mặt hàng/nhóm hàng phổ biến xuất hiện trong các giỏ hàng thoả mãn 
ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu minsupp=20%.

+ Tất cả các mặt hàng đơn đều là mặt hàng phổ biến, thoả mãn ngưỡng minsupp và các 
mặt hàng đơn này là: “Thẻ nhớ”, “Pin sạc dự phòng”, “Ốp lưng”, “Tai nghe” và “Miếng dán 
màn hình”.

+ Có 3 mặt hàng đơn “Ốp lưng: 2.2”, “Pin sạc dự phòng: 1.8” và “Tai nghe: 1.4” có độ 
hỗ trợ với trọng số lớn nhất lần lượt là 2.2, 1.8 và 1.4 thoả mãn ngưỡng minsupp. 

+ Nhóm khách hàng thường xuyên mua mặt hàng “Ốp lưng” là T2, T3, T4, T5, T6, T8, 
T8, T10, T11, T11. 

+ Có 2 nhóm mặt hàng cùng với độ hỗ trợ với trọng số thấp nhất là: “Thẻ nhớ, Ốp lưng: 
0.6” và “Thẻ nhớ, Pin sạc dự phòng: 0.6” thoả mãn ngưỡng minsupp.

+ Nhóm khách hàng thường xuyên mua nhóm mặt hàng “Thẻ nhớ, Ốp lưng” là 8 và 
T12.

+ Nhóm khách hàng thường xuyên mua nhóm mặt hàng “Thẻ nhớ, Pin sạc dự phòng” 
là T7 và T13.

+ Có 7 nhóm mặt hàng có xuất hiện cùng nhau trong các giỏ hàng, thoả mãn ngưỡng 
minsupp và đồng thời mức độ quan trọng của nhóm các mặt hàng đó lần lượt là: “Ốp lưng, 
Tai nghe: 1.1”, “Pin sạc dự phòng, Ốp lưng: 1.1”,..., “Thẻ nhớ, Pin sạc dự phòng: 0.6”.
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+ Có 3 nhóm 2 mặt hàng mà khách hàng thường xuyên mua là “Thẻ nhớ, Pin sạc dự 
phòng”, “Pin sạc dự phòng, Ốp lưng” và “Thẻ nhớ, Ốp lưng” nhưng không khách hàng nào 
mua đồng thời cả 3 mặt hàng này xuất hiện cùng nhau. 

+ Có 1 nhóm 3 mặt hàng (nhiều mặt hàng nhất) xuất hiện cùng nhau trong các giỏ hàng 
là: “Pin sạc dự phòng, Ốp lưng, Tai nghe: 0.7” thoả mãn ngưỡng minsupp.

+ Nhóm khách hàng thường xuyên mua nhóm mặt hàng có nhiều mặt hàng xuất hiện 
cùng nhau “Pin sạc dự phòng, Ốp lưng, Tai nghe” xuất hiện trong các giỏ hàng là T3, T4, T6 
và T9.

+ Không có nhóm khách hàng nào mua nhiều hơn 3 mặt hàng xuất hiện cùng nhau 
trong các giỏ hàng thoả mãn ngưỡng minsupp. 

Tại thời điểm T2:
Tại thời điểm T2, để khi xoá lô cũ (W14), cập nhật lô mới (W21), đánh số lại các lô tại 

thời điểm này. Tiến hành sử dụng thuật toán cập nhật cây SWFI-tree và thuật toán khai phá 
cây SWFP-miner với ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu minsup=20%, (sau khi cập nhật cây SWFI-
tree) trong (Long, 2014). Quá trình khai phá để thu được tập mặt hàng phổ biến cùng độ hỗ 
trợ với trọng số tại thời điểm T2 tương tự như trong thời điểm T1.

Tại các thời điểm tiếp theo T3, T4, T5,...: 
Lập luận tương tự với thời điểm T2 cho quá trình cập nhật và khai phá cây SWFI-tree.
Một điểm đặc biệt lưu ý, với dự kiến các lô, các ngưỡng minsupp khác nhau, tại các 

thời điểm khác nhau thì sẽ kết quả khai phá cũng khác nhau.
3.5. Đánh giá kết quả khai khá dòng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định 
- Qua kết quả phân tích dữ liệu trên ta có thể biết được một mặt hàng hay nhóm các mặt 

hàng phổ biến xuất hiện cùng nhau với ngưỡng minsupp cho trước tại một thời điểm. Qua 
dữ liệu khai phá, các nhà phân tích dữ liệu, các chuyên gia, nhà quản lý thì DN có thể xây 
dựng kịch bản cho chiến lược hoạt động marketing, E-marketing trong tương lai, ở đó phải 
trả lời các câu hỏi:

+ Chọn ngưỡng minsupp nào có thể là (tương đối) tốt nhất trong bán lẻ của doanh 
nghiệp?

+ Nên mua/đầu tư các mặt hàng/nhóm mặt hàng nào trong lĩnh vực bán lẻ?
+ Nhóm các mặt hàng nào có mức độ quan trong lớn nhất/tháp nhất?
+ Các mặt hàng nào không nên mua/đầu tư? hay phải có chính sách khuyến mại, giảm 

giá để có thể tránh tồn kho đối với các nhóm mặt hàng này?
+ Nên bố trí, sắp xếp thiết kế các kệ hàng sao cho có nhóm các mặt hàng (như phân tích 

ở trên) gần nhau tại cửa hàng bán lẻ/siêu thị/ đại siêu thị,...? 
+ Có chiến lược khuyến mại, mời chào khách hàng thông qua các kênh tiếp thị cũng 

cần quan tâm đến nhóm các mặt hàng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các giỏ hàng 
mà khách hàng đã mua trước đó nhằm khách hàng có sự lựa chọn tốt nhất cho mình với các 
nhóm mặt hàng đó. 

+ Nên có chương trình khuyến mại, thẻ giảm giá,... đối với nhóm các mặt hàng thường 
xuyên xuất hiện cùng nhau qua các kênh truyền thông, các trang mạng xã hội để chuyển tới 
nhóm khách hàng tiềm năng mà doanh nghiệp nhận định qua quá trình phân tích dữ liệu?
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+ Nên thiết kế các mẫu quảng cáo, tờ rơi,... như thế nào đó để có thể gửi cho nhóm 
khách hàng tiềm năng qua kênh truyền thông, các trang mạng xã hội.

+ Sau mỗi chu kỳ đánh giá dựa trên số lô (số ngày) trong cửa sổ (số giao dịch bán theo 
ngày), ngưỡng độ hỗ trợ minsupp thì các nhà phân tích, các chuyên gia, nhà quản lý doanh 
nghiệp bán lẻ cần phải điều chỉnh lại các chỉ số này nhằm đưa ra các quyết định tối ưu, mang 
lại hiệu quả tốt nhất.

4. Kết luận
Bài viết đã tập trung nghiên cứu những khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn, phân tích dữ 

liệu lớn - một công nghệ số hiện đại. Bài viết cũng nghiên cứu dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu 
lớn và giới thiệu về ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong một số doanh nghiệp bán lẻ trên 
thế giới. Đồng thời, bài viết chỉ ra thực trạng ứng dụng dữ liệu lớn tại một số doanh nghiệp 
bán lẻ Việt Nam. Qua đó, bài viết đề xuất một giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn hỗ trợ doanh 
nghiệp bán lẻ tại Việt Nam bởi thuật toán SWFP-miner khai phá tập mục phổ biến với trọng 
số trên dòng dữ liệu sử dụng mô hình cửa sổ trượt nhằm tăng doanh số bán hàng và tạo ra lợi 
thế cạnh tranh với các thủ khác trong bối cảnh nền kinh tế mới.

Bài viết nghiên cứu một trường hợp (case study) cho quá trình khai phá dữ liệu trên 
dòng, phân tích, xây dựng kịch bản với một cơ sở dữ liệu bán lẻ (với ít lô, ít giao dịch) nhưng 
vẫn vẫn đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. 

Kết quả của thuật toán SWFP-miner khai phá tập mục phổ biến với trọng số trên dòng 
dữ liệu sử dụng mô hình cửa sổ trượt sẽ giúp nhà phân tích, các chuyên gia, nhà quản lý 
doanh nghiệp bán lẻ có thể xây dựng các kịch bản cho hoạt động kinh doanh bán lẻ tại doanh 
nghiệp của mình. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo chúng tôi sẽ nghiên cứu ứng dụng các thuật toán khai phá 
dữ liệu có yếu tố thời gian, trên các cơ sở dữ liệu giao tác, dòng dữ liệu, các mục dữ liệu có 
gắn trọng số, các mục dữ liệu có thể xuất hiện nhiều hơn một lần trong các giao tác,... Hơn 
nữa, chúng tôi cũng sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng các phần mềm để thực nghiệm trên 
các cơ sở dữ liệu bán lẻ mang tính thực tiễn cao hơn.
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Tóm tắt: Chuyển đổi số là xu thế chung của hầu khắp các quốc gia trong 
những năm gần đây khi chứng kiến giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cuộc CMCN 
4.0. Logistics là ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc 
dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của cả nước 
cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế. Thuận lợi trong chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp logistics là rất lớn 
song khó khăn cũng không nhỏ. Bài viết sẽ phân tích thực trạng, những thuận lợi, 
khó khăn trong chuyển đổi số đối với doanh nghiệp logistics Việt Nam, từ đó đưa 
ra những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

Từ khóa: Chuyển đổi số; doanh nghiệp logistics; Thuận lợi-Khó khăn; Giải 
pháp

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VIETNAM’S LOGISTICS 
SERVICE PROVIDER IN DIGITAL TRANSFORMATION

Abstract: Digital transformation is one of the popular global trends in recent 
years besides the strong development of the 4.0 industrial revolution. Logistics 
is a fundamental service industry in the national economic structure. It plays an 
important role in supporting and promoting socio-economic development of the 
whole country as well as each province/ city; making contribution in improving 
the national economy’s competitive capability. The advantages of businesses, 
especially logistics service providers, in participating in digital transformation 
are quite big, but the disadvantages are not small at all. This article will analyze 
the current situation; the advantages and disadvantages of logistics service 
providers (LSPs) in Vietnam when participating in digital transformation, then 
offer the solutions to promote the digital transformation process of logistics 
service providers in Vietnam.

Keywords: Digital Transformation; Logistics service providers; 
Advantages; Disadvantages; Solutions
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Logistics là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động vận tải, giao nhận, kho bãi, các 

thủ tục dịch vụ hành chính, tư vấn (hải quan, thuế, bảo hiểm...), xuất nhập khẩu, thương mại, 
phân phối, bán lẻ. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy và đảo 
lộn, trong đó có các hoạt động logistics vốn được coi là “xương sống” của chuỗi cung ứng 
cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngành logistics là ngành dịch vụ đòi hỏi sự đồng bộ và yêu cầu 
cao về chất lượng và là một trong những ngành được Chính Phủ ưu tiên chuyển đổi số trước 
theo Quyết định 749/QĐ-TTg. Chuyển đổi số dựa trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 (CMCN 4.0) trong lĩnh vực logistics sẽ ngày càng mở rộng việc kết nối những thiết bị phi 
truyền thống như pallet, xe cần cẩu, xe chuyển hàng tự động, xe nâng thông minh, thậm chí 
xe rơ-mooc chở hàng kết nối với mạng Internet... Những thay đổi trong thương mại điện tử 
(TMĐT) trên thế giới và tại Việt Nam cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) logistics Việt 
Nam cải thiện phương thức cung cấp dịch vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và hiệu 
quả hơn. Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày 
càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các DN thâm nhập và mở rộng 
thị trường xuất nhập khẩu (XNK) trong bối cảnh việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng 
với nền kinh tế thế giới và cuộc cách mạng số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Vì vậy, 
chuyển đổi số là yêu cầu khách quan và cấp thiết đối với DN kinh doanh dịch vụ logistics.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Cơ sở lý thuyết 
2.1.1.Chuyển đổi số
Chuyển đổi số tên tiếng Anh là “Digital Transformation”. Có nhiều cách định nghĩa về 

chuyển đổi số và khó để đưa ra một khái niệm chuẩn nhất về thuật ngữ này. Chuyển đổi số 
là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả. Một số công ty 
nghiên cứu về công nghệ thông tin có định nghĩa về chuyển đổi số như sau:

Theo Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới thì: 
chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những 
cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách 
thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới. Còn theo 
quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong tổ chức, DN là quá trình thay đổi từ mô hình truyền 
thống sang DN số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet 
vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy 
trình làm việc, văn hóa công ty. 

Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình 
thay đổi từ mô hình DN truyền thống sang DN số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ 
liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... nhằm thay đổi 
phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

2.1.2. Logistics và chuyển đổi số doanh nghiệp logistics
Theo Đặng Đình Đào & cs (2011), Logistics được định nghĩa là quá trình phân phối và 

lưu thông hàng hóa được tổ chức và quản lý khoa học việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
kiểm soát quá trình lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ từ điểm khởi nguồn sản xuất đến tay người 
tiêu dùng cuối cùng với chi phí thấp nhất nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất xã hội tiến 
hành được nhịp nhàng, liên tục và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.



172 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Hình 1 cũng cho thấy, để các hoạt động logistics diễn ra liên tục, nhịp nhàng không thể 
thiếu sự hoạt động của các dịch vụ logistics. Luật Thương Mại Việt Nam (2005) đã qui định: 
Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại bao gồm những loại sau: Dịch vụ nhận hàng, vận 
chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, 
đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ liên quan như: Dịch vụ Bưu 
chính, dịch vụ thương mại bán buôn, bán lẻ, quản lý phương tiện vận tải, quản lý đơn hàng... 

Ngành logistics Việt Nam có sự tham gia của các DN kinh doanh trong lĩnh vực logistics 
với nhiều thành phần kinh tế bao gồm cả DN 100% vốn nước ngoài hoạt động trong các phân 
khúc khác nhau, cụ thể: Doanh nghiệp khai thác vận tải (Các DN khai thác vận tải đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không); DN khai thác cơ sở hạ 
tầng tại các điểm chuyển tải (Các DN khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng, sân bay và các điểm 
nút khác hỗ trợ cho vận tải đa phương thức); DN khai thác dịch vụ kho bãi và logistics (Các 
DN khai thác kho bãi và thực hiện nghiệp vụ logistics cũng như các hoạt động tạo giá trị gia 
tăng); Doanh nghiệp 3PL giao nhận hàng hóa và các DN khác (Các DN giao nhận hàng hóa, 
3PL, đại lý tầu biển, đại lý hải quan...) DN giao nhận hàng hóa chặng cuối (Các DN Bưu 
chính chuyển phát, Giao hàng nhanh...)

Chuyển đổi số DN logistics được ứng dụng trong quản lý hoạt động kho bãi; quản lý 
hoạt động vận tải; quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa; thực hiện thủ tục hải quan; quản 
lý đơn hàng...Xu hướng chuyển đổi số trong logistics có thể kể đến các mô hình công nghệ: 
Thứ nhất, mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IOT) như: IoT có thể được tích hợp trong kho 
bãi thông qua các cảm biến cài đặt tại các kệ, hàng hóa. IoT quản lý đội xe giao hàng bằng 
cách tối ưu hóa thời gian trống của xe hoặc đưa ra các dự báo bảo trì xe tự động dựa trên các 
cập nhật từ cảm biến. Thứ hai, dữ liệu lớn (Big Data) và AI bởi lượng dữ liệu khổng lồ phát 
sinh trong chuỗi cung ứng. Thứ ba, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát triển năng lực 
tự học, phục vụ việc phân tích và đưa ra những dự đoán trong ngành: Một số xu hướng mạng 
lưới vạn vật kết nối Internet có thể kể đến: Thiết bị theo dõi, định vị, dẫn đường và quan 
sát bằng các thiết bị sử dụng WiFi, Bluetooth; Ứng dụng quét mã vạch trực tuyến trong quản 
lý kho; Tối ưu hóa hàng tồn kho dựa trên điện toán đám mây; Tích hợp hợp đồng dịch vụ, 
quản lý đơn hàng, quan hệ khách hàng trong logistics trực tuyến; Ứng dụng kiểm soát lao 
động hàng ngày trong logistics; Hệ thống Quản lý Giao thông dựa trên Web với ứng dụng di 
động đi kèm Cerasis Rater. Thứ tư, Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR): 

Từ định nghĩa về Logistics, có thể thấy các hoạt động cơ bản logistics trong chuỗi bao 
gồm: Hoạt động cung ứng, hoạt động sản xuất, hoạt động phân phối và cuối cùng là hoạt 
động bán hàng. Chủ thể để thực hiện các hoạt động này là các nhà cung ứng, nhà sản xuất, 
nhà phân phối và khách hàng tương ứng với các tổ chức và cá nhân thực hiện trên thị trường.

Hình 1: Các nội dung cơ bản của hoạt động Logistics
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Trong logistics, công nghệ này có thể giúp công nhân nhận diện nhanh chóng thông tin lô 
hàng, từ đó đẩy nhanh thời gian làm hàng. DHL đã thử nghiệm AR ở châu Âu và Hoa Kỳ 
bằng cách trang bị cho công nhân kho hàng kính thông minh AR, giúp nhận diện các món 
hàng theo thời gian thực, trên đó hiển thị tuyến đường tối ưu để thu gom đơn hàng, giúp giảm 
thời gian trong kho hàng. Ngoài ra, công nhân không cần phải scan các gói hàng, chiếc kính 
có thể làm thay họ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
 Để phân tích nội dung nghiên cứu, nhóm tác giả thu thập số liệu thứ cấp bao gồm các 

văn bản của Chính Phủ, của Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Tổng 
cục Thống Kê như: Quyết định số 749/QĐ-TTg của Chính Phủ về chương trình chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về 
việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Số liệu khảo 
sát, thống kê của các Hiệp hội Logistics: Hiệp Hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam 
(VLA); Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA); Viện nghiên cứu phát 
triển Logistics; Báo cáo Logistics Việt Nam các năm từ 2020-2022 của Bộ Công Thương; 
Các công trình nghiên cứu, sách, báo tạp chí liên quan...

Bài viết đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, kết hợp phân tích 
đánh giá vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích thực trạng chuyển đổi số các DN logistics 
cùng với phân tích những cơ hội và thách thức chuyển đổi số tác động tới các DN logistics, 
bài viết đã đề xuất một vài giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số DN logistics.

Hình 2: Khung phân tích thúc đẩy chuyển đổi số DN logistics

3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1.Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp logistics Việt Nam
Theo báo cáo của VLA (2022) tại Diễn đàn “Logistics Việt Nam: Chuyển mình phát 

triển”, Việt Nam hiện đang có 30.000 DN đăng ký hoạt động trong lĩnh vực logistics, trong 
đó bao gồm sự tham gia của hơn 5.000 DN cung cấp dịch vụ 3PL sẵn sàng hoạt động trong 
lĩnh vực logistics quốc tế và 69 trung tâm logistics phát triển với quy mô lớn và vừa, thu hút 
được sự đầu tư trên đa lĩnh vực. 

Trong tổng số các DN, nhóm DN trong nước với quy mô vừa và nhỏ chiếm phần lớn 
trên thị trường logistics tại Việt Nam (chiếm 89%). Những DN này quy mô về nhân lực và 
vốn còn nhỏ, kinh nghiệm hoạt động quốc tế còn giới hạn, hoạt động còn mang tính riêng 
lẻ, manh mún nhưng năng động, dễ thay đổi theo thị trường và có sự gia tăng không ngừng 
về số lượng. Mặc dù chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ về số lượng trên thị trường (chiếm 1%), nhóm DN 
có vốn đầu tư nước ngoài, với các DN lớn nằm trong danh sách 50 công ty logistics lớn 
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Nguồn: VLA (2022)

Theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ -CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính Phủ, doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đang cung cấp từ 1-17 loại hình dịch vụ 
logistics khác nhau. Trong đó, DN Việt Nam tập trung chủ yếu vào dịch vụ giao nhận, vận 
tải, kho vận và khai báo hải quan, vẫn chưa tận dụng tiềm lực và cơ hội phát triển được các 
loại hình dịch vụ còn lại, đặc biệt các loại hình liên quan đến logistics quốc tế. Theo Bộ Công 
thương (2020), trong giai đoạn đầu ứng dụng CNTT trong logistics, các chỉ số đã cho thấy 
mức độ khá tích cực của các DN thuộc hiệp hội VLA.

Bảng 1 cho thấy, Khai báo hải quan là ngành được đầu tư ứng dụng CNTT nhiều nhất 
với mức độ thực hiện lên đến hơn 75%, do sự hỗ trợ và giám sát từ phía Chính phủ và sự tích 
cực từ phía bản thân các DN. Tiếp đến là quản lý giao nhận (41,9%), theo dõi và truy xuất 
(38,5 %), quản lý vận tải (37,6%), quản lý kho (34,5%), thấp nhất là lĩnh vực logistics xanh 
mức độ ứng dụng CNTT là 5,4%.

Bảng 1: Áp dụng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp thành viên VLA
STT Ứng dụng CNTT Thực hiện (%)

1 Quản lý đơn hàng 16,9
2 Logistics điện toán đám mây 10,8
3 Khai báo hải quan 75,2
4 Quản lý giao nhận 41,9
5 Soi mã vạch 27
6 Theo dõi và truy xuất 38,5
7 Logistics cho TMĐT 10,8
8 Quản lý đơn hàng 16,9
9 Logistics thông minh 6,1
10 Logistics xanh 5,4
11 Quản lý vận tải 37,6
12 Quản lý kho 34,5
13 Thương mại điện tử 15,5
14 Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử 31,8

Nguồn: Bộ Công Thương (2020)

nhất thế giới như DHL, Kuehne+Nagel, DB Schenker, APL Logistics, CJ  logistics, Maersk 
Logistics, KMTC Logistics, FedEx... chiếm đến khoảng 70% thị phần cả nước. Số liệu đã 
chỉ ra sự hạn chế của DN Việt Nam trong phạm vi và thị phần hoạt động mặc dù đang hoạt 
động trên chính “sân nhà”.

Hình 3: Tỷ lệ doanh nghiệp trong ngành logistics Việt Nam năm 2022
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Cũng theo Bộ Công Thương, đến năm 2022, mức độ ứng dụng CNTT trong DN logistics 
đã ở mức khá khi 46% DN đang ứng dụng các loại hình công nghệ khác nhau, tùy theo quy 
mô và đặc thù tính chất của từng DN và đã nhận được những hiệu quả nhất định. Một trong 
những sự cải tiến lớn nhất trong năm 2022 là gần 100% DN logistics đã sử dụng dịch khai 
báo hải quan điện tử thông qua phần mềm VNACCS/VCIS với mức độ tự động hóa cao kèm 
theo tốc độ nhanh chóng với thời gian xử lý hồ sơ chỉ từ 1-3 giây, hiệu quả của việc ứng dụng 
chuyển đổi số trong thanh toàn thuế được minh chứng rõ rệt qua số thu ngân sách khi số thu 
ngân sách bằng phương thức điện tử chiếm hơn 98% tổng số thu ngân sách ngành Hải quan 
(Hồng Vân, 2023). Ngoài ra, tỷ lệ mức độ ứng dụng CNTT trong các ngành khác như quản 
lý khai thác cảng biển, quản lý kho bãi, quản lý vận tải (cụ thể trong quản lý hành trình xe 
vận chuyển hàng hóa),... đang có xu hướng gia tăng. 

Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và cải thiện phương 
thức cung cấp dịch vụ các doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các DN cung cấp dịch 
vụ logistics lớn đã tiên phong đi đầu trong việc áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến 
và bước đầu thu được hiệu quả nhất định. Hiệu quả của phần mềm được thể hiện thông qua 
tốc độ nhanh và tính chính xác trong việc đồng bộ giữa các bộ phận trong khi thực hiện các 
tác vụ của khách hàng và sự gia tăng hiệu quả kinh tế. Thực tế cho thấy, các DN đã áp dụng 
thành công giải pháp công nghệ mang lại hiệu quả cho dịch vụ logistics như: Công ty Tân 
cảng Sài Gòn đã tiến hành giải pháp quản lý khai thác cảng biển, E-port, green Logistics, 
e-DO, chứng từ khai báo thủ tục làm hàng ở cảng biển, cảng hàng không. Thông qua những 
giải pháp này, hoạt động logistics của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, được cải 
thiện đáng kể khi thời gian tàu nằm bến giảm trên 50% và thời gian giao nhận hàng hóa 
cũng giảm đến 75%. Công ty GEMADEPT là một DN đầu ngành cảng và logistics, cũng 
có những bước tiến lớn trong xu hướng tiến bộ này. Với đội ngũ công nghệ chất lượng cao 
đã xây dựng phần mềm quản lý Cảng biển Smart Port hỗ trợ đồng bộ hóa các tác vụ giữa 
các bộ phận trong cảng và nâng cao tính kết nối giữa các Cảng, ICD, Depot, giữa hàng tàu, 
cảng và hải quan (Bộ Công Thương, 2022); Công ty cổ phần Abivin Việt Nam đã ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, áp dụng thuật toán, lộ trình nhanh nhất cho hàng trăm 
xe giao hàng, hàng nghìn đơn hàng trong vài giây, tăng 30% khả năng giao hàng, tiết kiệm 
chi phí giao vận theo thời gian... Công ty TNHH Công nghệ Logivan: Ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo, thuật toán so khớp xe tải và giá cả, tối ưu hóa việc sử dụng các xe tải trống, cung cấp 
vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam, kết nối 22.000 đối tác vận tải, 
10.000 chủ hàng đăng ký trên hệ thống (Bộ Công Thương, 2020). 

Việt Nam được đánh giá là thị trường thương mại điện tử năng động bậc nhất tại khu 
vực Đông Nam Á. Kết quả khảo sát của Cục Thương mại điện tử-Bộ Công Thương, trong 
giai đoạn 2016-2020 cũng cho thấy, hoạt động TMĐT tăng trưởng 30%/năm; Doanh số bán 
lẻ tăng 20%/năm và tổng doanh số bán lẻ đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. Đặt hàng trực tuyến 
và thanh toán trực tuyến có thể đặt hàng không giới hạn về vị trí địa lý: Giảm thiểu được 
chi phí và thời gian đi lại. Rõ ràng với sự tăng trưởng trong lĩnh vực TMĐT trên thế giới và 
Việt Nam với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông, thay đổi phương thức bán 
hàng, giao nhận hàng truyền thống đã thúc đẩy các DN logistics cải thiện phương thức cung 
cấp dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh các DN trong lĩnh vực cảng biển, hải quan, các DN bưu chính cũng đã tích 
cực trong quá trình chuyển đổi số, điển hình là công ty Viettel Post. Về quản trị hệ thống, 
Viettel Post với mục đích tinh gọn bộ máy, tối ưu hoạt động quản trị trên nền tảng số đã triển 
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khai ứng dụng hệ thống SAP trên toàn mạng lưới góp phần tăng 30% năng suất lao động 
trong các công tác, tạo điều kiện cho các hoạt động cơ bản như đóng bảng kê, gửi thư (mail) 
đổi soát cước COD hay cước chuyển phát nhanh đều được triển khai tự động (Viettel Post, 
2021). Trong khâu chia chọn, Viettel Post cũng đưa công nghệ vào hoạt động điển hình như 
hệ thống băng chuyền tự động. Trong khâu giao hàng chặng cuối, công ty xây dựng ứng 
dụng, sàn vận tải MyGo giúp tận dụng hiệu quả nguồn lực phương tiện và đội ngũ tài xế sẵn 
có đồng thời tạo ra một hệ sinh thái phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, với mỗi hoạt 
động logistics chuyên môn riêng, Viettel Post cũng đầu tư áp dụng các phầm mềm quản lý 
khác nhau như phần mềm Efulfillment cho hoạt động quản lý kho hàng. Thông qua quá trình 
chuyển đổi số liên tục trong những năm vừa qua, Viettel Post cũng thu được những thành 
quả nhất định như giảm thời gian quá trình bưu phẩm rút ngắn từ 4 đến 6 giờ, nhân lực và 
chi phí nhân công được cắt giảm 48%, tiết kiệm được 86% nhân lực và giảm được 50% tần 
suất hoạt động của xe tải. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics vẫn 
tồn tại nhiều khó khăn như thiếu tính kết nối trong hệ thống, thông tin về công nghệ số, cơ 
sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ số,... Bản thân DN cũng gặp khó khăn khi nhân lực nội bộ 
chưa đảm bảo tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ số, tập quán kinh doanh khó thay đổi, chi phí 
đầu tư còn giới hạn, chất lượng dịch vụ chưa cao,... Số liệu cho thấy khoảng hơn 90% doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chưa đưa ra được quyết định lựa chọn CNTT phù hợp với hoạt 
động dịch vụ logistics của bản thân DN (Bộ Công Thương, 2022). Song song với việc sử 
dụng các CNTT mang tính truyền thống như điện thoại, tin nhắn SMS, Fax, Website,... DN 
logistics tại Việt Nam đã sử dụng các ứng dụng phần mềm quản lý như hệ thống quản lý giao 
nhận (FMS), quản lý vận tải (TMS), quản lý kho hàng (WMS), quản lý nguồn lực (ERP),... , 
mặc dù vậy, phần mềm được DN đầu tư không có tính đồng bộ (DN tự viết phần mềm hoặc 
mua phần mềm từ các công ty khác nhau), hoạt động rời rạc, manh mún, thiếu tính tích hợp, 
kết nối nên kết quả chưa hoàn toàn như mong đợi.

Ngoài ra, thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm từ nước ngoài, Việt Nam cũng đã xuất 
hiện các nhà cung cấp giải pháp trong nước cho các sản phẩm số hóa hệ thống lan rộng trên 
nhiều khía cạnh hoạt động logistics khác nhau như: Hệ thống quản lý giao nhận vận tải quốc 
tế (FMS), Hệ thống quản lý kho hàng (WMS), Hệ thống quản lý vận tải, quản lý đơn hàng 
(TMS/OMS), Hệ thống chia chọn/thực hiện đơn hàng (Sorting/Fulfillment), Kho tự động 
ASRS, Hệ thống quản lý chuyển phát, Sàn giao dịch vận tải hay thậm chí hình thành mô 
hình công ty logistics công nghệ. Đặc biệt, nhóm công ty công nghệ logistics chuyên cung 
cấp giải pháp đa dạng hỗ trợ hoạt động logistics, điển hình với những DN như Phaata.com, 
Smartlog, Logivan, Abivin, NetLoading, One -Log..., các DN hình thành chưa lâu nhưng 
đang ngày càng gia tăng về mặt số lượng, chất lượng và sản phẩm cung cấp. Cụ thể như 
Công ty cổ phần công nghệ Onelog Việt Nam, sau hơn 4 năm hoạt động, đã xây dựng vị 
thế của mình trên thị trường với phần mềm quản trị vận tải CETA hỗ trợ DN giải pháp quản 
lý tập trung toàn bộ quy trình vận tải trên nền tảng số đơn giản, thân thiện. Theo thống kê 
cuối năm 2022 phần mềm của DN đã được hơn 5700 xe ứng dụng và 53 công ty khác nhau 
(trong nước và quốc tế) ký hợp đồng sử dụng. Song, những vấn đề hạn chế lớn nhất hiện nay 
của nhóm DN này là các sản phẩm hay giải pháp mang tính đơn lẻ, mức độ tương thích với 
các mô hình DN khác nhau còn giới hạn, khả năng tích hợp, liên kết chưa cao và chưa triển 
khai hợp tác xây dựng một định hướng chung hình thành một nền tảng số cho ngành dịch vụ 
logistics nói riêng và toàn ngành logistics nói chung tại Việt Nam. 
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3.2. Thuận lợi trong chuyển đổi số doanh nghiệp logistics
3.2.1. Chính sách của Nhà nước giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ logistics trên nền tảng số
Thuận lợi lớn nhất của các DN logistics trong chuyển đổi số là định hướng của Nhà 

nước thể hiện trong các chính sách tại các Quyết định, Thông tư, Nghị định liên quan đến 
chuyển đổi số, đây là yếu tố tác động bên ngoài, là nền tảng, là căn cứ và cơ sở để các DN 
logistics triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi số. Có thể kể đến Quyết định 749/QĐ-
TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Chính Phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong Quyết định này, Chính phủ quyết tâm 
triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính 
phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các DN công nghệ số Việt Nam có năng lực đi 
ra toàn cầu. Đặc biệt, lĩnh vực logistics là một trong các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số 
thuộc nội dung phát triển kinh tế số, trong đó chú trọng đến những nội dung: (1) Phát triển hệ 
thống giao thông thông minh, chuyển đổi các hạ tầng logistics (cảng biển, cảng thủy nội địa, 
hàng không, đường sắt, kho vận...); (2) Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các 
nhà giao vận và khách hàng để phát triển thành một hệ thống một cửa để cho phép chủ hàng 
có thể tìm ra phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa và các kho bãi chính xác cũng như 
hỗ trợ việc đóng gói và hỗ trợ đăng ký, hoàn thiện các quá trình xử lý văn bản hành chính 
liên quan; (3) Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh 
vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 
số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển 
phương tiện số.

Ngày 7/1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về 
việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với mong muốn 
các DN trong đó có các DN cung cấp dịch vụ logistics thay đổi, thích ứng với các điều kiện 
khôi phục và phát triển bền vững kinh tế mới khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do 
ảnh hưởng của dịch COVID-19; nâng cao năng lực cạnh tranh tham gia vào chuỗi cung ứng  
toàn cầu.

3.2.2. Các yếu tố kinh tế -xã hội tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh chuyển đổi số doanh 
nghiệp logistics

Việt Nam đang có lợi thế lớn về chuyển đổi số. Với dân số gần 100 triệu dân, Việt Nam 
là một thị trường rất lớn. Hơn 70% người dân sử dụng internet, thiết bị thông minh cộng với 
cộng đồng DN, công nghệ năng động và sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ là những yếu tố hết 
sức thuận lợi, tạo tiền đề cho các DN logistics chuyển đổi số trong giai đoạn tới.

Yếu tố cơ sở hạ tầng cũng mang lại lợi thế rất lớn cho chuyển đổi số. Việt Nam có tốc 
độ internet đạt mức cao trên thế giới. Những công nghệ mới như 4G và sắp tới là 5G liên tục 
được các nhà mạng cập nhật. Tốc độ internet cao là một yếu tố hạ tầng quan trọng để các nền 
tảng điện toán đám mây có thể hoạt động ổn định ở Việt Nam.

Lợi thế chuyển đổi số ở Việt Nam còn đến từ tình hình kinh tế vĩ mô. Dù Covid-19 đã 
mang lại thiệt hại lớn cho DN trong năm qua, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 
dương. Hàng loạt DN tiếp tục đầu tư, chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam trong năm 
nay. Khối lượng hàng hóa ngày một tăng cao khiến cách hoạt động thủ công không còn hiệu 
quả. Đây là động lực rất lớn để DN logistics Việt Nam tìm đến các giải pháp chuyển đổi số 
để gia tăng hiệu quả trong bối cảnh trên.
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3.2.3. Các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, kết nối của các Hiệp hội Logistics thúc 
đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ các doanh nghiệp logistics

Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) đã triển khai hàng loạt các 
hoạt động truyền thông, hội thảo, hội nghị, chương trình xúc tiến giới thiệu liên kết trên 
nhiều lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số. Tháng 5/2020, hội nghị Ban Chấp hành VLA đã 
có nghị quyết tiến hành các dự án cụ thể liên quan đến chuyển đổi số. Việc xây dựng nên nền 
tảng số cho chuỗi dịch vụ  logistics sẽ kết nối các bên liên quan trong chuỗi (cảng, hãng vận 
tải, đại lý, công ty giao nhận, kho...) để chia sẻ dữ liệu, tăng tính hiện hữu cho chuỗi, nâng 
cao hiệu suất sử dụng, khai thác phương tiện, hiệu quả hoạt động. Đến nay (2022), VLA đang 
xúc tiến mạnh mẽ chuyển đổi số trong các DN, xây dựng nền tảng số cho ngành dịch vụ 
logistics; thực hiện dự án e-DO hàng nhập khẩu container chung chủ cho hàng hải và hàng 
không; nghiên cứu ứng dụng giải pháp e-B/L...Ban Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng 
tạo của VLA đã xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và xu hướng phát triển 
mà các DN đang hoặc dự kiến cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ logistics (Bộ Công 
Thương, 2022).

Ban Đào tạo thuộc Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) từ khi 
thành lập tháng 8/2021 đến nay, đã xây dựng kết nối các trường đại học, cao đẳng và DN 
thông qua chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng 
phù hợp nhu cầu chuyển đổi số tại các doanh nghiệp logistics. 

Thông qua hoạt động phổ biến, tuyên truyền, kết nối của các hiệp hội như VLA và 
VALOMA, đã tạo thuận lợi cho các DN logistics xây dựng nên nền tảng số cho chuỗi dịch 
vụ logistics, kết nối các bên liên quan trong chuỗi cũng như kết nối cung cấp nguồn nhân lực 
giữa các cơ sở đào tạo và DN sẽ là cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ các doanh nghiệp 
logistics.

3.2.4. Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số phát triển 
Trong bối cảnh khôi phục và phát triển dịch vụ logistics sau ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19, việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do sẽ mang lại nhiều cơ hội 
cho ngành logistics nói chung và chuyển đổi số nói riêng. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều 
kiện cho việc mở rộng thị trường, thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các đối tác tham gia 
vào quá trình thương mại quốc tế thông qua chuyển đổi số.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ 
ngày 01/8/2020, mở ra cánh cửa mới và tạo động lực cho các DN xuất nhập khẩu, kinh doanh 
dịch vụ logistics nói riêng, từ đó hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển đổi số để đáp ứng yêu 
cầu thị trường. 

Hiện nay ngành Hải quan đang phục vụ khoảng 80.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
thường xuyên. Kim ngạch xuất nhập khẩu đến 31/12/2022 đạt 740 tỷ USD với chỉ tiêu thu 
ngân sách là 350.000 tỷ đồng. Vì thế, trong Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 
2025 là hoàn thành Hải quan số với 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong công tác nghiệp vụ hải quan; chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo đồng bộ và triển khai Đề án cơ sở dữ liệu quốc 
gia về hải quan. 

Như vậy, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc, chuyển 
đổi số các DN logistics đặc biệt trong lĩnh vực hải quan là cần thiết và là cầu nối để thúc đẩy 
các DN thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. 
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3.3. Khó khăn trong chuyển đổi số doanh nghiệp logistics
3.3.1. Nguồn lực tài chính dành cho đầu tư chuyển đổi số còn hạn hẹp 
Theo khảo sát của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), khó 

khăn về nguồn lực tài chính trong chuyển đổi số là một trong những khó khăn được quan 
tâm nhất bởi tất cả các nhóm DN, đây là khó khăn bởi chính nội tại các DN, đặc biệt là nhóm 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và DN lớn. Theo VLA (2020), với gần 90% DN logistics 
Việt Nam thuộc nhóm DN tư nhân có quy mô vừa và nhỏ, quá trình chuyển đổi số tốn một 
khoản chi phí khoảng từ 200 triệu tới hàng chục tỷ đồng. Các DN hiện nay có 2 phương án 
lựa chọn khi đầu tư cho chuyển đổi số: chủ động tự xây dựng phần mềm và mô hình hoặc 
mua phần mềm, học hỏi mô hình từ nước ngoài. Tự động hóa như các mô hình và phần mềm 
nước ngoài thì tốn nhiều chi phí đầu tư ban đầu và chưa đảm bảo tương thích 100% với hoạt 
động thực tế của DN. Tự làm theo mô hình nội bộ sẽ mất nhiều thời gian, khó khăn, chi phí 
nguồn nhân lực, CNTT... Theo Bộ Công Thương (2022), khoảng hơn 90% DN logistics Việt 
Nam vẫn đang loay hoay trong quá trình lựa chọn phương án, giải pháp ứng dụng CNTT phù 
hợp với đặc thù của bản thân DN, bao gồm tiềm lực tài chính. Nguồn lực tài chính dành cho 
đầu tư chuyển đổi số trở thành một trong những bài toán khó giải nhất hiện nay nếu không 
nhận được sự định hướng và hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức tài chính tín dụng... 

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam -VLI (2022), tại 
các DN logistics, chuyển đổi số là quá trình đang phát sinh nhiều khó khăn, rào cản. Có 
42,11% doanh nghiệp chia sẻ nguyên nhân của việc chậm chuyển đổi số là do kinh phí hạn 
hẹp và nhân lực hạn chế, cũng như chưa tìm được công nghệ chuyển đổi phù hợp. Trong khi 
đó, 28,95% doanh nghiệp băn khoăn không biết nên dành kinh phí đầu tư như thế nào cho 
phù hợp và nên khởi đầu như thế nào trong quá trình chuyển đổi số.

3.3.2. Thiếu thông tin và công nghệ số
Theo Bộ Công Thương (2022), hoạt động ứng dụng CNTT của DN logistics tại Việt 

Nam mặc dù có sự gia tăng về số lượng nhưng tỷ lệ % ứng dụng trên các lĩnh vực khác nhau 
vẫn chưa đồng đều, vẫn có những lĩnh vực chưa đạt đến mức 50%. Ngoài ra, hoạt động ứng 
dụng CNTT của các DN còn diễn ra đơn lẻ, manh mún, thiếu tính đồng bộ, tính tích hợp và 
tính kết nối. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), nhóm DN vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam 
đã bước đầu nhận thức về thách thức này nhưng vẫn ở mức độ trung bình, trong khi nhóm 
DN lớn rất cân nhắc đầu tư để đương đầu với khó khăn thiếu thông tin và công nghệ số. Theo 
khảo sát của VLI (2022), tại các DN logistics chỉ có 44,74% DN cho biết có sự tương thích 
về công nghệ giữa DN của mình trong chuỗi dịch vụ logistics.

Hiện nay, những khó khăn trong vấn đề thiếu thông tin và công nghệ số bao gồm các 
phần mềm tiêu chuẩn quốc tế chưa ứng dụng được nhiều tại Việt Nam; các DN chưa tìm 
được công nghệ chuyển đổi phù hợp, lo ngại về tính an toàn, khả năng bảo mật của thông tin 
phần mềm; khó khăn trong việc chuyển đổi một lượng thông tin khổng lồ lên nền tảng số; Sự 
tương thích giữa DN của mình với các DN khác trong chuỗi,... Là một trong những ngành 
then chốt trong thương mại quốc tế, logistics cần được đầu tư kỹ lưỡng trong chuyển đổi số 
để có thể đáp ứng, thích nghi với bối cảnh thị trường.

3.3.3. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số
Một trong những khó khăn khi thực thực hiện chuyển đổi số là nhân lực. Nguồn nhân 

lực logistics của Việt Nam nói chung không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất 
lượng. Những người đang nắm vị trí chủ chốt dù đã được đào tạo hoặc tái đào tạo nhưng cơ 
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bản vẫn còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh logistics. Theo Bộ Công Thương, 
2022, nguồn nhân lực đảm bảo trình độ phục vụ cho chuyển đổi số của DN vẫn còn dưới 
50%. Viện nghiên cứu phát triển nhân lực logistics Việt Nam đã khảo sát vị trí làm việc 
trong 5 năm tới trong ngành logistics bao gồm: Kho, hải quan, hành chính logistics, vận tải, 
Logistics về CNTT, Giao nhận hàng hóa. Theo khảo sát này, đánh giá năng lực của nhân 
viên logistics còn thấp, đặc biệt là năng lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số như: Kỹ năng 
công nghệ (ITI) là: 3,28/5; Kỹ năng chuyển đổi số: 3.22/5. (Hồ Thị Thu Hòa, 2021). Thực tế, 
các DN logistics hoạt động ở lĩnh vực giao nhận có đặc điểm vận hành với số lượng dữ liệu 
quy mô lớn (big data), số lượng đơn hàng có thể từ vài trăm nghìn đến triệu đơn mỗi ngày. 
Do vậy, để tiết kiệm chi phí logistics thì nhu cầu nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số là rất cần thiết, cần được đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng nhu cầu cho các 
DN logistics.

3.3.4. Thiếu lộ trình chuyển đổi số rõ ràng
Một vấn đề khó khăn hiện nay là các DN logistics Việt Nam, đặc biệt nhóm DN vừa, 

đang tiến hành hoạt động chuyển đổi số một cách đơn lẻ, rời rạc phục vụ nâng cấp hiệu suất 
của các hoạt động chuyên môn riêng mà chưa có một lộ trình bài bản, từng bước chuyển đổi 
số rõ ràng. Mặc dù trong giai đoạn từ 2019 đến 2022, các DN đã xác định nguyên nhân dẫn 
đến các DN logistics Việt Nam phải thực hiện chuyển đổi số là do dịch Covid -19 đã làm 
thay đổi nhu cầu của khách hàng (chẳng hạn sử dụng giao dịch điện tử nhiều hơn, dịch vụ 
giao hàng thương mại điện tử). 

Bên cạnh đó, phía Nhà nước, trung tâm tài chính cũng chưa đưa ra các giải pháp, tư 
vấn định hướng hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của DN hay đồng bộ qua mạng lưới logistics 
toàn quốc. 

3.3.5. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ trong chuyển đổi số
Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, trong các quyết định lớn như Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 hay Quyết 
định số 441/QĐ-TTg ngày 31/3/2022, Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng 
hạ tầng số và nhấn mạnh định hướng đến năm 2030 vẫn phải hướng đến xây dựng hạ tầng 
số “theo hướng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi” (Ninh Cơ, 2022). Tuy nhiên, bên cạnh sự 
quan tâm của nhà nước thì vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập liên quan đến cơ sở hạ tầng quốc 
gia ví dụ như tốc độ mạng băng rộng, cố định, di động ở Việt Nam mới ở mức độ trung bình, 
chưa có độ phủ sóng kín 63 tỉnh thành, các nền tảng số phục vụ cho nền kinh tế nói chung 
và logistics nói riêng mới bước đầu triển khai và chưa nhận được nhiều hiệu quả,... Ngoài 
ra, về phía bản thân DN logistics, với quy mô phần lớn ở mức độ vừa và nhỏ, mức độ đầu tư 
cho thiết bị CNTT, hệ thống phần mềm,... còn chưa cao, chỉ đơn lẻ theo hoạt động chuyên 
ngành, thiếu tính đồng bộ. 

3.3.6. Thói quen kinh doanh tác động đến chuyển đổi số các doanh nghiệp
Chuyển đổi số phụ thuộc rất nhiều vào tư duy của người lãnh đạo DN và phải được 

xem như là chiến lược của các DN bao gồm cả DN vừa và nhỏ. Mục đích của chuyển đổi số 
là để DN có thể tham gia vào chuỗi cung ứng rộng hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Thói quen kinh doanh cũng là một khó khăn lớn đối với các DN tại Việt Nam, đặc biệt là 
nhóm DN vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021). Chuyển đổi số tại mỗi DN nói chung và các 
DN logistics nói riêng sẽ tác động không nhỏ đến toàn bộ hoạt động của DN từ kế hoạch, 
chiến lược kinh doanh đến hình thức hoạt động. Các DN sẽ gặp trở ngại lớn nếu quá trình 
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chuyển đổi số không tương thích với thói quen kinh doanh đặc biệt với hình thức kinh doanh 
truyền thống khi quá trình này phải xuất phát từ tư duy của người lãnh đạo, đến xây dựng hạ 
tầng, đào tạo nhân sự và các bước về sau. Nếu nhóm DN nhỏ và rất nhỏ có lợi thế về sự năng 
động, bắt kịp xu hướng thị trường, nhóm DN lớn có lợi thế về tài chính, đội ngũ nhân lực 
chất lượng cao thì nhóm DN vừa gặp phải nhiều trở ngại khi phải dung hòa bài toàn giữa tiết 
kiệm chi phí mà vẫn cập nhật ứng dụng CNTT vào hoạt động logistics. Bên cạnh đó, thay đổi 
nhận thức, thay đổi cách nghĩ, thói quen làm việc, thậm chí có động chạm quyền lợi, lợi ích 
nhóm... không hề đơn giản. Không phải lực lượng nào trong chuỗi cung ứng cũng dễ dàng 
đồng tình, ủng hộ. 

4. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP LOGISTICS
4.1. Dự báo về chuyển đổi số ngành logistics 
Theo Hồ Thị Thu Hòa (2021), Viện nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam, trong 

5 năm tới dự báo về chuyển đổi số ngành logistics gồm những lĩnh vực sau:
+ Ứng dụng các giao dịch điện tử (như:khai báo hải quan điện tử..)
+ Giao dịch thương mại điện tử (e-commerce)
+ Xu hướng logistics kênh phân phối đa kênh
+ Tăng tương tác con người và máy móc, nhiều cách làm việc linh hoạt như ở nhà hay 

trực tuyến.
+ Sử dụng rộng rãi các cảm biến, dữ liệu lớn, robot, AI và điện toán đám mây
+ Kỹ thuật phân tích để giúp chẩn đoán, tối ưu hóa dự báo
+ Tự động hóa các công nghệ lái xe tự động
+ Internet vạn vật kết nối (IoT)
4.2. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số các doanh nghiệp logistics
4.2.1. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số
Lý do: Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong DN logistics. Các 

biện pháp thực hiện:
- Nhà nước: Cần bổ sung, hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực số chất lượng cao: 

Hỗ trợ DN logistics nâng cao chất lượng nhân lực. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư các 
cơ sở đào tạo nhân lực logistics. Tăng cường loại hình đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, đào 
tạo nghề, mô hình đào tạo liên kết 3 bên (DN - viện, trường - cơ quan quản lý nhà nước) đáp 
ứng nhu cầu chuyển đổi số. 

- Doanh nghiệp: Tận dụng lợi thế về chính sách của Nhà nước trong chuyển đổi số. 
Hình thành đội ngũ chuyên ngành logistics, công nghệ thông tin, truyền thông... Tăng cường 
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công cuộc chuyển đổi số. Cụ thể, cần thực hiện:

+ Phải có kế hoạch bài bản để tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động hợp lý, có chất 
lượng, bắt kịp với xu hướng mới của thị trường và trên thế giới về chuyển đổi số.

+ Liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong xây dựng chương trình đào tạo, tuyển 
dụng và đào tạo nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng về chuyển đổi số theo từng đối tượng 
(Liên kết đào tạo ứng dụng phần mềm, mô hình mô phỏng trong hoạt động logistics đối với 
từng DN). 
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+ Thông qua Hiệp hội VALOMA cần tăng cường tính kết nối hơn nữa giữa Nhà nước 
- nhà trường - doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thực tế chuyển đổi 
số của DN. 

4.2.2. Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số 
 Lý do: Cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đồng bộ. Các biện pháp thực hiện:
- Nhà nước: 
 + Phát triển hạ tầng và dịch vụ số bao gồm hạ tầng cứng (cơ sở hạ tầng giao thông) và 

mạng lưới viễn thông làm nền tảng để tạo ra hạ tầng mềm (cơ sở hạ tầng CNTT) và dịch vụ 
số giúp tối ưu các hoạt động của nền kinh tế. 

 + Đầu tư phát triển hạ tầng CNTT viễn thông giúp các DN ứng dụng mạng lưới vạn 
vật kết nối Internet trong hoạt động logistics, tin học, ứng dụng trong lĩnh vực thương mại 
điện tử...

 + Phát triển các dịch vụ tài chính như: Mobile Banking, Mobile Commerce, E - 
Commerce... và các ngành dịch vụ khác theo kịp và phục vụ chuyển đổi số.

+ Phát triển tài nguyên số bao gồm hệ sinh thái dữ liệu và tri thức mở có ích cho việc 
dự đoán kịp thời và ra quyết định mang lại hiệu quả kinh tế cao: Đối với ngành logistics cần 
xây dựng hệ sinh thái kho vận số, khai thác dữ liệu hiện có của DN thành lợi thế cạnh tranh 
để lưu chuyển hàng hóa hiệu quả; Xây dựng dữ liệu chung lưu trữ và quản lý tập trung dữ 
liệu hành trình của các phương tiện giao thông, vận tải nhằm số hóa hoạt động, từ đó có cơ sở 
điều chỉnh về quy hoạch giao thông, bố trí bãi đậu xe nội thành, khu vực trung chuyển hàng 
hóa, bố trí giờ giấc ưu tiên...

- Doanh nghiệp: Tận dụng lợi thế về cơ sở hạ tầng, kinh tế cần xây dựng nền tảng số 
cho chuỗi dịch vụ logistics, giúp kết nối các các bên liên quan trong chuỗi (cảng, hãng vận 
tải, đại lý, công ty giao nhận, kho...) để chia sẻ dữ liệu, tăng tính hiện hữu cho chuỗi, nâng 
cao hiệu suất sử dụng.

4.2.3.Nâng cao năng lực tài chính các doanh nghiệp logistics
Lý do: Nguồn lực tài chính của các DN logistics chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. 

Các biện pháp thực hiện:
- Nhà nước: Hỗ trợ DN thúc đẩy, đổi mới sáng tạo, có chính sách khuyến khích hỗ trợ 

về vốn vay và lãi vay ưu đãi cho các cho các DN chuyển đổi số và các công ty start up về 
giải pháp công nghệ số; 

- Doanh nghiệp: 
+ Tận dụng lợi thế về kinh tế xã hội; lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, đa 

dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và tích lũy.
+ Thông qua việc hợp tác, sáp nhập với các DN có tiềm lực tài chính tốt hoặc tìm kiếm 

các nhà đầu tư tiềm lực để từ đó có thể có nguồn lực tài chính để đầu tư vào công nghệ, nguồn 
nhân lực chất lượng cao.

4.2.4.Xây dựng lộ trình chuyển đổi số rõ ràng, đồng bộ
Lý do: Các DN logistics chưa có lộ trình thực hiện chuyển đổi số rõ ràng, đồng bộ, 

thiếu thông tin và công nghệ số. Các biện pháp thực hiện:
- Nhà nước: Hoàn thiện thể chế và chính sách về đầu tư kinh doanh số, chính sách an 

toàn thông tin, bảo mật, chủ quyền số và sở hữu trí tuệ.
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- Doanh nghiệp: 
+ Xây dựng chiến lược phát triển DN trong bối cảnh chuyển đổi số. 
+ Lựa chọn mô hình công nghệ chuyển đổi số phù hợp với khả năng của DN (các công 

cụ và các phần mềm). Cần có lộ trình cụ thể từ lập kế hoạch, triển khai theo từng giai đoạn 
cả về công nghệ, nhân lực cho phù hợp với thực trạng của DN.

+ Kết hợp với các DN công nghệ đầu tư xây dựng lại cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quy 
trình công nghệ mới phục vụ chuyển đổi số.

+ Học tập kinh nghiệm chuyển đổi số của các DN đã thực hiện để tối ưu hóa quy trình 
công việc, quy trình kỹ thuật số và các tác vụ tự động, tổ chức quản lý để tạo ra hiệu quả 
trong hoạt động logistics cho phù hợp với tình hình thực tế của DN.

+ Tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do để thực hiện hoạt động chuyển 
đổi số.

+ Thông qua Hiệp hội VLA, tăng cường hoạt động truyền thông, hội thảo, hội nghị, 
chương trình xúc tiến giới thiệu liên kết, kết nối để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ với các DN 
công nghệ và giữa các DN logistics với các đối tác trong mạng lưới toàn chuỗi dịch vụ để có 
thể có sự quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn ứng dụng hay nền tảng phù hợp. Qua đó, 
thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT của các DN mang tính đồng bộ, tính tích hợp và tính 
kết nối.

4.2.5. Thay đổi tư duy về chuyển đổi số
Lý do: Có rất nhiều khó khăn tác động đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số của các DN logistics. Để thúc đẩy chuyển đổi số, cần có những biện pháp:
+ Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy về chuyển đổi số, trong đó bắt đầu tư cấp lãnh đạo. 

Việc chuyển đổi số là điều tất yếu đối với hoạt động logistics. 
+ Các điều kiện cần để thực hiện chuyển đổi số DN cần thực hiện: Thứ nhất, người lãnh 

đạo cần hiểu mình muốn gì và công nghệ có thể chuyển đổi công ty của mình thế nào. Thứ 
hai là sẵn sàng về phương diện tổ chức, cần sự tham gia của cả tổ chức để làm nên sự chuyển 
đổi, cần đào tạo và phát triển nhân sự và thứ ba là sẵn sàng về phương diện công nghệ. 

+ Lãnh đạo các DN logistics cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các công ty công nghệ 
và các đối tác để giải quyết từng bước về nhận thức, về tâm lý và cả về quyền lợi trong chuỗi 
dịch vụ logistics khi thực hiện chuyển đổi số.

5. KẾT LUẬN
Doanh nghiệp logistics đã có những bước tiến nhất định trong tiến trình chuyển đổi 

số khi 50% - 60% DN ở hầu hết các dịch vụ đang ứng dụng nhiều loại hình công nghệ khác 
nhau. Tuy nhiên, các DN logistics Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. 

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong DN logistics Việt Nam một cách hiệu quả, nhanh 
chóng trong thời gian tới các DN logistics cần tiến hành thực hiện các giải pháp: Phát triển 
nguồn nhân lực; Phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng số cho chuỗi dịch vụ logistics; Nâng 
cao năng lực tài chính; Lựa chọn mô hình chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp với khả năng 
và có sự chuyển đổi đồng bộ; Thay đổi tư duy về chuyển đổi số. Bên cạnh đó Nhà nước cần 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, có chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ chuyển 
đổi số, hỗ trợ DN logistics nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ DN nâng cao năng 
lực tài chính đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi số, kết nối và xử lý số liệu.
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH ÁP DỤNG 
CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀO HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM

Lê Hà Yến Nhi, Phạm Thị Hiền Thảo, Trần Thị Thùy Linh, Chu Thị Nga
Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Email: nhile.neu@gmail.com

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng 
đến ý định áp dụng công nghệ blockchain từ quan điểm của các nhà quản trị các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Dựa trên tổng quan nghiên cứu và kết 
quả nghiên cứu định tính, các tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu kết hợp giữa 
mô hình lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) và mô 
hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) để xác định các nhân tố ảnh hưởng 
đến ý định áp dụng công nghệ blockchain.

Từ khóa: công nghệ blockchain, TOE, UTAUT, ý định áp dụng.

DETERMINANTS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ADOPTION 
OF SMES IN VIETNAM

Abstract: The purpose of this study is to identify the factors affecting the 
intention to apply blockchain technology from the perspective of the managers of 
small and medium-sized enterprises in Vietnam. Based on the research overview 
and qualitative research results, the authors propose a research model combining 
the unified theoretical model of technology acceptance and use (UTAUT) and 
the technology-organization model-environment (TOE) to determine the factors 
affecting the intention to adopt blockchain technology.

Keywords: adoption, blockchain, intention to apply, TOE, UTAUT.

1. Giới thiệu
Công nghệ blockchain (chuỗi - khối) là một sổ cái cơ sở dữ liệu trực tuyến 

mở và phân tán, được tạo theo tuần tự thời gian, được ghi lại và xác minh bởi 
một mạng lưới các máy chủ máy tính [55]. Ngày nay, công nghệ blockchain đang 
nhanh chóng cách mạng hóa nền kinh tế toàn cầu vì chúng hứa hẹn sẽ luôn có tác 
động lạc quan.
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Công nghệ blockchain có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đây là 
một công nghệ độc lập, công nghệ blockchain có thể được sử dụng để xác minh, theo dõi 
thông tin theo thời gian, cho phép kiểm tra thông tin an toàn, đáng tin cậy [56]. Công nghệ 
blockchain cho phép một giải pháp có quy mô và kích thước nhanh chóng, giúp các doanh 
nghiệp cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ những người trung gian. 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain vào doanh 
nghiệp là chủ đề nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Các nghiên cứu trước đã 
nghiên cứu các nhóm nhân tố công nghệ, tổ chức, môi trường, nhân tố hiệu quả mong đợi, 
nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng của xã hội, các điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, chưa có nhiều 
nghiên cứu được đặt trong bối cảnh Việt Nam. Đặc biệt, mối quan hệ giữa nhân tố chính 
sách và quy định của chính phủ trong nhóm nhân tố môi trường và ý định áp dụng công nghệ 
blockchain vào doanh nghiệp còn thiếu sự nhất quán. Trong nghiên cứu này, các tác giả sẽ đề 
xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain 
thông qua tổng quan nghiên cứu và phỏng vấn sâu các nhà quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại Việt Nam.

2. Tổng quan & Cơ sở lý thuyết
2.1. Ý định áp dụng công nghệ blockchain trong doanh nghiệp
Trong nghiên cứu của Kamble và cộng sự (2018) đã nhắc tới việc áp dụng công nghệ 

được Carr (1999) định nghĩa là giai đoạn mà một cá nhân hoặc tổ chức lựa chọn một công 
nghệ để sử dụng. Nghiên cứu cũng đề cập tới việc Samaradiwakara và Gunawardena (2014) 
cho rằng việc áp dụng công nghệ là sự sẵn lòng của một nhóm người sử dụng công nghệ vì 
lợi ích của họ [57].  

Ý định hành vi để áp dụng công nghệ được Khazaei (2020) định nghĩa là khả năng chủ 
quan của cá nhân hoặc tổ chức cho rằng anh ta/cô ta hoặc họ sẽ sử dụng công nghệ đó trong 
tương lai [58]. Do đó, ý định công nghệ blockchain trong doanh nghiệp có thể được định 
nghĩa là khả năng chủ quan của tổ chức cho rằng họ sẽ chấp nhận, sử dụng và phát triển công 
nghệ blockchain trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi có ý định 
áp dụng công nghệ blockchain cho hoạt động kinh doanh của họ sẽ biểu thị sự sẵn sàng của 
mình với việc đổi mới công nghệ, chấp nhận các yếu tố rủi ro và thành công trong việc tiếp 
cận tiêu chuẩn hóa để vận hành và quản trị một cách đầy đủ các quy trình của công nghệ 
blockchain.  

2.2 Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain trong 
doanh nghiệp

2.2.1 Các nhóm nhân tố thuộc về công nghệ
Lợi thế tương đối 
Lợi thế tương đối khi ứng dụng công nghệ blockchain vào quản trị chuỗi cung ứng là 

nâng cao hiệu suất và năng suất của quy trình này. Tipmontia và cộng sự (2020) đã khẳng 
định rằng công nghệ blockchain giúp cải thiện hiệu quả, quy trình sản xuất và chất lượng của 
quản trị chuỗi cung ứng [5]. Nghiên cứu của Chittipaka và cộng sự (2022) cho thấy lợi thế 
tương đối đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao năng suất và hiệu suất khi ứng dụng 
công nghệ chuỗi - khối. Từ đó, việc ứng dụng công nghệ blockchain sẽ mang tới lợi ích cải 
thiện hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng tổng thể [6].  



187THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Wong và cộng sự (2020) nêu rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhận được nhiều lợi 
ích khi ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain vào quy trình Quản trị chuỗi cung ứng vì 
tính minh bạch và bảo mật cao hơn, giúp cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc chuỗi cung 
ứng. Bên cạch đó, nhờ các quy trình kinh doanh được sắp xếp lợp lý, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ sẽ tận hưởng hiệu quả và tốc độ cao hơn trong hoạt động kinh doanh. Kết quả nghiên 
cứu của Wong và cộng sự (2020) cũng chứng minh lợi thế tương đối là một cấu trúc ngoại 
sinh quan trọng trong việc xác định ý định áp dụng công nghệ blockchain [7]. 

Theo kết quả nghiên cứu của Gökalp và cộng sự (2020), lợi thế tương đối của công nghệ 
blockchain là yếu tố quyết định quan trọng nhất trong việc ứng dụng công nghệ blockchain 
vào Quản trị chuỗi cung ứng trong bối cảnh công nghệ. Trong bối cảnh nghiên cứu của 
Gökalp và cộng sự (2020), sử dụng công nghệ blockchain giúp cải thiện năng suất và hiệu 
suất, tăng cường tính minh bạch, cung cấp những cải tiến về hiệu suất điện tử trong quy trình 
Quản trị chuỗi cung ứng [8]. 

Tóm lại, qua kết quả của một số nghiên cứu, lợi thế tương đối của công nghệ blockchain 
là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ blockchain vào quy trình 
Vận hành và Quản trị chuỗi cung ứng; đặc biệt là lợi thế như cải thiện năng suất và năng suất, 
nâng cao tính minh bạch và bảo mật.  

Sự phức tạp 
Theo Slade và cộng sự (2015), mức độ phức tạp của một công nghệ gây nhầm lẫn cho 

người dùng, khiến họ gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng, từ đó tác động xấu đến quyết 
định áp dụng nó [9] [10] [11]. Các công ty sẽ có ít khả năng áp dụng công nghệ mới nếu nó 
phức tạp và không tương thích với quy trình của họ, Shi & Yan (2016). Sự phức tạp về mặt 
kỹ thuật của công nghệ blockchain là thách thức đối với các cá nhân để hiểu và sử dụng, trừ 
khi công nghệ blockchain được tích hợp dễ dàng vào các hệ thống hiện có, có ít giá trị tiện 
ích [12].  

Trong bối cảnh nghiên cứu của Wong và cộng sự (2020), sự phức tạp là một yếu tố kìm 
hãm đáng kể việc áp dụng một công nghệ mới [9]. Độ phức tạp, theo Linton (1998), là mức 
độ khó hiểu và khó sử dụng đối với một đổi mới. Nghĩa là thời gian cần thiết để tìm hiểu và 
sử dụng chức năng của công nghệ blockchain khi ứng dụng trong hệ thống Quản trị chuỗi 
cung ứng càng ít, thì mức độ sẵn sàng sử dụng công nghệ càng nhiều [14].  

Do đó, sự phức tạp của công nghệ blockchain có ảnh hưởng tới quyết định ứng dụng 
công nghệ blockchain vào Quản trị chuỗi cung ứng.  

Khả năng tương thích 
Dutta và cộng sự (2020) cho rằng khả năng tương thích là yếu tố quyết định, quan trọng 

trong Quản trị chuỗi cung ứng [15]. Theo Chittipaka và cộng sự (2022), khả năng tương 
thích của công nghệ mới sẽ cao hơn nếu nó tương thích với tài nguyên công nghệ thông tin 
sẵn có của một tổ chức. Nghĩa là các tổ chức sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới như công 
nghệ blockchain nếu nó tương thích với hệ thống thông tin hiện có của họ. Nghiên cứu của 
Chittipaka và cộng sự (2022) khẳng định, khả năng tương thích có tác động vừa phải đến 
quyết định ứng dụng công nghệ blockchain trong Quản trị chuỗi cung ứng [2]. 

Azmi và cộng sự (2018); Chana & Chong (2013); Francisco & Swanson (2018); Imeri 
& Khadraoui (2018); Low và cộng sự (2011); Yusof và cộng sự (2018) cho rằng, vì khả năng 
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tương thích được xác định là một thứ nguyên quan trọng trong hệ thống Quản trị chuỗi cung 
ứng nên nó được xác định là yếu tố quyết định việc tổ chức ứng dụng công nghệ blockchain 
vào Quản trị chuỗi cung ứng [16][17][18][19][20][21]. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên, có thể khẳn định, khả năng tương thích có ảnh hưởng 
tới quyết định ứng dụng công nghệ blockchain vào Quản trị chuỗi cung ứng của các tổ chức.

Tiêu chuẩn hoá
Tiêu chuẩn hóa là quá trình phát triển, thúc đẩy và có thể bắt buộc áp dụng các công 

nghệ và quy trình tương thích và dựa trên tiêu chuẩn trong một ngành nhất định (Wigmore, 
2016) [22]. 

Khả năng tương tác cần thiết trên các mạng Chuỗi cung ứng làm tăng nhu cầu về các 
tiêu chuẩn và giao thức. Việc thiếu giao thức đồng thuận là một thách thức đối với việc áp 
dụng các công nghệ dựa trên blockchain (Makhdoom et al., 2019) [23]. Như đã nêu trong 
(Holotiuk & Moormann, 2018 [24]; H. Wang và cộng sự, 2016 [25]), nỗi sợ “nếu các tiêu 
chuẩn không được thiết lập” là một rào cản đối với việc áp dụng các công nghệ SCM dựa 
trên blockchain; do đó tiêu chuẩn hóa được xác định là yếu tố quyết định trong mô hình 
nghiên cứu.

Do đó, tiêu chuẩn hoá của công nghệ chuối khối có ảnh hưởng tới ý định áp dụng công 
nghệ blockchain. 

Khả năng mở rộng
Khả năng mở rộng đề cập đến khả năng của một tổ chức (hoặc một hệ thống, chẳng hạn 

như mạng máy tính) hoạt động tốt dưới khối lượng công việc gia tăng hoặc mở rộng. Một hệ 
thống có quy mô tốt sẽ có thể duy trì hoặc tăng mức hiệu suất của nó ngay cả khi nó được 
thử nghiệm bởi các nhu cầu vận hành ngày càng lớn hơn.

Việc mở rộng hệ thống blockchain và ước tính chi phí của phần mở rộng này là vô cùng 
phức tạp (H. Wang và cộng sự, 2016) [25]. Việc bổ sung dữ liệu mới, mở rộng blockchain, 
yêu cầu sử dụng năng lượng tính toán bổ sung để xử lý và xác thực, cũng như lưu trữ để lưu 
trữ các giá trị băm liên quan đến dữ liệu được nối thêm. Kích thước blockchain tăng lên có 
thể gây ra giao dịch kém hiệu quả và chậm chạp (Makhdoom et al., 2019) [24]. Do đó, khả 
năng mở rộng được thêm vào như một yếu tố quyết định trong mô hình nghiên cứu, vì nó có 
thể ảnh hưởng đến việc tổ chức áp dụng các hệ thống SCM dựa trên blockchain.

Vì thế, khả năng mở rộng của công nghệ chuối khối có ảnh hưởng tới ý định áp dụng 
công nghệ blockchain. 

Niềm tin
Niềm tin được định nghĩa là “nhận thức về độ tin cậy và được điều tra về hiệu suất hệ 

thống, tính khả dụng của hệ thống và các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến việc áp dụng.” 
(Umut Şener và cộng sự, 2016) [26].

Niềm tin vào công nghệ được điều tra trong tài liệu (Bartlett et al., 2007) tuyên bố rằng 
“giống như nhiều khía cạnh của xã hội loài người, máy tính dường như đang đối mặt với một 
cuộc khủng hoảng về độ tin cậy”, và “huyền thoại văn hóa về máy tính có độ tin cậy cao có 
thể sớm trở thành lịch sử” [27]. Các nghiên cứu trước đây (Angelis & Ribeiro da Silva, 2019 
[28]; Chana & Chong, 2013 [29]; Nathan và cộng sự, 2012 [30]; H. Wang và cộng sự, 2016 
[25]; Yusof và cộng sự, 2018) [31] chỉ ra rằng cấu trúc của bảo mật và quyền riêng tư không 
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ảnh hưởng đến việc áp dụng các công nghệ blockchain, bởi vì quyền riêng tư và bảo mật 
thông qua mã hóa là sức mạnh chính của các công nghệ blockchain (H. Wang và cộng sự, 
2016)[25]. Cấu trúc của niềm tin được định nghĩa là mức độ tin cậy của tính khả dụng của hệ 
thống và hiệu suất của hệ thống trong nghiên cứu này. Nó được coi là một yếu tố quan trọng 
trong việc áp dụng các công nghệ blockchain (Wanitcharakkhakul & Rotchanakitumnuai, 
2017) [32]. Do đó, nó được thêm vào mô hình nghiên cứu.

Vì vậy, niềm tin của công nghệ chuối khối có ảnh hưởng tới ý định áp dụng công nghệ 
blockchain. 

2.2.2 Các nhóm nhân tố thuộc về tổ chức
Hỗ trợ từ quản trị cấp trên 
Hỗ trợ từ quản trị cấp trên được định nghĩa là mức độ mà quản trị cấp trên hiểu được về 

tầm quan trọng và có liên quan trong việc áp dụng công nghệ mới (Wong và công sự) [33]. 
Hỗ trợ từ quản trị cấp trên là mức độ mà quản trị cấp trên hiểu được về tầm quan trọng của 
công nghệ mới, và tham gia vào quá trình áp dụng công nghệ (Kumar và cộng sự, 2021) [34]. 

Việc chuyển đổi hệ thống sang dựa trên công nghệ chuối khố là một quyết định chiến 
lược được đưa ra bởi các thành viên ban điều hành, thái độ của họ với công nghệ blockchain 
sẽ ảnh hưởng đến quyết định áp dụng của tổ chức. Nếu họ nhận thức được lợi ích mạng mẽ 
của việc sử dụng công nghệ blockchain, các nguồn lực cần thiết sẽ được phân bổ kịp thời, 
môi trường tổ chức tích cực được tạo ra, các rào cản và khả năng chống lại sự thay đổi sẽ 
được khắc phục hiệu quả hơn, nhân viên sẽ được khuyến khích áp dụng công nghệ mới. Việc 
áp dụng công nghệ blockchain trong tổ chức đòi hỏi về các quy định mới trong tổ chức, sự 
phân bổ nguồn tài chính, nhân lực, phát triển các khả năng và kỹ năng mới, tích hợp các tài 
nguyên công nghệ thông tin hiện có với công nghệ blockchain và tài cấu trúc quy trình kinh 
doanh (Gökalp và cộng sự, 2020) [8]. Các trở ngại về quản trị có thể tác động rất lớn đến 
các quyết định áp dụng và thường gắn liền với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, 
đặc biệt là trong việc triển khai công nghệ mới. Nhưng cam kết tới từ quản trị cấp trên có 
thể khuyến khích trong việc phổ biến công nghệ, phải tích cực tham gia để đạt được kết quả 
mong muốn (Wong và cộng sự, 2020) [33].   

Kết quả, sự hỗ trợ từ quản trị cấp trên ảnh hưởng tới ý định áp dụng công nghệ blockchain.  
 Tải nguyên công nghệ thông tin 
Tài nguyên công nghệ thông tin của tổ chức bao gồm tài nguyên công nghệ thông tin 

hữu hình và tài nguyên công nghệ thông tin vô hình. Tài nguyên công nghệ thông tin hữu 
hình bao gồm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vật lý, nhân sự có kỹ năng công nghệ thông 
tin về kỹ thuật quản trị. Tài nguyên công nghệ thông tin vô hình bao gồm bí quyết và văn 
hóa công nghệ thông tin của tổ chức, theo Grant (2009) [35]. Tài nguyên công nghệ thông 
tin của tổ chức cũng đề cập đến việc tổ chức thể hiện sự sẵn sàng áp dụng công nghệ mới cho 
hệ thống hiện có dựa trên cơ cở hạ tầng kỹ thuật của tổ chức [6]  

Tài nguyên công nghệ thông tin của tổ chức có tầm quan trọng cơ bản để áp dụng các 
hệ thống và công nghệ mới, do cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về thiết bị phần cứng, cơ 
sở hạ tầng mạng, cơ sở vật chất và bảo trì ứng dụng. Khi sử dụng hệ thống áp dụng công nghệ 
blockchain, một bản sao của giao dịch được lưu trữ trong cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
của tổ chức để hỗ trợ truy vấn bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó cũng sẽ cho phép truy xuất sản 
phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả (Gökalp và cộng sự, 2020) [8].  
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Vì vậy, tài nguyên công nghệ thông tin của tổ chức có mối liên hệ với ý định ứng dụng 
công nghệ blockchain. 

Nguồn tài chính 
Nguồn tài chính được Weiner (2009) đề cập là số tiền được phân bổ cử một tổ chức để 

thể hiện sự cam kết với công nghệ mới [36].  
Việc phân bổ nguồn tài chính cao giúp các tổ chức bắt đầu và duy trì các thay đổi cũng 

như tăng hành vi tham gia và hợp tác. Việc áp dụng công nghệ blockchain đòi hỏi một khoản 
đầu tư đáng kể, theo Gökalp và cộng sự, 2020 [8]. Chi phí ở lại là khoản phí phải trả để có 
và được triển khai công nghệ blockchain cho hệ thống của tổ chức. Chi phí cao thường là trở 
ngại cho việc áp dụng công nghệ và hệ thống mới ở các tổ chức (Wong và cộng sự, 2020) 
[33]. Tuy nhiên, khi một lượng tiền lớn được phân bổ cho một tổ chức để bắt đầu và duy trì 
những thay đổi về mặt công nghệ, nó sẽ góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường 
cho tổ chức đó trong khoảng thời gian dài hơn (Chittipaka và cộng sự, 2020) [2]. Việc áp 
dụng công nghệ blockchain dự kiến sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm lãng phí trong 
chi phí giao dịch và xử lý. Nhưng chi phí ban đầu để triển khai việc áp dụng là rất lớn, do 
phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm cần thiết. Việc triển khai và áp dụng 
công nghệ cũng có thể bị cản trở do chi phí về nhân lực và chi phí tiếp thu kỹ năng (Kumar 
và cộng sự, 2021) [34]. 

Do đó, nguồn tài chính của tổ chức ảnh hưởng tới ý định ứng dụng công nghệ blockchain.  
Quy mô tổ chức 
Quy mô của tổ chức được định nghĩa là số lượng nhân viên của tổ chức ở bất kì vị trí 

địa lý nhất định nào. Quy mổ của tổ chức cũng sẽ bao gồm toàn bộ tổ chức nếu nó ở các vị 
trí địa lí khác nhau, đối với tổ chức phi tập trung. 

Khi quy mô tổ chức tăng lên, nguồn lực cũng tăng lên, dẫn tới khả năng xử lý rủi ro và 
hoàn vốn cũng tăng lên. Vì lí do đó, so với các tổ chức có quy mô nhỏ, các tổ chức có quy mô 
lớn thường sẵn sàng hơn trong việc áp dụng các công nghệ mới để tiến xa hơn đối thủ cạnh 
tranh theo, Gökalp, và cộng sự, (2020) [8]. Các công ty có quy mô lớn cũng quan tâm đến 
việc áp dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến nhiều hơn các công ty có quy mô nhỏ, vì 
công ty lớn có khả năng điều chỉnh rủi ro tốt hơn so với các công ty nhỏ (Chittipaka và cộng 
sự, 2022) [2]. Các tổ chức lớn có nhiều khả năng áp dụng đổi mới vì họ có đủ nguồn lực dư 
thừa và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để tạo thuận lợi cho quá trình triền khai công nghệ. Mặt khác, 
các tổ chức có quy mô lớn lại xuất hiện quán tính quan liêu, cấu trúc cũng kém linh hoạt hơn, 
tạo sự khó khăn trong việc chấp nhận và thực hiện thay đổi. Trong khi đó, các tổ chức nhỏ 
hơn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho việc chấp nhận đổi mới, vì họ có ít quán tính 
quan liêu, cơ cấu linh hoạt hơn, họ có lợi thế từ việc giao tiếp, phối hợp và bị ảnh hưởng ít 
hơn khi chấp nhận thực hiện thay đổi về mặt công nghệ (Chong và cộng sự, 2017) [37]. 

Do đó, quy mô của tổ chức có liên quan tới ý định áp dụng công nghệ blockchain. 
2.2.3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường
Chính sách và quy định chính phủ:
Yếu tố quyết định này được định nghĩa là chính sách và quy định do chính phủ cung 

cấp để điều chỉnh và giám sát các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ mới. Nó được coi 
là một yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự lan tỏa đổi mới (Zhu et al .., 2006) [38]. 
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Vì blockchain là một công nghệ mới được phát triển và việc chuẩn bị các quy định mới 
bao gồm một số thách thức, chẳng hạn như định nghĩa về quyền sở hữu các bản ghi kỹ thuật 
số và quyền truy cập, luật và quy định vẫn chưa được thiết lập (Çaldağ et al., 2019 [39]; 
Gökalp et al. , 2018 [40]). Điều này có thể khuyến khích hoặc không khuyến khích việc áp 
dụng. Có một nhu cầu cấp thiết để phát triển và quản trị các tiêu chuẩn như vậy (H. H. Wang 
và cộng sự, 2016) [25]. Các tổ chức mong muốn được chuẩn bị nếu thị trường áp đặt các 
chính sách và quy định dựa trên blockchain và nỗi sợ “nếu các chính sách và quy định không 
được thiết lập” là rào cản đối với việc áp dụng các công nghệ dựa trên blockchain (Holotiuk 
& Moormann, 2018) [41]. 

Do đó, Chính sách và Quy định của Chính phủ được xác định là yếu tố quyết định ảnh 
hưởng đến việc tổ chức áp dụng các công nghệ SCM dựa trên blockchain trong mô hình 
nghiên cứu.

2.2.4 Nhóm nhân tố thuộc mô hình UTAUT
Hiệu quả mong đợi
Hiệu quả mong đợi (PE) định nghĩa là cách các cá nhân cảm nhận rằng công nghệ sẽ 

giúp họ đạt được lợi ích tối đa từ công việc của mình (Venkatesh và cộng sự 2016) [42]. Nó 
là viết tắt của cách sử dụng công nghệ nâng cao hiệu suất của người dùng. Hiệu quả mong 
đợi là một trong những yếu tố dự đoán quan trọng nhất về việc sử dụng công nghệ. Công 
nghệ blockchain là chìa khóa cho một giao dịch đáng tin cậy sử dụng dữ liệu phi tập trung 
với độ chính xác và mức độ thành thạo của dữ liệu được cải thiện sẽ giúp các nhà quản trị tài 
sản có nhiều cơ hội hơn để theo dõi, theo dõi và triển khai các tài nguyên.

Kỳ vọng về hiệu suất đã được chứng minh là có ảnh hưởng đáng kể đến ý định hành 
vi (Ayaz và Yanartaş 2020 [43]; Nazim và cộng sự 2021[44]). Một số nghiên cứu cũng phát 
hiện ra rằng PE tác động đáng kể đến niềm tin vào công nghệ (Akhtar et al. 2019) [45]. 

Do đó, kỳ vọng hiệu suất dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ blockchain 
trong nghiên cứu này.

Nỗ lực mong đợi
Nỗ lực mong đợi (EE) là nhận thức của người tiêu dùng về mức độ nỗ lực cần thiết để 

thực hiện một hành vi. Việc sử dụng công nghệ càng dễ dàng thì càng có nhiều ý định áp 
dụng công nghệ đó. Kỳ vọng nỗ lực gắn liền với hiệu quả của công nghệ. Sử dụng blockchain 
ảnh hưởng đến hiệu quả của cơ sở dựa trên một số yếu tố. Các quy trình chia sẻ dữ liệu có thể 
tạo ra các mô hình ghi dữ liệu hiệu quả mà không cần các hệ thống theo dõi thông thường. 
Hơn nữa, blockchain tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng “hợp đồng thông minh” được 
thiết lập dựa trên các quy định do người dùng chỉ định liên quan đến ít hoặc không có sự can 
thiệp của con người.

Tương tự như hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi là một cấu trúc khám phá mức độ dễ 
sử dụng của hệ thống. Nó đã được khai thác tốt trong các nghiên cứu trước đây (Venkatesh 
và cộng sự, 2003 [46]; Batara và cộng sự, 2017 [47]). Về bối cảnh blockchain, dự kiến   độ 
phức tạp của các hoạt động khác nhau sẽ giảm đáng kể. Do đó, cho phép hiệu quả hơn trong 
các hoạt động của chuỗi cung ứng (Aste, Tasca và Di Matteo, 2017 [48]; Veuger, 2018 [49]).

Vì vậy, nỗ lực mong đợi dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ blockchain 
trong nghiên cứu này.
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Các điều kiện thuận lợi
Venkatesh và cộng sự. (2012) đã định nghĩa các điều kiện thuận lợi (FC) là “niềm tin 

của người dùng rằng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ thể chế sẵn có để hỗ trợ việc sử dụng công nghệ 
được nhắm mục tiêu” [50].

Từ góc độ của môi trường blockchain trong ngân hàng, các điều kiện thuận lợi nhấn 
mạnh đến sự sẵn có của cấu trúc kỹ thuật để chấp nhận và sử dụng công nghệ (Lai 2020 [51]; 
Raza et al. 2021 [52]; Yang et al. 2022 [53]). FC thường bị ảnh hưởng bởi mức độ hỗ trợ đầy 
đủ về kỹ thuật, tổ chức, cơ sở hạ tầng và con người của người dùng để sử dụng công nghệ. 
FC tăng cường chức năng của công nghệ. Hơn nữa, FC giúp nâng cao niềm tin ban đầu của 
người dùng đối với việc sử dụng công nghệ (Hmoud và Várallyai 2020) [54].

Vì thế, các điều kiện thuận lợi dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ 
blockchain trong nghiên cứu này.

3. Phương pháp nghiên cứu
Các tác giả sử dụng phương pháp định tính - phỏng vấn sâu để kiểm tra sự phù hợp của 

các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất với bối cảnh Việt Nam. Đối tượng tham gia 
phỏng vấn sâu được xác định là nhà quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, 
có hiểu biết về công nghệ blockchain để họ có thể tuyên bố về sự phù hợp của các biến. Dựa 
trên kết quả phỏng vấn sâu, nhóm sẽ rút ra được các yếu tố phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
Cụ thể, nhóm đã tiến hành phỏng vấn sâu 10 chủ doanh nghiệp, lãnh đạo và quản trị cấp cao 
đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác nhau tại Việt Nam. 

Do khoảng cách địa lý và tính chất công việc của các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo và 
quản trị cấp cao, câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi đã được phân phối và thu thập câu trả lời 
trong tháng 12 năm 2022 bằng cách sử dụng một cuộc phỏng vấn truyền thông trực tuyến.

Các câu hỏi phỏng vấn được thiết kế bởi các tác giả với nội dung phỏng vấn tập trung 
vào các vấn đề sau:

- Ý định áp dụng công nghệ blockchain vào doanh nghiệp
- Hiệu quả mong đợi
- Nỗ lực mong đợi
- Ảnh hưởng của xã hội
- Các điều kiện thuận lợi
- Nhóm nhân tố thuộc về công nghệ (Lợi thế tương đối, Sự phức tạp, Khả năng tương 

thích, Tiêu chuẩn hóa, Khả năng mở rộng, Niềm tin)
- Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức (Hỗ trợ từ quản trị cấp cao, Tài nguyên CNTT, Nguồn 

lực tài chính, Quy mô tổ chức)
- Nhóm nhân tố thuộc về môi trường (Chính sách và quy định của chính phủ)
Để xóa bỏ sự phân chia cứng nhắc giữa “dữ liệu” và “giải thích”, nhóm tác giả sử dụng 

phần mềm NVivo để liên kết các phần của công trình nghiên cứu, kết hợp giữa phản ánh dữ 
liệu và thống kê.

4. Kết quả nghiên cứu và mô hình nghiên cứu dự kiến
Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành nghiên cứu định tính, thu thập thông tin từ 10 

nhà quản trị cấp cao của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội thông qua một phỏng vấn 
chuyên sâu. 
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Về nhóm môi trường, kết quả là 100% người tham gia cho biết rằng chính sách và quy 
định của chính phủ đã ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain vào hoạt động 
doanh nghiệp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chính sách và quy định và các tác động của nó 
sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ý định áp dụng. Giải thích của các nhà quản trị về sự ảnh hưởng 
của chính sách và quy định chính phủ đến ý định áp dụng công nghệ blockchain vào doanh 
nghiệp được tập hợp ở hai lí do sau:

Thứ nhất, những vướng mắc pháp lý liên quan, trong đó phần lớn là 02 vướng mắc chủ 
yếu do sự không minh bạch, thiếu có khuôn khổ pháp lý liên quan đến việc: (1) kêu gọi vốn 
thông qua việc chào bán tài sản mã hoá và tiền mã hoá (ví dụ ICO, ITO hoặc STO. “ICO, 
ITO, STO là những phương tiện có thể đầu tư vào các start-up thuộc lĩnh vực công nghệ “) 
được cung cấp trên các nền tảng Blockchain hoặc tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ trong 
một số ngành đòi hỏi tuân thủ các yêu cầu khắt khe về tài chính, sàn giao dịch. Tuy nhiên, 
cũng có nhiều doanh nghiệp hầu như không bị vướng mắc về việc phát triển và kinh doanh 
những sản phẩm, dịch vụ của mình để truy xuất nguồn gốc nông sản; (2) giao dịch tài sản 
mã hoá, tiền mã hoá, trong đó phần lớn liên quan đến vấn đề điều hành sàn giao dịch tài sản 
mã hoá, tiền mã hoá.

Thứ hai là không có chính sách thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ Blockchain, 
trong đó có việc một số đơn vị nhà nước chưa thực sự tiên phong về ứng dụng công nghệ 
Blockchain trong quản trị nhà nước và cung cấp dịch vụ công

Về nhóm nhân tố công nghệ, 60% cho rằng tiêu chuẩn hóa, sự phức tạp, và niềm tin 
có ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain vào hoạt động doanh nghiệp. Trong 
nghiên cứu này, chi phí bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp. Điều này phù hợp với các nghiên cứu 
trước đó khi sự sẵn có của các nguồn tài chính được xác định bởi tính dễ sử dụng được cảm 
nhận. 80% các nhà quản trị cho rằng khả năng tương thích có ảnh hưởng đến ý định áp dụng 
công nghệ này. 6 trong 8 người đưa ra nguyên do là nếu khả năng tương thích giữa công 
nghệ mới và hệ thống hiện tại kém thì chi phí phải trả sẽ tăng, từ đấy ảnh hưởng đến ý định 
áp dụng của họ. 100% các nhà quản trị công nhận rằng lợi thế tương đối có ảnh hưởng đến 
hỗ trợ quản trị cấp cao. Nguyên do của các nhà quản trị đưa ra phù hợp với những kết quả 
nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai nhân tố này trước đó: đổi mới hệ thống hiện tại và áp 
dụng công nghệ thông tin mới cho hệ thống doanh nghiệp mang lại sự vận hành tốt hơn, sẽ 
giúp mang lại cho doanh nghiệp các lợi thế tương đối (Mousavizadeh và các đồng nghiệp, 
2015). 80% các nhà quản trị cho rằng lợi thế tương đối cũng ảnh hưởng đến ý định áp dụng 
công nghệ mới vào hệ thống hiện tại của họ. Đồng thời, 80% người tham gia cho rằng khả 
năng mở rộng là một nhân tố ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến áp dụng công nghệ 
blockchain blockchain, với lí do chính được đưa ra là: áp dụng thì sẽ áp dụng từ nhỏ đến lớn 
nên sẽ cần mở rộng/thu hẹp tuỳ nhu cầu và giai đoạn áp dụng. 

Về nhóm nhân tố tổ chức, tài nguyên công nghệ thông tin và hỗ trợ quản trị cấp cao 
được 60% các nhà quản trị tham gia phỏng vấn sâu cho rằng là có ảnh hưởng đến ý định áp 
dụng công nghệ. 80% các nhà quản trị cho rằng quy mô tổ chức có ảnh hưởng đến ý định 
với nguyên do là với quy mô doanh nghiệp lớn, thì chi phí/đầu người sẽ giảm cùng với đó là 
sự đầy đủ các nhân viên với trình độ chuyên môn kĩ thuật cao dễ dàng đảm nhiệm các công 
việc liên quan đến công nghệ mới. 20% các nhà quản trị còn lại cho rằng quy mô không ảnh 
hưởng đến ý định bởi quy mô doanh nghiệp nhỏ thì sẽ tích hợp công nghệ blockchain ở quy 
mô nhỏ, còn các doanh nghiệp ở quy mô lớn hơn thì sẽ thử sức áp dụng blockchain ở quy 
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Mô hình nhóm tác giả đề xuất có đóng góp học thuật cao và được xây dựng phù hợp 
trong bối cảnh Việt Nam. Mô hình này đã giải quyết bất đồng trong các nghiên cứu trước. 
Cụ thể qua nghiên cứu mối quan hệ giữa nhân tố chính sách và quy định của chính phủ trong 
nhóm nhân tố môi trường và ý định áp dụng công nghệ blockchain vào doanh nghiệp, nhóm 
tác giả thấy chính sách và quy định của chính phủ tác động tiêu cực đến ý định áp dụng công 
nghệ blockchain vào doanh nghiệp. Thêm vào đó, mô hình nhóm đề xuất là kế thừa và kết 
hợp của hai mô hình UTAUT và TOE, từ đó có sự vững chắc trong nền tảng lý luận.

Từ mô hình nghiên cứu, chúng tôi đề xuất 16 giả thuyết nghiên cứu:
Giả thuyết 1: Lợi thế tương đối ảnh hưởng tích cực đến hỗ trợ quản trị cấp cao

mô lớn hơn. 100% các nhà quản trị cho rằng nguồn lực tài chính là nhân tố ảnh hưởng đến ý 
định áp dụng công nghệ blockchain của họ.

Về nhóm nhân tố UTAUT, tất cả 10 người quản trị tham gia phỏng vấn sâu cho rằng ảnh 
hưởng xã hội không có ảnh hướng tới ý định áp dụng công nghệ blockchain. Luận cứ được 
các nhà quản trị đưa ra phù hợp với các nghiên cứu trước đó: công ty chủ yếu quan tâm đến 
hiệu quả kinh doanh chứ không chú ý nhiều đến ý kiến của xã hội; và đồng thời, blockchain 
không liên quan nhiều đến ESG (environmental, social, and corporate governance) -  là một 
bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của 
doanh nghiệp đến cộng đồng. Vì vậy, nhân tố ảnh hưởng xã hội không được đề xuất ở mô 
hình nghiên cứu ở Hình 1. 90 % người tham gia phỏng vấn cho rằng nỗ lực mong đợi và 
các điều kiện thuận lợi có ảnh hướng đến ý định áp dụng công nghệ chuối khối Blockchain. 
100% các nhà quản trị phỏng vấn và cho biết rằng hiệu quả mong đợi là nhân tố ảnh hưởng 
quan trọng đến ý định áp dụng. Trong đó 20% cho rằng hiệu quả mong đợi là yếu tố ảnh 
hưởng nhất đến ý định áp dụng của họ bởi tất cả các thay đổi trong doanh nghiệp cần mang 
lại hiệu quả, nếu không sẽ bị đào thải.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
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Giả thuyết 2: Sự phức tạp ảnh hưởng tích cực đến nguồn lực tài chính
Giả thuyết 3: Hỗ trợ quản trị cấp cao ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ 

chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp
Giả thuyết 4: Nguồn lực tài chính ảnh hưởng tiêu cực đến ý định áp dụng công nghệ 

chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp
Giả thuyết 5: Tài nguyên công nghệ thông tin ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng 

công nghệ chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp
Giả thuyết 6: Quy mô tổ chức ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ chuối 

khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 7: Lợi thế tương đối ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ chuối 

khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 8: Sự phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến ý định áp dụng công nghệ chuối khối 

vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 9: Khả năng tương thích ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ 

chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 10: Khả năng mở rộng ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ 

chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 11: Tiêu chuẩn hóa ảnh hưởng tiêu cực đến ý định áp dụng công nghệ chuối 

khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 12: Niềm tin ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ chuối khối 

vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 13: Chính sách và quy định chính phủ ảnh hưởng tiêu cực đến ý định áp 

dụng công nghệ chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 14: Hiệu quả mong đợi ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ 

chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 15: Nỗ lực mong đợi ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công nghệ 

chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp 
Giả thuyết 16: Các điều kiện thuận lợi ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng công 

nghệ chuối khối vào hoạt động doanh nghiệp 
5. Kết luận
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain trong doanh nghiệp 

đã được khám phá trong nghiên cứu này. Ý định áp dụng công nghệ blockchain trong doanh 
nghiệp được tác động thông qua các yếu tố: Hiệu quả mong đợi, Nỗ lực mong đợi, Các 
điều kiện thuận lợi, Lợi thế tương đối, Sự phức tạp, Khả năng tương thích, Tiêu chuẩn hóa, 
Khả năng mở rộng, Niềm tin, Hỗ trợ từ quản trị cấp cao, Tài nguyên CNTT, Nguồn lực tài 
chính, Quy mô tổ chức, Chính sách và quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
chỉ ra không có mối quan hệ nào giữa Ảnh hưởng của xã hội và ý định áp dụng công nghệ 
blockchain trong doanh nghiệp. Các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính - 
phỏng vấn sâu 10 nhà quản trị các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam để khẳng định mối 
quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình và ý định áp dụng công nghệ blockchain vào doanh 
nghiệp bối cảnh Việt Nam hiện nay. 
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Kế thừa, bổ sung và phát triển từ các nghiên cứu trước, các tác giả đề xuất mô hình 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain trong doanh 
nghiệp với 14 nhân tố: Hiệu quả mong đợi, Nỗ lực mong đợi, Các điều kiện thuận lợi, Lợi thế 
tương đối, Sự phức tạp, Khả năng tương thích, Tiêu chuẩn hóa, Khả năng mở rộng, Niềm tin, 
Hỗ trợ từ quản trị cấp cao, Tài nguyên CNTT, Nguồn lực tài chính, Quy mô tổ chức, Chính 
sách và quy định của chính phủ. 

Các tác giả khuyến nghị các nhà nghiên cứu trong tương lai áp dụng mô hình nghiên 
cứu này để nghiên cứu theo phương pháp định lượng nhằm tìm ra các biện pháp hiệu quả 
nhằm nâng cao ý định chấp nhận và sử dụng công nghệ blockchain trong doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại Việt Nam.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
(AI) TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS Ở VIỆT NAM
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Tóm tắt: Tự động hoá, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng 
dụng ở nhiều lĩnh vực trong đó bao gồm lĩnh vực logistics. Ứng dụng AI trong 
logistics giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, cải thiện các tác vụ hàng tồn kho, 
vận chuyển, quản lý, đồng thời tăng độ chính xác và hiệu quả hoạt động của công 
việc, loại bỏ các rủi ro và tai nạn phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa...
Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng ứng dụng AI trong lĩnh vực 
logistics trên thế giới và tại Việt Nam, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn, từ 
đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong lĩnh vực logistics 
ở Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Trí tuệ nhân tạo, Logistics.

INCREASE EFFICIENCY OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
APPLICATION IN LOGISTICS IN VIETNAM

Abstract: Automation, especially artificial intelligence (AI), is being applied 
to many fields including logistics. The application of AI in logistics helps to optimize 
operational performance, improve inventory, transportation, and management 
tasks, while increasing the accuracy and efficiency of work operations, eliminating 
risks and accidents arising in the process of transporting goods... The article 
focuses on researching the current situation of AI application of logistics in the 
world and in Vietnam, finding out the advantages and disadvantages, thereby 
proposing solutions to improve the efficiency of AI application of the logistics 
field in Vietnam.

Keywords: enterprises, artificial intelligence, logistics.

1. Đặt vấn đề
Nền công nghiệp Logistics đã hoàn toàn thay đổi với sự ra đời của các công 

nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence), và nó không 
còn là điều xa xỉ nữa mà là điều cần thiết để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, 
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mở ra kỷ nguyên mới của khoa học công nghệ. Thực tế cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) đang 
thâm nhập vào mọi ngành công nghiệp, từ du lịch, y tế, tới giáo dục và Logistics cũng không 
ngoại lệ. Những tiến bộ quan trọng nhất mà công nghệ này đã mang lại bao gồm tự động hoá 
kho hàng, xe tự hành, phân tích dự đoán và đường thông minh. Mỗi ứng dụng lại hỗ trợ các 
doanh nghiệp theo những cách khác nhau. AI cho phép quản lý lịch sử giao hàng dễ dàng 
hơn để dự báo và quản lý hàng tồn kho, đồng thời giải quyết các nhu cầu thay đổi trong hoạt 
động của chuỗi cung ứng. Dữ liệu lịch sử từ các hoạt động trong quá khứ có thể giúp thuật 
toán AI hoạt động tự động, giảm lỗi của con người trong chuỗi cung ứng. Thậm chí, AI có 
thể dự báo doanh thu hoặc lợi nhuận trong ngắn hạn. Công nghệ mạnh mẽ này được cung 
cấp để tự động hoá và đơn giản hoá nhiều quy trình, do đó giúp các công ty tiết kiệm cả thời 
gian và tiền bạc. Không có gì lạ khi những ông lớn như Amazon và Google đã đẩy mạnh đầu 
tư vào công nghệ AI.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã khẳng định tầm quan trọng của lĩnh vực 
logistics trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, bằng cách vận chuyển nhanh hơn tới 
khách hàng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc áp dụng AI vào lĩnh vực logistics còn khá mới 
mẻ, chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics chưa cao và vẫn có nhiều công ty logistics bị kìm hãm 
bởi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin lỗi thời, hệ thống quản lý đội xe và kho bãi đang ảnh 
hưởng đến khả năng chuyển đổi số. Thách thức cho lĩnh vực logistics hiện nay là phải loại 
bỏ hoàn toàn những công nghệ lỗi thời, áp dụng đồng bộ cơ sở hạ tầng thông minh. Các nhà 
lãnh đạo thị trường logistics đang cung cấp mô hình kinh doanh dựa trên AI dự đoán để tăng 
tỷ lệ thành công và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu. AI đòi hỏi khả năng minh bạch 
dữ liệu để dự đoán chính xác. Nếu AI không nhận được dữ liệu đầy đủ và chất lượng, công 
ty sẽ dẫn đến thất bại. Vì vậy, tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực 
logistics và đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam là 
rất cấp thiết và đòi hỏi sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp cũng như 
các nhà hoạch định chính sách. Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu các ứng dụng của AI trong 
lĩnh vực logistics ở các nước trên thế giới và thực trạng ứng dụng AI trong lĩnh vực logistics 
ở Việt Nam; Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ AI 
trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)
AI (viết tắt của Artifical Intelligence) là công nghệ mô phỏng những suy nghĩ và quá 

trình tiếp thu kiến thức của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính (Khoa 
Lý, 2021). Các quá trình này bao gồm việc học tập (thu thập thông tin và các quy tắc sử dụng 
thông tin), lập luận (sử dụng các quy tắc để đạt được kết luận gần đúng hoặc xác định), và 
tự sửa lỗi. Các ứng dụng đặc biệt của AI bao gồm các hệ thống chuyên gia, nhận dạng tiếng 
nói và thị giác máy tính (nhận diện khuôn mặt, vật thể hoặc chữ viết).

Khái niệm về công nghệ AI xuất hiện đầu tiên bởi John McCarthy (một nhà khoa học 
máy tính Mỹ) vào năm 1956 tại hội nghị The Dartmouth. Hiện nay, công nghệ AI là thuật 
ngữ phổ biến rộng rãi ở nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm cả quá trình tự động hoá robot 
đến người máy AI. Công nghệ AI gần đây trở nên nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của 
nhiều người là nhờ Big Data. Mối quan tâm của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của dữ 
liệu cùng với công nghệ phần cứng đã phát triển mạnh mẽ hơn, cho phép xử lý công nghệ AI 
với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
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2.2. Khái niệm logistics
Hội đồng quản trị logistics Hoa Kỳ (LAC-The US. Logistics Administration Council) 

đưa ra khái niệm: Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển 
dịch của hàng hoá, dịch vụ hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và 
sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ, nhằm thoả mãn nhu cầu của 
người tiêu dùng.

Ở một khía cạnh nào đó, Logistics có bản chất giống với “hậu cần” khi nó là tập hợp 
các bước chuẩn bị để đảm bảo mọi quá trình được diễn ra một cách thuận lợi, đạt mục tiêu và 
thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, Logistics lại ở phạm trù rộng lớn hơn với khối 
lượng công việc cùng vai trò, ý nghĩa mà “hậu cần” không thể bao quát hết được.

2.3. Ứng dụng của AI trong Logistics 
Theo K. Niranjan và cộng sự (2021), trí tuệ nhân tạo đóng một vai trò quan trọng trong 

lĩnh vực logistics giúp tối ưu hóa mạng lưới vận hành theo khoảng cách và thời gian. Điều 
này giúp tạo ra doanh thu mà không thể đạt được hoàn toàn thông qua các quyết định của 
con người. Cụ thể, nó tạo cơ hội giảm chi phí trong dự báo nhu cầu, lập kế hoạch yêu cầu 
mua hàng, lập kế hoạch sản xuất, tồn kho, đóng gói, vận chuyển, lưu kho, lập kế hoạch phân 
phối, dịch vụ khách hàng, dịch vụ thông tin, tài chính, tiếp thị/bán hàng và mang lại lợi thế 
cạnh tranh so với các đối thủ khác. Trí tuệ nhân tạo cho thấy khả năng to lớn trong việc đưa 
ra quyết định tốt hơn và nâng cao hiệu quả thông qua các khả năng đặc biệt của nó. 

Theo Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Thủy và cộng sự (2018), AI sẽ: (i) tác động nhiều 
nhất tới các hoạt động tiếp xúc khách hàng (tự động hóa tiếp thị) và quản lý chuỗi cung ứng; 
(ii) đóng góp tích cực vào quản lý nhu cầu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hệ thống quản lý đơn 
hàng phân tán hiệu quả hơn và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp khả cỡ để hỗ trợ 
các mô hình kinh doanh mới. AI được doanh nghiệp sử dụng vào việc cải tiến dịch vụ khách 
hàng, tự động hóa công việc, tối ưu hóa hậu cần, tăng sản lượng và hiệu quả sản xuất, ngăn 
chặn sự cố ngừng hoạt động, dự đoán hiệu năng, dự đoán hành vi, quản lý và phân tích dữ 
liệu, cải tiến tiếp thị và quảng cáo, v.v.

Một số xu hướng ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực logistics có thể kể đến như sau:
- Lập kế hoạch Logistics
Logistics là công việc đòi hỏi phải lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và có thể linh hoạt liên 

kết, phối hợp giữa nhà cung cấp, khách hàng và các phòng ban khác có liên quan. Các doanh 
nghiệp Logistics có thể ứng dụng ML (Machine Learning) vào việc lập kế hoạch với khả 
năng dự đoán, dự báo tồn kho, nhu cầu và nguồn cung giúp doanh nghiệp dễ dàng phân tích 
số liệu và lập kế hoạch phù hợp. Bên cạnh đó, ML với khả năng đặc biệt có thể đối phó với 
các tình huống không được dự đoán trước do các trường hợp khẩn cấp.

Ứng dụng AI vào Logistics đưa ra những phân tích về số liệu nhanh và chính xác nhất 
mà không mất quá nhiều thời gian. Điều này giúp tối ưu hoá việc phân phối hàng hoá và đảm 
bảo cân bằng giữa cung và cầu (K. Niranjan, 2021)

- Robot trong vận chuyển và giao hàng
Vận chuyển hàng hoá là những thao tác lặp đi lặp lại và tiêu tốn khá nhiều thời gian 

cũng như sức lao động. Trí tuệ nhân tạo trong Logistics tăng khả năng tự động hóa trong 
toàn bộ quy trình giao hàng: kiểm soát đơn hàng, kiểm soát tồn kho, sản phẩm, tối ưu quãng 
đường, quản lý đội xe theo thời gian thực (tracking)...(B. Arbanas và cộng sự, 2016)
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Xe tự hành AGV: Có thể dễ dàng nhận thấy sự gia tăng trong sử dụng xe tự hành AGV 
và robot di chuyển tự động. Với khả năng di chuyển dễ dàng trong nhà kho mà không cần 
sự hướng dẫn của con người, xe tự hành AGV có thể cải thiện hoạt động giao hàng một cách 
hiệu quả, tiết kiệm thời gian, di chuyển hàng an toàn và mang lại những lợi ích thiết thực. 

Robot: Nhu cầu vận hành nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả đã khiến xu hướng sử 
dụng Robot trong lĩnh vực Logistics thực sự cất cánh trong những năm gần đây. Robot có thể 
được sử dụng để thay thế con người trong bất kỳ quy trình trong kho hàng như nhận hàng, 
lưu kho, quản lý kho, xử lý đơn hàng và vận chuyển. 

Drone - máy bay giao hàng không người lái: Loại công nghệ này đang ngày càng trở 
nên phổ biến trên toàn thế giới nói chung và là giải pháp tối ưu trong tình trạng giao thông 
“khắc nghiệt” ở Việt Nam nói riêng, các drone được lập trình để giao kiện hàng đến một địa 
điểm hoặc chuỗi các địa điểm được quy định một cách rất nhanh chóng, tiết kiệm được thời 
gian, chi phí vận chuyển, tránh sai sót so với vận chuyển truyền thống.

Con đường thông minh: Đây là một trong những ứng dụng AI trong Logistics khác 
được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Những con đường có cảm biến cáp quang kết nối internet 
sẽ cảm nhận được lưu lượng giao thông, cảnh báo người lái xe. Giải pháp này giúp cải thiện 
độ an toàn, giảm sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng, từ đó thúc đẩy việc giao hàng diễn ra 
nhanh chóng hơn. 

- Nhà kho thông minh
Các nhà kho được vận hành tự động thông minh khi AI và IoT tiếp tục kết nối mọi thứ, 

trong đó các kệ xếp hàng IoT, hệ thống kiểm tra và giám sát IoT bao gồm thiết bị thông gió, 
làm mát (lạnh)... đảm bảo yêu cầu bảo quản hàng hóa, giám sát an ninh, phòng chống cháy 
nổ,... Các máy móc thiết bị làm hàng cũng được tự động hóa và gắn kết với hệ thống mạng. 
Các IoT ngày càng được sử dụng phổ biến và đóng vai trò then chốt trong giai đoạn này. 
Những ưu điểm nổi bật và quan trọng của Smart Warehouse:

+ Hệ thống kho thông minh, vận hành tự động một cách an toàn và dễ dàng. 
+ Hệ thống kho có độ ổn định cao, chi phí vận hành thấp.
+ Quản lý và điều khiển linh hoạt, dễ dàng đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.
+ Khả năng lưu trữ tăng đáng kể.
Với những đặc điểm tương tự như ứng dụng IoT trong nhà máy thông minh (Smart 

Factory), nhà kho thông minh (Smart Warehouse) mang đến khả năng tự động hoá ở mọi 
thành phần của kho nhờ mạng lưới các thiết bị IOT được kết nối thông qua internet và vận 
hành bởi các chuỗi lệnh, thuật toán Logistics tối ưu hoá quá trình sắp xếp, quản lý kho bãi. 
Ngoài ra, nhà kho thông minh còn cung cấp chế độ bảo quản hàng hoá như làm lạnh, thông 
khí, tránh ánh nắng,... và bảo vệ an toàn kho bãi khỏi các sự cố cháy nổ, rò điện, xâm nhập 
bất hợp pháp,..

Không chỉ vậy, còn có các giải pháp đơn giản mà vô cùng hiệu quả khác như việc lắp 
đặt hệ thống giao thông nội bộ thông minh bên trong nhà máy để giảm chi phí nhân công, 
thiết bị, tăng tối đa tốc độ lưu chuyển hàng hoá ví dụ như hệ thống băng tải pallet, băng tải 
con lăn,... Trong tương lai, các kho chứa hàng hóa sẽ được thiết kế khác biệt hoàn toàn, thay 
vì chỉ dành cho con người, các kho chứa hàng sẽ được xây dựng dành riêng cho những cỗ 
máy làm việc 24/7 mà không cần sự giám sát. AP Pandian (2019) đã đề xuất mô hình nhà 
kho thông minh như sau:
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Hình 1. Mô hình đề xuất nhà kho thông minh

Nguồn: Dr. A. Pasumpon Pandian (2019)

- Dự đoán nhu cầu
Sự tăng trưởng nhanh của dữ liệu không còn xa lạ gì với ngành Logistics và chuỗi cung 

ứng. Kết hợp Big Data (Dữ liệu lớn) và AI trong quản lý chuỗi cung ứng cho phép các doanh 
nghiệp Logistics quản lý lịch sử giao hàng dễ dàng và dự báo nhu cầu về hàng hoá chính xác 
hơn, hiểu rõ hơn về chu kỳ mua của khách hàng, ước tính và đưa ra các quyết định tốt hơn 
dựa trên các dữ liệu cũ. Thuật toán AI hoạt động tự động dựa trên dữ liệu lịch sử từ các hoạt 
động trong quá khứ, giảm lỗi sai sót của con người trong chuỗi cung ứng. Thậm chí, AI có 
thể dự báo doanh thu hoặc lợi nhuận trong ngắn hạn để tăng tỷ lệ thành công và đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng doanh thu. 

Theo Yu và cộng sự (2002) cũng đã đề xuất phương pháp khớp mẫu trong khuôn khổ 
hệ thống dựa trên các kỹ thuật giải quyết các vấn đề, trong đó có chia nhỏ một quyết định 
thành các vấn đề nhỏ hơn và giải quyết các vấn đề đó; đồng thời sẽ kết hợp với chuyên môn 
của con người và kỹ thuật khai thác dữ liệu nhằm dự đoán nhu cầu sản phẩm mới.

- Hoạt động của văn phòng
Các hoạt động văn phòng đóng vai trò quan trọng đối với ngành logistics. AI đóng vai 

trò rất lớn trong việc cải thiện tốc độ và độ chính xác của nhiều hoạt động văn phòng. Kết 
hợp AI với tự động hoá Quy trình Robot (RPA) đã tạo ra một công nghệ được gọi là tự động 
hoá nhận thức. Kết hợp với RPA, AI cho phép nhân viên cải thiện hiệu suất của họ bằng cách 
tăng năng suất với độ chính xác. Ví dụ, một số tác vụ liên quan đến dữ liệu lặp đi lặp lại có 
thể được tự động hoá với sự trợ giúp của AI. Bằng cách này, tự động hoá back-office giúp 
công ty có chuỗi cung ứng tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc. Với công nghệ này, nhân viên 
kế toán và chuyên gia nhân sự có thể được thay thế. Do đó, xác suất sai sót của con người 
sẽ thấp hơn.

Với việc ứng dụng AI trong Logistics, doanh nghiệp có thể tự động hóa các tác vụ văn 
phòng, bao gồm việc lập kế hoạch và theo dõi, tạo báo cáo, xử lý các hóa đơn, vận đơn, bảng 
tỷ giá và những email khác (Jeyaraju Jayaprakash, 2022).
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Lập kế hoạch và theo dõi: AI có khả năng lên kế hoạch vận chuyển, điều phối hướng 
vận chuyển hàng hóa cũng như phân công, quản lý các nhân viên khác nhau đến từng điểm 
giao cụ thể. Ngoài ra, AI còn có khả năng theo dõi tình trạng hàng hóa trong kho để kịp thời 
cập nhật.

Tạo báo cáo: Thông thường, các công ty Logistics thường sử dụng RPA để tạo tự động 
các báo cáo có tính thường xuyên để thông báo cho nhà quản lý, đảm bảo mọi người đều nắm 
rõ được tình hình. Những giải pháp RPA có thể dễ dàng tự tạo báo cáo, phân tích nội dung 
và gửi qua email cho các bên liên quan dựa trên nội dung báo cáo.

Xử lý các hóa đơn, vận đơn, bảng tỷ giá: Các loại giấy tờ này giúp cho việc trao đổi 
giữa người mua, nhà cung cấp và bên cung cấp dịch vụ hậu cần diễn ra thuận lợi. Việc vận 
dụng các giải pháp tự động hóa trong việc xử lý tài liệu dựa trên việc nhập liệu, đối chiếu lỗi 
giúp tăng tính hiệu quả hơn trong việc xử lý dữ liệu.

Xử lý email: Dựa trên nội dung của các báo cáo được tạo tự động, những bot RPA có 
thể tiến hành phân tích nội dung, sau đó tự động gửi email đến các bên liên quan.

- Phát hiện lỗi 
Theo S. Sahoo, CY Lo (2022), những sản phẩm bị hư hỏng hoặc có chất lượng kém 

nếu bán ra sẽ khiến doanh nghiệp mất đi sự tín nhiệm của thị trường. Nghiêm trọng hơn, rất 
có thể họ sẽ cảm thấy không hài lòng với những trải nghiệm mua hàng trước đó và dễ dàng 
chuyển sang mua ở các cửa hàng của đối thủ cạnh tranh.

Với việc ứng dụng AI Trong Logistics, giờ đây doanh nghiệp có thể kịp thời phát hiện 
những vấn đề hỏng hóc, thiệt hại trong sản phẩm thông qua công nghệ thị giác máy tính. Khi 
phát hiện kịp thời những lỗi sai, doanh nghiệp có thể xác định được độ nghiêm trọng của vấn 
đề, xác định được loại thiệt hại của sản phẩm ra sao. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có thể dễ dàng 
triển khai những hành động thiết thực để giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa trước khi phát 
sinh những vấn đề nghiêm trọng hơn.

- Quản trị quan hệ khách hàng
Với việc ứng dụng AI trong Logistics, doanh nghiệp có thể quản lý được nguồn hàng 

tồn trong kho, hạn chế tình trạng khách hàng không thể mua sắm do hết hàng. Điều này có 
thể sẽ khiến mức độ hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp bị giảm đi một cách đáng 
kể. Không chỉ thế, với AI, doanh nghiệp còn có khả năng cải thiện trải nghiệm mua sắm của 
khách hàng thông qua quá trình cá nhân hóa. Từ nguồn dữ liệu đã thu thập được, AI có thể 
dễ dàng đưa ra các đề xuất xoay quanh những sản phẩm liên quan, phù hợp với thói quen và 
sở thích, nhu cầu mua sắm của từng người. Với những lợi ích lý tưởng này, khách hàng sẽ 
đánh giá cao trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, từ đó trở thành một trong số những người 
khách hàng trung thành của doanh nghiệp. Baxter và cộng sự (2003) đã đề xuất mô hình dựa 
trên agent mô phỏng tương tác giữa môi trường kinh doanh và khách hàng, việc tương tác 
này được xem xét qua mạng xã hội và kết hợp với marketing truyền thống để truyền miệng 
về sản phẩm và dịch vụ.

3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập dữ liệu: Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân 

tích là những số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ các báo cáo của Agility, VLA, WB, 
Vietnam - Australia AI, Bộ Công thương. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng nguồn dữ 
liệu thu thập trên các bài báo, tạp chí, trên các trang website có liên quan.
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Phương pháp phân tích, tổng hợp: cùng với việc nghiên cứu các tài liệu, bài viết tiến 
hành phân tích thực trạng về ứng dụng AI trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam trong thời 
gian qua, cùng với đó là nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại. Trên cơ sở đó đưa ra các giải 
pháp thúc đẩy việc ứng dụng AI tại Việt Nam. 

4. Thực trạng ứng dụng AI trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam
Theo bảng xếp hạng của Agility, năm 2022, Việt Nam xếp thứ 11 trong Nhóm 50 thị 

trường Logistics mới nổi toàn cầu nhờ sự “chuyển mình” mạnh mẽ của các doanh nghiệp 
cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics. Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, nhiều ứng dụng khoa học công nghệ được áp dụng vào hoạt động logistics. Sự phát triển 
mạnh mẽ của thương mại điện tử đã đặt ra bài toán vận hành tối ưu hơn, hiện đại hơn để đáp 
ứng nhu cầu của thị trường. Các doanh nghiệp Logistics bắt đầu chú trọng đầu tư cơ sở hạ 
tầng kho bãi hiện đại, áp dụng quản lý số và tự động hóa trong quy trình.

Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) tại diễn 
đàn “Logistics Việt Nam chuyển mình phát triển” vào ngày 19 tháng 12 năm 2022 thì cả 
nước hiện có 30.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Trong số đó, hơn 
5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logististics quốc tế, 69 trung tâm logistics có 
quy mô lớn và vừa, thu hút đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời, có 89% là doanh nghiệp Việt 
Nam có quy mô vừa và nhỏ; 10% là doanh nghiệp liên doanh và 1% doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia. Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch 
vụ logistics Việt Nam, tốc độ phát triển logistics tại Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 14%-
16%, với quy mô 40-42 tỷ USD/năm.Theo báo cáo công bố của Agility, năm 2021, chi phí 
logistics của Việt Nam chiếm khoảng hơn 20% GDP. Trong khi đó, mức chi phí logistics 
trung bình trên thế giới, chỉ khoảng 11% GDP. Chi phí logistics cao đang là rào cản lớn, ảnh 
hưởng đến sự cạnh tranh của các doanh nghiệp và cản trở sự phát triển của nền kinh tế Việt 
Nam. Việc cắt giảm chi phí logistics nói chung và chi phí vận tải nói riêng là nhiệm vụ cấp 
thiết và có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển kinh tế.

Theo dữ liệu của Mạng lưới Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - Australia (Vietnam - Australia 
AI) năm 2021, AI đã được ứng dụng trong một số ngành thuộc nhóm kinh tế - xã hội. Trong 
đó một số ngành như thương mại điện tử (29%), giao thông vận tải và logistic (18%), giáo 
dục (13%), bất động sản (12%), tài chính (11%), nông nghiệp (5%) và các lĩnh vực khác 
(12%).

AI được ứng dụng chủ yếu trong: lập kế hoạch Logistics, Quản lý kho hàng, quản lý 
nguồn cung cấp, vận chuyển và giao hàng (Xe tự lái, máy bay không người lái, Robot kho 
hàng và con đường thông minh), tác vụ back-office, dự đoán nhu cầu, phát hiện lỗi, quản 
trị quan hệ khách hàng. Tại Việt Nam, AI đã được ứng dụng trong vận chuyển và giao hàng 
của hoạt động logistics. Tuy nhiên nguồn cung đáp ứng vẫn còn khá hạn hẹp trong khi nhu 
cầu sử dụng lại ở mức cao. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ bay không người lái (Drone) hoàn 
toàn chưa được sử dụng, có 11,11% doanh nghiệp có kế hoạch sẽ sử dụng trong tương lai. 
Drone là thiết bị bay tự động đang được ứng dụng để giao hàng tại các thành phố lớn có mật 
độ dân cư cao phục vụ cho logistics đô thị. Ngoài ra, nhu cầu nâng cao hiệu suất xử lý hàng 
hóa tại các trung tâm phân phối và kho hàng nhằm giảm thời gian của quá trình sản xuấtvà 
tối ưu hóa thời gian và nhân lực cũng là động lực thúc đẩy 27,78% doanh nghiệp sẽ đầu tư 
sử dụng ứng dụng xe lấy hàng tự động như là một giải pháp giảm bớt phụ thuộc nhân lực và 
tăng cường tự động hóa. (Bộ Công Thương, 2021)
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Nguồn: Phúc Thịnh (2021)

Trong nguồn dữ liệu hình 2, có thể thấy rằng lĩnh vực giao thông vận tải và logistics 
tại Việt Nam đang có nhu cầu về phương tiện tự hành. Mặc dù đây là một ứng dụng khá mới 
của AI tại Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp đã bắt đầu có kế hoạch đưa vào sử dụng (nhu 
cầu ở mức trung bình). Tuy nhiên, hiện nay tại nước ta hoàn toàn chưa có nguồn cung về ứng 
dụng này. Trong khi đó, tại một số quốc gia như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc phương 
tiện tự hành đã được đưa vào sử dụng rộng rãi và phổ biến cho hoạt động giao hàng nhằm 
khắc phục tình trạng thiếu hụt tài xế lái xe và phục vụ cho hoạt động thương mại hóa. Trong 
đó, phổ biến nhất là xe tự lái, xe giao hàng tự động.

5. Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực logistics ở 
Việt Nam

5.1 Thuận lợi
Theo báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) 

năm 2022” của tổ chức Oxford Insights vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới 
và đứng thứ 6 trong ASEAN (tăng 7 bậc so với với năm 2021 theo xếp hạng trên thế giới là 
62/160) về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo. Điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 53.96 
(tăng so với năm 2021 là 51.82), vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới (44.61). Báo cáo 
này nhằm đánh giá sự sẵn sàng AI của chính phủ trong việc khai thác những ứng dụng của 
AI để vận hành và cung cấp dịch vụ của mình. Có thể thấy Việt Nam rất coi trọng phát triển, 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xem đây là xu thế tất yếu cần hướng đến.

Hình 2: Thực trạng về dữ liệu, nguồn cung và nhu cầu AI trong các ngành Kinh tế - Xã hội

Nguồn dữ liệu (1), nguồn cung (2) và nhu cầu (3) về AI trong các ngành Kinh tế - Xã hội tại Việt Nam.
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Trong những năm qua, Việt Nam đã có các chủ trương cụ thể trong thúc đẩy phát triển 
ứng dụng công nghệ AI. Rõ ràng nhất là việc Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược 
quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030. Chiến lược đưa ra mục 
tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan 
trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng 4.0, góp phần phát triển kinh tế xã hội và từng 
bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong khu 
vực và trên thế giới.

Bắt nhịp với xu thế công nghệ mới, một số doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã xây dựng 
và phát triển các Trung tâm nghiên cứu và phát triển AI, thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu 
thế giới trong lĩnh vực này đến làm việc. Đồng thời, đã có một lực lượng tương đối các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo áp dụng công nghệ AI trong các sản phẩm, dịch vụ mới, hứa 
hẹn sẽ là những lực lượng doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong lĩnh 
vực AI.

Trình độ công nghệ trong toàn khu vực Đông Á đang ngày càng phát triển. Đây được 
xem là khu vực có vị trí tốt cho sự phát triển của AI bởi dân số trẻ, có kỹ năng kỹ thuật số 
cao, có khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số.

5.2 Khó khăn
Chi phí đầu tư cao: để thực hiện nghiên cứu và triển khai AI khá tốn kém trong khi đó 

các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nguồn vốn 
hạn hẹp nên việc ứng dụng AI vào hoạt động đang là một bài toán khó cho các doanh nghiệp 
này. Việc không có đủ vốn đầu tư sẽ làm trì hoãn quá trình đưa AI vào hoạt động logistics 
và khiến cho các các nghiệp chưa mạnh dạn triển khai. Ngoài ra, AI dẫn đến những thay đổi 
quan trọng về bản chất của công việc, có nghĩa là các nguồn tài chính quan trọng phải được 
hướng đến đào tạo hoặc đào tạo lại nhân viên và nâng cao kỹ năng. Hơn nữa, các công việc 
được trả lương thấp và trung bình chủ yếu là các hoạt động tự động hóa có khả năng bị giảm, 
còn các công việc mức lương cao liên quan đến việc triển khai AI dự kiến   sẽ tăng lên, làm 
tăng tổng chi phí vận hành AI. Bên cạnh những hoạt động logistics “truyền thống” tại doanh 
nghiệp, các hoạt động “logistics mới” này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài 
chính để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và công nghệ.

Hệ thống an toàn, an ninh thông tin chưa phát triển: Việc ứng dụng AI trong các hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ công nghệ số ngày nay chắc chắn sẽ đối mặt với 
những thách thức về an toàn, an ninh thông tin. Ngày càng có nhiều tin tặc lợi dụng công 
nghệ AI để thực hiện các cuộc tấn công vi phạm dữ liệu hoặc kiểm soát toàn bộ hệ thống 
mạng. Ngoài ra, chúng cũng đang sử dụng các chiến lược tấn công do AI điều khiển để đánh 
cắp các hồ sơ trên mạng xã hội nhằm lừa các nạn nhân khác, đánh cắp dữ liệu hoặc làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu. Mặt khác, khi ứng dụng AI vào hoạt động 
logistics thì hệ thống sẽ lưu trữ và chia sẻ một lượng lớn dữ liệu. Do đó sẽ làm tăng nguy cơ 
rò rỉ dữ liệu. Trong khi đó, có thể thấy rằng hệ thống an ninh, an toàn thông tin tại Việt Nam 
chưa phát triển, do đó sẽ gây ra khó khăn cho việc ứng dụng AI khi mà lượng lớn thông tin 
không được bảo vệ tốt.

Tổ chức quản lý: có thể nói rằng việc áp dụng công nghệ trong hoạt động logistics là 
một cuộc đấu tranh đối với các nhà quản lý. Khi ứng dụng AI vào hoạt động logistics, bên 
cạnh những lợi ích mà nó mang lại thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề trong công tác quản trị của 
nhà quản lý. Trong đó có thể kể đến như: việc quản lý liên quan đến công nghệ AI sẽ phức 
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tạp hơn, đòi hỏi người quản lý phải học hỏi, trang bị thêm các kiến thức về hoạt động quản 
lý này. Đồng thời, việc các ứng phó với những vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị sẽ 
khó khăn hơn so với hoạt động logistics truyền thống.

Hệ quả thất nghiệp: Theo báo cáo của Gartner, dù trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra 2,3 triệu 
việc làm. Nhưng song song đó, nó sẽ làm 1,8 triệu việc làm biến mất. Công nghệ AI và các 
thiết bị robot được điều khiển tự động sẽ dần thay thế chỗ đứng của con người trong sản xuất 
công nông. Như vậy, tỉ lệ người lao động chân tay, người dân trí thấp thất nghiệp sẽ gia tăng. 
Điều này sẽ dẫn tới một hệ quả nghiêm trọng hơn nữa chính là phân chia tầng lớp trong xã 
hội. Sẽ có sự tách biệt quá rõ ràng của người có việc làm và người thất nghiệp. Điều này có 
thể dẫn đến những hệ lụy như gia tăng trộm cắp, tội phạm... Việt Nam là một trong những 
nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện Việt Nam sẽ phải đối 
mặt với nhiều thách thức về chất lượng nguồn nhân lực như trình độ chuyên môn kỹ thuật 
của lao động còn thấp, năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN. Như 
vậy, những ngành nghề sử dụng lao động phổ thông ở mức độ đào tạo đơn giản sẽ chịu tác 
động lớn và đối mặt với nguy cơ thất nghiệp do sự phát triển của công nghệ tự động và trí tuệ 
nhân tạo. 46 triệu lao động Việt Nam chưa qua đào tạo sẽ đứng trước nguy cơ không có cơ 
hội tham gia làm những công việc có mức thu nhập cao, bị thay thế bởi lao động robot, trang 
thiết bị công nghệ thông minh...Có thể thấy rằng ứng dụng AI vào hoạt động logistics sẽ tạo 
ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng gây ra hệ quả thất nghiệp và tác động 
không nhỏ đến an sinh xã hội của người dân Việt Nam. Do đó, sẽ gây ra tâm lý thận trọng và 
dè chừng, đây có thể được xem là rào cản và cũng là khó khăn cho việc ứng dụng AI.

Thiếu hụt nguồn nhân lực: Theo nhiều chuyên gia, việc phát triển AI không chỉ đòi 
hỏi kinh phí lớn mà còn cần nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào. Hiện tại, nhân lực AI 
cũng là những đối tượng được săn đón không chỉ bởi các doanh nghiệp trong nước mà cả với 
những tập đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nguồn cung nhân lực AI đang ở mức rất 
thấp, chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu tuyển dụng. Trên thực tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 
55.000 sinh viên công nghệ thông tin ra trường, nhưng chỉ có 30% trong số này có thể làm 
các công việc liên quan tới AI.

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam
6.1 Về phía cơ quan quản lý nhà nước
- Ban hành các chính sách hỗ trợ: nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách 

liên quan đến lĩnh vực logistics đảm bảo tính ổn định, đồng bộ. Triển khai các nhóm giải 
pháp tổng thể trong các lĩnh vực thuế, phí, hải quan, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính và 
các rào cản... hỗ trợ các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm 
chi phí cho doanh nghiệp logistics, cho người dân. Ngoài ra, về khó khăn trong vốn đầu tư, 
các chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tư cho doanh nghiệp logistics và chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp công nghệ cao có hình thức cho thuê, để các doanh nghiệp logistics 
không phải đầu tư lớn ban đầu cho công nghệ... cũng rất cần thiết cho các doanh nghiệp hiện 
nay.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng: hiện nay cơ sở hạ tầng ở nước ta tạm thời đáp ứng được nhu 
cầu vận chuyển ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì chắc chắn thiếu hụt rất lớn. Đặc biệt khi các 
Hiệp định thương mại đang đặt ra những thách thức mới cho hạ tầng ngành logistics Việt 
Nam. Vì vậy cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình giao thông lớn, triển khai đầu tư 
xây dựng hệ thống trung tâm logistics trên cả nước có khả năng kết nối thông suốt với các 
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cảng biển, các tuyến vận tải; mở rộng kết nối hạ tầng logistics với các nước trong khu vực 
ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới, nhằm phát huy tác dụng của vận tải 
đa phương thức, vận tải xuyên biên giới và quá cảnh.....Việc phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng 
công nghệ số sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn với xu hướng của thời đại, giúp ngành logistics 
phát triển bền vững và bảo vệ môi trường theo xu hướng chung của thế giới. Đây cũng là yêu 
cầu của phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài khi hợp tác với doanh nghiệp logistics Việt Nam.

- Hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, chuyển giao công 
nghệ hoặc nghiên cứu ứng dụng các giải pháp có sẵn do các đối tác quốc tế đã phát triển để 
tận dụng nguồn lực công nghệ và liên kết phát triển nhanh ra thị trường quốc tế.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn hay các điều kiện làm việc ban đầu cho các start-up 
về giải pháp nền tảng điện tử logistics và các start-up về ứng dụng liên quan.

- Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích các cơ sở đào tạo đại 
học, cao đẳng nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về ngành logistics, đào 
tạo AI...điều này rất cần thiết để giải quyết bài toán khát nhân lực AI, đem lại nhiều cơ hội 
nghề nghiệp cho các nhân tài công nghệ.

6.2 Về phía doanh nghiệp logistics
- Xây dựng môi trường kinh doanh để tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các doanh 

nghiệp logistics và doanh nghiệp công nghệ để hình thành nhiều hơn nữa các doanh nghiệp 
logistics 4PL để có những nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp, sử dụng dịch vụ của các 
doanh nghiệp đơn lẻ để tạo nên một dịch vụ chung, khép kín hầu hết các khâu trong chuỗi 
cung ứng, có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế. Đồng thời 
nghiên cứu các hoạt động của mình để xác định lĩnh vực có thể ứng dụng AI, từ đó xây dựng 
cho mình kế hoạch tổng thể từng bước đưa công nghệ này vào thực tế.

- Tăng cường học hỏi kinh nghiệm quốc tế: trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng, 
công tác hợp tác quốc tế có một ý nghĩa quan trọng đối với phát triển và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của ngành Dịch vụ Logistics Việt Nam. Thông qua việc hợp tác quốc tế, Việt 
Nam có thể tranh thủ nguồn vốn đầu tư vào ngành Logistics và mở rộng quy mô hoạt động 
của doanh nghiệp, học tập kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và 
chuyển giao kỹ thuật. Doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm, liên kết với các doanh nghiệp 
quốc tế có uy tín để cùng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. Việc hợp tác, học 
hỏi từ các đối tác lớn trên thế giới để nâng cao nội lực của mình là điều đặc biệt cần thiết, cần 
nỗ lực để kết nối và hợp tác với các tập đoàn cùng lĩnh vực của thế giới sẽ giúp cho doanh 
nghiệp logistics Việt Nam học hỏi được những kinh nghiệm, công nghệ quản lý để từng bước 
vươn ra thế giới.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, tiết kiệm chi phí: hiện nay chi phí logistics cao 
đang là rào cản lớn, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của các doanh nghiệp và cản trở sự phát 
triển của nền kinh tế Việt Nam. Việc cắt giảm chi phí logistics nói chung và chi phí vận tải 
nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết và có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh 
để phát triển kinh tế. Do đó, phải nhanh chóng ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp về công 
nghệ đặc biệt là ứng dụng AI nhằm tăng hiệu quả hoạt động của ngành, giảm chi phí. Điển 
hình là ứng dụng AI trong phần mềm quản lý vận tải với nhiều tính năng mạnh mẽ như abivin 
vRoute: phần mềm có thể giúp doanh nghiệp quản lý trong thời gian thực bao quát toàn bộ 
chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp có thể theo dõi vị trí hiện tại và trong lịch sử của container, rơ 
moóc, xe đầu kéo và xà lan để quản lý và lên kế hoạch vận chuyển hiệu quả, cũng như tránh 
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thất thoát tài sản của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể đạt được sự minh bạch trong vận 
hành và giảm chi phí và thời gian cho logistics. Ngoài ra, Abivin vRoute giúp doanh nghiệp 
tự động lựa chọn nhà vận tải phù hợp nhất dựa trên các tuyến đường giao hàng và các ràng 
buộc khác nhau như loại phương tiện, thời gian nhận hàng, thời gian làm việc... Bên cạnh 
việc chọn Nhà vận tải với dịch vụ tốt nhất để giảm chi phí, hệ thống cũng giúp tối ưu tuyến 
đường vận chuyển cho những Nhà vận tải đó. Người quản lý và nhân sự cũng có thể giảm 
thời gian và chi phí bằng cách làm việc với tài liệu số hóa thay vì giấy tờ truyền thống. 

- Đảm bảo an ninh mạng: bên cạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thì những vấn đề 
về an ninh mạng, thất thoát rò rỉ thông tin, xâm hại quyền riêng tư chính là nỗi lo chung, gây 
ra nhiều những tổn thất tài chính không chỉ doanh nghiệp logistics mà còn của nhiều tổ chức, 
doanh nghiệp khác, vì vậy doanh nghiệp cần có những giải pháp bảo vệ an ninh mạng hiệu 
quả như thiết lập và duy trì các chính sách làm sạch an ninh mạng và công nghệ thông tin, 
thận trọng với chiêu trò lừa đảo hỗ trợ công nghệ, đoàn kết trong đảm bảo an ninh mạng, bảo 
mật mạng theo từng cấp độ...

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: doanh nghiệp cần coi trọng công tác tuyển 
dụng, đào tạo và huấn luyện nhân sự chuyên môn công nghệ thông tin trong các lĩnh vực AI, 
dữ liệu lớn...Kết hợp với các trung tâm đào tạo, các trường đại học để đào tạo đội ngũ công 
nghệ thông tin có kiến thức về logistics. Có thể sử dụng các khóa đào tạo tại chỗ theo yêu 
cầu của doanh nghiệp để đảm bảo nhân viên công nghệ thông tin được huấn luyện theo đúng 
đặc thù của công việc.

- Đề xuất với cơ quan quản lý về việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và có 
chính sách khuyến khích cũng như hỗ trợ tài chính để các SMEs có thể đầu tư ứng dụng công 
nghệ thông tin một cách mạnh mẽ.

7. Kết luận
Với sự phát triển nhanh của kinh tế, khoảng cách trong các lĩnh vực cạnh tranh truyền 

thống như chất lượng hàng hóa hay giá cả ngày càng thu hẹp. Các nhà sản xuất, xuất khẩu 
đã chuyển sang cạnh tranh về tốc độ giao hàng, hợp lý hóa và giảm chi phí của quá trình lưu 
chuyển hàng hóa trong hệ thống quản lý phân phối. Logistics vì thế đã trở thành thành tố 
quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối của nền kinh tế, đặc biệt 
trong giao thương quốc tế hiện nay. Việc đẩy mạnh áp dụng AI trong lĩnh vực logistics tại 
Việt Nam đã giúp ngành logistics ngày càng có nhiều khởi sắc, chuỗi cung ứng được vận 
hành hiệu quả hơn, tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian và mang lại nhiều giá trị cho khách hàng 
cũng như nền kinh tế quốc gia, giúp cho hệ thống các doanh nghiệp logistics từng bước hội 
nhập, nâng trình độ quản trị, minh bạch và sức cạnh tranh, từng bước định vị, nâng cao hiệu 
quả hoạt động và kết nối với thị trường Logistics toàn cầu. 
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ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 
BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ThS. Nguyễn Quang Huy
Trường Đại học Giao thông vận tải

Email: huynq_ph@utc.edu.vn

Tóm tắt: Công nghệ trí tuệ nhân tạo dần phát triển thành một công cụ đắc 
lực giúp tăng doanh số bán hàng, thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu hóa hoạt động 
thương mại điện tử. Nhiều công ty trên thế giới đang sử dụng trí tuệ nhân tạo 
trong thương mại điện tử và đã mang lại những kết quả kinh doanh vượt trội. Tuy 
nhiên việc ứng dụng AI ở Việt Nam còn gặp phải nhiều khó khăn. Nghiên cứu này 
thực hiện phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia có hiểu biết về AI và thương mại 
điện tử nhằm thảo luận về những ứng dụng chính AI cũng như phân tích những 
thách thức khi ứng dụng AI trong thương mại điện tử ở Việt Nam như thiếu nguồn 
nhân lực chất lượng cao, chất lượng dữ liệu, bảo mật và các quy định pháp lý liên 
quan. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong đổi mới và 
phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

Từ khóa: Thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo

INNOVATION AND DEVELOPMENT ON E-COMMERCE BY 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VIETNAM

Abstract: Artificial intelligence (AI) gradually develops into a powerful 
tool for increasing sales, accelerating growth, and optimizing e-commerce 
activities. Many companies in whole the world are using AI in e-commerce 
and have brought outstanding business results. However, the application of AI 
in Vietnam still faces many difficulties. This study conducts in-depth interviews 
with experts with knowledge of AI and e-commerce to analyze the challenges of 
applying AI in e-commerce in Vietnam. The result of the interview indicated the 
lack of high-quality human resources, data quality, security, and related legal 
are principal obstacles to AI utilization in the Vietnamese e-commerce field. By 
which, proposing solutions to promote AI application in e-commerce innovation 
and development in Vietnam.

Keywords: E-commerce, Artificial intelligence
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1. Giới thiệu
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nhánh rộng và phổ biến nhất của khoa học 

máy tính ngày nay liên quan đến việc tạo và xây dựng các máy móc thông minh. Trong thập 
kỷ vừa qua, ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đã thống trị mọi lĩnh vực. Vai trò của trí tuệ nhân 
tạo là không thể phủ nhận, đặc biệt là trong ngành thương mại điện tử khi ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo để đưa hình thức mua bán, thương mại truyền thống sang hình thức hiện đại. Trong 
lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ AI cũng đã được ứng dụng rất tốt và đạt được những 
kết quả khả quan, tác động tích cực lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 
(Grigul, 2020). AI giúp doanh nghiệp thương mại điện tử dễ dàng nắm bắt thị trường, tìm 
kiếm được lợi nhuận và đáp ứng kịp thời, nhu cầu, sở thích và mong muốn của người tiêu 
dùng. AI và Thương mại điện tử được các doanh nhân sử dụng chung để tăng doanh số bán 
hàng vì AI bao gồm trí thông minh của con người được sử dụng trong máy móc và hệ thống 
máy tính. AI giúp cung cấp ngày càng nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, giúp áp dụng cách 
thức và quy trình hiệu quả để sản xuất các sản phẩm chất lượng. Việc ứng dụng AI trong 
thương mại điện tử đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện tuy nhiên 
khái niệm AI trong thương mại điện tử vẫn còn là mới lạ với một số doanh nghiệp Việt Nam, 
bên cạnh đó việc ứng dụng AI cũng gặp phải nhiều thách thức. Nghiên cứu này được thực 
hiện bằng cách tổng hợp xem xét nhiều nghiên cứu trong và người nước về việc ứng dụng 
AI trong thương mại điện tử và thực hiện thảo luận với chuyên gia để đưa ra các ứng dụng 
chính của AI mà doanh nghiệp thương mại Việt Nam nên sử dụng trong thương mại điện tử. 
Bên cạnh đó tác giả còn thực hiện phỏng vấn sâu chuyên gia nhằm đánh giá các thách thức 
mà Việt Nam gặp phải khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp ứng 
dụng AI trong phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.
2.1 Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết liên quan
2.1.1 Tổng quan về thương mại điện tử
Thương mại điện tử là việc sử dụng Internet và công nghệ truyền thông hiện đại trong 

giao dịch mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Bản chất của thương mại điện tử là một mô 
hình kinh doanh dựa trên thiết bị điện tử và công nghệ mạng (Luo, 2022). Thương mại điện 
tử cung cấp nền tảng hoạt động cho các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp: như tiếp 
thị trên mạng, thanh toán điện tử, hậu cần, phân phối và các quy trình kinh doanh nội bộ 
như Chuỗi cung ứng Quản lý (SCM), Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Hệ thống 
thông tin quản lý (MIS), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý nguồn nhân lực 
(HRM). Nền tảng công nghệ chính của thương mại điện tử bao gồm trao đổi dữ liệu điện tử 
(EDI), Internet, Extranet, Intranet, E-mail, cơ sở dữ liệu, công nghệ phát triển Web... Thương 
mại điện tử là một cuộc cách mạng kinh tế và công nghệ, nó là sản phẩm của nền kinh tế với 
sự phát triển của khoa học, công nghệ và văn hóa. Các dạng hình thức chính của thương mại 
điện tử bao gồm 6 hình thức:
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2.1.2. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo là một môn học kỹ thuật, có thể thực hiện hoạt động tự động của công 

việc trí óc bằng cách mô phỏng và mở rộng trí thông minh của con người (D, 2021). Công 
nghệ trí tuệ nhân tạo lấy công nghệ thông minh làm cốt lõi, trên cơ sở đó phát triển các loại 
máy móc thông minh tương tự như công việc trí óc của con người như rô-bốt, giọng nói, 
nhận dạng hình ảnh, v.v. Công nghệ trí tuệ nhân tạo có quan hệ mật thiết với máy tính và các 
ngành học khác. Với sự nâng cao không ngừng của trình độ khoa học xã hội và công nghệ 
hiện đại, trí tuệ nhân tạo bao hàm trong một lĩnh vực rộng lớn hơn, các sản phẩm cơ khí cũng 
có mức độ thông minh cao hơn, có thể thực hiện các mệnh lệnh điều khiển của con người.

Học máy và học sâu là hai trong số các phương pháp AI thường được sử dụng nhất. Học 
máy (tiếng Anh: machine learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc 
nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải 
quyết những vấn đề cụ thể. Học sâu (tiếng Anh: deep learning, còn gọi là học cấu trúc sâu) 
là một phần trong một nhánh rộng hơn các phương pháp học máy dựa trên mạng thần kinh 
nhân tạo kết hợp với việc học biểu diễn đặc trưng (representation learning).

2.1.3 Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng 

hoàn thiện và đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức làm việc cũng như lối sống của con 
người, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ trí tuệ nhân tạo dần phát triển 
thành một công cụ đắc lực để thúc đẩy doanh số bán hàng, thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu 
hóa hoạt động thương mại điện tử. Theo Soni (2020), vai trò của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh 
vực thương mại điện tử chủ yếu được thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau:

Trí tuệ nhân tạo giúp tăng doanh số bán hàng và hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm: 
Thương mại điện tử là một lĩnh vực phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số bán hàng. Đây là lý 
do tại sao trí tuệ nhân tạo được sử dụng vì nó có thể giúp các công ty thương mại điện tử 
tìm ra một viễn cảnh rõ ràng có thể đảm bảo doanh số bán hàng cao hơn và theo dõi được 
toàn bộ quá trình mua hàng của khách hàng. Có thể nói, chính trí tuệ nhân tạo đã giúp những 

Hình 1: Các hình thức chính của thương mại điện tử
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người làm trong ngành thương mại điện tử đưa ra những quyết định về sản phẩm tốt nhất và 
chất lượng nhất. AI có thể giúp họ đạt được doanh thu và lợi nhuận cao hơn bằng cách tạo ra 
thông tin chi tiết và dự báo tốt hơn ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô trong xu hướng bán hàng. Với 
sự trợ giúp của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đúng cách, tất cả các công ty thương mại điện 
tử có thể sử dụng tài nguyên của họ một cách hiệu quả nhất và đưa ra một số ý tưởng có thể 
mang lại doanh số bán hàng tốt hơn và có lợi nhuận cao hơn.

Trí tuệ nhân tạo giúp gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Mục tiêu chính của mọi công 
ty thương mại là cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho tất cả khách hàng của họ và đây là điều 
mà AI giúp họ đạt được từ việc lập danh mục, thiết kế sản phẩm để đảm bảo rằng khách hàng 
có trải nghiệm tốt nhất. Trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng 
mà còn giúp các công ty thương mại điện tử trong đàm thoại thương mại, AI giúp tương tác 
giữa doanh nghiệp với khách hàng theo thời gian thực thông qua trình nhắn tin, chatbot, trò 
chuyện thoại, v.v. Với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các dịch vụ thông minh được tạo ra trong 
đó công nghệ đặt câu hỏi cho khách hàng và dựa trên câu trả lời của họ, đưa ra các đề xuất 
phù hợp và tùy chỉnh phù hợp với mong đợi và yêu cầu của khách hàng.

Trí tuệ nhân tạo giúp dự đoán doanh số bán hàng. Một trong những vai trò quan trọng 
và phổ biến nhất của trí tuệ nhân tạo là nó có thể giúp dự báo doanh số bán hàng, giúp doanh 
nghiệp và chuyên gia phân tích khối lượng dữ liệu khách hàng khổng lồ để có thể có được 
những hiểu biết hữu ích và phù hợp về vấn đề tương tự. Nhờ vào công nghệ AI các giám đốc 
tiếp thị có thể thiết lập các mẫu khách hàng dễ dàng hơn. 

Trí tuệ nhân tạo giúp cung cấp dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất, AI có thể giúp các 
công ty thương mại điện tử loại bỏ sự dư thừa bằng cách tự động hóa các quy trình thông 
thường để có thể cung cấp hoạt động marketing cá nhân hóa. Một ứng dụng của trí tuệ nhân 
tạo là Chatbots có thể giúp các các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí dịch vụ chăm sóc khách 
hàng bằng cách: Tăng thời gian phản hồi, giúp các nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiều 
thời gian hơn để thực hiện những nhiệm vụ khác, hơn nữa Chatbots có thể hỗ trợ gần 90% 
câu hỏi thường gặp của khách hàng.

Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa các quy trình, giảm thiểu công việc thủ công. Hầu hết 
mọi người nghĩ rằng tự động hóa là rô-bốt sẽ tiếp quản tất cả những việc do con người thực 
hiện. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của tự động hóa trong thương mại điện tử là giúp các doanh 
nghiệp hiểu được khách hàng của họ muốn gì, bất chấp khoảng cách, hạn chế về thời gian. 
Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp bán hàng trên toàn cầu có thể dễ dàng 
kết nối và làm việc cùng nhau và kết nối với khách hàng nhiều nhất có thể để đảm bảo khách 
hàng có sự trải nghiệm tốt nhất. Bằng cách tự động hóa các tác vụ vốn được dành riêng cho 
con người theo truyền thống, AI giúp các nhà bán lẻ tăng cường sự hài lòng của khách hàng 
đồng thời giảm chi phí lao động và ngăn ngừa gian lận.

Như vậy với nền tảng học sâu, các công nghệ phát triển như phân tích giọng nói, sinh 
trắc học, nhận dạng hình ảnh, phân tích video, hệ thống xử lý tự động robot, phân tích văn 
bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển và đổi mới thương mại 
điện tử trong tương lai (Xia & cộng sự, 2019).

2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính là chủ yếu, cụ thể phương pháp tổng hợp, 

phân tích được sử dụng để hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới thương mại điện tử và 
trí tuệ nhân tạo đồng thời xác định một số ứng dụng chính của trí tuệ nhân tạo trong thương 



217THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

mại điện tử. Bên cạnh đó, tác giả còn thực hiện phỏng vấn sâu 15 chuyên gia có hiểu biết về 
thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo bao gồm 05 giảng viên khoa kinh tế Trường đại học 
Giao thông vận tải, 02 giảng viên khoa quản trị Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh và 08 Giám đốc, trưởng phòng các công ty thương mại. Nội dung phỏng vấn nhằm thảo 
luận về những ứng dụng chính của trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử ở Việt Nam và 
thách thức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử, trên cơ sở đó thảo luận đề 
xuất một số giải pháp đổi mới phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam bằng trí tuệ nhân tạo.

3. Kết quả và thảo luận
3.1 Một số ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử ở Việt Nam
Xem xét sự phát triển và sự tham gia của trí tuệ nhân tạo trong ngành thương mại điện 

tử, chúng ta có thể thấy rằng vào cuối năm 2021, khoảng 90% tương tác của khách hàng đã 
được xử lý mà không có sự can thiệp của con người. Việc ứng dụng AI trong thương mại đã 
được các nước trên thế giới cũng như Việt Nam thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt khi 
thương mại điện tử phát triển nhanh chóng từ khi đại dịch covid xảy ra. Ghi nhận sự đổi mới 
và phát triển mà AI đã mang lại trong lĩnh vực thương mại điện tử, có thể nói rằng việc ứng 
dụng AI trong thương mại điện tử sẽ mang lại những lợi ích vượt trội cho các doanh nghiệp 
thương mại. Theo kết quả trao đổi thảo luận, nghiên cứu đề xuất một số ứng dụng chính của 
trí tuệ nhân tạo mà các doanh nghiệp thương mại Việt Nam đã, đang và nên cân nhắc sử dụng 
trong hoạt động thương mại điện tử để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối đa:

Chatbots: Chatbot có chức năng chính là tự động trả lời các câu hỏi của khách hàng, trả 
lời các lệnh thoại đơn giản và đưa ra các đề xuất sản phẩm bằng hệ thống xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên. Hộp thoại trò chuyện trên các trang thương mại điện tử và trang dành cho thiết bị di 
động dựa trên các thuật toán học máy được lập trình để giao tiếp với khách hàng theo cách 
được cá nhân hóa (Team,2020). Chatbot có thể giúp người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm phù 
hợp, kiểm tra tình hình cung cấp sản phẩm, so sánh các sản phẩm khác nhau và cuối cùng là 
giúp người tiêu dùng thanh toán. Nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào, Chatbot cũng 
có thể giúp khách hàng liên hệ với nhân viên dịch vụ tương ứng. Hơn nữa những chatbot này 
có khả năng cư xử như con người, trên cơ sở sẵn có của dữ liệu trong quá khứ, chúng có khả 
năng đưa ra khuyến nghị phù hợp nhất với khách hàng. (Yan, 2022). 

“Tôi cho rằng các công ty thương mại điện tử Việt Nam nên sử dụng chatbot để cung 
cấp dịch vụ 24x7 cho khách hàng, mặc dù thương mại điện tử luôn có các đại diện dịch vụ 
khách hàng có thể cung cấp hỗ trợ qua điện thoại, nhưng không phải lúc nào nhân viên cũng 
có mặt để giải quyết các vấn đề của người tiêu dùng. Do đó các chatbot sẽ đóng vai trò thay 
thế con người để giải quyết các vấn đề của khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày” 
(Trích từ cuộc phỏng vấn chuyên gia). 

Tìm kiếm và nhận dạng hình ảnh: Tìm kiếm hình ảnh trên website thương mại điện tử 
được triển khai bằng trí tuệ nhân tạo dựa trên các thuật toán xử lý hình ảnh, giúp cải thiện 
dịch vụ khách hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm mục bằng hình ảnh mà không cần phải tìm 
kiếm bằng cách sử dụng các từ khóa (Pallathadka & cộng sự, 2021). Ứng dụng AI này được 
sử dụng trong các tình huống khi khách hàng có thể bắt gặp một sản phẩm khi đang lướt 
mạng và có thể không chắc nên gọi nó là gì (Lari & cộng sự, 2022). Các công ty thương mại 
điện tử có thể sử dụng công nghệ AI và cung cấp dịch vụ mà khách hàng cần khi mà khách 
hàng chỉ nhớ hình ảnh hoặc mô tả hoặc đề xuất tương tự của sản phẩm đó, giúp loại bỏ nhu 
cầu biết từ khóa để tìm kiếm sản phẩm tương tự. Khách hàng thậm chí có thể tải lên hình ảnh 
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của sản phẩm và nhận thông tin liên quan về sản phẩm tương tự hoặc thông tin về những nơi 
họ có thể mua sản phẩm này để giúp họ tiếp cận trải nghiệm mua sắm tổng thể nhanh chóng, 
thiết thực, thuận tiện và thoải mái. 

“Bạn biết đấy, phần lớn người mua hàng họ đều nghĩ rằng việc tìm kiếm nhận dạng 
bằng hình ảnh rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hàng của mình. Vì thế 
tôi nghĩ bên cạnh Chatbox các công ty thương mại điện tử ở Việt Nam khi thiết lập trang 
web và cửa hàng trực tuyến nên sử dụng tính năng tìm kiếm nhận dạng bằng hình ảnh của 
trí tuệ nhân tạo để đưa khách hàng đến thẳng những thứ họ muốn mua tránh mất thời gian 
của người tiêu dùng. Hơn nữa Công ty cũng có thể sử dụng thông tin thu được từ nhận dạng 
hình ảnh để tạo các chiến lược và chiến dịch tiếp thị phù hợp.” (Trích từ cuộc phỏng vấn 
chuyên gia).

Trải nghiệm thực tế ảo: Với sự trợ giúp của AI, các công ty có thể tạo ra một số trãi 
nghiệm thực tế ảo để để khách hàng có thể nhận được những tiện ích tốt nhất trong suốt trải 
nghiệm mua sắm của họ. AI hỗ trợ trải nghiệm thương mại điện tử như một trợ lý ảo trực 
tuyến vô cùng thông minh. Công nghệ này vừa đóng vai trò hỗ trợ trải nghiệm người dùng, 
vừa có khả năng thu thập các dữ liệu cần thiết về xu hướng hành vi người dùng, mang lại lợi 
ích hai chiều vô cùng hữu hiệu (Lari & cộng sự, 2022). 

“Có nhiều ứng dụng của AI như Chatbox, tìm kiếm nhận dạng hình ảnh, cá nhân hóa 
hay robot mà tôi nghĩ các công ty thương mại điện tử Việt Nam nên sử dụng. Tuy nhiên ứng 
dụng của AI mà tôi tâm đắc nhất là trãi nghiệm thực tế ảo. Một trải nghiệm ảo thú vị sẽ giúp 
khách hàng cảm nhận được sản phẩm ở bất cứ đâu. Các doanh nghiệp Việt có thể sử dụng 
mô hình 3D để trình diễn sản phẩm hoặc tạo ra các phòng thử thực tế ảo di động. Điều này 
sẽ giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng một cách nhanh chóng hơn. Tôi thích cảm 
giác khi chỉ ngồi ở nhà mà vẫn được mua sắm và trãi nghiệm sản phẩm. Chỉ bằng một cú 
lướt điện thoại tôi đã đến trung tâm mua sắm, trãi nghiệm sản phẩm ở nhiều góc độ khác 
nhau và thậm chí tôi có thể đặt chúng trong nhà để kiểm tra sự phù hợp của nó, còn gì thú vị 
hơn.” (Trích từ cuộc phỏng vấn chuyên gia).

Cá nhân hóa: Có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp trải nghiệm được cá nhân 
hóa cho khách hàng thông qua các đề xuất và quảng cáo sản phẩm chính xác. Các thuật toán 
AI sẽ sàng lọc các tập dữ liệu khổng lồ để lấy thông tin chi tiết hữu ích về hành vi của khách 
hàng, giúp doanh nghiệp dự đoán chính xác hơn nhu cầu của khách hàng. Công nghệ AI có 
thể sử dụng thông tin từ lịch sử mua sắm của khách hàng để đề xuất các sản phẩm phù hợp 
với những gì mà khách hàng đang tìm kiếm. Công nghệ AI này thậm chí có thể được sử dụng 
trên các nền tảng như trang web, email và thậm chí cả ứng dụng dành cho thiết bị di động. 
Bằng cách giúp bạn tạo nội dung được cá nhân hóa để phù hợp với từng đối tượng, AI có thể 
giúp doanh nghiệp mang đến cho khách hàng của mình trải nghiệm thú vị và phù hợp hơn. 

“Tôi thấy có rất nhiều đề xuất quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhưng thật sự 
không phải quảng cáo hay đề xuất sản phẩm nào cũng phù hợp với từng khách hàng. Các 
doanh nhiệp có thể sử dụng các thuật toán AI để sàn lọc thông tin dự đoán chính xác những gì 
khách hàng đang cần từ đó đưa ra những sản phẩm phù hợp, cá nhân hóa chính là chìa khóa 
trãi nghiệm thú vị của khách hàng” (Trích từ cuộc phỏng vấn chuyên gia).

Robot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo: Robot đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ của con 
người, từ chọn đơn hàng và đóng gói đến di chuyển hàng tồn kho trong toàn bộ quá trình. 
Thay vì chỉ thay thế con người, robot ngày càng được sử dụng nhiều hơn để bổ sung và hỗ 
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trợ người lao động, thường giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc. Một trong những ứng 
dụng của AI là hỗ trợ robot trong quản lý và vận hành kho hàng. Hoạt động kho hàng có thể 
là một vấn đề đau đầu khi điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử. Các robot hiện 
đại được hỗ trợ trí tuệ nhân tạo đang được phát triển để tối ưu hóa các hoạt động của nhà kho 
theo những cách mà chúng ta không bao giờ nghĩ là có thể. Robotics được sử dụng trong các 
nhà kho ngày nay. Robot vận chuyển sản phẩm từ xe tải giao hàng đến kệ và sau đó đến các 
trạm lấy hàng, nơi nhân viên con người chọn các mặt hàng phù hợp cho khách hàng. Mặc dù 
còn nhiều chổ phải cải thiện nhưng hoạt động của robot đã giúp tăng đáng kể năng suất và 
hiệu quả của nhà kho.

“Robot dường như quá quen thuộc với chúng ta, chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực hoạt động của cuộc sống. Đặc biệt hơn, các robot hiện đại được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân 
tạo đang được phát triển để tối ưu hóa công tác vận chuyển và quản lý kho hàng cũng như 
tương tác với khách hàng. Tôi biết nhiều doanh nghiệp không còn gì xa lạ với robot nhưng 
thực tế thì không phải doanh nghiệp nào cũng đã sử dụng chúng. Quan điểm của tôi cho rằng 
các Doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam cần cân nhắc sử dụng robot để cải thiện năng 
suất và hiệu quả của nhà kho cũng như hoạt động bán hàng của mình”. (Trích từ cuộc phỏng 
vấn chuyên gia).

Phân tích dự đoán: Các tập đoàn lớn hiện đang tập trung vào lợi ích của phân tích dự 
đoán để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong thương mại điện 
tử, các mô hình dự đoán có thể được sử dụng để xác định sản phẩm nào có khả năng bán chạy 
nhất và dự đoán sản phẩm nào không bán chạy. Điều này có thể giúp các nhà bán lẻ dự đoán 
nhu cầu hàng tồn kho và cũng có thể được sử dụng để xác định sản phẩm nào có thể bán trực 
tuyến tốt hơn tại cửa hàng thực. Công nghệ AI sử dụng phân tích dự đoán để đưa ra ước tính 
về nhu cầu trong tương lai trên thị trường sẽ như thế nào. Với việc sử dụng máy học, công 
nghệ AI này ngày càng trở nên tốt hơn trong việc dự đoán chính xác lượng hàng tồn kho mà 
bạn cần đặt hàng và số lượng hàng hóa mà bạn nên luôn có sẵn. Phân tích dự đoán có khả 
năng cải thiện hiệu suất và hiệu quả của hầu hết mọi tổ chức, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ 
đến các tập đoàn toàn cầu. Các ứng dụng cho phân tích dự báo gần như vô tận, từ nâng cao 
hiệu quả của chuỗi cung ứng đến cải thiện dịch vụ khách hàng để tạo doanh thu. Khách hàng 
đã tìm đến hình thức bán lẻ qua internet vì những lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư khi 
dịch bệnh bùng phát. 

“Thật ra phân tích dự đoán là ứng dụng chủ yếu của AI đang được các tập đoàn lớn trên 
thế giới sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Công nghệ này có thể giúp các 
DN dự đoán được tương lai về những sản phẩm bán chạy, ước tính chính xác lượng hàng tồn 
kho cần thiết cũng như nhu cầu tương lai trên thị trường. Mình nghĩ đây là điều cần thiết cho 
các doanh nghiệp thương mại Việt Nam đặc biệt khi cạnh tranh với các doanh nghiệp khác 
trên thế giới. Hơn nữa bằng cách kết hợp giữa phân tích dự báo và khả năng học máy có thể 
giúp Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, phân tích dự đoán, kiểm tra hành vi duyệt web, chiến 
lược thanh toán và cách mua hàng của khách hàng.” (Trích từ cuộc phỏng vấn chuyên gia).

3.2 Thách thức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử.
Trí tuệ nhân tạo trong Thương mại điện tử đang đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc 

đẩy các giải pháp sáng tạo và trải nghiệm của khách hàng. Một số công nghệ hàng đầu sử 
dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực Thương mại điện tử như tăng cường bảo mật thương mại 
điện tử, tối ưu hóa tìm kiếm bằng giọng nói, chatbot, hệ thống tìm kiếm hình ảnh, mua sắm 
được cá nhân hóa, đề xuất sản phẩm và quản lý hàng tồn kho. Nhiều doanh nghiệp thương 
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mại điện tử trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã sử dụng AI trong hoạt động kinh doanh. Các 
doanh nghiệp Việt Nam dần nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng AI trong thương 
mại điện tử và đang trong quá trình áp dụng nó. Tuy nhiên thực tế việc ứng dụng AI chưa thực 
sự rộng rãi và còn gặp phải nhiều thách thức. Nhóm chuyên gia đã thực hiện thảo luận và trao 
đổi về những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong tiến trình 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển và đổi mới thương mại điện tử, theo đó các chuyên gia 
cho rằng việc thiếu nhân lực chất lượng cao, chất lượng dữ liệu, vấn đề bảo mật thông tin và 
pháp lý là những thách thức khi ứng dụng AI trong thương mại điện tử ở Việt Nam.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các chuyên gia khác, cơ bản thì việc ứng dụng AI 
trong thương mại điện tử Việt Nam đang gặp phải khá nhiều thách thức. Vấn đề pháp lý ở 
Việt Nam vẫn chưa hỗ trợ được các Doanh nghiệp khi ứng dụng AI. Thực tế Việt Nam chưa 
có một nền tảng pháp lý bảo hộ an toàn trong vấn đề bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, riêng tư và 
thiếu các quy định về những trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến AI. Bên cạnh đó 
các ứng dụng của AI khá phức tạp yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhưng thực tế thì ở Việt Nam 
nguồn nhân lực có hiểu biết về công nghệ AI còn ít.” (Trích từ cuộc phỏng vấn chuyên gia).

“Mình nghĩ để ứng dụng AI trong thương mại điện tử có kết quả tối ưu cần có nguồn 
thông tin chất lượng cao nhưng trên thực tế ở Việt Nam nguồn thông tin thu thập được lại 
chưa đáng tin cậy, thông tin sai lệch sẽ khiến việc phân tích dự đoán không còn chính xác. 
Bên cạnh đó, hệ thống mạng thông tin Việt Nam phát triển nhanh nhưng hạ tầng cơ sở không 
theo kịp, không đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an ninh thông tin mạng, trong khi các thuật 
toán của AI lại có những rủi ro nhất định trong đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin. 
Theo mình đây được xem là hai thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt khi ứng dụng AI 
trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó mình cũng nhất trí rằng các vấn đề về Pháp lý và chất 
lượng nguồn nhân lực cũng là vấn đề mà các Doanh nghiệp thương mại Việt đang phải đối 
mặt khi ứng dụng AI.” (Trích từ cuộc phỏng vấn chuyên gia).

Thiếu nhân lực chất lượng cao: Không riêng gì Việt Nam, đây cũng là thách thức của 
nhiều nước khi ứng dụng AI trong thương mại điện tử. Vào tháng 9 năm 2019, IDC dự đoán 
rằng 97,9 tỷ đô la sẽ được chi cho công nghệ AI vào năm 2023. AI tiếp tục phát triển với tốc 
độ ổn định khi ngày càng có nhiều người chấp nhận khái niệm về AI và nhận ra tầm quan 
trọng của nó trong thế giới kỹ thuật số ngày nay. Nhu cầu về AI ngày càng tăng này cũng có 
nghĩa là nhu cầu về các nhà phát triển công nghệ AI cũng tăng lên. Điều này được cho thấy 
trong các báo cáo khi nhu cầu hàng năm về nhân tài AI tăng 74% từ năm 2016 đến 2019. Tuy 
nhiên, các chuyên gia cho biết thực tế ở Việt Nam lại không có đủ nhân lực có kỹ năng kỹ 
thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh khi ứng dụng AI trong thương mại điện tử. Việt Nam 
có nguồn nhân lực dồi dào với giá thành thấp đang ở độ tuổi trẻ khá nhiều, nhưng nhân lực 
có hiểu biết về học máy lẫn khoa học dữ liệu đang còn rất ít. Hơn nữa, AI cũng chưa được 
các trường đại học ở nhiều nước cũng như Việt Nam chấp nhận hoàn toàn cho việc mở ra 
như một chuyên ngành chính để sinh viên có thể nhận thức về tầm quan trọng của nó ngay từ 
khi bắt đầu cuộc sống đại học cũng như trau dồi kiến thức bồi dưỡng kỹ năng khi ngồi trên 
ghế nhà trường. Bên cạnh đó, với thực tế hiện nay để đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao 
về AI sẽ mất rất nhiều nguồn tài nguyên và kinh phí của các công ty thương mại cũng như 
nhà nước. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang là bài toán thách thức lớn nhất với các doanh 
nghiệp Việt Nam khi ứng dụng AI trong thương mại điện tử.

Chất lượng dữ liệu: AI chỉ có thể hữu ích nếu nó có dữ liệu phù hợp được đưa vào thuật 
toán (Pal, 2022). Dữ liệu không chỉ là thông tin thô mà nó cần được phân tích và diễn giải 
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chính xác trước khi đưa vào thuật toán để AI có thể được áp dụng một cách phù hợp trong 
các tình huống mang lại lợi ích cho công ty. Khả năng trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu 
khổng lồ là rất quan trọng đối với sự thành công của AI, nhưng dữ liệu chất lượng cao là một 
thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phải đối mặt. Ở các nước phát triển thì 
việc có được nguồn dữ liệu chất lượng cao sẽ đơn giản hơn bởi vì khi cần có thể bỏ tiền là 
có thể mua được để cải thiện hệ thống dữ liệu tuy nhiên để làm được điều này ở Việt Nam 
là một bài toán khó.

Bảo mật thông tin: Những tiện ích mà AI mang lại cũng đi kèm với các nguy cơ, khi 
các dữ liệu cá nhân bị thu thập trái phép, xâm phạm đến quyền riêng tư nhằm vào mục đích 
khai thác và trục lợi. Bản chất phát triển của các thuật toán cũng mang lại những rủi ro nhất 
định, việc đảm bảo sự an toàn, riêng tư và bảo mật của công nghệ AI khi nhân viên và khách 
hàng tương tác với nó cũng là thách thức khi ứng dụng công nghệ AI trong thương mại điện 
tử, khi mà vấn đề bảo mật thông tin trong thời đại công nghệ số đang là mối quan tâm hàng 
đầu của cá nhân và các doanh nghiệp và nhà nước Việt Nam. Vì trên thực tế hệ thống mạng 
thông tin Việt Nam phát triển nhanh nhưng hạ tầng cơ sở không theo kịp, không đáp ứng 
được yêu cầu bảo đảm an ninh thông tin mạng. Nếu không đảm bảo được thông tin bảo mật, 
xu hướng học máy có thể dẫn đến trải nghiệm dịch vụ khách hàng kém, giảm doanh thu hoặc 
thậm chí là những vấn đề liên quan đến pháp lý.

Pháp lý: Theo kết quả nghiên cứu của nhiều giới học giả thì yếu tố pháp lý luôn là 
thách thức khi ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nhiều nước phát triển trên 
thế giới đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu và xây dựng khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ 
xã hội liên quan đến AI. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vấn đề này lại chưa được quan tâm 
đúng mức tại Việt Nam. Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang ở trạng thái điều chỉnh các 
quan hệ xã hội truyền thống liên quan đến thể nhân, pháp nhân, tổ chức không có tư cách 
pháp nhân. Không gian pháp lý dành cho các quan hệ pháp luật có sự tham gia của công 
nghệ còn hạn hẹp. Do đó, nếu các vấn đề liên quan đến AI xuất hiện, thì sự lúng túng trong 
việc điều chỉnh các vấn đề đó cũng bắt đầu. Đặc biệt trong điều kiện thực tế khi các doanh 
nghiệp Việt Nam đang gặp phải những khó khăn khi phát triển thương mại điện tử theo xu 
hướng toàn cầu, cũng như ứng dụng công nghệ AI khi chưa có một nền tảng pháp lý bảo hộ 
an toàn trong vấn đề bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, riêng tư và thiếu các quy định liên quan 
đến những trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến AI.

4. Kết luận và kiến nghị
Trong thời đại công nghệ số, sở thích của người tiêu dùng đã thay đổi mạnh mẽ từ hoạt 

động mua sắm truyền thống sang mua sắm kỹ thuật số vì các tính năng tiện lợi mà nó mang 
lại như tiết kiệm chi phí hơn cho việc di chuyển đến các cửa hàng bán lẻ, tiết kiệm thời gian 
và loại bỏ ranh giới địa lý mà khách hàng từng phải đối mặt trong khi mua sắm qua các cửa 
hàng bán lẻ. Do đó, các doanh nghiệp thương mại điện tử đang ngày càng tập trung vào các 
dự án AI để cải thiện toàn bộ trải nghiệm của khách hàng.

 Khả năng tận dụng AI là vô tận, từ quản lý hàng trăm đơn đặt hàng trực tuyến mỗi 
ngày đến xử lý giao dịch. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ và bổ sung cho các doanh nhân 
mà còn tăng tốc các thủ tục nhằm giảm tỷ lệ khách hàng bỏ đi. Các doanh nghiệp thương 
mại ở Việt Nam cũng đã nhận thức được tầm quan trong của AI trong thương mại điện tử, 
nghiên cứu đưa ra những ứng dụng AI khuyến nghị các doanh nghiệp Việt nên cân nhắc sử 
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dụng trong thương mại điện tử để đảm bảo tối đa hóa kết quả kinh doanh như Chatbot, tìm 
kiếm nhận dạng hình ảnh, trải nghiệm thực tế ảo, cá nhân hóa, robot và ứng dụng phân tích 
dự đoán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc ứng dụng AI trong thương mại điện tử ở Việt Nam 
cũng còn gặp phải nhiều thách thức liên quan đến nguồn nhân lực, chất lượng thông tin dữ 
liệu, vấn đề bảo mật và các quy định pháp lý liên quan. Để giải quyết những thách thức này 
tạo cơ hội cho việc đổi mới phát triển thương mại điện tử bằng AI, cần thiết đưa AI trở thành 
một môn học bắt buộc trong các trường học và cao đẳng để bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao đảm bảo ứng dụng hiệu quả AI trong tương lai. Đặc biệt nên xây dựng bổ 
sung AI trong các chương trình giáo dục các ngành thương mại điện tử, kinh doanh thương 
mại hoặc kinh doanh quốc tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần có những chính sách về 
dữ liệu và bảo mật quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi các thông tin đăng nhập 
được ủy quyền để đảm bảo chất lượng dữ liệu trong AI cũng như giải quyết vấn đề bảo mật. 
Hơn thế nữa, nhà nước cũng cần đưa ra những chủ trương, chính sách quy định, hướng dẫn 
ứng dụng AI trong thương mại điện tử cũng như công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. 
Đồng thời, nhà nước cần ban hành những chính sách pháp lý quy định cụ thể về dữ liệu cá 
nhân, xử lý dữ diệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định về quyền cá nhân liên quan đến 
dữ liệu trên không gian mạng và các quy định cụ thể về trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên 
quan đến AI.
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NHẬN THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 
Ở VIỆT NAM THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
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Tóm tắt: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (2021) chủ trương: phát triển 
kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và đề ra mục 
tiêu, đến năm 2025 kinh tế số đạt khoảng 20% GDP và đến năm 2030 kinh tế số 
đạt khoảng 30% GDP. Để thực hiện được chủ trương và mục tiêu trên, cần nhanh 
chóng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kinh tế số; hoàn thiện hành lang 
pháp lý, cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy nhanh tiến độ 
chuyển đổi số quốc gia; nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ.

Từ khóa: Kinh tế số, kinh tế số tại Việt Nam, Đại hội XIII, nhận thức của Đảng 

PERCEPTION AND SOLUTIONS TO DEVELOP DIGITAL 
ECONOMICS IN VIETNAM ACCORDING TO THE SPIRIT OF THE 

PARTY’S XIII CONGRESS

Abstract: The document of the 13th Party Congress (2021) advocates: 
“Developing the digital economy based on science and technology and innovation” 
and setting out the goal that by 2025 the digital economy will reach about 20% of 
GDP and by 2030 the digital economy will reach about 30%. To realize the above 
policies and goals, it is necessary to quickly raise awareness of the entire society 
about the digital economy; complete the legal corridor, mechanisms and policies 
for the development of the digital economy and digital society; accelerate the 
progress of national digital transformation; improve the quality of technological 
human resources.

Keywords: Digital economy, Digital economy in Vietnam, The 13th Party 
Congress, party perception

1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động mang tính đột phá, sâu 

rộng và đa chiều trên phạm vi thế giới. Trong làn sóng công nghiệp này, công 
nghệ số sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, qua đó, hình thành quốc gia số với 
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ba trụ cột, gồm: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, “Kinh tế số là nền kinh tế sử 
dụng kiến thức, thông tin được số hóa để hướng dẫn, nâng cao phân bổ nguồn lực, năng suất, 
mang lại tăng trưởng kinh tế chất lượng cao. Một nền kinh tế trong đó bao gồm các mô hình 
kinh doanh và quản lý tạo ra sản phẩm, dịch vụ số hoặc hỗ trợ cung cấp dịch vụ số cho chính 
phủ, doanh nghiệp và người dân. Phát triển kinh tế số là sự hội tụ của nhiều công nghệ mới, 
như: dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật - IOT, blockchain - Chuỗi khối, Trí tuệ 
nhân tạo AI, mạng không dây 5G. Công nghệ mới cho phép con người xử lý khối lượng công 
việc lớn, đưa ra quyết định thông minh hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với phân tích dữ liệu 
lớn tạo ra cấp độ mới trong phát triển kinh tế số” (Tô Trọng Hùng, 2021). 

Kinh tế số đang phát triển nhanh và trở thành xu hướng, tiềm năng phát triển mới trên 
phạm vi toàn cầu, được nhiều quốc gia chú trọng ứng dụng. Hòa cùng xu thế của thời đại, 
Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xem đây là biện pháp tối ưu để hiện thực hóa 
khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy, 
Đảng ta nhận thức về kinh tế số như thế nào? Phát triển kinh tế số ở Việt Nam gặp những 
thuận lợi và khó khăn gì? Cần có những giải pháp gì để thúc đẩy sự phát triển kinh tế số ở 
Việt Nam trong thời gian tới? Để góp phần trả lời những vấn đề nêu trên, bài viết xin được 
phân tích những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII về kinh tế số, những vấn đề chung về 
kinh tế số, thành quả và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay. 
Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất, gợi ý một số giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế số Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

2. Nhận thức mới của Đại hội XIII về kinh tế số
Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số là xu thế tất yếu, đồng 

thời là yếu tố quan trọng tăng cường sức mạnh cho các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, kể 
từ khi tiến hành đổi mới cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện và 
giải pháp phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát 
triển nền kinh tế tri thức. Ngày 17-10-2000, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) đã ban hành chỉ thị 58-CT/TW về “Đẩy mạnh ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24-5-2001 phê duyệt Chương 
trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005.

Tiếp đó, ngày 1-7-2014, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ngày 15-4-2015, Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014. 
Ngày 26-5-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế 
thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế để phát triển đất nước trong 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 4-5-2017 về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0. Tháng 8-2018, 
Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được thành lập do Thủ tướng trực tiếp làm Chủ tịch 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế số.

Ngày 27-9-2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 52/NQ/TW về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 14-1-2020, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 01/CT- TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ 
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số Việt Nam, thể hiện sự triển khai hành động kịp thời Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ 
động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển, 
ứng dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế, ngày 3-6-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” nhằm “mục tiêu kép”vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã 
hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực toàn cầu. Cùng với đó, 
khuôn khổ pháp lý cũng có nhiều bước tiến nhất định tạo điều kiện cho kinh tế số ra đời và 
phát triển, Quốc hội đã ban hành Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật Công nghệ Thông 
tin năm 2006, Luật An ninh mạng năm 2018.

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội, điều kiện thuận lợi để Việt 
Nam có thể tranh thủ những thành tựu khoa học, nhất là công nghệ số để thực hiện phương 
thức phát triển đi tắt đón đầu. Kinh tế số hoạt động trên nền tảng công nghệ số được Đảng 
Cộng sản Việt Nam xác định là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước. Tại Đại hội XIII, Đảng ta nhấn mạnh: Phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi 
cách làm việc, cách sống, đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ 
và đổi mới sáng tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số” 
(Đảng Cộng sản Việt Nam (2021, tập 1, 213)); “Phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học 
và công nghệ, đổi mới sáng tạo; gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế; 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế” (Đảng Cộng 
sản Việt Nam (2021, tập 1,115)). Những nội dung này thể hiện sự tiếp tục phát triển nhận 
thức của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ trong các giai đoạn trước đây, đồng thời 
cho thấy, kinh tế số là điểm mới của Đại hội XIII, so với các Đại hội trước và khẳng định vai 
trò, vị trí của kinh tế số trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các nội dung về kinh tế số của 
Đại hội XIII được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Thứ nhất, kinh tế số được coi là một trong những nhân tố quyết định nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế giúp Việt Nam phát triển nhanh, phát triển 
bền vững và hoàn thành các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2025-2045. Văn kiện Đại hội XIII 
khẳng định: “Phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học - công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận 
dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với quá trình hội nhập 
quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số và coi đây là nhân tố quyết 
định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh” (Đảng Cộng sản Việt Nam 
(2021, tập 1, 214)). Như vậy, điểm mới của Đại hội XIII về kinh tế số là phải đổi mới sáng 
tạo cả tư duy và hành động nhằm tận dụng tối đa các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0. Văn kiện Đại hội XIII rất coi trọng việc ứng dụng phát triển công nghệ mới, ưu tiên công 
nghệ số, kết nối 5G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), Internet kết nối vạn 
vật...để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.

Thứ hai, kinh tế số là động lực quan trọng trong việc rút ngắn quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ để sớm đưa nước ta trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội XIII xác định:“Đẩy mạnh phát triển một số 
ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực 
cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu 
vực, thế giới”. (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tập 1, 235)). Nội dung này cho thấy, Việt 
Nam phải dựa vào kinh tế số để đẩy mạnh các ngành, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm từ đó 
tạo ra sự bứt phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả nền kinh tế. Đặc biệt, đối với việc xây 
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dựng nền công nghiệp quốc gia, Đảng ta chủ trương “Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình 
độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành 
công nghiệp nền tảng, nhất là công nghệ cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tính 
tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả các chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu 
tiên phát triển công nghệ cao, thân thiện với môi trường.” (Đảng Cộng sản Việt Nam (2021, 
tập 1, 123-124)). 

Thứ ba, kinh tế số góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Dưới tác động của công nghệ số nói chung và kinh tế số nói riêng, Việt Nam đang 
từng bước giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng và thực thi pháp luật. Đại hội XIII nêu rõ: “Xây 
dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả 
quản trị quốc gia. Xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự 
ra đời hoạt động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới” (Đảng Cộng sản Việt 
Nam (2021, tập 1, 132). Đảng ta xác định sẽ tiếp tục ứng dụng những thành tựu của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để tháo gỡ các 
điểm nghẽn, các rào cản của kinh tế thị trường như thể chế xây dựng và hoàn thiện pháp luật, 
thể chế hình thành thị trường các yếu tố thị trường, các loại thị trường, thể chế thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp...Phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp 
vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu. 

Thứ tư, kinh tế số đóng góp vào sự tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 
Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Việt Nam và bối cảnh thế giới, Đại hội XIII khẳng định 
“Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, 
tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn” (Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2021, tập 1, 207)). Vì thế, trong các chỉ tiêu cụ thể của nền kinh tế cần đạt tới cho 
giai đoạn 2021-2025, Đảng ta xác định kinh tế số chiếm 20% GDP, đến năm 2030 kinh tế số 
chiếm khoảng 30% GDP. Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội nêu rõ cần phải tạo điều kiện 
đầy đủ cho kinh tế số phát triển, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ “Phát triển 
mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương 
kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số (Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2021, tập 1, 222)).

Tóm lại, Đại hội XIII đánh giá cao vai trò, vị trí của kinh tế số đối với sự phát triển của 
đất nước, điều này thể hiện sự nhanh nhạy của Đảng ta với xu thế phát triển của thời đại, 
đồng thời thể hiện nỗ lực tập trung nguồn lực, tạo môi trường, điều kiện để phát triển kinh tế 
số phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

3. Thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra
3.1. Thực trạng
Nền kinh tế số Việt Nam đang trên đà phát triển và bước đầu đã đạt được những thành 

tựu nhất định. Theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á vừa được Google, Temasek và Bain 
& Company công bố cho thấy trong năm 2022 nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng vượt 
bậc và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á với tổng giá trị hàng 
hóa dự kiến tăng 28% (từ 18 tỷ Đô la Mỹ (USD) trong năm 2021 lên 23 tỷ USD trong năm 
2022). Với mức tăng trưởng 31% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2025, hãng này dự báo, nền 
kinh tế số Việt Nam sẽ đạt mức khoảng 49 tỷ USD vào năm 2025 và đạt mốc kỷ lục từ 120-
200 tỷ USD vào năm 2030 (Google, Temasek and Bain, 2022). (Xem hình 1)
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Hình 1. Tăng trưởng kinh tế số Việt Nam qua các năm và dự báo  
(Google, Temasek và Bain & Company, 2022)

Công nghiệp công nghệ số là một điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2022, 
doanh thu của toàn ngành công nghiệp công nghệ số ước đạt 148 tỷ USD, tăng trưởng trên 
10% so với năm 2021. Doanh nghiệp công nghệ số có sự phát triển mạnh mẽ với 70.000 
doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và hoạt động, vượt thời hạn 3 năm so với mục tiêu của 
năm 2025. Xuất khẩu của ngành công nghệ số ước đạt 136 tỷ USD (Diễn đàn Quốc gia 
phát triển doanh nghiệp số, 2022). Công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế động 
lực của cả nước, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Nhiều doanh 
nghiệp công nghệ Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, 
phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ “lõi”, phát triển nền tảng số “Make 
in Viet Nam”. Điển hình như: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng 
công ty viễn thông Mobiphone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn FPT, Tập 
đoàn Công nghệ CMC, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công 
ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA, Công ty TNHH Cốc Cốc, Công ty Cổ phần MISA, 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến MoMo,...

Áp dụng khoa học - công nghệ hiện đại đã giúp cho lĩnh vực thương mại điện tử phát 
triển vượt bậc cả về chất và lượng, trở thành một trong những trụ cột có đóng góp lớn nhất 
cho tăng trưởng quy mô nền kinh tế số ở Việt Nam. Trong số 23 tỷ USD kinh tế số Việt Nam 
trong năm 2022, lĩnh vực thương mại điện tử có đóng góp lớn nhất với 14 tỷ USD. Còn tới 
năm 2025, khi kinh tế kỹ thuật số Việt Nam đạt 49 tỷ USD thì thương mại điện tử sẽ chiếm 32 
tỷ USD. Đây cũng là lĩnh vực có tốc độ tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á với 90% người 
tiêu dùng kỹ thuật số dự định duy trì hay thậm chí gia tăng sử dụng các nền tảng thương mại 
điện tử trong 12 tháng tới. Phần lớn người tiêu dùng tập trung vào các dịch vụ “Giao đồ ăn” 
(60%) và “Mua hàng tạp hóa trực tuyến” (54%). (Google, Temasek and Bain, 2022).
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Bên cạnh đó, việc áp dụng và sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số (DFS) tiếp tục 
phát triển mạnh mẽ trên diện rộng tại Việt Nam. Dịch vụ tài chính kỹ thuật số được kỳ vọng 
phát triển vượt bậc với khoản cho vay tăng mạnh ở mức khoảng 56% và các khoản đầu tư 
kỹ thuật số sẽ nhảy vọt sau năm 2025. Cụ thể, lĩnh vực cho vay kỹ thuật số đạt tỷ lệ tăng 
trưởng kép hằng năm nhanh nhất ở mức 114%. Lĩnh vực đầu tư dự kiến   sẽ có bước nhảy vọt 
lớn nhất vào năm 2025 với mức tăng trưởng kép hằng năm hơn 106%. Trong khi đó các lĩnh 
vực thanh toán, chuyển tiền cũng có mức tăng trưởng khá lần lượt 21% và 31%. (Google, 
Temasek and Bain, 2022).

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy, học tập và quản lý đã giúp lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo có nhiều khởi sắc, trình độ sử dụng công nghệ thông tin của người dạy 
và người học đều được nâng cao - đây là tín hiệu tốt, bảo đảm nguồn nhân lực tương lai sẽ 
nắm được công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, “nhân lực chất lượng cao tăng cả về số lượng và 
chất lượng, trong đó một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế như công nghệ 
thông tin, y tế, công nghiệp xây dựng, cơ khí...” (Đảng Cộng sản Việt Nam (2021, tập 2, 34)). 
Từ nền tảng này, nền kinh tế số ở Việt Nam sẽ càng được phát triển và hội nhập nhanh hơn 
với thế giới. 

3.2 Những vấn đề đặt ra
 Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình phát triển kinh tế số ở nước ta cũng gặp 

không ít khó khăn, thách thức cần giải quyết. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò cũng như những thuận 

lợi và khó khăn của kinh tế số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội còn chưa đầy đủ; một bộ 
phận cán bộ quản lý nhà nước còn thụ động, chưa thích ứng với sự biến đổi của công nghệ 

Ngoài ra, các lĩnh vực khác như du lịch trực tuyến, vận tải và thực phẩm, dịch vụ nghe 
nhìn trực tuyến mặc dù còn chiếm tỷ trọng đóng góp còn khiêm tốn trong nền kinh tế số 
nhưng cũng có tốc độ tăng trưởng khá mạnh trong năm 2022. (Xem hình 2)

Hình 2. Mức tăng trưởng của các lĩnh vực trong nền kinh tế số Việt Nam 
(Google, Temasek và Bain & Company, 2022)
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số. Vì vậy, việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về kinh tế số còn manh mún và phân tán, chưa có sự 
kết nối, liên thông giữa các cấp, các ngành. 

Thứ hai, môi trường pháp lý và thể chế phát triển kinh tế số còn yếu, chưa hoàn thiện và 
đồng bộ nên chưa khai thác hết tiềm năng để phát triển kinh tế số. Sự phát triển nhanh chóng 
của khoa học - công nghệ, kinh tế số đã tạo ra những lúng túng nhất định cho các cơ quan 
quản lý nhà nước trong một số vấn đề, như: quản lý và thu thuế đối với các hoạt động thương 
mại trực tuyến; bảo đảm quyền lợi cho người lao động và người tiêu dùng qua thương mại 
điện tử; vấn đề an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin; vấn đề sở hữu trí tuệ trên mạng; vấn 
đề quyền cá nhân, đạo đức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xử lý, giải quyết những tranh chấp, 
xung đột về hoạt động, lợi ích của các chủ thể tham gia các hoạt động kinh doanh, thương 
mại và dân sự trên môi trường số; cơ chế phối hợp khi xảy ra sự cố công nghệ...

Thứ ba, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực để nâng cao 
năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Năng lực và 
trình độ công nghệ của nền kinh tế còn thấp. Công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp, 
giá trị gia tăng không cao; công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, tham 
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả còn hạn chế... “Phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy 
mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp, năng lực tài chính và quản trị yếu. Nhiều doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài công nghệ trung bình, gia công, lắp ráp, thiếu gắn kết, chuyển giao 
công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam (2021, 
tập 1, 81)). Việc nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ còn chậm; 
các sản phẩm khoa học, công nghệ vẫn bị tụt hậu so với thế giới. Khả năng cạnh của nhiều 
doanh nghiệp số trong nước còn hạn chế.

Thứ tư, nhân lực phục vụ chuyển đổi số nói chung và kinh tế số nói riêng chưa đáp ứng 
yêu cầu. Mặc dù nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin đã 
tăng so với trước nhưng vẫn còn thiếu, yếu cả về số lượng và chất lượng. Theo báo cáo thị 
trường của TopDev, trong năm 2021 Việt Nam cần đến 450.000 nhân lực công nghệ thông 
tin. Tuy nhiên, trên thị trường chỉ có khoảng 430.000 nhân lực, có nghĩa là vẫn còn thiếu hụt 
khoảng 20.000 người. Dự báo, trong năm 2022, Việt Nam cần 530.000 nhân lực công nghệ 
thông tin nhưng thị trường chỉ đáp ứng được 2/3 so với nhu cầu, có nghĩa là thiếu hụt khoảng 
150.000 nhân lực và được dự đoán có thể thiếu tới 195.000 nhân lực công nghệ thông tin vào 
năm 2024. Như vậy, sự thiếu hụt nhận lực công nghệ thông tin không những không giảm mà 
tiếp tục tăng lên. Sự thiếu hụt này xuất phát từ sự chênh lệch giữa trình độ của lập trình viên 
và các yêu cầu kinh doanh. Đáng chú ý là hiện nay chỉ có khoảng 35% trong tổng số 57.000 
sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 
(Topdev, 2022). Sự thiếu hụt đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin cả về lượng và chất là khó 
khăn lớn cho thực hiện số hóa trong các lĩnh vực nói chung và phát triển kinh tế số nói riêng.

4. Một số giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần đại 
hội XIII của Đảng

Thứ nhất, trang bị kiến thức, thống nhất tư tưởng và hành động cho toàn xã hội về 
chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Chính quyền các cấp cần xây dựng kế hoạch, bước đi, 
phương pháp, nội dung phù hợp để cập nhập kiến thức về kinh tế số đến mọi người dân, đặc 
biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên 
đổi mới phương thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các phương 
tiện truyền thông xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân và doanh nghiệp 



230 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

về phát triển kinh tế số; tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. 

Thứ hai, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần tích cực hoàn thiện và nâng cao chất 
lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch; thử 
nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển 
các mô hình kinh tế mới. Cụ thể: Một là, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần xây dựng, 
hoàn thiện khung khổ pháp lý, luật hóa những nội dung về kinh tế số, tạo cơ sở pháp lý cho 
việc triển khai áp dụng các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao, mô 
hình kinh tế chia sẻ, giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuật số, đầu tư mạo hiểm, các phương 
thức thanh toán mới, hệ thống xác thực và định danh điện tử. Hai là, tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả các thiết chế thi hành pháp luật, bảo đảm chấp hành pháp luật nghiêm minh. Đẩy 
mạnh hơn các biện pháp quản lý nhà nước về kinh tế số, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả hàng 
giả, hàng nhái trong thương mại điện tử để tạo niềm tin cho người tiêu dùng; giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại trong thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng. 
Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy kinh 
tế số. Cụ thể: Một là, cần có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà 
nước dành cho đào tạo còn hạn chế, thì không thể cứ chờ đợi ngân sách từ nhà nước, mà cần 
đẩy mạnh nghiên cứu nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng 
công nghệ số trong các doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hình 
thành các trung tâm nghiên cứu và triển khai, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Hai là, thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi số quốc gia cùng với quá trình thực hiện chuyển đổi số trong các doanh 
nghiệp (quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, dây chuyền sản xuất,....), đặc biệt là khu vực 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ba là, cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, 
gắn với nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Lấy việc nâng cao 
trình độ công nghệ của nền kinh tế là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của khoa học, công 
nghệ. Tập trung phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, thông tin, kết nối 4G và sau 
5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 3D, internet kết nối vạn vật, an ninh mạng, 
cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ 
sinh học. Bốn là, “Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đa dạng 
hóa đối tác, lựa chọn đối tác chiến lược là các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến; 
gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ với hợp tác kinh tế quốc tế” 
(Đảng Cộng sản Việt Nam (2021, tập 1, 230-231)). Khuyến khích nhập khẩu, chuyển giao 
công nghệ tiên tiến của thế giới.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nâng cao 
chất lượng đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển kinh tế 
số, xã hội số. Cụ thể: Một là, phải đổi mới đồng bộ cả về mục tiêu, chương trình, nội dung, 
phương pháp dạy và học, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang 
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, ứng dụng công nghệ thông tin để đa 
dạng hóa các hình thức dạy và học; tăng cường các hoạt động nghiên cứu nghiên cứu khoa 
học trong trường học; đào tạo con người theo hướng có đạo đức và tác phong kỷ luật trong 
công việc, có ý thức trách nhiệm công dân, xã hội, có năng lực thích ứng với sự biến đổi 
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của môi trường lao động và tiến bộ khoa học công nghệ mới, có tư duy sáng tạo và hội nhập 
quốc tế. Hai là, xây dựng hệ sinh thái với sự liên kết, chuyển giao ba bên giữa doanh nghiệp, 
nhà trường và người học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và cập nhập công nghệ của người 
học; phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số cho người lao động ở các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ba là, có cơ chế, chính sách phù hợp để giảm tình trạng chảy máu 
chất xám trong nước; đồng thời thu hút chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao từ các nước phát 
triển về làm việc tại Việt Nam. Tận dụng nguồn nhân lực ngoài nước để thực hiện chiến lược 
đi từ trên xuống, đi nhanh hơn và bắt kịp các nước.

Như vậy, Đại hội XIII của Đảng đã nhận thức đầy đủ về kinh tế số và vai trò của kinh 
tế số đối với sự phát triển của đất nước; phát triển kinh tế số để tạo ra năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có thể nói, kinh tế số là một cuộc cách mạng trong 
thời kỳ đổi mới của đất nước. Để cuộc cách mạng này thành công đòi hỏi phải thực hiện đồng 
bộ các nguồn lực số, bao gồm: vai trò lãnh đạo của Đảng, sự dẫn dắt của chính phủ về cơ chế, 
chính sách, môi trường cho sự phát triển của kinh tế số; sự tích cực chủ động của các doanh 
nghiệp trong hoạt động đầu tư và ứng dụng công nghệ số; nguồn nhân lực có nhận thức đầy 
đủ về kinh tế số và năng lực làm chủ công nghệ. 
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WEB 3.0 - TƯƠNG LAI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ThS. Lê Thị Bảo Yến 
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Email: ltbyen@kontum.udn.vn

Tóm tắt: Sự phát triển của thời đại số khiến mọi hoạt động của tất cả các 
lĩnh vực cuộc sống cũng phát triển theo hướng số hóa. Và sự phát triển thương 
mại điện tử chính là kết quả của xu thế này, và đóng vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế của mỗi quốc gia. Gần đây, mua sắm trực tuyến đã mở rộng đáng kể không 
chỉ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn giữa những người dùng Internet cá 
nhân thông qua các sàn thương mại điện tử. Mặc dù các nền tảng mua sắm trực 
tuyến đang hoạt động mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn đang phải đối mặt với những 
trở ngại nghiêm trọng thách thức khách hàng, doanh nghiệp và tổ chức. Để giải 
quyết những vấn đề đó, bài viết này đề xuất một mô hình hệ thống thương mại 
điện tử ứng dụng công nghệ Web 3.0 (thế hệ tiếp theo của Internet). Với những 
công nghệ hiện đại, Web 3.0 có thể giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong xu 
thế chuyển đổi số đối với thương mại điện tử. Ngoài ra, nó còn giúp cho các giao 
dịch trực tuyến nhanh hơn, an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và cạnh tranh hơn.

Từ khóa: chuỗi khối, mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử, trí tuệ nhân 
tạo, Web 3.0. 

WEB 3.0 - FUTURE OF E-COMMERCE

Abstract: The development of the digital technology era makes activities in 
all areas of life also develop in the direction of digitization. And the development 
of e-commerce is the result of this trend and plays an important role in the 
economy of each country. Recently, online shopping has expanded significantly 
not only among small and medium enterprises but also among individual Internet 
users through e-commerce platforms. Although online shopping platforms 
are performing strongly, they are still facing serious obstacles that challenge 
customers, businesses, and organizations. To solve those problems, this article 
proposes an e-commerce system model applying Web 3.0 technology (The next 
generation of the Internet). With modern technologies, Web 3.0 can help improve 
business efficiency in the trend of digital transformation for e-commerce. In 
addition, it makes online transactions faster, safer, more reliable, and more 
competitive.

Keywords: artificial intelligence, blockchain, e-commerce, online shopping, 
Web 3.0.
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1. Đặt vấn đề
Sự tăng trưởng nhanh chóng của việc sử dụng Internet và mua hàng trực tuyến trên toàn 

cầu, kết hợp với chi phí tiếp thị qua Internet tương đối thấp, đã cho phép các nền tảng mua 
hàng trực tuyến mới hoạt động mạnh mẽ. Trong đó, thương mại điện tử và giao dịch trực 
tuyến, được coi là một trong những động lực kinh tế chính thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu nói 
chung và Việt Nam nói riêng. Trên toàn cầu, quy mô doanh số bán lẻ thương mại điện tử đã 
tăng theo cấp số nhân. Trong vài năm qua, thương mại điện tử đã trở thành một phần không 
thể thiếu trong khuôn khổ bán lẻ toàn cầu. Giống như nhiều ngành khác, bối cảnh bán lẻ đã 
trải qua một sự chuyển đổi đáng kể sau sự ra đời của Internet và nhờ quá trình số hóa không 
ngừng của cuộc sống hiện đại, người tiêu dùng từ hầu hết mọi quốc gia hiện được hưởng lợi 
từ các đặc quyền của giao dịch trực tuyến. Khi việc truy cập và sử dụng Internet đang gia 
tăng nhanh chóng trên toàn thế giới và với gần năm tỷ người dùng Internet toàn cầu, số lượng 
người mua hàng trực tuyến ngày càng tăng. Vào năm 2021, doanh số thương mại điện tử đã 
vượt qua 5,2 nghìn tỷ USD trên toàn thế giới và con số này dự kiến sẽ đạt đến một tầm cao 
mới trong những năm tới (Marina Pasquali, 2022).

Tại Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử tiếp tục phát triển trở thành kênh phân 
phối quan trọng. Năm 2022, theo báo cáo tổng kết của Bộ Công Thương, quy mô thị trường 
TMĐT bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ 
tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng khoảng 20%/năm, Việt Nam được eMarketer 
xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT hàng đầu thế giới tạo động lực phát 
triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp [2].

Bên cạnh sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử thì sự phát triển của công nghệ 
mới cũng ảnh hưởng đến các mô hình kinh doanh bởi hành vi của người tiêu dùng. Sau 
những thăng trầm do đại dịch Covid-19 gây nên thì các công ty kinh doanh thương mại điện 
tử đã khám phá ra những cơ hội mới thông qua việc sử dụng ồ ạt các thiết bị di động và sự 
gia tăng của các ứng dụng di động. Đồng thời, với tầm quan trọng ngày càng tăng của web 
ngữ nghĩa với khả năng tương tác đang trở thành một triết lý trong chiến lược kinh doanh. 
Người bán muốn biết thêm về khách hàng của mình để có thêm thông tin về sở thích của họ. 
Mạng xã hội trở thành tổ ong cộng đồng có thể dễ dàng quảng bá sản phẩm, khái niệm mới 
hoặc thậm chí lấy ý tưởng mới từ phản hồi của người dùng. Tuy nhiên, một số công việc cần 
phải được thực hiện hơn cả việc thu thập các thẻ, cắt nghĩa các câu hoặc trích dẫn riêng lẻ 
đó là phải làm gì với những thông tin thu thập được. Và Web 3.0 cung cấp các điều kiện ngữ 
cảnh, ngữ nghĩa, còn sự sáng tạo và kỹ thuật của con người sẽ làm phần còn lại.

Web 1.0 kết nối các trang với thông tin, Web 2.0 kết nối mọi người và Web 3.0 là liên 
kết và kết nối web dữ liệu nhưng biến nó thành kiến thức. Web 3.0 sẽ bổ sung các tính năng 
cho phép người tiêu dùng hưởng lợi từ trải nghiệm được cá nhân hóa rộng rãi; nhận biết ngữ 
cảnh, phản ứng chính xác; quản lý hiệu quả thời gian dành cho Web; trải nghiệm Web được 
cá nhân hóa hơn nhiều. Mặt khác, cũng sẽ có một số lợi ích cho người bán đó là: cơ hội tuyệt 
vời để xem xét lại các chiến lược và quy trình kinh doanh, tiếp thị có mục tiêu tốt hơn; nâng 
cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí (Fernando & cộng sự, 2013).

Cùng với đó là sự tin cậy và quyền riêng tư của Web 3.0 đóng vai trò lớn hơn, cho phép 
quản lý danh tính để đảm bảo tính xác thực và giáo dục người dùng nhằm thúc đẩy các thói 
quen tốt về sử dụng Internet, đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh đang phát triển (Fernando 
& cộng sự, 2013).
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Mục đích của bài viết này là trình bày những đặc điểm bản chất của Web 3.0 đóng 
khung với khái niệm thương mại điện tử và hành vi của người tiêu dùng. Qua đó đề xuất mô 
hình hệ thống thương mại điện tử áp dụng công nghệ Web 3.0 vừa có thể đáp ứng các mục 
tiêu mà tổ chức, doanh nghiệp thương mại bán lẻ muốn hướng đến, vừa phù hợp với xu thế 
chung của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập 
đến một số vấn đề chủ yếu mà các tổ chức, doanh nghiệp thương mại bán lẻ cần quan tâm 
khi phát triển hoạt động thương mại điện tử ứng dụng công nghệ Web 3.0.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Thương mại điện tử
2.1.1. Khái niệm thương mại điện tử
Thương mại điện tử là tất cả các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua các 

phương tiện điện tử. Cũng giống như giao dịch được thực hiện trực tiếp hoặc mặt đối mặt, 
thương mại điện tử cũng bao gồm quá trình quảng bá, mua và tiếp thị sản phẩm (Goyal & 
cộng sự, 2019; Alfonso & cộng sự, 2021). Sự khác biệt chính là hệ thống giao dịch thông 
qua phương tiện điện tử hoặc internet. Trong thương mại điện tử, toàn bộ quy trình giao dịch, 
từ đặt hàng sản phẩm và trao đổi dữ liệu đến chuyển tiền, đều được thực hiện bằng điện tử. 
Trong thời kỳ phát triển của công nghệ số và các luồng thông tin ngày càng phức tạp. Hoạt 
động thương mại điện tử là một ứng dụng của kinh doanh điện tử, bao gồm các hoạt động 
kinh doanh và hợp tác với các đối tác, dịch vụ khách hàng, tuyển dụng việc làm,... Thương 
mại điện tử là một hình thức phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế. Trong thời kỳ nền 
kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19, thì thương mại điện tử vẫn có thể tồn 
tại và ngày càng phát triển nhanh chóng. Khách hàng có nhu cầu được phục vụ mọi lúc mọi 
nơi bằng công nghệ đã tạo cơ hội mới cho các thị trường thương mại điện tử phát triển (Tran, 
2021; Guthrie & cộng sự, 2021). 

2.1.2. Hành vi mua sắm trực tuyến 
Cửa hàng trực tuyến đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng bằng cách cung cấp thuận 

tiện các loại sản phẩm khác nhau. Trước đây, giao dịch rất khó khăn nhưng thương mại điện 
tử đã khiến nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết (Lim & Dubinsky, 2004; Prasad & Aryasri, 
2009). Monsuwe & cộng sự (2004) đã so sánh cả mua sắm ngoại tuyến và trực tuyến và thấy 
rằng mua sắm trực tuyến dễ dàng và thuận lợi hơn so với mua sắm ngoại tuyến, mua sắm 
trực tuyến tốn ít thời gian và công sức hơn. Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến cho phép người 
tiêu dùng tiếp cận nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ giúp người tiêu dùng 
so sánh cả giá cả và chất lượng sản phẩm với các nhà sản xuất khác. 

Bảo mật, hình thức, tải nhanh, sơ đồ trang web và tính hợp lệ là những yếu tố quan 
trọng nhất của mua sắm trực tuyến ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng mua hàng trực tuyến 
(Salehi & cộng sự, 2012). Nói chung, khách hàng có thể lấy bất kỳ dữ liệu và thông tin nào 
một cách dễ dàng qua Internet (Wang & cộng sự, 2005). Khi mua sắm trực tuyến, người tiêu 
dùng không thể chạm và cảm nhận sản phẩm trước khi mua nhưng các dịch vụ trực tuyến 
cung cấp thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ để khách hàng có thể đánh giá sản 
phẩm và dịch vụ khi họ cần (Lim & Dubinsky, 2004). Hầu hết các dịch vụ trực tuyến cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, cho phép người tiêu dùng lấy thông tin cần thiết liên 
quan đến sản phẩm và dịch vụ bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi nào thu hút người tiêu dùng thực 
hiện mua hàng trực tuyến (Hermes, 2000). Wang & cộng sự (2005) đã tiến hành nghiên cứu 
thực nghiệm về mua sắm trực tuyến và nhận thấy rằng sự tiện lợi của Internet có ảnh hưởng 



235THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

đáng kể đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng. Theo Lui & cộng sự (2017), 
yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng là chất lượng 
trang web. Nó hoạt động như một ấn tượng đầu tiên đối với người tiêu dùng để mua hàng 
trực tuyến.

2.2. Web 3.0
2.2.1. Định nghĩa
Web 3.0 (còn được gọi là Web3), là thế hệ thứ ba của các dịch vụ Internet kết nối 

dữ liệu với nhau theo cách phi tập trung để mang lại trải nghiệm người dùng nhanh hơn 
và được cá nhân hóa hơn. Web 3.0 được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học 
(Machine Learning) và web ngữ nghĩa (Semantic Web), đồng thời sử dụng hệ thống bảo mật 
Blockchain để giữ cho thông tin được an toàn và bảo mật.

Web hiện nay là web tĩnh và không thể điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân của mỗi người 
khi trải nghiệm. Web 3.0 là phiên bản nâng cao của Web 2.0, hứa hẹn sẽ linh động hơn với 
tính tương tác cao hơn. Bằng cách triển khai trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain, Web 
3.0 sẽ xác định lại trải nghiệm web với những thay đổi về cấu trúc để nâng cao trải nghiệm 
người dùng.

Trong Web 3.0, dữ liệu được lưu trữ an toàn và được phân phối trên nhiều thiết bị, loại 
bỏ nhu cầu về các máy chủ tập trung. Thiết kế này cũng làm giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu lớn 
vì dữ liệu không còn được lưu trữ tập trung - làm cho nó trở nên linh hoạt hơn và ít bị xâm 
phạm hơn (Chiptl, 2022).

Hình 1. Quá trình phát triển của Web - Web 1.0, Web 2.0 Web 3.0

Nguồn: Pragati, V. (2021)
2.2.2. Các lớp của Web 3.0
Chiptl (2022) chỉ ra rằng, trong khi Web 2.0 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự ra đời của 

công nghệ di động, xã hội và đám mây, thì Web 3.0 được hỗ trợ bởi ba lớp đổi mới công 
nghệ mới:

- Edge computing (Điện toán biên)
- Decentralization (Phân quyền)
- Artificial intelligence & machine learning (Trí tuệ nhân tạo và máy học)
- Blockchain (Chuỗi khối) 
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2.2.3. Kiến trúc Web 3.0 
Chiptl (2022) đã liệt kê bốn yếu tố chính trong kiến   trúc tạo nên Web 3.0:
- Ethereum Blockchain - Đây là các máy trạng thái có thể truy cập toàn cầu được duy 

trì bởi một mạng lưới các nút ngang hàng. Bất kỳ ai trên thế giới đều có thể truy cập vào máy 
trạng thái và ghi vào nó. Về cơ bản, nó không thuộc sở hữu của bất kỳ thực thể nào mà là 
của tất cả mọi người trong mạng. Người dùng có thể ghi vào Ethereum Blockchain, nhưng 
họ không bao giờ có thể cập nhật dữ liệu hiện có.

- Smart Contracts - Đây là các chương trình chạy trên Ethereum Blockchain. Chúng 
được viết bởi các nhà phát triển ứng dụng bằng các ngôn ngữ cấp cao, chẳng hạn như Solidity 
hoặc Vyper, để xác định logic đằng sau các thay đổi trạng thái.

- Máy ảo Ethereum (EVM) - Mục đích của các máy này là thực thi logic được xác định 
trong các Smart Contracts. Chúng xử lý các thay đổi trạng thái diễn ra trên máy trạng thái.

- Front - End (Giao diện người dùng) - Giống như bất kỳ ứng dụng nào khác, giao diện 
người dùng xác định logic giao diện người dùng. Tuy nhiên, nó cũng kết nối với các Smart 
Contracts xác định logic ứng dụng.

2.2.4. Ưu điểm của Web 3.0
Web 3.0 sẽ làm cho Web trở nên thông minh hơn, an toàn và minh bạch. Điều đó dẫn 

đến việc trải nghiệm duyệt web của chúng ta sẽ hiệu quả hơn hơn rất nhiều so với trước đây 
(Chiptl, 2022). Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của web 3.0:

- Quyền riêng tư và kiểm soát dữ liệu: Thông tin của người dùng cuối sẽ được mã hóa 
dữ liệu để bảo vệ và không bị tiết lộ ra cho các bên khác sử dụng. Do đó, người dùng sẽ có 
đầy đủ quyền sở hữu và quyền riêng tư thông tin của chính họ.

- Dịch vụ ít bị trì trệ hơn: Việc lưu trữ dữ liệu phân tán sẽ đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được 
người dùng truy cập trong bất cứ tình huống nào. Người dùng sẽ được nhận nhiều bản sao 
lưu, điều này khá là có lợi trong những tình huống máy chủ bị lỗi. 

- Tính minh bạch cao: Tất cả người dùng cuối trên nền tảng blockchain đều có thể dữ 
liệu theo dõi của họ và cũng như có thể kiểm tra mã nguồn từ nền tảng đó. Điều này có nghĩa 
là tất cả dữ liệu, giao dịch đều có thể truy vết và không thể thay đổi. Do đó, Web 3.0 có thể 
giải quyết được vấn đề về sự tin tưởng mà không cần có thêm bên trung gian.

- Dễ dàng truy cập vào dữ liệu: Dữ liệu sẽ có thể truy cập từ bất cứ đâu và từ bất kỳ thiết 
bị nào. Việc thanh toán nhanh chóng hơn, các luồng thông tin phong phú hơn, truyền dữ liệu 
đáng tin cậy hơn. Điều này sẽ xảy ra bởi vì Web 3.0 sẽ cho phép chúng ta tương tác với bất 
kỳ máy nào mà không cần thông qua các trung gian tính phí.

- Tạo hồ sơ cho tất cả các nền tảng: Với Web 3.0, người dùng không cần tạo hồ sơ cá 
nhân riêng cho từng nền tảng khác nhau. Một hồ sơ duy nhất sẽ hoạt động trên bất kỳ nền 
tảng nào và người dùng sẽ có quyền sở hữu đầy đủ toàn bộ thông tin của họ. Không có bất 
kỳ công ty nào có thể truy cập vào dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên, người dùng có thể lựa 
chọn bán dữ liệu của họ cho việc quảng cáo và các thương hiệu.

- Tăng cường việc xử lý dữ liệu: Web 3.0 sử dụng trí thông minh nhân tạo để lọc ra 
thông tin có giá trị từ một lượng lớn dữ liệu. Vậy nên việc xử lý dữ liệu sẽ hiệu quả hơn và 
cung cấp giá trị chính xác cho nhu cầu của người dùng.

- Xử lý dữ liệu nâng cao: Web 3.0 có lợi cho các nhiệm vụ giải quyết vấn đề và tạo 
kiến thức chuyên sâu. Nó sử dụng trí thông minh nhân tạo để lọc ra thông tin có giá trị từ 
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một lượng lớn dữ liệu. Người dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ khả năng thực hiện dự báo 
nhu cầu của khách hàng và dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa, cần thiết cho các doanh 
nghiệp đang phát triển.

2.2.5. Ảnh hưởng của Web 3.0 đến thương mại điện tử
Theo Greg Yevich (2020), Web 3.0 có một số các ảnh hưởng đến thương mại điện tử 

như sau:
- Web sẽ trở nên cởi mở hơn: Web sẽ trở thành một mạng mã nguồn mở, bao gồm cả 

các trang web thương mại điện tử. Có nghĩa là tất cả người dùng sẽ có thể xem mã nguồn, 
thực hiện các thay đổi hữu ích và tạo một cộng đồng mở. Điều này cho phép tạo ra một cộng 
đồng người dùng, người bán và khách hàng toàn diện và sáng tạo hơn.

- Ngữ nghĩa sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng: Web 3.0 còn được gọi là Web ngữ 
nghĩa do nó sử dụng công nghệ học máy (Machine Learning) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo 
ra trải nghiệm hữu ích hơn cho người dùng. Những công nghệ này sẽ hiển thị cho người dùng 
nội dung phù hợp hơn với họ. Điều này cũng sẽ cho phép người bán hàng thương mại điện 
tử hiển thị nội dung của họ đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

- Sẽ có nhiều quyền sở hữu nội dung hơn: Người bán thương mại điện tử sẽ sớm có thể 
sở hữu các nội dung quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Những nội dung này bao gồm 
ảnh, video, bài đánh giá và các loại nội dung khác. Hiện tại, những thứ này có thể thuộc về 
nền tảng thương mại điện tử đang được sử dụng, chẳng hạn như Amazon, Shopee... Nhưng 
với Web 3.0, người bán sẽ nắm quyền sở hữu những nội dung này và mặt tiền cửa hàng kỹ 
thuật số của họ sẽ thực sự thuộc về họ.

- Chương trình khách hàng thân thiết sẽ trở nên cá nhân hóa hơn: Các chương trình 
khách hàng thân thiết là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại điện tử 
nào để khuyến khích kinh doanh lặp lại và giới thiệu. Các tính năng Blockchain của Web 
3.0 sẽ cá nhân hóa các chương trình này cho từng người dùng, đồng thời tự động hóa chúng. 
Lịch sử mua hàng và các tùy chọn do người dùng đặt sẽ được thông báo về cách cá nhân hóa 
các chương trình này.

- Giao dịch sẽ trở nên an toàn hơn: Công nghệ Blockchain vốn đã an toàn hơn các hệ 
thống được sử dụng bởi hầu hết các nền tảng hiện tại. Người mua sắm trực tuyến để lại một 
lượng lớn thông tin cá nhân, bất kỳ thông tin nào trong số đó có thể bị xâm phạm bất cứ lúc 
nào. Với Blockchain, thông tin này trở nên an toàn hơn. Điều này giúp giữ an toàn cho danh 
tính của khách hàng.

- Sẽ có sự minh bạch lớn hơn: Công nghệ Blockchain cải thiện tính minh bạch ở mọi 
cấp độ. Người bán sẽ minh bạch hơn với khách hàng của họ, điều này giúp cải thiện lòng tin. 
Người bán và nhà cung cấp cũng sẽ trở nên minh bạch hơn đối với người bán, cải thiện giao 
tiếp trong mối quan hệ nghề nghiệp đó. Bảo hành là một lĩnh vực sẽ được hưởng lợi rất nhiều 
từ tính minh bạch. Tất cả các nhà cung cấp, người bán và khách hàng sẽ có thể truy cập vào 
những nội dung cụ thể được đề cập trong chính sách bảo hành của thương hiệu, giảm khả 
năng hiểu sai thông tin.

- Web 3.0 sẽ tích hợp trợ lý giọng nói và công nghệ AR/VR: Tương tự như trí tuệ nhân 
tạo và học máy, các công nghệ khác sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng bao gồm trợ 
lý giọng nói, công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo. Những công nghệ này giúp khách 
hàng dễ dàng tìm thấy chính xác những gì họ đang tìm kiếm và mua hàng một cách liền 
mạch. Chúng cũng làm cho việc mua sắm trực tuyến trở nên thú vị hơn và cho phép khách 
hàng kết nối sâu hơn với các thương hiệu. Một cách mà chúng ta đã thấy sự phát triển này 
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là với sự ra đời của Metaverse. Các thương hiệu đã và đang cạnh tranh để giành được không 
gian kỹ thuật số, nơi họ có thể bán sản phẩm của mình trong Metaverse.

- Đề xuất sản phẩm sẽ trở nên cá nhân hóa hơn: Một trong những lợi ích khi mua sắm 
trên trang web thương mại điện tử là tính năng đề xuất các sản phẩm liên quan mà khách 
hàng có thể quan tâm. Web 3.0 có thể mang chức năng này đến nhiều trang web thương mại 
điện tử hơn, cho phép bán chéo nhiều hơn và chuyển đổi sản phẩm mới. Khách hàng mới 
trở thành khách hàng trung thành. Những đề xuất này sẽ được cá nhân hóa cao dựa trên lịch 
sử và sở thích mua hàng của khách hàng, tương tự như cách Blockchain sẽ cá nhân hóa các 
chương trình khách hàng thân thiết. Sau khi mua một vài sản phẩm được đề xuất và hoạt 
động tốt, khách hàng sẽ kết nối với thương hiệu và tin tưởng. Họ sẽ tiếp tục mua sản phẩm 
mới từ người bán và ngày càng tin tưởng thương hiệu của người bán hơn.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp thông tin, thu thập và phân tích từ các mô hình 

nghiên cứu trước liên quan đến cách nào để phát triển mô hình thương mại điện tử thông 
minh, hiện đại; kết hợp với thực trạng những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải của các 
nhà bán lẻ nói chung trong quá trình phát triển thương mại điện tử từ đó đề xuất giải pháp 
thích hợp để giúp các tổ chức, thương mại bán lẻ phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh 
chuyển đổi số.

3. Đề xuất mô hình thương mại điện tử với công nghệ Web 3.0
3.1. Đề xuất mô hình thương mại điện tử
Mục tiêu tổng thể của một mô hình thương mại điện tử là bảo vệ cả người tiêu dùng và 

người bán, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác hai chiều giữa họ. Các mục 
tiêu cụ thể của mô hình bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Bảo mật và xác thực tất cả các giao dịch thương mại điện tử
- Cung cấp dịch vụ xác thực để xác định cửa hàng và người bán trực tuyến chính hãng
- Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử cho người bán hàng trực tuyến, chẳng hạn 

như đăng ký kinh doanh và đảm bảo các tùy chọn thanh toán trực tuyến của họ.
- Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho người mua sắm, bao gồm danh sách người 

bán đã đăng ký và đáng tin cậy, tùy chọn thanh toán trực tuyến và dịch vụ khiếu nại trực 
tuyến đối với hàng giả và hàng hư hỏng.

- Cung cấp các chính sách và quy tắc thương mại điện tử
- Kiểm soát và cấm buôn bán các mặt hàng bị cấm
- Xác định và chặn các giao dịch bất hợp pháp và giả mạo

Hình 2. Mô hình đề xuất hệ thống thương mại điện tử
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Để có thể đạt được mục tiêu này, chúng tôi đề xuất một nền tảng trực tuyến nhằm mục 
đích quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại điện tử từ người tiêu dùng 
cuối đến người bán. Ngoài việc cung cấp một nền tảng an toàn và đáng tin cậy từ đầu đến 
cuối cho thương mại điện tử, mô hình này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm và dịch vụ thương 
mại điện tử thông qua phản hồi của người dùng và các dịch vụ khai thác dữ liệu. 

Phần đầu tiên và quan trọng nhất của mô hình là hệ thống quy định và chính sách 
thương mại điện tử. 

Thứ hai là hệ thống xác thực và đăng ký của người dùng: Hệ thống này giúp xác thực 
những tài khoản mua - bán trực tuyến và các giao dịch của họ. Điều này cũng giúp các nhà 
bán lẻ trực tuyến tin tưởng khách hàng của họ hơn và cung cấp các sản phẩm phù hợp cũng 
như dịch vụ giao hàng hiệu quả hơn.

Thứ ba là hệ thống trí tuệ nhân tạo và dữ liệu: dùng để thu thập, khai phá và xử lý dữ 
liệu, phân tích và dự đoán dựa trên dữ liệu có được để giúp cải thiện, nâng cao hệ thống và 
các dịch vụ. Hơn nữa, nó có thể cung cấp một số dịch vụ cho cả người dùng cuối và các nền 
tảng mua sắm trực tuyến. Ví dụ: nó có thể liệt kê và so sánh giá của một mặt hàng cụ thể từ 
nhiều nền tảng mua sắm. Hơn nữa, nó có thể cung cấp cho các người bán các hành vi và dự 
đoán của người dùng để sửa đổi, nâng cao và cập nhật các dịch vụ của họ cho phù hợp.

3.2. Đề xuất kiến trúc hệ thống thương mại điện tử với công nghệ Web 3.0
Ý tưởng đằng sau Web 3.0 là làm cho các tìm kiếm trên Internet nhanh hơn, dễ dàng 

hơn và hiệu quả hơn kể cả các câu tìm kiếm phức tạp. Với Web 2.0, người dùng tương tác 
với Front-end, rồi Front-end sẽ giao tiếp với phía Back-end, Back-end tiếp tục giao tiếp với 
Database của chính nó. Toàn bộ mã nguồn được lưu trữ trên các máy chủ tập trung. Các 
thông tin sẽ được gửi cho người dùng thông qua trình duyệt Internet.

Web 3.0 không có Database tập trung cũng như không có máy chủ tập trung. Thay vào 
đó, Web 3.0 có Blockchain để xây dựng các dữ liệu của ứng dụng theo một cách phi tập trung 
và được duy trì bởi các nút ẩn danh trên web (ví dụ: Ethereum). Ngoài ra, Logic của các ứng 
dụng được xác định trong các Smart Contract chạy trên Blockchain. Do đó để đáp ứng mục 
tiêu cần hướng đến của một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, an toàn thì mô hình kiến 
trúc hệ thống áp dụng công nghệ Web 3.0 được đề xuất như sau:

Hình 3. Kiến trúc hệ thống thương mại điện tử với công nghệ Web 3.0 
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3.2.1. Ứng dụng Blockchain (Blockchain Application)
Các ứng dụng Blockchain, nói một cách đơn giản, là các ứng dụng kỹ thuật số hoặc 

chương trình máy tính chạy trên Blockchain. Các ứng dụng như thế này được gọi là ứng 
dụng phi tập trung (Dapps). Không giống như các ứng dụng thông thường nằm dưới sự kiểm 
soát của một thực thể duy nhất, DApps tồn tại và chạy trên mạng máy tính ngang hàng hoặc 
Blockchain và do đó không có thực thể đơn lẻ nào có quyền kiểm soát. 

Ethereum Blockchain chủ yếu cung cấp năng lượng cho hầu hết các DApp mà chúng ta 
có ngày nay và họ sử dụng Blockchain để lưu trữ dữ liệu và hợp đồng thông minh cho logic 
ứng dụng của họ. Nhưng không giống như các hệ điều hành và ứng dụng thông thường, DApps 
có mã phụ trợ chạy trên mạng phi tập trung của Blockchain thay vì một máy chủ tập trung.

3.2.2. Ethereum Blockchain
Một máy trạng thái xác định, có thể truy cập toàn cầu được duy trì bởi một mạng lưới 

các nút ngang hàng. Bất kỳ ai cũng có thể đọc và ghi vào Ethereum Blockchain; dữ liệu chỉ 
có thể được ghi vào Blockchain; chúng ta không bao giờ có thể cập nhật dữ liệu hiện có.

3.2.3. Hợp đồng thông minh (Smart Contract)
Smart Contract là một chương trình chạy trên Ethereum và xác định logic đằng sau 

những thay đổi trạng thái xảy ra trên Blockchain. Smart Contract được viết bằng ngôn ngữ 
cấp cao, như Solidity. Mã hợp đồng thông minh có thể dễ dàng truy cập trên Blockchain để 
bất kỳ ai cũng có thể xem logic ứng dụng.

3.2.4. Máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine - EVM)
EVM thực thi logic được viết trong Smart Contract và xử lý các thay đổi trạng thái xảy 

ra trên toàn cầu trên tất cả các nút Blockchain ngang hàng. EVM không trực tiếp xử lý mã 
Smart Contract solidity, thay vào đó nó thực thi mã byte đã biên dịch.

3.2.5. Giao diện người dùng ứng dụng Blockchain
Giao diện người dùng Front-End giao tiếp với các Smart Contract trên Ethereum 

Blockchain bằng cách tương tác với một trong các nút ngang hàng. Để tương tác với một nút 
và thực hiện giao dịch, có thể sử dụng các nút được cung cấp bởi các dịch vụ của bên thứ ba 
như Infura.

3.2.6. Chữ ký số
Khi Blockchain Application muốn thêm dữ liệu vào Blockchain, nó phải ký giao dịch 

bằng khóa riêng của nó. Các nút sẽ không chấp nhận các giao dịch chưa được ký kết. Các 
nhà cung cấp như Metamask có thể xử lý việc ký kết các giao dịch cũng như các xác thực. 
Metamask lưu trữ khóa riêng của người dùng trong trình duyệt và bất cứ khi nào giao diện 
người dùng cần ký một giao dịch, nó sẽ gọi Metamask. Metamask cũng cung cấp kết nối đến 
các nút Blockchain do Infura cung cấp.

3.2.7. Cân nhắc lưu trữ
Với Ethereum, người dùng trả tiền mỗi khi họ thêm dữ liệu mới vào Blockchain. Đó là 

bởi vì việc thêm một trạng thái vào máy trạng thái phi tập trung sẽ làm tăng chi phí cho các 
nút đang duy trì máy trạng thái đó. Một cách để chống lại điều này là sử dụng giải pháp lưu 
trữ ngoài chuỗi phi tập trung, như IPFS hoặc Swarm. IPFS là một hệ thống tệp phân tán để 
lưu trữ và truy cập dữ liệu. Vì vậy, thay vì lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung, hệ 
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thống IPFS phân phối và lưu trữ dữ liệu trong mạng ngang hàng. Điều này giúp lấy lại dữ 
liệu khi cần một cách dễ dàng.

3.2.8. Triển khai giao diện người dùng trên Blockchain
Thông thường, giao diện người dùng được lưu trữ trên nền tảng lưu trữ đám mây như 

AWS hoặc Azure. Nhưng nếu một trong những nền tảng này gặp sự cố hoặc quyền truy cập 
bị chặn thì sao? Để giải quyết những thách thức này, có thể lưu trữ giao diện người dùng 
bằng giải pháp lưu trữ trên IPFS hoặc Swarm.

3.2.9. Đọc dữ liệu trên Blockchain
Có hai cách để đọc dữ liệu từ các hợp đồng thông minh trên Blockchain: Events và The 

Graph.
Events: Tận dụng thư viện Web3.js để truy vấn và lắng nghe các sự kiện hợp đồng 

thông minh, đồng thời mã giao diện người dùng sẽ lắng nghe các sự kiện và thực hiện các 
hành động cụ thể dựa trên sự kiện đó. Hạn chế của phương pháp này là cần thêm các sự kiện 
bổ sung vào hợp đồng thông minh. Trong tình huống này, bạn cần tăng cường và triển khai 
lại hợp đồng. Cũng như logic mặt trước phức tạp để xử lý nhiều sự kiện.

The Graph: Đồ thị (sử dụng GraphQL làm ngôn ngữ truy vấn) cho phép xác định hợp 
đồng thông minh nào cần lập chỉ mục, sự kiện và chức năng nào cần lắng nghe cũng như 
cách chuyển đổi các sự kiện sắp tới thành các thực thể mà logic mặt trước của hệ thống có 
thể sử dụng. The Graph là một giải pháp lập chỉ mục ngoài chuỗi giúp truy vấn dữ liệu trên 
Blockchain Ethereum dễ dàng hơn với độ trễ thấp.

4. Kết luận
Sự phát triển của Web 3.0 mang lại những thách thức và tiềm năng mới cho doanh 

nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại điện tử. Khái niệm Web 3.0 tích hợp tìm 
kiếm có liên quan, các dịch vụ dựa trên vị trí, hỗ trợ di động và tương tác xã hội phong phú 
trong một trải nghiệm trực tuyến duy nhất. Thông qua việc sử dụng Blockchain và các công 
nghệ khác, khách hàng sẽ thấy trải nghiệm mua sắm của họ trở nên dễ dàng hơn, cũng như 
được cá nhân hóa, an toàn và minh bạch hơn. Người bán thương mại điện tử cũng sẽ thấy sự 
minh bạch hơn với các nhà cung cấp của họ và các chuyên gia khác mà họ làm việc cùng. 
Họ cũng sẽ thực sự sở hữu phương tiện và các tài sản số khác của mình, thay vì các nền tảng 
sở hữu chúng. Blockchain mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, người bán và nhà cung 
cấp. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp bán lẻ thương mại điện tử cần điều chỉnh chiến lược 
kinh doanh của mình để tận dụng làn sóng dữ liệu lớn có sẵn bằng cách tích hợp liền mạch 
các nền tảng và công cụ khác nhau.

Sau đây là một số cách mà các tổ chức, doanh nghiệp bán lẻ thương mại điện tử có thể 
chuẩn bị để gia nhập đường đua công nghệ với Web 3.0:

Dành thời gian để bắt đầu tìm hiểu về các công nghệ mới như Blockchain, trí tuệ nhân 
tạo, máy học, thực tế tăng cường và thực tế ảo.

Tìm hiểu và có chính sách đào tạo nhân viên về cách thức triển khai các công nghệ này. 
Áp dụng cách tiếp cận đa kênh, xem xét những kênh nào hiện đang phục vụ tốt cho 

việc kinh doanh chẳng hạn như mạng xã hội, video và kết hợp chúng với các công nghệ mới. 
Điều này sẽ cho phép đa dạng hóa cách tiếp cận và tránh phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ nào.
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Abstract: Export of goods play an important role in the country’s socio-
economic development. Participating in the negotiation and signing of new-
generation free trade agreements as well as the impact of the Covid-19 pandemic 
taking place around the world have brought opportunities and challenges to 
Vietnam’s goods export activities. One of the solutions to take advantage of 
opportunities as well as overcome challenges is to implement digital transformation 
in export activities. The study focuses on clarifying some basic theories about 
digital transformation; analyzing the current situation of Vietnam’s export of 
goods; clarify the situation of digital transformation of export enterprises and the 
Government in order to promote the export of goods; thereby proposing a number 
of solutions to promote the export of Vietnamese goods in the coming time on the 
basis of promoting digital transformation of exporters and the Government.

Keywords: Keywords: digital transformation, export, vietnam

CHUYỂN ĐỔI SỐ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 
CỦA VIỆT NAM

Tóm tắt: Xuất khẩu hàng hóa có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. Việc tham gia đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 diễn ra trên toàn 
thế giới đã mang đến những cơ hội và thách thức hoạt động xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam. Một trong những giải pháp nhằm tận dụng cơ hội cũng như khắc 
phục những thách thức đó là thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xuất khẩu 
hàng hóa. Bài nghiên cứu tập trung làm rõ một số lý luận cơ bản về chuyển đổi 
số; phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong giời gian vừa 
qua; làm rõ tình hình chuyển đổi số của các doanh nghiệp xuất khẩu và Chính 
phủ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới trên cơ sở đẩy mạnh chuyển 
đổi số của doanh nghiệp xuất khẩu và Chính phủ.

Từ khóa: chuyển đổi số, xuất khẩu, Việt Nam
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1. Introduction
As of December 2022, Vietnam has negotiated, signed and implemented 17 Free Trade 

Agreements (FTAs), especially new generation FTAs   including: Comprehensive Partnership 
Agreement and Trans-Pacific Partnership Duong (CPTPP), FTA between Vietnam - EU 
(EVFTA), FTA between Vietnam and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (UKVFTA); and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). It is 
these FTAs   that have created a solid basis for strengthening and promoting bilateral trade 
and investment exchanges, as well as strengthening international economic integration in the 
region and the world.

However, the COVID-19 epidemic spreading on a global scale has led to consequences 
for economic activities such as a narrowing of the consumption market, the scarcity of raw 
materials due to the supply chain of raw materials entry is interrupted; financial problems 
due to production interruptions. Especially, major economies in the world such as China, EU, 
and the United States are the places with the largest number of cases and must implement 
prolonged social distancing measures while these are also big trading partners in Vietnam.

In that context, the digital transformation is an inevitable and objective trend of countries 
around the world, including Vietnam. The digital transformation will help Vietnamese 
exporters seek a more flexible business model, both reducing costs and optimizing resources 
to overcome difficulties. At the same time, the digital transformation has opened up access to 
a large market, namely the EU and other countries, where the information technology system 
is developed. As for taking advantage of the opportunities brought by new-generation FTAs, 
the role of digital transformation is to provide Vietnamese exporters with a tool to effectively 
access the world market. than in previous forms.

However, the digital transformation is still very new for the vast majority of exporters. 
Currently, very few businesses have undergone successful digital transformation. The 
adoption of digital technology in Vietnamese exporters is currently at an average level. 
Barriers in finance, technology and human resources have created fundamental challenges 
for Vietnamese export enterprises. Through the collection and processing of secondary data, 
the study focuses on clarifying some basic theories about digital transformation, analyzing 
the current situation of Vietnam’s exports; analyzing the difficulties and challenges facing 
export enterprises in digital transformation as well as the Government’s efforts in digital 
transformation to promote exports. From there, proposing solutions to promote the export of 
Vietnamese goods through digital transformation.

2. Literature review and methods
The impact of digitization on foreign trade has been studied by many scholars at 

home and abroad. Most of the early scholars have explored the impact of the Internet on the 
country’s overall trade from a macro level, with digitalization playing a positive role in the 
area of trade in goods, trade in services, which can facilitate international trade by reducing 
transaction costs, increasing efficiency and alleviating information asymmetry, and also by 
reducing language distance to facilitate differentiated exports (Visser, 2019).

With the continuous improvement of heterogeneous trade theory, scholars have gradually 
expanded the study of the relationship between digitization and export to the enterprise 
level, using enterprise microdata to argue that the research results show that the Internet and 
digitization significantly promote enterprise exports. Chaney (2011) by building a dynamic 
model of the composition of importers and exporters, the use of the Internet by enterprises 
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improves the dynamics of export trade. The impact of digital transformation of enterprises 
on the technical complexity of exports has significant nonlinear characteristics (Lin & Li, 
2021). While digital transformation has a direct positive impact on export performance, firm 
innovation and market competition have a positive moderating role in it, while institutional 
environment has a negative moderating role (Yi & Wang, 2021). In addition, effective 
information disclosure has a positive contribution to corporate exports.

Hamidreza Alipour Shirsavar (2016) examined the impact of electronic customs on 
export of goods and services. The results indicate that identifying new opportunities is 
effective to reduce transaction costs on export so that the reducing of transaction costs will be 
caused to creating a competitive advantage and will be developed with increasing in exports 
competitive advantage of goods and services. Also, the results showed that the reduction of 
transaction costs impacts on the export development.

Agree with Hamidreza Alipour Shirsavar (2016), Netta Gichuki (2021) also pointed 
out that the automation and digitalization of customs processes and procedures and other 
cross border trade agencies processes and procedures reduces the amount of time goods 
spend at borders. This

reduces costs for stakeholders along the clearance supply chain and in turn allows 
firms efficiency gains through reduced production costs thus increasing output for export 
and domestic markets.

Based on the combing of related studies, this paper argues that enterprise digital 
transformation and government digital transformation has a positive impact on exports. In 
Vietnam, there have also been some studies on the positive relationship between digital 
transformation and export of goods. However, most of the studies mainly focus on clarifying 
the digital transformation of export enterprises. There are few complete and comprehensive 
studies on digital transformation of the government to promote Vietnam’s goods exports. 
The study identifies two new contributions: (i) Regarding space: Case study in Vietnam; (ii) 
Regarding content areas: Simultaneous study of both the digital transformation of exporters 
and the digital transformation of the government to promote exports. The research tried to 
clarify the current situation of Vietnam’s exports of goods in recent years, assess the situation 
of digital transformation of enterprise and the government to promote exports. From there, 
propose solutions to promote the export of Vietnamese goods through digital transformation.

To clarify the above research objectives, the research mainly using secondary data 
sources, taken from the General Statistics Office of Vietnam, reports of the Ministry of Industry 
and Trade, the General Department of Customs... Research methodology used in the article 
are statistical methods, synthesis of theory and practice, inferential analysis, comparison, 
contrast, combined with expert opinion method... to clarify the reality of Vietnam’s export of 
goods as well as the situation of digital transformation in enterprises and the government to 
promote the export of goods.

3. Results and discussion
3.1. Overview of digital transformation
There is no common agreed definitions of digital sector, products, or transactions, let 

alone the digital economy (IMF, 2018).
Ebert and Duarte (2018) argue that the digital transformation is the process of applying 

breakthrough technologies to increase productivity, create value and increase social welfare. 
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According to Gartner (2019), the digital transformation is the application of technology to 
change business models, create more opportunities and new values, help businesses achieve 
better sales and increase growth. Vial and Gregory (2019) define the digital transformation 
as “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties 
through combinations of information, computing, communication, and connectivity 
technologies”.

From the above analysis, it can be understood that, in the most general way, the digital 
transformation is the use of digital technology or the application of digital technology on 
the basis of digital data or digitized data to change the research, production and business 
models in order to create many new opportunities and values, improve and enhance 
operational efficiency and competitiveness of organizations/enterprises. According to 
Siebel (2019), digital transformation is driven by technological advances and breakthrough 
digital technologies are: artificial intelligence (AI); internet of things (IoT); big data; cloud 
computing; blockchain

According to FPT Digital (2022), the digital transformation will include 3 main stages: 
Digitization; Digitalization; Digital Transformation

Stage 1: Digitization: Is the conversion of data from physical form (analog) to digital 
form (digital).

Phase 2: Digitalization: Is the application of technology to automate existing processes, 
reducing operating costs and increasing efficiency.

Phase 3: Digital Transformation: A fundamental change in technology and psychology, 
creating a breakthrough and transforming processes both internally and externally business 
and society. At this level, the business can change its business model.

 The digital transformation is increasingly being developed and popularized, it is applied 
in many different fields. In Vietnam, there are 02 most used areas: Digital transformation in 
businesses and digital transformation of the government.

The important role of digital transformation in promoting exports is reflected in several 
key aspects as follows:

Firstly, the role of digital transformation in trade promotion activities, connection and 
cooperation, and access to diverse customers. In the past, the trade promotion was mainly 
operated in the traditional form. It is bringing goods to other countries to introduce at fairs or 
product showrooms. Although the closing rate is high, the logistics costs for these activities 
are not small. When trade promotion moves to online form and is carried out in a variety of 
digital technology platforms, this form has eliminated the geographical distance, accessibility 
and quantity as well as limited costs for businesses.

Second, the digital transformation and the opportunity to create new distribution 
channels, both reducing costs and optimizing resources. Digital transformation helps develop 
export activities through social networks as well as e-commerce. In particular, cross-border 
e-commerce (in both B2B as well as B2C), as an extension, effectively support the traditonal 
distribution channel in finding output for products to potential markets by connecting directly 
with customers around the world and directly promoting business brands in import export 
markets.

Third, the digital transformation helps to collect and process product data, thereby 
this help to better meet the needs of goods in foreign markets. The digital technology can 
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provide businesses with insights into historical customer data including product interactions, 
preferences and requirements (such as produce traceability). That helps businesses meet 
the quality of goods, along with the reputation of the business in meeting customers for 
sustainable development.

3.2. Digital transformation in Vietnam’s goods exports
3.2.1. Overview of Vietnam’s export of goods in recent times
● Export turnover

Unit: billion USD

Figure 1: Vietnam’s export turnover in the period of 2013 - 2021 and 
the first 9 months of 2022

Source: General Department of Vietnam Customs (2022)

In terms of growth rate, export growth in the period 2013-2021 averaged 12.5%/year. In 
the period of 2013-2015, export growth decreased more than in the previous period because 
industrial production faced difficulties due to the impact of the financial crisis and public debt 
crisis in Europe. At this time, the world economy has not fully recovered. Accordingly, export 
demand decreased, so the increase was low compared to previous years. In the period 2016-
2017, export growth increased again because of efforts in market opening, improvements in 
goods consumption promotion and support for export enterprises. In 2019 and 2020, due to 
the great influence of the Covid-19 pandemic, Vietnam’s export growth decreased compared 
to previous years. Specifically, export growth in 2019 and 2020 reached 8.4% and 6.9%, 
respectively. However, by 2021, Vietnam’s export growth will begin to recover, reaching 
282.52 billion USD, up 17.2%.

● Export structure of goods
In recent years, Vietnam’s commodity exports have seen a marked change in quality, 

reflected in the restructuring of export goods. The structure of export goods has a positive shift 
among commodity groups and is directed towards the core of industrialization. Specifically, 
in 2021, industrial goods will account for over 80%; followed by the group of agricultural 
products and aquatic products accounted for over 10% and the group of fuels and minerals 
accounted for just over 1% of total export turnover.
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Figure 2. Export structure of goods in 2021
Source: General Department of Vietnam Customs (2022)

In 2021, there are 35 items with export turnover of over 1 billion USD, an increase 
of 1 item compared to 2020 and accounting for 93.8% of total export turnover (there are 
8 items with export turnover of over 10 billion USD, an increase of 2 items compared to 
2020). Some key export products had outstanding growth, such as iron and steel of all kinds, 
up 124.3%; fibers, textile yarns of all kinds increased by 50.2%; machinery, equipment, 
tools and spare parts increased by 41%,... In the first 9 months of 2022, there are 32 items 
with export turnover of over 1 billion USD, accounting for 92.8% of total export turnover 
(there are 6 export items of over 10 billion USD, accounting for 63.9%). In addition, items 
with export value of over 20 billion USD in the first 9 months of 2022 include: Phones 
and components (45.4 billion USD); electronics, computers and components (41.51 billion 
USD); other machinery, equipment, tools and spare parts (34.06 billion USD) and textiles 
and garment (29.13 billion USD).

Table 1. Some export products over 10 billion USD in 9 months of 2022

Items
9 months of 

2022 
(million USD)

Growth/decrease rate in  
9 months in 2022 compared to 
the same period in 2021 (%)

Phone and equipment 45.396 10.7

Electronics, computers and components 41.511 13.3
Other machinery, equipment, tools and spare parts 34.063 29.8

Textile 29.135 24.3

Footwear 18.169 36.6

Wood and wood products 12.257 10

Source: General Department of Vietnam Customs (2022)
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● Export markets of goods
The export market has increased, not only in the traditional markets but also in exploiting 

new and potential markets and especially taking advantage of the new generation FTAs. 
Vietnam’s exports have reached most markets in the world, many products have gradually 
gained a firm foothold and improved their competitiveness in many markets with high quality 
requirements such as the EU, Japan, the US, Australia, etc. Export turnover to all market 
areas achieved positive growth, increasing sharply in markets with FTAs   with Vietnam such 
as: China increased by 15%, the US increased by 24,2%; EU by 14%; ASEAN increased by 
25.8%, Korea by 15.8%, India by 21%, New Zealand by 42.5%, Australia by 3.1%.

In particular, export turnover to markets that are members of CPTPP achieved a good 
increase. That shows the effectiveness of commitments from this Agreement to promote 
exports and diversify export markets. Specifically, exports to Canada reached 5.2 billion 
USD, up 19.5%; exports to Mexico reached 4.6 billion USD, up 46.1%, etc.

Exports to the EU market reached about 40.07 billion USD, an increase of about 14% 
over the same period in 2020. Many of Vietnam’s export products have had positive changes 
in the EU market after the EVFTA Agreement was approved. enforcement, for example 
seafood, shrimp, rice, etc.

3.2.3. Situation of implementing digital transformation to boost Vietnam’s exports in 
recent years

a. Exporters’s digital transformation
Many exporters have been proactive in digitizing product data and using online 

platforms to conduct online exports. According to data from September 1, 2021 to August 
31, 2022, Vietnamese sales partners have recorded an impressive growth on Amazon: Nearly 
10 million Made-in-Vietnam products were sold to customers. Cross-border e-commerce 
with Amazon opens an economic engine with strong and clear potential for Vietnamese 
businesses. Top 5 best-selling categories of Vietnamese businesses on Amazon include: 
Kitchenware, Household Appliances, Garment, Health and Personal Care Products, 
Household Utilities. The international markets for Vietnamese sellers are quite diverse, from 
North America (including the US, Canada, Mexico), Europe (8 countries: UK, France, Italy, 
Germany, Spain, and the Netherlands). , Poland, Sweden) and some other countries such as 
Australia, Japan, Singapore, India, Saudi Arabia...

At the same time, many businesses have applied software solutions, used digital 
platforms in accounting and financial management, sales, online marketing, distribution 
channel management, business administration or create new products and services.

However, many businesses are still facing difficulties and barriers to conduct digital 
transformation such as concerns about investment costs; difficulties in the lack of human 
resources to apply digital technology; change of the habits of enterprises and employees, 
etc. Especially, when participating in online export on cross-border e-commerce platforms, 
they also face difficulties and challenges. The process of registering to become a partner 
of these platforms is not easy and include many verification steps. Goods must meet the 
standards of the market and go through the trademark registration process. Specifically, for 
the Amazon platform, products must ensure to meet strict requirements on origin and product 
quality criteria, international certification of food safety and hygiene; Product packaging and 
packaging must also follow standards from Amazon. Once on the floor, businesses still have 
to continue to have appropriate marketing, advertising and goods management strategies...
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b. Government’s digital transformation and Government’s support in exporter’s 
digital transformation to promote export of goods

In recent times, the Party and State have issued guiding documents as well as 
implemented many programs to support digital transformation for businesses to promote 
export of goods. Specifically:

Firstly, building a legal framework for digital transformation
The Politburo issued Resolution No. 52-NQ/TW, dated September 27, 2019 on a 

number of guidelines and policies to actively participate in the Fourth Industrial Revolution, 
which emphasized urgent requirements to accelerate the digital transformation process. In 
particular, in the documents of the 13th National Party Congress, concepts such as digital 
transformation, digital economy, and digital society were also mentioned for the first time.

On June 3, 2020, the Prime Minister issued Decision No. 749/QD-TTg approving the 
“National Digital Transformation Program to 2025, with a vision to 2030” with the goal that 
Vietnam is in the group of 50 leading country in e-Government (EGDI). The promulgation 
of this Program marks Vietnam as one of the first countries in the world to issue a national 
digital transformation program, making Vietnam a country with digital transformation 
awareness in parallel with advanced countries in the world.

Currently, many ministries and localities have been implementing programs to support 
businesses in digital transformation. For example, in January 2021, the Ministry of Planning 
and Investment approved the Program to support businesses in digital transformation for 
the period 2021-2025. The Ministry of Information and Communications has approved the 
Scheme to determine the Index to assess the level of enterprise digital transformation and 
support to promote digital transformation. The Hanoi People’s Committee has issued the 
plan “Supporting digital transformation for small and medium-sized enterprises in the city 
for the period 2021-2025”, which clearly states that it will support digital transformation for 
90,000 small businesses and newly established, etc.

In addition, Vietnam also has legal documents to regulate and guide for each specific 
field related to digital transformation.

(i) The legal framework for e-government development is reflected in Resolution 36-
NQ/TW issued by the Politburo in 2014; Decision 714/QD-TTg of the Prime Minister in 
2015; Resolution 17/NQ-CP 2019.

(ii) The legal framework for e-commerce development includes Law on Electronic 
Transactions, Commercial Law, Civil Code, Law on Intellectual Property, Law on Information 
Technology, Decree 52/2013/ND-CP on commerce e-commerce, Circular 47/2014/TT-BCT 
on management of e-commerce websites, also has the Law on Tax Administration 2019.

(iii) The legal framework for non-cash payments is Decree 101/2012/ND-CP and 
Directive 22/CT-TTg (issued in May 2020) on promoting the implementation of solutions to 
develop non-cash payments. use cash in Vietnam.

(iv) The legal framework for sharing economy activities has Decree 10/2020/ND-CP 
stipulating conditions for transport business by car, replacing Decree 86/2014/ND-CP to 
pave the way for the Traffic modernization and operation of technology car companies such 
as Grab officially came into operation after the pilot period.
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(v) There is also a legal framework for artificial intelligence (AI) development (Directive 
16/CT-TTg May 2017 of the Prime Minister); legal framework for smart city development 
(Decision 950/QD-TTg dated August 1, 2018 approving the Project on sustainable smart 
city development in Vietnam for the period 2018-2025 and orientation to 2030); The legal 
framework on information safety and network security is governed by two laws (Law on 
Cyberinformation Security 2015 and Law on Cybersecurity 2018).

However, the legal regulations for Vietnam’s digital transformation have so far been 
assessed as incomplete. The overall national strategy on digital economy and digital society 
development has not yet been issued. There is no legal corridor for piloting the application of 
new business and service models. The system of promulgated legal documents is inconsistent, 
overlapping, even contradictory, not suitable for the requirements of digital transformation 
and development of the digital economy. There is a lack of regulations on data transactions, 
database protection, personal data, and privacy information, as well as creating trust in 
the digital space; lack of regulations on personal rights and ethics when applying artificial 
intelligence; regulations on digital identity, identification and electronic authentication for 
people are still slow to be promulgated.

Second, building a national digital infrastructure
Although the National Digital Transformation Program started in 2020, due to the 

impact of the Covid-19 pandemic, it is not until 2022 that it is really considered a boom 
time to build and develop digital infrastructure. In the first six months of 2022, the fixed 
broadband network access speed reached 71.79 Mbps (up 32.7% over the same period in 
2021); mobile broadband network access speed reached 35.29 Mbps (up 4.7% over the same 
period in 2021). Mobile telecommunications enterprises have deployed to cover 477 out of 
832 villages and hamlets and handed over 457,249 computers to localities in the program 
“Waves and computers for children”.

Besides the advantages of digital infrastructure development, there are still many 
shortcomings and limitations that need to be overcome. The speed of fixed and mobile 
broadband networks in Vietnam is still at the average level of the world and the region, 
and has not yet created a breakthrough in infrastructure for national digital transformation. 
According to the statistical assessment of Ookla Speedtest, by September 1, 2022, Vietnam’s 
fixed network speed ranked 45th out of 182 countries and mobile network speed ranked 
47th out of 140 countries. The removal of the area without telecommunications waves and 
providing computers in the program “Waves and computers for children” has not been 
completed. Platforms and technologies that are key to global development, although deployed 
in Vietnam, are still weak and have not created a bright spot for digital infrastructure. In fact, 
with two key goals in 2022 of the National Committee on Digital Transformation that have 
not been completed, that is, 85% of the population has a smartphone and the percentage of 
households with cable internet access. Broadband optical reaches 75%

Third, improving the efficiency of online public services to boost the export of goods.
The Ministry of Industry and Trade has implemented online public services in the field 

of import and export at levels 3 and 4 on the Ministry of Industry and Trade’s online public 
service portal. In particular, the issuance of C/O via the internet has helped enterprises’ 
goods to be cleared quickly, reducing time and costs... In particular, the issuance of C/O 
via the internet also helps to make the origin of export transparent. origin, improving the 
competitiveness of the enterprise’s products.
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In addition, the Ministry of Industry and Trade has connected 11 online public services 
with the National Single Window (NSW), including: Issuing licenses for import and export 
of industrial explosives; granting import permits for ozone-depleting substances; granting 
automatic import license of large displacement motorcycles; issue certificate of origin form 
D; granting import and export licenses of rough diamonds; chemical notification; procedures 
for licensing import and export of industrial explosives; procedures for licensing import and 
export of precursors used in the industrial sector; procedures for importing tobacco for non-
commercial purposes; procedures for applying for a written approval to participate in the pilot 
self-certification of origin in ASEAN; procedures for notifying import quotas for tobacco 
ingredients and cigarette paper. Up to now, 100% of enterprise records can be declared on 
the electronic system. This saves time and costs. In particular, fast customs clearance and 
quick delivery of goods to the warehouse are a favorable premise for businesses to meet the 
delivery schedule for customers. This is a huge benefit that customs modernization brings.

Fourth, supporting exporters to promote trade in the digital environment to make the 
most of export opportunities.

In order to innovate trade promotion to adapt to the industrial revolution 4.0 and 
support businesses to take advantage of opportunities from this revolution, in 2020, the 
Trade Promotion Department has implemented the construction 05 applications, software 
including:

(i) Customer management (CRM) shared database system: This is a system that 
connects trade promotion support units including Vietnamese counselors in the market, trade 
promotion organizations domestic and foreign, import and export enterprises. Up to now, the 
system has updated information of nearly 13,000 businesses, information about Departments 
of Industry and Trade, Trade Promotion Centers in 63 provinces and cities and industry 
associations.

(ii) Trade Promotion Ecosystem (VECOBIZ): is an application platform that integrates 
trade promotion services such as consulting/training, trade promotion, trade fairs, exhibitions, 
etc.

(iii) Trade promotion traceability portal (www.itrace247.com). 
(iv) Portal guiding import and export of goods (https://vietnam.tradeportal.org);
(vi) Online trade promotion training platform(E-learning).
At the same time, in July 2020, the Ministry of Industry and Trade launched the ECVN 

Vietnam export support platform at: www.ecvn.com to help businesses easily find trading 
opportunities in the online environment. line.

In March 2021, the Vietnam Institute of Business Administration and Digital Economy 
(VIDEM) together with the Department of E-commerce and Digital Economy - Ministry of 
Industry and Trade (IDEA) and Kim Nam Group launched a cooperation program to support 
businesses exploit the Vietnam - European Union Free Trade Agreement with an e-commerce 
platform. The Vietnam-EU business e-commerce platform (VEFTA) is a key national-scale 
project implemented to realize a “large-scale highway” connecting Vietnamese businesses 
with international trading partners, especially partners from Europe (EU) on e-commerce 
platform.
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In November 2021, the Department of E-commerce and Digital Economy chaired 
and coordinated with major domestic and foreign partners such as China’s largest and most 
prestigious e-commerce platform JD.com, Vinanutrifood, General Corporation Viettel Post 
(Viettel Post), VP Bank, Visa... to organize the construction of “Vietnam National Pavilion” 
on JD.com e-commerce platform.

Thanks to the above-mentioned trade promotion activities, goods produced by 
Vietnamese enterprises will be distributed through this prestigious and official channel in 
foreign markets. The brand of the enterprise will be promoted right in the importing country 
market, which not all Vietnamese enterprises can do. It is also important that this activity 
not only promotes the online sales channel for the company’s products, but also indirectly 
helps the brand and products of the enterprise to directly approach major importers in the 
host country. 

3.3. Recommendations to boost Vietnam’s goods exports through digital transformation
Based on the current situation of Vietnam’s export of goods; difficulties of exporters 

in the digital transformation process; situation of Government’s digital transformation and 
Government’s support in exporter’s digital transformation to promote export of goods, the 
research proposes some recommendations as follows:

On the business side
Along with opportunities from FTAs, the trend of switching from traditional business to 

digital platforms is becoming more and more popular. In that context, digital transformation 
is considered an effective solution to help businesses penetrate and expand export markets. 
Exporters need to pay attention to three basic factors: digital platform, digital data and 
mobile-compatible website when starting the digital transformation process.

On the basis of developing digital platforms, digital data, and really investing in product 
images, exporters need to fully exploit cross-border e-commerce activities. However, to 
benefit from cross-border e-commerce, businesses need to regularly improve the quality 
of goods and products; packing specifications meet the needs of distributors, importers at 
home and abroad. In addition, businesses need to regularly update information about export 
products, distributors and potential importers as well as upgrade and maintain facilities, 
machinery and equipment to connect digital platforms is highly efficient.

On the State side
Firstly, perfecting the legal system for digital transformation. Accordingly, it is 

necessary to develop, amend and supplement specialized legal regulations accordingly; 
review, amend and supplement mechanisms, policies and legal documents in each industry and 
field to concretize the promotion of e-transactions in all socio-economic aspects. Reviewing, 
amending and supplementing mechanisms, policies and legal documents is also necessary 
to implement anti-monopoly, anti-merger, anti-merger that affects fair competition; combats 
forms of transfer pricing, tax transfer in the digital economy; strengthen regulations to avoid 
abusive businesses; to organize law enforcement supervision to ensure the principle of fair 
enforcement and equal responsibility before the law for both Vietnamese enterprises and 
enterprises providing cross-border services entering Vietnam.

Second, developping digital infrastructure and synchronous and modern digital 
platforms to meet the needs of enterprises and authorities for digital transformation. The 
plan to build digital infrastructure for digital transformation must be based on inheritance and 
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development from existing infrastructure platforms; clearly define goals, prioritize resource 
allocation to focus on implementing synchronously key information technology infrastructure 
platforms, such as broadband infrastructure, Internet of Things (IoT) infrastructure; cloud 
computing infrastructure; application of new generation Internet protocol addresses (IPv6), 
data integration center, intelligent operation center, information security monitoring center; 
provincial data sharing and integration platform; central system for monitoring and operating 
safety and network security; online payment platform, etc.

Third, promoting digital transformation in customs. It is necessary to implement 
information technology application; digitize business processes; implement a new 
information technology system and actively research and gradually apply key technologies 
of the industrial revolution 4.0 in state management of customs. In particular, promote digital 
transformation in the implementation of the National Single Window and the ASEAN Single 
Window, ensuring synchronization with the digital transformation of customs operations 
and businesses towards digitization and centralized processing administrative procedures 
of ministries and branches for imported and exported goods; expanding the number of 
administrative procedures of ministries and branches; connecting, exchanging and sharing 
information among related parties.

Fourth, promoting digital transformation in trade promotion activities and building 
a digital trade promotion ecosystem. The Digital Trade Promotion Ecosystem is a soft 
infrastructure and is invested and developed by the Government. This system includes 
basic platforms shared for the economy such as digital fairs and exhibitions; smart 
trade connection; specialized database on trade promotion; online consulting-coaching; 
promotional information; e-identification... in order to meet the trade promotion support 
needs of enterprises, cooperatives, business households and improve the quality and 
efficiency in the activities of the government’s trade promotion agencies, trade promotion 
support organization.

Fifth, promoting propaganda about the benefits of digital transformation to exporters. 
It is necessary to build electronic publications, electronic manuals, specialized youtube 
pages on knowledge, skills, technology, digital transformation consulting to help export 
businesses see the benefits of digital transformation properly. Thereby accelerating the digital 
transformation process of exporters.

4. Conclusions
Digital transformation is one of the “doors” to open up opportunities to bring domestic 

goods to the world. Digital transformation will help promote export activities of enterprises, 
help trade activities to close the gap between domestic and international markets. However, 
digital transformation and technology applications only provide the foundation, the exporters 
must actively approach and find a way to introduce products, then a series of solutions to 
promote transactions, ensure on goods at the request of partners. These are all not simple 
jobs, so they need the dynamism of the business, along with the support from the authorities.
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Tóm tắt: Sau đại dịch Covid- 19 trạng thái bình thường mới xuất hiện và 
kéo theo đó là người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi trong hành vi mua sắm, tuy 
vậy siêu thị bán lẻ vẫn là kênh bán hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế nhưng bản thân các siêu thị bán lẻ cũng cần có sự chuyển mình trong hình 
thức quản lý và bán hàng để phù hợp với những thay đổi hành vi tiêu dùng của 
khách hàng. Vậy vấn đề đặt ra với các siêu thị bán lẻ là phải có những thay đổi 
để phù hợp và chuyển đổi số là giải pháp cần thiết nhưng làm thế nào để chuyển 
đổi số hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Bài viết tiếp 
cận theo mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) và sử dụng phương 
pháp nghiên cứu khám phá, dữ liệu được thu thập qua các phỏng vấn sâu với các 
nhà quản lý siêu thị bán lẻ. Kết quả chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến động lực 
chuyển đổi số tại các siêu thị bán lẻ. Kết quả cho thấy yếu tố công nghệ, tổ chức 
và môi trường có ảnh hưởng lớn đến động lực chuyển đổi số của các siêu thị bán 
lẻ. Từ đó, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho các siêu 
thị bán lẻ tại Việt Nam.

Từ khóa: bán lẻ, chuyển đổi số, siêu thị bán lẻ.

DISCOVERY RESEARCH ON FACTORS AFFECTING THE THE 
DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL SUPERMARKETS IN 

VIETNAM BY TECHNOLOGY - ORGANIZATION - ENVIRONMENT 
(TOE) MODEL

Abstract: After the Covid-19, a new normal state appeared and with 
consumers had many changes in shopping behavior, but retail supermarkets are 
still a sales channel plays an important role in retailing, but the retail supermarkets 
need a transformation in the form of management and sales to match the changes 
in consumer behavior. So the problem with retail supermarkets is that there must 
be changes to match and digital transformation is a necessary solution, but how 
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to effectively digitalize and better meet the needs of consumers. The article approaches 
the Technology - Organization - Environment (TOE) model and uses exploratory research 
methods, the data is collected through in-depth interviews with retail supermarket managers. 
The results show the factors affecting the digital transformation at retail supermarkets. The 
results show that technological, organizational and environmental factors have a great 
influence on the digital transformation of retail supermarkets. From there, propose solutions 
to accelerate the digital transformation process for retail supermarkets in Vietnam.

Keywords: Retail, Digital transformation, Retail supermarket.

1. Giới thiệu
Trong cuộc cách mạng 4.0, bán lẻ là lĩnh vực chịu tác động nhiều nhất từ chuyển đổi 

số. Đây có thể xem là cơ hội để bán lẻ phát triển mạnh mẽ nhất. Chuyển đổi số bán lẻ chính 
là “xương sống” góp phần thành công trong kinh doanh ngành dịch vụ. Chuyển đổi số là xu 
hướng tất yếu, là vấn đề được quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp 
trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá có nhiều lợi thế trong 
việc thực hiện chuyển đổi số. Từ việc mua bán trên mạng còn xa lạ, chỉ qua một vài năm trở 
lại đây người tiêu dùng Việt Nam đã coi việc mua sắm trực tuyến trở thành thói quen mua 
sắm hợp thời. Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông đến 2022, số người dùng 
Internet tại Việt Nam đã lên 70 triệu người, điều này xu hướng số hóa trong đời sống của 
người dân tăng dần trong đó có cả xu hướng mua sắm. Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ 
thực chất là việc chuyển đổi cách thức vận hành, bán hàng và quản lý các đơn vị bán lẻ từ 
hình thức truyền thống sang môi trường công nghệ số. Trong đó, từ khâu bán hàng, tiếp cận 
khách hàng đều ứng dụng công nghệ 4.0, nhờ đó, đối tượng khách hàng không hạn chế, thị 
trường tiêu thụ hàng hóa được mở rộng. 

 Chuyển đổi số mang đến nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận tối đa 
các khách hàng tiềm năng trong cùng một khoảng thời gian, hỗ trợ lãnh đạo đưa ra quyết 
định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ các hệ thống báo cáo được tổng hợp tự động theo 
thời gian thực. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ cải thiện được hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh và gia tăng tính cạnh tranh của tổ chức trên thị trường. Như vậy, chuyển đổi số 
không phải là hành động tức thời của để đối phó với Covid -19 mà là một chiến lược lâu dài.

Chuyển đổi số ở các siêu thị bán lẻ là sự chuyển dịch mô hình kinh doanh, tập trung vào 
sản phẩm theo một chuỗi cung ứng sang tập trung vào khách hàng, điều này dựa trên chuỗi kỹ 
thuật số được cung cấp. Hay để dễ hiểu hơn, là sự bán lẻ theo truyền thống sang bán lẻ kỹ thuật 
số. Siêu thị phần lớn thu hút khách hàng bằng cách thiết kế không gian bán hàng hấp dẫn, thu 
hút, cách sắp xếp sản phẩm bắt mắt. Họ nghĩ rằng, như vậy sẽ giữ chân được khách hàng lâu 
hơn, có thời gian ngắm nghía, lựa chọn, dùng thử, khi đó cơ hội bán được hàng sẽ cao hơn.

 Bài viết phân tích thực trạng chuyển đổi số tại các siêu thị bán lẻ Việt Nam, đồng thời 
xem xét các yếu tố công nghệ, tổ chức và môi trường ảnh hưởng đến động lực chuyển đổi số 
tại các siêu thị bán lẻ, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số 
các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới.

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Khi đề cập đến chuyển đổi số của các doanh nghiệp, các nghiên cứu trên thế giới cho 

thấy những lĩnh vực thường được áp dụng tại các doanh nghiệp liên quan đến ba mảng hoạt 
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động: Thương mại điện tử (E-commerce), marketing kỹ thuật số (Digital Marketing), và kinh 
doanh số (E-business). Lợi ích của thương mại điện tử là sử dụng các nền tảng công nghệ 
để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ qua Internet (Dethine và cộng sự, 
2020). Theo Matzler và cộng sự (2018), các doanh nghiệp có thể trải qua ba cấp độ chuyển 
đổi số. Cấp độ đầu tiên liên quan đến việc chuyển đổi số của sản phẩm và dịch vụ, chẳng 
hạn như: Kết hợp các bộ phận cảm biến vào sản phẩm. Cấp độ tiếp theo là tự động hóa quy 
trình và ra quyết định. Và cấp độ cuối cùng là chuyển đổi số toàn diện mô hình kinh doanh 
của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tuỳ theo tình hình thực tế và tài chính để thực hiện 
cấp độ chuyển đổi số phù hợp.

Những nghiên cứu áp dụng khung lý thuyết Công nghệ - Tổ chức - Môi trường 
(Technology-Organization-Environment - TOE) (Tornatzky & Fleischer, 1990) để tìm hiểu 
các động lực tác động đến quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Các nghiên cứu 
trước đây chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp ở các quốc gia chủ yếu 
được dẫn dắt bởi chiến lược hoạt động, nguồn lực doanh nghiệp, và ngoài ra còn có các yếu 
tố của môi trường bên ngoài như: Môi trường kinh doanh bất ổn và độ biến động của môi 
trường kỹ thuật. Bên cạnh các nghiên cứu chỉ ra lợi ích của chuyển đổi số đến hoạt động bán 
lẻ, các đề tài về chuyển đổi số còn xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi 
số trong lĩnh vực bán lẻ. Elia và cộng sự (2021) cho thấy việc chuyển đổi số tại các doanh 
nghiệp bán lẻ phụ thuộc vào việc nâng cao năng lực công nghệ và việc sở hữu nguồn lực con 
người có kỹ năng số trong tổ chức. Những khó khăn cơ bản trong quá trình chuyển đổi số 
thường đi kèm với áp lực đáp ứng đầu tư về nguồn lực. Đây cũng chính là trở ngại lớn cho 
các doanh nghiệp nhỏ, thiếu vốn và các nguồn lực khác cho hoạt động kinh doanh (Elia và 
cộng sự, 2021). Ngoài ra, nhà quản trị tại các doanh nghiệp có thể thiếu động lực mong muốn 
thay đổi các hoạt động kinh doanh sẵn có hiện tại của họ (Luo và cộng sự, 2005). Thêm vào 
đó, thời gian để thích nghi cũng như sự phức tạp của chuyển đổi số cũng khiến cho việc tiếp 
thu và triển khai không đạt hiệu quả (Hånell và cộng sự, 2020). Chỉ những đơn vị chịu chấp 
nhận những rủi ro đầu tư ban đầu mới có thể tạo ra những sự linh hoạt đáng kể để sử dụng 
công nghệ số hiệu quả khi đối mặt với những biến động của môi trường kinh doanh quốc tế 
(Tolstoy và cộng sự, 2021)

Các siêu thị bán lẻ ở quốc gia phát triển thường có khả năng tạo ra công nghệ và họ 
rất tích cực ứng dụng chuyển đổi số để đẩy mạnh khả năng khai thác thị trường thế giới 
(Agostini & Nosella, 2020). Đi sau những quốc gia phát triển, nơi tạo ra nhiều sản phẩm 
công nghệ mới, những quốc gia như Hàn Quốc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ (Sung, 
2018). Phần lớn các siêu thị bán lẻ của Hàn Quốc nhận thức rằng công nghệ số sẽ ảnh hưởng 
đến các hoạt động phát triển, thay đổi mô hình kinh doanh (KITA, 2017). Những yếu tố tác 
động chính đến việc thực hiện chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ tại quốc gia này gồm 
các yếu tố nội tại như chiến lược, nguồn lực, và ngoài ra còn có các yếu tố của môi trường 
bên ngoài như môi trường kinh doanh bất ổn và độ biến động của môi trường kỹ thuật (Cho 
và cộng sự, 2021). Ở những nước đang phát triển, mặc dù các chính phủ có các chính sách 
khuyến khích chuyển đổi số, việc thực hiện chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ thường gặp 
khó khăn do những hạn chế của thể chế và cơ sở hạ tầng (Tehseen và cộng sự, 2019). Dù 
khác về bối cảnh, nghiên cứu của Lee và cộng sự (2021) ở Malaysia cũng chỉ ra rằng quyết 
định chuyển đổi số tại các siêu thị bán lẻ phần lớn phụ thuộc vào các chiến lược về bán hàng, 
marketing, cải tiến quy trình hoạt động và phát triển sản phẩm. Các siêu thị sẽ ít có động lực 
chuyển đổi số khi cách thức tiếp cận khách hàng của họ cần phải thực hiện trực tiếp thay vì 
trực tuyến. Trong khi đó, các siêu thị có khuynh hướng xem xây dựng thương hiệu là hoạt 
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động chính của marketing sẽ có nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ. Tương tự như vậy, khi siêu 
thị đặt trọng tâm vào các hoạt động giảm chi phí, tối thiểu hóa sai sót của nhân viên và đẩy 
nhanh tốc độ bán hàng sẽ nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số. Nhu cầu chuyển đổi số để 
nâng cao hơn hiệu quả hoạt động được xem là cấp bách hơn nếu siêu thị hoạt động có nhu 
cầu tăng trưởng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong trường hợp thị trường có nhu cầu 
thấp ít hiện đại thì các siêu thị không có nhu cầu thực hiện chuyển đổi số. Cuối cùng, những 
siêu thị mà khách hàng chủ động chuyển đổi số thì siêu thị sẽ có động lực thực hiện chuyển 
đổi số mạnh mẽ hơn

2.2. Cơ sở lý thuyết
2.2.1. Chuyển đổi số và chuyển đổi số trong bán lẻ
Chuyển đổi số (Digital Transformation) có nghĩa là tích hợp các giải pháp số vào cốt 

lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các 
quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng và văn hóa tổ chức. Nó không chỉ mang 
tái tạo lại những phương pháp truyền thống mà còn có thể sáng tạo những phương pháp 
mới để đáp ứng những kỳ vọng thay đổi của thị trường. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng 
năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài 
các giá trị truyền thống vốn có. Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không 
thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. 
Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. 
Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó 
dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ 
số. Theo Stolterman & Fors (2004), chuyển đổi số là việc sử dụng công nghệ để cải thiện 
triệt để hiệu suất hoặc phạm vi tiếp cận của doanh nghiệp. Hess & cộng sự (2016) cho rằng 
chuyển đổi số là những thay đổi mà công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại trong mô hình 
kinh doanh, dẫn đến việc thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu tổ chức hoặc tự động hóa các quy 
trình của doanh nghiệp. Như vậy, chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ để phân tích các dữ 
liệu đã được số hóa để từ đó thay đổi cách thức tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi số trong bán lẻ giúp thanh toán nhanh hơn, nhờ hình thức tự động thanh 
toán. Đã tạo cho khách hàng nhiều trải nghiệm vô cùng hấp dẫn, thúc đẩy khả năng sẵn sàng 
mua của khách hàng cao hơn. Việt Nam là một thị trường thương mại điện tử năng động, với 
số người sử dụng Internet và điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh qua các năm. Tuy hiện 
tại 80% các giao dịch thương mại điện tử vẫn theo hình thức COD (thanh toán bằng tiền mặt 
khi nhận hàng), số lượng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thanh toán điện tử tăng mạnh 
trong thời gian gần đây cùng nhiều sự cơi nới của môi trường pháp lý báo hiệu tiềm năng của 
hoạt động này. Việc giảm thiểu thanh toán tiền mặt có thể đem lại nhiều lợi ích cho cả người 
tiêu dùng và đơn vị bán lẻ. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể kết hợp với các đơn vị thanh toán 
để tung ra chương trình khuyến mãi, vừa khuyến khích mua sắm, vừa có lợi cho khách hàng. 

Trong lĩnh vực phân phối bán lẻ, như đã nói, doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy, 
cách tiếp cận. Thời đại chiến lược sản phẩm khác biệt đang dần đi qua. Sự cải tiến và khác 
biệt về năng lực công nghệ giữa các doanh nghiệp ngày càng mờ nhạt. Duy trì sự vượt trội 
của sản phẩm trong dài hạn ngày càng khó khăn. Doanh nghiệp sẽ không thể cạnh tranh bền 
vững nếu chỉ bám vào các chương trình khuyến mãi, phá giá,... Thay vào đó, cuộc đua sẽ 
nằm ở việc tối ưu chi phí vận hành cũng như tối ưu chuỗi giá trị, không ngừng nâng cao trải 
nghiệm khách hàng. Dữ liệu trở thành yếu tố nền tảng. Với phần lớn còn có quy mô vừa và 
nhỏ, các đơn vị bán lẻ Việt Nam chắc chắn sẽ còn phải đổi đầu với nhiều thách thức trong 
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quá trình chuyển đổi số như thiếu hụt nguồn lực, rào cản văn hóa, ít đơn vị cung cấp,... Trước 
những thách thức như vậy, càng cần thiết phải có tầm nhìn, sự quyết liệt từ phía lãnh đạo, 
cùng với đơn vị đối tác công nghệ chiến lược, đáng tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp 
trên cả hành trình từ số hóa đến chuyển đổi. 

2.2.2. Mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (mô hình TOE) 
 Có một số mô hình lý thuyết thường được sử dụng để dự đoán và giải thích hành vi 

chấp nhận công nghệ. Các mô hình đó như: Lý thuyết về hành động hợp lý TRA (Ajzen, I., 
& Fishbein,1980); Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Davis, 1989); Lý thuyết về hành vi 
dự định TPB (Ajzen, 1991); Lý thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT 
(Venkatesh et al, 2003). Mặc dù, những đóng góp của các mô hình này đối với việc áp dụng 
công nghệ được đánh giá cao, Oliveira và Martins (2011), El-Gohary (2012) đã cho rằng, các 
mô hình trên là phù hợp để điều tra việc áp dụng công nghệ ở cấp độ cá nhân. Trong nghiên 
cứu tổng hợp các mô hình áp dụng công nghệ thông tin ở cấp độ doanh nghiệp, Oliveira và 
Martins (2011) lưu ý rằng Lý thuyết khuếch tán đổi mới IDT (Rogers, G.F.C, 1983) và khung 
TOE (1990) mạnh mẽ hơn trong việc giải thích việc áp dụng công nghệ từ quan điểm của 
tổ chức. Để khám phá các yếu tố chấp nhận ở cấp độ tổ chức, Tornatzky và cộng sự (1990) 
đã đề xuất mô hình TOE, là một sự mở rộng và tích hợp của IDT và TAM. TOE cho rằng, 
việc áp dụng một sự đổi mới phụ thuộc vào các đặc điểm công nghệ, tổ chức và môi trường. 
Khung TOE được cho là tốt hơn IDT vì nó kết hợp cả đặc điểm môi trường như các ràng 
buộc bên ngoài và cơ hội trong việc gia tăng ứng dụng công nghệ. Nghiên cứu của Brown 
và Russell (2007), Schmitt và cộng sự (2018) đã sử dụng thành công mô hình TOE. Trong 
mô hình TOE, bối cảnh công nghệ được dùng để diễn tả các đặc tính của công nghệ đang 
được xem xét. Nó bao gồm không chỉ những công nghệ đã được sử dụng trong tổ chức mà 
còn liên quan đến những công nghệ đang có sẵn trên thị trường chẳng hạn như tính hữu ích 
của công nghệ mang lại,... Bối cảnh tổ chức liên quan đến các đặc điểm của tổ chức như là 
nguồn lực sẵn có của tổ chức (tài chính, nhân lực, công nghệ) và sự hỗ trợ của nhà quản trị 
cấp cao. Bối cảnh môi trường nhấn mạnh đến phạm vi hoạt động kinh doanh của tổ chức hay 
lĩnh vực ngành nghề như đối thủ cạnh tranh, khách hàng... Tất cả những nhân tố này có thể 
tạo nên cơ hội hoặc khó khăn ảnh hưởng đến việc tiếp tục sử dụng công nghệ. Vì thế nghiên 
cứu này sử dụng mô hình TOE làm nền tảng để khám phá các yếu tố ảnh hưởng chuyển đổi 
số của các siêu thị bán lẻ ở Việt Nam.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để làm rõ các câu hỏi nghiên cứu. 

Tác giả thực hiện phỏng vấn sâu với 10 nhà quản lý siêu thị bán lẻ của Việt Nam để xác định 
những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số, đồng thời tìm hiểu những mong đợi của họ đối 
với các chính sách của nhà nước để thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả hơn. Mẫu khảo sát bao 
gồm 10 siêu thị bán lẻ tại một số tỉnh thành Việt Nam. Cụ thể về mẫu khảo sát tại Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định mỗi địa phương phỏng vấn 2 siêu thị; Đà Nẵng, Phú Yên, 
Nghệ An, Hà Tĩnh mối địa phương mỗi siêu thị. Hầu hết các siêu thị thực hiện bán hàng tiêu 
dùng, điện máy và đa dạng hóa các mặt hàng. Tác giả thực hiện nghiên cứu phỏng vấn sâu 
bán cấu trúc theo quy trình bốn bước được đề nghị bởi Whiting (2008) gồm: (1) Lựa chọn 
đáp viên, (2) chuẩn bị thông tin trao đổi trước phỏng vấn, (3) thực hiện phỏng vấn, và (4) 
chuẩn bị dữ liệu cho phân tích. Các nội dung phỏng vấn dựa theo các câu hỏi được định sẵn, 
đồng thời cho phép khai thác sâu hơn những vấn đề liên quan đến mục đích nghiên cứu trong 
quá trình trò chuyện với các nhà quản lý. Đối tượng khảo sát của là các nhà quản lý siêu thị 
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bán lẻ, những người có đủ kiến thức về chiến lược hoạt động cũng như nắm bắt được tình 
hình thực hiện và có quyền quyết định đến quá trình chuyển đổi số tại siêu thị. Những cuộc 
phỏng vấn này được thực hiện trực tiếp và phỏng vấn online qua các công cụ như Google 
Meet và Zoom đối với những người ở xa với thời gian tùy theo sự thuận tiện của nhà quản 
lý siêu thị và kéo dài từ 30 phút đến 60 phút. Tác giả lựa chọn hình thức ghi âm để lưu giữ 
thông tin và khi phỏng vấn kết thúc, tác giả tháo gỡ băng thông, tổng hợp lại để chuẩn bị cho 
bước phân tích tiếp theo. Tác giả thực hiện xây dựng khung mã hóa ban đầu gồm các chủ đề 
chính theo mô hình lý thuyết TOE là công nghệ, tổ chức và môi trường. Để đảm bảo sự thống 
nhất và độ tin cậy của quá trình phân tích, mỗi cuộc phỏng vấn đều được phân tích riêng biệt. 
Kết quả phân tích được trình bày dưới dạng bảng để rút ra những kết luận được dựa trên các 
trường hợp nghiên cứu (Lee & cộng sự, 2021)

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thực trạng chuyển đổi số trong các siêu thị bán lẻ ở Việt Nam
Thứ nhất, Thương mại điện tử có xu hướng gia tăng. Sau đại dịch Covid-19, người tiêu 

dùng đã chuyển xu hướng lựa chọn thương mại điện tử là điểm chạm thích hợp, khiến thị 
trường đạt 16.4 tỷ USD vào năm 2022 với mức tăng trưởng 20%. Nói theo một cách khác, 
thương mại điện tử bán lẻ đã mở ra một cách cửa mới, miền đất mới để các doanh nghiệp 
khám phá. Từ một hình thức mua sắm bổ trợ, thương mại điện tử đã tự tạo nên thế giới của 
mình, đặc biệt với thế hệ tiêu dùng trẻ. Với đà phát triển này, các chuyên gia bán lẻ tin rằng 
thương mại điện tử bán lẻ sẽ tiếp tục bùng nổ những năm tới và dự kiến cán mốc 39 tỷ USD 
năm 2025 - đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ hai, áp dụng mô hình bán hàng đa kênh tại các siêu thị bán lẻ ngày càng nhiều. 
Trong điều kiện thương mại điện tử phát triển như hiện nay, hơn 50% siêu thị bán lẻ chuyển 
đổi số với kỳ vọng mở rộng mô hình bán hàng đa kênh và cải thiện trải nghiệm của khách 
hàng. Mô hình bán hàng đa kênh được xem như chiến lược kinh doanh hiệu quả mà nhiều 
siêu thị, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, đều theo đuổi. Sự thật rằng có tới 73% khách hàng ưa 
thích kết hợp sử dụng nhiều kênh mua sắm khác nhau để đảm bảo họ đạt được trải nghiệm 
mua sắm tốt nhất. Theo đó, các siêu thị bán lẻ cần dự đoán nhu cầu trong từng giai đoạn mua 
sắm, gặp gỡ và cung cấp thông tin tại những điểm hiện diện và đáp ứng đầy đủ nguyện vọng 
của họ. Tại những thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đã phát triển 
doanh số bán hàng đa kênh lên mức 100-200%, báo hiệu một tương lai đầy hy vọng.

Thứ ba, các nhà kinh doanh xác định chuyển đổi số là tất yếu nhưng đang gặp nhiều 
khó khăn. Sự thống lĩnh của mua sắm trực tuyến cùng các hình thức thanh toán điện tử, như 
ví điện tử, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, đã hoàn thiện hóa quy trình mua sắm. 
Trong bối cảnh bận rộn và nhịp sống vội vã, khả năng kết nối giữa các thiết bị di động thông 
minh và nhu cầu tiện lợi có sức ảnh hưởng lớn tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng, 
khiến chúng trở thành tiền đề mạnh mẽ cho chuyển đổi số trong siêu thị bán lẻ. Trong các 
siêu thị bán lẻ có hơn 51% chủ động thực thi chuyển đổi số, mặt khác 48.4% chưa có nhu cầu 
chuyển đổi số. Mặc dù hiện đại hóa thói quen mua sắm đang là xu hướng, người tiêu dùng 
thường là người lớn tuổi vẫn ưa thích trực tiếp mua hàng do cảm thấy thiếu niềm tin vào chất 
lượng các sản phẩm trưng bày trực tuyến. Thay vì chỉ ứng dụng công nghệ thông thường, 
chuyển đổi số trong siêu thị bán lẻ đòi hỏi sự kết hợp hòa hợp với quản trị và quá trình kinh 
doanh. Xuất phát điểm là ngành nghề truyền thống, các siêu thị bán lẻ đang hướng tới nền 
tảng tiêu dùng - công nghệ để thích nghi với sự phát triển của thị trường. Hơn 50% siêu thị 
bán lẻ đã ứng dụng công nghệ số hóa trong mô hình kinh doanh trước Covid-19, con số tăng 
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lên 75% sau đại dịch chứng minh nguồn lợi ích dồi dào chuyển đổi số trực tiếp mang tới cho 
lợi nhuận. Song chuyển đổi số sẽ kéo theo nhiều sự thay đổi về công nghệ, con người, tài 
chính nên đây là quá trình chuyển dịch hết sức khó khăn của nhiều đơn vị. Ngoài ra khó khăn 
lớn nhất là siêu thị bán lẻ sẽ có một lượng khách hàng sẽ rất khó thay đổi thói quen mua sắm 
nên các siêu thị sẽ chuyển đổi từ từ là chủ yếu.

3.2. Kết quả nghiên cứu khám phá 
3.2.1. Thông tin về mẫu nghiên cứu
Thực hiện quá trình nghiên cứu khám phá tác giả tiến hành lựa chọn các siêu thị bán 

lẻ với rất nhiều mặt hàng kinh doanh khác nhau, quy mô khác nhau và đóng trên các địa 
phương khác nhau để đảm bảo tính đại diện của mẫu nghiên cứu. Với quy mô mẫu nghiên 
cứu khám phá là 10 siêu thị bán lẻ (ST) cụ thể thông tin mẫu nghiên cứu như sau:

Bảng 1: Thông tin mẫu nghiên cứu

Siêu thị Năm  
thành lập Địa chỉ Mặt hàng KD Công nghệ số siêu thị sử dụng

ST1 2003 Bình Định Đa dạng hóa Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST2 1990 TP HCM Điện máy Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST3 2009 Hà Nội Đa dạng hóa Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST4 2014 Hà Nội Đa dạng hóa Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST5 2010 TP HCM Điện máy Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST6 2012 Hà Tĩnh Đa dạng hóa Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST7 2017 Đà Nẵng Thời trang Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST8 2015 Nghệ An Đa dạng hóa Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST9 2014 Bình Định Điện máy Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

ST10 2010 Phú Yên Đa dạng hóa Phần mềm quản lý hàng, quản lý khách 
hàng, Internet, thanh toán

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2022

3.2.2. Động lực thúc đẩy chuyển đổi số 
Bằng bảng hỏi phỏng vấn sâu bán cấu trúc, tác giả tập trung phỏng vấn về các công 

nghệ số hiện đang sử dụng, lý do quyết định đầu tư vào công nghệ, kết quả ứng dụng công 
nghệ, chính sách đầu tư công nghệ như thế nào. Khi được hỏi về những lý do cơ bản cho các 
quyết định chuyển đổi số của đơn vị, tác giả nhận thấy những yếu tố thuộc về tổ chức là có 
ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định chuyển đổi số của đơn vị. Mong muốn đáp ứng tốt nhu 
cầu của khách hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động là yếu tố được các nhà quản lý quan tâm 
và mong muốn trong quá trình chuyển đổi số. Tất cả các đơn vị đều ch rằng cửa hàng của 
họ muốn thực hiện chuyển đổi số do cần phải giảm thiểu chi phí và rủi ro trong lưu trữ giấy 
tờ, số hóa các tài liệu để có thể truy xuất nhanh chóng kịp thời thông tin. Việc số hóa các dữ 
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liệu cũng giúp cho nhân viên và nhà quản trị có thể thuận tiện theo dõi và làm việc mọi lúc, 
mọi nơi. Ngoài ra, đối với các đơn vị có quy mô lớn thì các yếu tố thuộc nhóm tổ chức còn 
bao gồm cải thiện hệ thống thông tin phục vụ quản lý để các quyết định có thể đưa ra nhanh 
chóng kịp thời, xây dựng thương hiệu và mở rộng khả năng tiếp thị ra thị trường nước ngoài. 
Bên cạnh yếu tố về tổ chức, các động lực còn lại thuộc về công nghệ. Đối với các đơn vị quy 
mô nhỏ vùng nông thôn thì chủ yếu không chú trọng nhiều vào quá trình chuyển đổi số mà 
chủ yếu bán hàng truyền thống mà hông có các động lực thuộc về môi trường. 

Bảng 2: Các yếu tố tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số

Yếu tố Động lực thúc đẩy chuyển đổi số

Công nghệ

Chi phí công nghệ

ST1,2,3,5,9: chi phí là vấn đề đáng quan tâm vì sử dụng lưu trữ đám 
mây cũng cần gói lưu trữ có dung lượng lớn cũng như cần đường truyền 
Internet ổn định. 
ST1,4,5,7: đầu tư lại hệ thống các thiết bị kết nối mạng Internet cũng 
tốn không ít chi phí.
ST6,8,9,10: chi phí đầu tư mua công nghệ cao, chi phí cao cần phải cân 
nhắc nên đầu tư công nghệ nào.

Bảo mật thông tin

ST1,2,3,4,5: vấn đề bảo mật thông tin của đơn vị cũng như thông tin 
khách hàng khi sử dụng công nghệ số. Lựa chọn công nghệ số có cân 
nhắc mức độ chia sẻ thông tin. 
ST6,7,8,9,10: Lo sợ bị rò rỉ thông tin, bảo mật.

Tốc độ thay đổi ST2: thời kỳ 4.0 nên công nghệ luôn thay đổi và cập nhật nên đơn vị 
còn ngần ngại trong việc áp dụng vì sợ sẽ phải thay đổi liên tục.

Tổ chức

Cải thiện hệ thống

ST5: nhà quản lý kỳ vọng có thể truy nhập thông tin bất cứ nơi đâu và 
bất cứ lúc nào.
ST4: Lãnh đạo có thể có thêm thông tin ra quyết định, quyết định nhanh 
chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt, kịp thời.

Nâng cao hiệu quả 

ST1,2,3,4,5: xử lý, quản lý số liệu một cách nhanh chóng và chính xác; 
Giúp có thể làm việc tại mọi nơi, mọi lúc.
ST2,3,4,5: tiết kiệm chi phí lưu trữ thông tin bằng văn bản giấy và tài 
liệu; Giúp truy xuất nhanh chóng thông tin để xử lý các sự việc phát 
sinh kịp thời, giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu, giảm thiểu rủi ro do sai 
sót khi xử lý công việc.
ST4,5: chi phí lưu trữ dữ liệu giảm xuống, Lưu trữ nhiều thông tin hơn 
mà không ảnh hưởng đến bộ nhớ máy vi tính.
ST3: giảm lưu trữ giấy tờ, thao tác công việc nhanh hơn. Theo dõi chặt 
chẽ hệ thống, nhận biết được sai sót, hạn chế những lỗi trong dịch vụ.
ST6,7,8,9,10: có thể quản lý hàng hóa tốt hơn tránh thất thoát cũng như 
tồn kho quá nhiều.

Xây dựng thương 
hiệu

ST1,2,3,4,5: tạo niềm tin
ST6,7,8,9,10: đây là cách thức đầu tư để nâng tầm giá trị thương hiệu 
trên thị trường.

Nâng cao khả năng 
phục vụ khách hàng

ST1,2,3,4,5: xử lý nhanh hơn các đề nghị của khách hàng.
ST6,7,8,9,10: có thể tiếp cận phương thức thanh toán hện đại hơn, tiếp 
cận khách hàng nhanh chóng, nâng cao độ hài lòng của khách hàng.

Khả năng tiếp cận 
thị trường 

ST1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: sử dụng nền tảng công nghệ để dễ tiếp cận 
khách hàng và khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn.
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Môi trường

Thói quen mua sắm

ST1,2,3,4,5: người tiêu dùng đang chuyển sang mua sắm online và 
thương mại điện tử.
ST1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Nhiều khách hàng không muốn thanh toán 
bằng tiền mặt.

Phát triển công nghệ

ST1,2,3,4,5: các đối thủ cạnh tranh hiện nay đang sử dụng công nghệ 
ngày càng hiện đại.
ST6,7,8,9,10: hiện nay ở đâu cũng có internet và nhiều thiết bị thông 
minh.

Sự tương tác với cơ 
quan Chính phủ

ST1,2,3,4,5: Chính phủ đang tiến tới quản lý hoạt động của các doanh 
nghiệp bằng định hướng Chính phủ số

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2022

Kết quả cho thấy trong quá trình chuyển đổi số, các siêu thị phải cân nhắc xem chi phí 
công nghệ và nguồn lực của siêu thị có thực sự phù hợp vì đầu tư cho công nghệ là đầu tư 
lớn, dài hạn bao gồm chi phí ban đầu và chi phí bảo trì bảo dưỡng. Bên cạnh đó, các siêu thị 
có quy mô lớn cũng rất chú trọng vào khả năng bảo mật thông tin khi lựa chọn công nghệ số. 
Ngoài ra, tốc độ thay đổi của công nghệ cũng được nhắc đến là một yếu tố tác động đến quyết 
định chuyển đổi số của siêu thị bán lẻ. Tuy nhiên các siêu thị đều cho rằng quan tâm đến sự 
tiện lợi để quản lý hàng hóa hay thanh toán của khách hàng dễ dàng như thanh toán bằng 
chuyển khoản hay quét mã QR cũng là yếu tố cần quan tâm. Ngoài ra định hướng Chính 
phủ số và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, xu hướng phát triển của công nghệ và xu 
hướng mua sắm cũng đòi hỏi các siêu thị bán lẻ phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển 
đổi số.

3.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ Việt Nam
Bên cạnh đánh giá các yếu tố tạo nên động lực chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ ở 

Việt Nam thì cần xem xét các yếu tố tố ảnh hưởng đến động lực chuyển đổi số của các siêu 
thị bán lẻ từ ba yếu tố cơ bản tạo thành động lực là công nghệ, tổ chức và môi trường.

Kết quả phỏng vấn sâu về 3 yếu tố cơ bản được tổng hợp cụ thể như sau:

Bảng 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ

Yếu tố Kết quả phỏng vấn Đơn vị xác nhận

Công nghệ

Chi phí đầu tư 
cho công nghệ

Việc áp dụng công nghệ mới vào thường tốn kém 
một khoản chi phí lớn cho việc đầu tư chất xám/ 
nghiên cứu/ thiết lập/ thử nghiệm/ ứng dụng

ST1,2,3,4,5,8,9,10

Thời gian 
kiểm nghiệm 
hiệu quả công 
nghệ

Vì chi phí đầu tư lớn nên cần xem xét hiệu quả. Do 
đó, việc cân nhắc sử dụng công nghệ nào/ ở mức độ 
nào/ quy mô nào để phù hợp và mang lại hiệu quả 
tối ưu nhất là một vấn đề lớn.

ST2,3,4,5,6,7,8,9,10

Tiện ích công 
nghệ tương lai

Siêu thị tiếp tục đánh giá và tận dụng tối đa các 
chức năng, tiện ích mà doanh nghiệp vẫn còn chưa 
sử dụng.

ST1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
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Tổ chức

Định hướng 
chiến lược

Siêu thị luôn định hướng chiến lược phát triển kinh 
doanh số và thương mại điện tử ST1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Lãnh đạo Lãnh đạo luôn quan tâm và có thái độ tích cực với 
chuyển đổi số. ST1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Năng lực của 
NV

Nhân viên đang ở mức độ hiểu biết và vận dụng 
thấp. ST1,2,3,5,6,7,8,9,10

Sự hợp tác của 
nhân viên

Việc thay đổi thói quen làm việc của một tập thể sẽ 
gặp nhiều sự phản kháng, ý kiến trái ngược, sự bất 
hợp tác.

ST1,2,3,4,5,7,8,9,10

Mức độ cởi 
mở và tiếp thu 
công nghệ của 
nhân viên

Tuổi đời của đội ngũ nhân viên liên quan tới nhận 
thức và tư duy đối với việc áp dụng công nghệ.
Phản ứng với việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là 
các nhân viên lâu năm.
Tinh thần hợp tác, năng lực thích nghi và sử dụng 
công nghệ mới hiệu quả.

ST1,2,4,5,6,7,8,9,10

Môi trường

Nền tảng số 
của các dịch 
vụ công

Các cơ quan quản lý đang vận hành các hệ thống 
riêng biệt, áp dụng các quy định về kiểm tra, kê 
khai thông tin chưa đồng bộ 
Các đơn vị mong muốn các cơ quan Nhà nước cần 
đồng bộ hóa hệ thống cơ sở dữ liệu/ quy trình tiếp 
nhận xử lý thông tin/ biểu mẫu báo cáo để doanh 
nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian xử lý các thủ 
tục liên quan đến quy định của Nhà nước. 
Hiện tại siêu thị gặp khó khăn khi Nhà nước áp dụng 
công nghệ vào quản lý hành chính nhưng chưa triệt 
để, hệ thống rườm rà phải trải qua nhiều bước đăng 
ký, rất khó sử dụng, chưa nhất quán. 
Mức độ công nhận các chứng từ số hóa bởi cơ quan 
Nhà nước.

ST1,2,3,4,5,6,7,9,10

Thói quen 
mua sắm

Mức độ tiếp cận của người dân với công nghệ mới 
trong đặt hàng, thanh toán, giao nhận cao. ST1,2,3,4,5,6,7

Phát triển 
công nghệ

Nền tảng công nghệ ra đời nhanh và ngày càng hiện 
đại hơn. ST1,2,3,9,10

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2022

Từ kết quả phỏng vấn sâu cho thấy cả ba yếu tố trong mô hình TOE gồm công nghệ, 
tổ chức và môi trường có ảnh hưởng đến động lực chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ  
Việt Nam.

Thứ nhất là yếu tố công nghệ. Chi phí đầu tư lớn nhưng các siêu thị thường cần thời 
gian tương đối mới đánh giá được hiệu quả. Đặc biệt hiện nay có nhiều công nghệ mới xuất 
hiện nên nhà quản lý quan tâm đến sự phát triển của chính công nghệ đang đầu tư và công 
nghệ thay thế.

Thứ hai là yếu tố tổ chức. Định hướng chiến lược phát triển số và tư duy lãnh đạo là hai 
yếu tố quan trọng trong tổ chức. Bên cạnh đó nguồn nhân lực thường được nhắc đến là yếu 
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Hình 1: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến động lực chuyển đổi số  
của các siêu thị bán lẻ

Nguồn: Đề xuất của tác giả, 2022

4. Các định hướng giải pháp chuyển đổi số trong các siêu thị bán lẻ ở Việt Nam
Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu động lực chuyển đổi số và các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc 
chuyển đổi số của các siêu thị bán lẻ ở Việt Nam được dẫn dắt bởi các định hướng hoạt động 
của tổ chức như cải thiện quy trình hoạt động, đẩy mạnh khả năng bán hàng và tiếp cận thị 
trường. Điều này tương tự như những động cơ thúc đẩy chuyển đổi số trong bán lẻ tại các 
quốc gia khác (Lee và cộng sự, 2021). Nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của môi trường, cụ 
thể là sự tương tác với các cơ quan Chính phủ trong việc thực hiện các dịch vụ công trong 
lĩnh vực bán lẻ đóng vai trò ảnh hưởng lớn đến sự thành công của chuyển đổi số. Cụ thể là 
việc thiếu hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ công của các cơ quan quản lý Nhà nước 
đã làm giảm tác động nâng cao hiệu quả hoạt động do công nghệ số đem lại. Những khám 
phá khác về các yếu tố nhân lực và công nghệ, môi trường cũng góp phần làm cơ sở cho 
những giải pháp thực hành mà tác giả đề ra sau đây:

Thứ nhất, các siêu thị bán lẻ cần cải thiện trải nghiệm đa kênh. Các siêu thị bán lẻ 
ngoài việc tiếp cận khách hàng qua online và offline thì cần chú ý thêm việc ứng dụng phần 
mềm, công nghệ, cập nhật thông tin về sản phẩm, khuyến mãi, trạng thái tồn kho. Việc đồng 
bộ trong quản lý, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ 2, các siêu thị bán lẻ cần xây dựng định hướng chiến lược ứng dụng công nghệ, 
phần mềm quản lý để thúc đẩy chuyển đổi số. Quy trình làm việc nên được cập nhật chi tiết 

tố cơ bản tác động đến sự thành công của chuyển đổi số. Nếu siêu thị có đội ngũ nhân viên 
trẻ, năng động có thể nhanh chóng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động vận hành và ngược 
lại sẽ tốn thêm các chi phí đào tạo cho nhân viên. Bên cạnh năng lực tiếp thu công nghệ, thái 
độ tiếp nhận công nghệ của nhân viên cũng tác động đến sự thành công của công nghệ, nhân 
viên hợp tác chịu ứng dụng công nghệ siêu thị sẽ gặp nhiều thuận lợi trong đẩy mạnh việc 
ứng dụng triển khai công nghệ.

Thứ ba là yếu tố môi trường. Môi trường bao gồm xu hướng mua sắm của khách hàng, 
sự phát triển và ra đời của các nền tảng số và đặc biệt là những định hướng số của chính phủ 
là những yếu tố tác động tích cực thúc đẩy các siêu thị bán lẻ đẩy nhanh quá trình chuyển 
đổi số.

Như vậy, ứng dụng mô hình TOE ta thấy trong ngành bán lẻ nói chung và các siêu thị 
bán lẻ nói riêng chuyển đổi số bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố cơ bản là công nghệ, tổ chức và 
môi trường và được đề xuất theo mô hình nghiên cứu như sau.
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trên phần mềm, giúp quản lý dễ dàng nắm bắt tiến độ công việc của từng bộ phận. Bên cạnh 
đó, siêu thị có thể sử dung các phần mềm quản lý và phân giao công việc số đến từng nhân 
viên để nhân viên chủ động hơn về nắm bắt nhiệm vụ, sắp xếp thời gian phù hợp, tránh trường 
hợp công việc không đúng tiến độ được giao, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. 

Thứ ba, các nhà quản lý siêu thị bán lẻ cần nâng cao nhận thức về vai trò chuyển đổi số. 
Các ban lãnh đạo và các cấp quản lý siêu thị cần đi đầu trong việc thay đổi tư duy và nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số trong tới các nhân viên ở mọi cấp bậc; cũng như đầu tư chương 
trình đào tạo và các trang thiết bị công nghệ chuẩn hóa.

Thứ tư, các siêu thị bán lẻ chú trọng vào tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Ngành siêu 
thị bán lẻ cần nhân sự trẻ nhưng phải là nhân viên có tinh thần trách nhiệm, khả năng chuyên 
môn cao và sở hữu các kỹ năng công nghệ - thông tin thành thạo. Siêu thị cần có những tiêu 
chí chọn lọc phù hợp và kế hoạch phát triển chi tiết tương ứng với từng bộ phận, phòng ban 
khác nhau.

Thứ tư, các siêu thị bán lẻ cần quản lý kho dữ liệu đồng bộ và tập trung. Xây dựng hệ 
thống thông tin trong quản lý của siêu thị. Xây dựng và quản lý kho dữ liệu đồng bộ và tập 
trung không chỉ giúp siêu thị tối ưu hóa không gian trưng bày sản phẩm, mà còn là cơ sở cố 
định, chắc chắn cho công cuộc chuyển đổi số thành công.

Kết luận và hạn chế 
Việc triển khai các chuyển đổi số mang lại cơ hội và đặt ra một số thách thức mà các siêu 

thị bán lẻ phải đối mặt. Nhà nước có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn bằng một loạt các chính 
sách hỗ trợ như phát triển nền tảng dịch vụ công tích hợp dịch vụ của các cơ quan quản lý 
ban ngành, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực số, xây dựng luật bảo vệ thông tin doanh nghiệp. 

Nghiên cứu này đã chỉ ra được những yếu tố tạo động lực chuyển đổi số của các siêu thị 
bán lẻ của Việt Nam. Những ý kiến có thể sẽ được bổ sung nhiều hơn tạo động lực chuyển đổi 
số khi có thêm ý kiến từ các cơ quan ban ngành quản lý thương mại của Nhà nước. Các nghiên 
cứu tiếp theo có thể thu thập thêm ý kiến từ các bên liên quan để làm rõ hơn sự cần thiết và 
tính khả thi của các chính sách đẩy mạnh công nghệ số tại các siêu thị bán lẻ Việt Nam.
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Tóm tắt: Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát 

triển thương mại điện tử bằng nhiều giải pháp. Trong gần 20 năm thực hiện Quyết 
định số 222/2005/QĐ-TTG năm 2005 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt kế 
hoạch tổng thể phát triển TMĐT 2006-2010, Hà Nội đã luôn giữ vị trí thứ hai của 
cá nước về phát triển TMĐT. Những thành tựu phải kể đến là thay đổi nhận thức 
và thay đổi mô hình/cách làm của người dân, doanh nghiệp về thương mại, nâng 
cao tiện ích cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội và sự đóng góp của TMĐT vào 
phát triển GDP của Hà Nội. Tuy nhiên, TMĐT cũng đặt ra những vấn đề: quản 
lý TMĐT như thế nào để đảm bảo thương mại công bằng, phát triển bền vững, 
tối thiểu những vấn đề phát sinh từ TMĐT (lừa đảo qua mạng, cạnh tranh không 
lành mạnh, thất thu thuế...). Bài viết khái quát thực trạng phát triển TMĐT Hà Nội 
trong thời gian 2015-2022, và những trao đổi để giải quyết những vấn đề đặt ra. 

Từ khóa: thương mại điện tử Hà Nội, những vấn đề đặt ra. 

THE SITUATION OF E-COMMERCE DEVELOPMENT OF HANOI 
AND CURRENT ISSUES

Abstract: Hanoi has developed a plan and organized the implementation 
of the plan to develop e-commerce with solutions. During nearly 20 years of 
implementing Decision No. 222/2005/QD-TTG in 2005 of the Prime Minister’s, 
Approving the master plan for e-commerce development 2006-2010, Hanoi has 
always held the second position of e-commerce development in Vietnam. The 
achievements to be mentioned are changing awareness and changing the model / 
way of doing business of people and businesses about commerce, improving the 
convenience of life, solving social problems and the contribution of e-commerce 
to GDP growth of Hanoi. However, e-commerce also has some problems: how 
to manage e-commerce to ensure fair trade, sustainable development, minimize 
problems arising from e-commerce (fraud, unfair competition, tax revenue, etc.). 
The article summarizes the situation of e-commerce development in Hanoi during 
the period 2015-2022, and exchanges to solve the problems.

Keywords: E-commerce, Hanoi, problems.



270 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

1. Giới thiệu.
Trong giai đoạn vừa qua nền kinh thế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói 

riêng chịu nhiều tác động bất lợi do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19 kéo dài trong 
nhiều năm làm suy giảm tốc độ tăng trưởng của nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó TMĐT 
lại vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng rất đáng kinh ngạc trở thành mũi nhọn của nền kinh 
tế số. Nhiều địa phương trong đó đặc biệt là Thành phố Hà Nội những năm qua đã nổi lên 
như một khu vực có mức tăng trưởng thương mại điện tử mạnh mẽ với quy mô dân số khá 
lớn và có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển thương mại điện tử của Việt Nam. Việc 
nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển thương mại điện tử của Thành phố Hà Nội thật sự 
có ý nghĩa trong bối cảnh phải ứng phó với các bất ổn kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu và 
tác động đến mọi mặt phát triển của thành phố. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các nhân 
tố ảnh hưởng có giá trị nhắm giúp các nhà quản lý và các đối tượng có quan tâm có thể tìm 
ra những giải pháp thích hợp cho sự phát triển TMĐT của thành phố Hà Nội trong ngắn và 
trung hạn. Bài viết tổng hợp và phân tích các số liệu thứ cấp từ Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt 
Nam phát hành hàng năm qua đó đưa ra các đánh giá cũng như thảo luận xung quang Chỉ số 
TMĐT của thành phố. Các đề xuất dựa trên các phát hiện của bài viết có thể giúp các doanh 
nghiệp, người dân và các nhà quản lý vận dụng trong hoạt động liên quan đến TMĐT trong 
thời gian tới. 

2. Tổng quan về thương mại điện tử trong phát triển kinh tế.
2.1. Vai trò thương mại điện tử trong phát triển kinh tế.
Thương mại điện tử (TMĐT), tiếng Anh là electronic commerce (e-commerce) là hình 

thức quan trọng của các hoạt động thương mại trong xã hội thông tin. Kể từ khi xuất hiện 
cho đến khi được biết rộng rãi trên toàn thế giới, đã có nhiều cách hiểu, định nghĩa khác nhau 
về TMĐT. 

Theo Luật mẫu về TMĐT năm 1996 của Ủy ban Liên Hợp quốc về Luật Thương mại 
Quốc tế (UNCITRAL), “Thuật ngữ thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao 
quát các vấn đề phát sinh từ mọi quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay không có hợp 
đồng. Các quan hệ mang tính thương mại bao gồm, nhưng không chỉ bao gồm các giao dịch 
sau đây: bất cứ giao dịch nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ; thoả thuận 
phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại, uỷ thác hoa hồng, cho thuê dài hạn; xây dựng các 
công trình; tư vấn, kỹ thuật công trình; đầu tư; cấp vốn, ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai 
thác hoặc tô nhượng, liên doanh và các hình thức về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; 
chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường biển, đường không, đường sắt hoặc đường 
bộ”. Luật mẫu không định nghĩa TMĐT mà đưa ra diễn giải thuật ngữ “thương mại”, theo 
đó phạm vi các hoạt động thương mại bao quát hầu hết lĩnh vực hoạt động kinh tế, việc mua 
bán hàng hóa chỉ là một trong các lĩnh vực ứng dụng của TMĐT. 

Theo Liên minh châu Âu (EU) định nghĩa, “TMĐT được hiểu là việc thực hiện hoạt 
động kinh doanh qua các phương tiện điện tử (PTĐT). Nó dựa trên việc xử lý và truyền dữ 
liệu điện tử dưới dạng văn bản, âm thanh và hình ảnh”. TMĐT gồm nhiều hành vi thương 
mại như hoạt động mua bán hàng hóa qua các PTĐT, giao nhận các nội dung số qua mạng, 
chuyển tiền điện tử, tiếp thị trực tuyến, hợp tác thiết kế, chia sẻ tài nguyên mạng. Các PTĐT 
được sử dụng không chỉ là mạng Internet mà còn bao hàm các PTĐT khác như điện thoại, 
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máy điện báo (Telex), máy fax, truyền hình kỹ thuật số.... TMĐT được thực hiện đối với cả 
thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ.

Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), “TMĐT bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, 
bán hàng và phân phối sản phẩm thông qua các mạng viễn thông như Internet”. Cách hiểu này 
về TMĐT cho thấy, khái niệm “TMĐT” khá trùng lặp với thương mại Internet, tuy nhiên cả 
phạm vi các hoạt động thương mại và PTĐT đều giới hạn hẹp hơn định nghĩa đưa ra của EU.

Theo Uỷ ban TMĐT của Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 
“TMĐT là công việc kinh doanh được tiến hành thông qua truyền thông số liệu và công nghệ 
tin học kỹ thuật số”. Ứng dụng TMĐT đem lại nhiều lợi ích cho tất cả các chủ thể trên, và là 
một xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Có thể kể đến một số lợi ích chính: 

Một là, ứng dụng TMĐT giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Nhờ ứng dụng TMĐT, 
doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí kinh doanh, cá nhân tiết kiệm chi phí trong tiêu dùng, 
xã hội tiết kiệm chi phí các nguồn lực và tài nguyên. Với lợi thế tốc độ giao dịch siêu nhanh 
theo tốc độ truyền thông qua Internet, việc phân phối và chia sẻ thông tin diễn ra cực kì 
nhanh chóng. Người mua, người bán có thể trao đổi thông tin tức thời dù ở bất kì khoảng 
cách nào, cho phép tiết kiệm thời gian lao động, chuyển lao động cho hoạt động mua sắm 
sang các hoạt động khác tạo ra các giá trị mới cho xã hội.

Hai là, ứng dụng TMĐT giúp các chủ thể thực hiện quyền tự do kinh doanh dễ dàng 
hơn. Mọi cá nhân, doanh nghiệp có thể tham gia hoạt động kinh doanh qua mạng Internet mà 
trong TMTTh là khó có thể. Tự do kinh doanh là nguyên tắc quan trọng của nền kinh tế thị 
trường. Các chủ thể kinh doanh ứng dụng TMĐT sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia các hoạt 
động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Ba là, ứng dụng TMĐT giúp các chủ thể kinh doanh cạnh tranh gay gắt hơn nhưng cũng 
bình đẳng hơn so với kinh doanh truyền thống. Trong thị trường điện tử, không bị giới hạn 
không gian và thời gian, các cửa hàng điện tử được mở liên tục đã tạo ra sự cạnh tranh theo 
thời gian thực 24/24, cạnh tranh phi biên giới; điều này không có trong kinh doanh truyền 
thống. Nhưng cũng chính đó, một cửa hàng nhỏ biết tận dụng và khai thác tốt TMĐT vẫn có 
thể triển khai kinh doanh trực tuyến dễ dàng và bình đẳng với các doanh nghiệp lớn trên mạng. 

Bốn là ứng dụng TMĐT giúp các chủ thể kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, 
tăng cường đổi mới công nghệ, đổi mới quản lí và cách thức kinh doanh, năng động hơn 
trong môi trường kinh doanh với nhiều thay đổi [3].

Năm là đối với người tiêu dùng, có thêm kênh mua sắm, nhiều sự lựa chọn hàng hóa, 
khả năng mua hàng giá rẻ hơn có chất lượng và được phục vụ tốt. Người tiêu dùng có thể tiếp 
cận nhiều thông tin về mua sắm, sử dụng sản phẩm nhanh chóng hơn, đa dạng hơn, làm cho 
vòng đời sản phẩm ngắn lại, hối thúc các doanh nghiệp sản xuất tăng cường sáng tạo mẫu 
mã sản phẩm mới [1, tr.32]

Sáu là, ứng dụng TMĐT giúp cộng đồng xã hội phát triển, nâng cao dân trí, tạo thêm 
công việc mới trong xã hội, tiết kiệm tài nguyên cho xã hội, giảm bớt sự đi lại do trao đổi 
thông tin qua mạng từ xa, giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện đời sống người dân, nâng cao 
thu nhập cộng đồng [2, tr.6]. Thương mại điện tử đóng góp vào GDP của quốc gia, nền kinh tế 
trên thế giới ngày càng tăng về giá trị, đặc biệt nâng cao chất lượng cuộc sống (xem hình 1). 



272 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Hình 1. Chi tiêu thương mại điện tử theo tỷ lệ phần trăm GDP
Nguồn: GlobalData (2022)

2.2 Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam.
Chỉ số Thương mại điện tử, gọi tắt là eBusiness Index (EBI), là một loại kết quả đánh 

giá lượng hóa bằng điểm số theo các chỉ số thành phần dựa trên một loạt tiêu chí nhằm giúp 
cho mọi đối tượng có thể đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so 
sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh 
giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số. Chỉ số này được Hiệp hội 
Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) công bố trong Báo cáo Chỉ số Thương mại điện 
tử Việt Nam hàng năm dựa trên các nghiên cứu đánh giá của tổ chức này. Báo cáo là một 
ấn phẩm thường niên, cung cấp kết quả Chỉ số Thương mại điện tử theo địa phương tạo nên 
góc nhìn toàn cảnh về Thương mại điện tử tại các địa phương của Việt Nam qua từng năm: 
từ những tổng hợp về các thay đổi chính sách pháp lý, cũng như thực trạng phát triển và ứng 
dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp và người dân. Kết cấu của các chỉ số mô tả 
trong Bảng 1 bao gồm 3 chỉ số chính là Nguồn nhân lực và hạ tầng CNTT gồm 7 chỉ số thành 
phần; TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C) có 19 chỉ số thành phần, TMĐT 
giữa các doanh nghiệp (B2B) có 10 chỉ số thành phần.

Bảng 1. Mô tả các chỉ số thành phần cấu thành chỉ số EBI từ 2018-2022

STT Chỉ số Chỉ số thành phần Ghi chú

1 Nguồn nhân 
lực và hạ 
tầng CNTT

(1). Khả năng đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp trong lĩnh vực 
TMĐT
(2).Nhu cầu triển khai CNTT và TMĐT của doanh nghiệp
(3). Khả năng tuyển dụng lao động có kỹ năng về CNTT và 
TMĐT
(4). Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về CNTT và TMĐT
5). Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng thư điện tử
(6). Trang bị máy tính và đầu tư cho CNTT và TMĐT
(7). Tổng số tên miền quốc gia (.vn) 

Năm 2021: Bổ 
sung tiêu chí: Số 
tài khoản ví điện 
tử và số thẻ thanh 
toán, Năm 2022: 
Bổ sung tiêu chí: 
Tầm quan trọng 
và hiệu quả đầu tư 
vào hạ tầng CNTT 
và TMĐT. 
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2 Chỉ số B2C 1). Xây dựng website doanh nghiệp
(2). Tần suất cập nhật thông tin trên website
(3). Ứng dụng bán hàng qua mạng xã hội
(4). Tham gia các sàn giao dịch TMĐT
(5). Website phiên bản di động
(6). Ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động
(7). Tình hình nhận đơn đặt hàng
(8). Cho phép người mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm 
trên thiết bị di động
(9). Quảng cáo trên website/ứng dụng di động
(11). Doanh thu từ kênh bán hàng trực tuyến
(12). Thu nhập bình quân trên đầu người.
(13). Số lượng bưu kiện gửi của các địa phương 
(14). Số lượng các gian hàng của các địa phương kinh doanh trên 
các sàn giao dịch TMĐT
(15). Số lượng các DN địa phương chấp nhận các hình thức thanh 
toán trực tuyến.
(16). Các hình thức quảng cáo trên website là gì
(17). Ngôn ngữ trên website có đa dạng không
(18). DN có xây dựng các ứng dụng bán SP trên nền tảng di động 
không
(19). Thời gian trung bình lưu lại trung của KH mỗi lần truy cập 
vào website 

3 Chỉ số B2B (1). Sử dụng các phần mềm trong doan nghiệp
(2). Sử dụng chữ ký điện tử
(3). Sử dụng hợp đồng điện tử
(4). Nhận đơn hàng qua các công cụ trực tuyến
(5). Đặt hàng qua các công cụ trực tuyến
(6). Tỷ lệ đầu tư, xây dựng và vận hàng website/ứng dụng di 
động của DN
(7). Tỷ lệ trung bình số dân/DN 
(8). Số lượng DN mỗi địa phương sử dụng các giải pháp kinh 
doanh trực tuyến trên các nền tảng hàng đầu
(9). Số lượng DN mỗi địa phương tham gia các sàn TMĐT B2B 
hàng thế giới 
(5). Sử dụng hoá đơn điện tử
(6). Ước tính chi phí quảng cáo website/ứng dụng di động trong 
cả năm
(10). DN đánh giá mức độ quan trọng của TMĐT trong hoạt động 
SX, KD của DN

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Chỉ số phát triển TMĐT Việt Nam của VECOM

3. Thực trạng phát triển Thương mại điện tử của Hà Nội. 
3.1. Đánh giá những điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT của Hà Nội
Về nguồn nhân lực và hạ tầng CNTT, Hà nội là nới tập trung nhiều trường đại học, cao 

đẳng có uy tín về đào tạo TMĐT, như Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh 
tế quốc dân, Trường Đại học FPT,... Đây là một nguồn nhân lực dồi dào cho sự phát triển 
của các doanh nghiệp. Với quy mô đào tạo liên tục mở rộng, mạng lưới các trường đào tạo 
TMĐT cũng phát triển rất nhanh chóng, Hà Nội trở thành thành phố lớn tập trung nhiều các 
doanh nghiệp công nghệ có quy mô lớn nhất cả nước như Viettel, FPT,.... Đồng thời, là trung 
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tâm hành chính của cả nước nên Hà Nội luôn được tập trung phát triển hạ tầng CNTT, nền 
tảng viễn thông di độ thế hệ thứ 5 (5G) cũng đã được triển cho nên thành phố có đầy đủ điều 
kiện tốt nhất cho phát triển TMĐT. 

Về thị trường, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT, đặc biệt 
thương mại bán lẻ điện tử và mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Hà Nội với dân số 
khoảng 8,5 triệu người (số liệu thống kê), nhưng thực tế dân số Hà Nội có thể lớn hơn rất 
nhiều do dân nhập cư từ các tỉnh thành khác trên cả nước là thị trường lớn thứ hai cả nước về 
tiềm lực mua sắm, tiêu dùng. Số lượng doanh nghiệp tại Hà Nội là khoảng 145 nghìn doanh 
nghiệp, chiếm khoảng 17% cả nước (cả nước có khoảng 857.500 doanh nghiệp, trong đó 
riêng TP.HCM có 268.400 doanh nghiệp, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp cả nước), số hộ 
kinh doanh Hà Nội là 352.329 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Hệ thống hạ tầng logistics, 
thương mại, công nghệ thông tin và truyền thông rất phát triển và luôn dẫn đầu cả nước, là 
cơ hội thị trường rất lớn để Hà Nội phát triển TMĐT cả về B2C và B2B. 

Về chính sánh, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 về một số chủ trương, chính 
sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Bộ Chính trị để thích ứng 
với tình hình mới, cùng với Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 phê duyệt “Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các chiến lược 
tổng thể phát triển TMĐT của Hà Nội là những điều kiện về pháp lý cho TMĐT tại Hà Nội 
phát triển một cách thuận lợi. 

3.2. Những kết quả phát triển TMĐT Hà Nội thời gian qua
Kết quả phát triển TMĐT Hà Nội được phản ánh qua các chỉ số thành phần cấu thành 

chỉ số tổng thể phát triển TMĐT, viết tắt là EBI. Các chỉ số cấu thành gồm i) nguồn nhân lực 
và hạ tầng CNTT; ii) chỉ số TMĐT B2C; và iii) chỉ số TMĐT B2B. Mặc dù có những thay 
đổi theo hướng các thành phần cấu thành chỉ số ngày càng hoàn thiện, nhưng về cơ bản sự 
thay đổi không lớn, và chi tiết về các chỉ số cấu thành các chỉ số thành phần được thể hiện 
trong Bảng 1.

Tổng hợp từ ba chỉ số cấu thành theo Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam, trong thời gian 
2018-2022, Hà Nội luôn đứng thứ hai về phát triển TMĐT, sau thành phố Hồ Chí Minh. 
Hình 2 minh họa về Chỉ số TMĐT năm 2022. 

Hình 2. Chỉ số xếp hạng phát triển TMĐT của 10 tỉnh/thành phố đứng đầu 
Nguồn: VECOM
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Hình 3. So sánh chỉ số xếp hạng phát triển TMĐT của 3 tỉnh đứng đầu cả nước
Nguồn: VECOM

Cũng theo Báo cáo TMĐT Việt Nam, 75% số người sử dụng Internet trên địa bàn thành 
phố Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến đạt (tăng 7% so với năm 2019); 90% cơ sở phân 
phối, bán lẻ hiện đại, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông (tăng 5% so với năm 
2019) và 25% cửa hàng xăng dầu chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt khi mua bán 
hàng hóa, dịch vụ. Tính đến tháng 5-2019, toàn thành phố có 9.510 website/ứng dụng thương 
mại điện tử của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và chấp thuận thông báo đăng ký hoạt động. 
Doanh thu năm 2018 của lĩnh vực TMĐT ước đạt 38.507 tỷ đồng, chiếm 8% tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (tăng 1% so với năm 2017). Còn theo báo cáo EBI Việt Nam 
năm 2019 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) công bố, Hà Nội xếp thứ 
hai cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh về EBI với 84,3 điểm (tăng 4,5 điểm so với 
năm 2018). Năm 2022, chỉ số EBI Hà Nội đạt 85,9 điểm tăng cao nhất trong thời gian 5 năm, 
nhưng vẫn thấp hơn chỉ số EBI của thành phố Hồ Chí Minh là nơi có thị trường năng động 
nhất. Tuy nhiên sự bám đuổi sát sao của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra sự 
bứt tốc và giãn cách số khá lớn với các địa phương còn lại.

Trong ba thành phố đứng đầu cả nước, Hà Nội liên tục duy trì đứng được ở vị trí thứ 
hai trong giai đoạn 2018-2022 (xem hình 3). Điều này cho thấy tác động rất lớn của quy mô 
thị trường cũng nhưng năng lực ứng dụng công nghệ dựa trên nguồn nhân lực và hạ tầng 
CNTT của thành phố Hà Nội là rất ấn tượng. Sự quan tâm của doanh nghiệp, người dân và 
các cơ quan quản lý đến phát triển TMĐT của Hà Nội được duy trì ổn định trong nhiều năm 
cho thấy tầm nhìn và chiến lược phát triển TMĐT của thành phố là đúng hướng kể cả trong 
bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động bất lợi.
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Trong 63 tỉnh, thành phố, Hà Nội được đánh giá là một trong các thị trường phát triển 
TMĐT năng động nhất. Nhiều năm qua, Hà Nội luôn xếp từ thứ hai trở lên so với cả nước về 
Chỉ số TMĐT (EBI). Nắm bắt xu hướng phát triển này, thành phố đã tiếp tục đề ra các mục 
tiêu phát triển TMĐT cho năm 2020, tiếp tục phấn đấu giữ vững xếp hạng từ thứ 2 trở lên so 
với cả nước về EBI hằng năm. Điều này là hợp lý nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn do 
tốc độ chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay đang diễn ra khá cao và có sự đua tranh quyết liệt 
giữa các địa phương trong việc tận dụng các lợi thế của chuyển đổi số để tăng tốc phát triển 
kinh tế nhất là trong TMĐT. Nhờ quy mô dân số lớn trong đó nguồn nhân lực có chất lượng 
cao về TMĐT là một ưu thế, cùng với sự hội tụ của số lượng lớn các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực công nghệ, Hà Nội đã duy trì được mực độ tăng trưởng ổn định. Cùng với việc duy trì 
sự phát triển khá đồng đều của cả 3 chỉ số thành phần là Nguồn nhân lực và hạ tầng CNTT 
cũng nhưng TMĐT B2C và TMĐT B2B, Hà Nội hiện đang giữ chắc vị trí trên bảng xếp hạng 
nhiều năm qua, đảm bảo được tốc độ phát triển TMĐT một cách bền vững.

 4. Những vấn đề đặt ra trong phát triển TMĐT Hà Nội
Hà Nội cũng gặp phải những vấn đề chung của cả nước. Hiện có 15.166 website TMĐT 

đã đăng ký hoạt động với Bộ Công thương, trong đó có trên 2528 website hoạt động không 
phép. Nhiều vấn đề về luật, chính sách, thuế... liên quan đến TMĐT chưa được làm rõ; một 
số chính sách chưa thực sự hỗ trợ tạo điều kiện để TMĐT phát triển. Đặc biệt, hiện Hà Nội 
vẫn chưa xây dựng được cơ chế quản lý thuế hiệu quả đối với các doanh nghiệp kinh doanh 
TMĐT, mức xử phạt đối với những sai phạm trong kinh doanh TMĐT chưa đủ sức răn đe. 
Việc quản lý thuế hiện nay đối với loại hình kinh doanh qua mạng gặp nhiều khó khăn trong 
việc xác định người nộp thuế, doanh thu tính thuế, quy mô kinh doanh, quá trình giao dịch... 

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về TMĐT ở Thành phố trong thời gian 
vừa qua chủ yếu tập trung vào cổ vũ, động viên cho việc ứng dụng TMĐT, chưa chú trọng 
đến vấn đề giáo dục pháp luật. Ý thức tự giác chưa cao kèm theo những hạn chế về sự hiểu 
biết, một số không nhỏ các cá nhân không biết rằng việc mình kinh doanh trên website 
TMĐT hoặc kinh doanh trực tuyến trên mạng xã hội là phải đăng ký, kê khai thuế. 

Tháng 12 năm 2022, Tổng cục Thuế đã công có Công thông tin kê khai nộp thuế cho 
các doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT đã tạo nên hành lang thuận lợi cho các doanh 
nghiệp tại Hà Nội có thể mạnh dạn mở rộng kinh doanh TMĐT hợp lệ, hợp pháp một cách 
bền vững. Cùng với việc phát triển hóa đơn điện tử được xem là một nền tảng công nghệ cần 
để giúp tăng tốc giao dịch TMĐT tại Hà Nội.

Đào tạo chính quy về TMĐT tại các trường đại học và cao đăng tại Hà Nội chưa được 
gắn kết và phối hợp tốt. Mạng lưới các trường đào tạo TMĐT ra đời năm 2022 mới chỉ kết 
nối và hỗ trợ các đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp ở mức độ thấp. Cần phải được thúc đẩy 
và nâng cấp nhanh hơn nữa phục vụ việc đào tạo mới và đào tạo tại doanh nghiệp đang diễn 
ra liên tục và cập nhật thay đổi theo diễn biến thị trường.

Kết quả hoạt động và phát triển TMĐT của Hà Nội chưa tương xứng với điều kiện 
hạ tầng thương mại, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng CNTT của Hà Nội vốn rất phát triển. 
Với ưu thế là thủ đô, trung tâm hành chính, Hà Nội đang tiếp tục được đầu tư nhiều về hạ 
tầng công nghệ cũng như có nguồn nhân lực rất dồi dào để tăng tốc nhanh hơn nữa. Các 
công nghệ mới của cách mặng công nghệ 4.0 như trí thông minh nhân tạo (AI), dữ liệu lớn 
(Big Data), Internet vạn vật (IoT), thực tế ảo và thực tế tang cường (VR & AR), chuỗi khối 
(Blockchain) cần được mạnh dạn đầu tư nhiều hơn nữa không chỉ để tạo đột phá cho TMĐT 
của Hà Nội mà còn có thể tiên phong dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số của cả nước.
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Bên cạnh đó, giai đoạn hậu Covid 19, các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT Hà Nội cũng 
đang phải đối mặt với những vấn đề: Thiếu kỹ năng và nhân lực; Thiếu nền tảng công nghệ 
cho chuyển đổi số; Thiếu tư duy, và các thách thức về văn hóa trong doanh nghiệp; Dịch 
bệnh làm đứt gãy chuỗi giá trị; Thiếu năng lực kết nối vận chuyển; Thiếu nguyên liệu và 
nguồn lực sản xuất kinh doanh và Thiếu niềm tin của khách hàng, trải nghiệm khách hàng 
hạn chế. Trong khi người tiêu dùng tại Hà Nội có năng lực chuyển đổi số nhanh và sự gia 
tang nhanh chóng các cộng đồng người tiêu dùng trực tuyến; một số doanh nghiệp chưa nhận 
thức đầy đủ vai trò chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng 4.0; trình độ khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo còn thấp; quá trình hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng tạo áp lực 
cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại Hà Nội, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5. Kết luận 
Chỉ số phát triển TMĐT của thành phố Hà Nội từ năm 2018 - 2022 phản ánh Hà Nội đã 

duy trì được mức độ phát triển TMĐT, giữ được vị trí là thành phố đứng thứ 2 trên cả nước 
về phát triển TMĐT. Phân tích cũng thấy rõ, về cơ sở hạ tầng, nhân lực (chỉ số NL&HT), về 
cơ chế phát triển TMĐT của Hà Nội khá tốt. Những thành tựu phải kể đến Hà Nội đạt được 
là thay đổi nhận thức và thay đổi mô hình/cách làm của người dân, doanh nghiệp với tỷ lệ 
người dân và doanh nghiệp đã sẵn sàng ứng dụng TMĐT để nâng cao tiện ích cuộc sống, giải 
quyết các vấn đề xã hội và sự đóng góp của TMĐT vào phát triển GDP của Hà Nội. 

Tuy nhiên, TMĐT cũng đặt ra những vấn đề: quản lý TMĐT như thế nào để đảm bảo 
thương mại công bằng, phát triển bền vững, tối thiểu những vấn đề phát sinh từ TMĐT (lừa 
đảo qua mạng, cạnh tranh không lành mạnh, thất thu thuế...). Sự quá tải hạ tầng thương 
mại, giao thông đòi hỏi Hà Nội phải tiếp tục phát triển, xây dựng và nâng cao kết cấu hạ 
tầng logistics đáp ứng phục vụ phát triển TMĐT của Hà Nội. Giải quyết tốt những vấn đề 
trên trong thời gian tới sẽ tạo cơ sở để Hà Nội đạt mục tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển 
TMĐT 2021-2025 là: 95% doanh nghiệp có website, 100% số chuỗi liên kết sản xuất, cung 
ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode 
truy xuất nguồn gốc, 10.000 lượt đăng ký thành viên tham gia chợ thương mại điện tử tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi thành phố Hà Nội. 

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về 
Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố 
Hà Nội. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-11-2022. Đây là sự hoàn thiện thêm 
một bước về chính sách pháp luật, chắc chắn sẽ góp phần vào phát triển TMĐT của Hà Nội 
trong thời gian tới. 
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CHỦ ĐỀ 2: 
XU HƯỚNG MỚI TRONG HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

TOPIC 2: 
NEW TRENDS IN CUSTOMER BEHAVIOUR
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COMBINING THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL AND 
INNOVATION THEORY EXPLAINS CUSTOMERS’ BEHAVIOR 

USING VIDEO TELLER MACHINE BANKING SERVICE

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Hoang Viet
Dr. Vu Tuan Duong

Thuongmai University
Email: nhviet@tmu.edu.vn

Abstract: This study aims to evaluate the influence of innovativeness on the 
behavior of using Video Teller Machine (VTM) services in Vietnam. By combining 
the technology acceptance model (TAM) and innovation theory, the SEM analysis 
results highlighted the enhanced role of innovativeness concerning perceived 
usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU) and attitude towards use. Except 
that the relationship between PEOU towards attitude towards use and continue 
intention was not statistically significant, the findings also demonstrated the 
relationship between PEOU, PU, attitude towards use and continued intention. 
These findings help to gain insights into customer behavior with e-banking services 
in emerging markets, i.e., Vietnam. Finally, some implications are suggested for 
banks and VTM technology provides to improve market development efficiency.

Keywords: E-banking; Digital transformation; Innovativeness; TAM model

KẾT HỢP MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ (TAM) VÀ  
LÝ THUYẾT ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI THÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG  

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIDEO TELLER MACHINE

Tóm tắt: Nghiên cứu có mục đích đánh giá tác động của tinh thần đổi mới 
đối với hành vi sử dụng dịch vụ Video Teller Machine (VTM) tại thị trường Việt 
Nam. Bằng việc kết hợp mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và lý thuyết đổi 
mới, kết quả phân tích mô hình SEM đã nhấn mạnh đến khả năng nâng cao của 
tinh thần đổi mới đối với cảm nhận hữu ích (PU), cảm nhận dễ dàng sử dụng 
(PEOU) và thái độ của khách hàng. Ngoại trừ, mối liên hệ giữa PEOU và thái 
độ được chỉ ra không đạt ý nghĩa thống kê thì nghiên cứu này cũng chứng minh 
mối liên hệ giữa PEOU, PU, thái độ và dự định tiếp tục sử dụng dịch vụ VTM của 
khách hàng. Những khám phá giúp gia tăng hiểu biết sâu sắc về hành vi khách 
hàng đối với dịch vụ e-banking tại các thị trường mới nổi như Việt Nam. Cuối 
cùng, một số hàm ý được đề xuất để hỗ trợ các ngân hàng và nhà cung cấp dịch 
vụ VTM cải thiện hiệu quả phát triển thị trường.

Từ khóa: E-banking; Chuyển đổi số; Tinh thần đổi mới; Mô hình TAM.
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1. Introduction
Industry Revolution 4.0 has significantly changed the business environment of banks. 

Various e-banking services are becoming more convenient, bringing many competitive 
advantages to banks. Besides, customers have become increasingly knowledgeable, and 
innovativeness is higher, so the usage behavior has become more complicated. As of 2021, 
Vietnam has a population of more than 97.58 million, with 70% of the population being 
young. Moreover, more than 62% of the population owns a smartphone and more than 64 
million people have internet subscriptions. These conditions allow banks to carry out digital 
transformation with digitized services. 

One of the modern e-banking services is the Video Teller Machine (VTM), which TP 
Bank launched in late 2017.This is a transaction model attracting much attention globally. 
It allows customers to directly perform transactions such as opening an account, opening a 
passbook, depositing cash, ATM... by interacting with machines without going through a 
teller. Thus, customers can actively perform transactions themselves instead of working with 
bank staff. An essential advantage of this type of service is the ability to support customers 
to make transactions outside of office hours instead of going directly to the bank offices. In 
the last two years, the Covid-19 pandemic has changed society’s activities; social distancing 
policies have promoted more online transactions. Therefore, platforms such as internet 
banking; e-banking have become popular and many development opportunities exist. 
Besides TP Bank, many banks have implemented this service model, such as MB Bank and 
VP Bank... The positive results from this model help banks constantly integrate modern and 
latest features in this service to improve security, operability, and customer convenience.

Although studies on customer behavior towards banking and e-banking services are 
pretty diverse (Munoz-Leiva et al., 2017; Sohail & Shanmugham, 2003). Several studies on 
customer behavior for banking services in the Vietnamese market were also conducted to 
explore customer satisfaction, loyalty, and usage behavior (Nguyen et al., 2022). However, to 
our the best knowledge, there are no empirical studies evaluating the behavior of customers 
using VTM in Vietnam services. For a new type of service like VTM, understanding the 
factors affecting customer behavior can help banks and technology providers improve 
service quality and help businesses develop market solutions for this type of service. From 
the above arguments, this study applies the TAM model and innovation theory to accomplish 
the main objectives:

(1) Validated measurement scale and model to explain customer behavior using VTM 
services in Vietnam.

(2) Evaluating the influence of several factors in the TAM model and innovativeness on 
the continued intention of the customer using VTM service.

(3) Suggest several implications to bank managers and VTM technology providers to 
promote customers using VTM service.

2. Theoretical background and hypotheses development 
2.1. Theoretical background
This study combines the technology acceptance model (TAM) with the innovativeness 

theory to explain customers’ attitudes and continued intentions. According to Davis (1989), 
the consideration of customers’ attitudes and behavior toward technology products is 
dominated by perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU). In addition, 
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the TAM model also proposes to consider the influence of some additional external factors 
(External Variables). Meanwhile, the innovation theory proposed by Roger & Roger (1983) 
emphasized that individuals’ innovativeness can change behavior and promote trust and 
consumption of new products. Therefore, in addition to the observed variables inherited 
from the TAM model, the authors added customer innovativeness as an external variable 
in this study to improve the ability to explain customer behavior with VTM services. The 
proposed research model is described in Figure 1.

Figure 1. Research Model
Source: Authors

2.2. Hypotheses development
2.2.1. Intention, Attitude towards use, perceived usefulness and perceived ease of use
The present study applied Technology Acceptance Model (TAM) includes four main 

factors: Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU), Attitude Towards Use, 
and Intention (Davis, 1989). In the context of banking service or e-banking service research, 
the TAM model and these factors are considered to explain customer behavior (Abu-Taieh et 
al., 2022; Nguyen et al., 2022).

“Intention” is defined as a psychological state that sets an individual’s motivation, 
determination, and effort to perform the behavior (Ajzen, 1991). The intention is emphasized 
in many studies as a transition state to behavior (Ahmad et al., 2020). In many e-banking 
context studies, “intention” is essential in explaining customer behavior (Kassim & Abdulla, 
2006).

“Attitude Towards Use” is a factor that appears in many well-known behavioral research 
models such as TPB (Ajzen, 1991), TRA (Fishbein & Ajzen, 1975), TAM (Davis, 1989), or 
BRT (Westaby, 2005). Rai & Beck (2015, p. 2) state that attitude is “formed from beliefs 
about the likely positive or negative consequences of a behavior.” Most studies support the 
critical point that a favorable attitude often leads to purchase and consumption intention.

PU is defined as “the degree to which a person that would enhance his/her job 
performance” (Davis,1989, p. 320). Meanwhile, PEOU is understood as “the degree to which 
a person be that easy using a particular system will be effortless” (Davis, 1989, p. 320) or the 
subjective degree to which an individual that a new system will be effortless to use (Doll et 
al., 1998). Many empirical studies have shown that PEOU, PU plays a role in promoting the 
behavior of using banking services (Gu et al., 2009; Eriksson et al., 2005).

This study was derived from research hypotheses proposed from the TAM model 
(Davis, 1989) and empirical evidence in the banking services research environment (Gu et 
al., 2009; Eriksson et al., 2005). The following research hypotheses are proposed:
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Hypotheses 1: Attitude towards use positively influences customers’ continued intention 
to use the Video Teller Machine service.

Hypotheses 2: PU positively influences customers’ continued intention to use the Video 
Teller Machine service.

Hypotheses 3: PU has a positive influence on the attitude towards use of customers 
using the Video Teller Machine service.

Hypotheses 4: PEOU has a positive influence on the attitude towards use of customers 
using the Video Teller Machine service.

Hypotheses 5: PEOU positively influence on the PU of customers using the Video 
Teller Machine service.

2.2.2. Innovativeness
Innovative customers promote consumer behaviors and readily adopt new products 

(Roehrich, 2004). An innovative customer will be easily recognized by their willingness to 
pay to use and experience new product categories with modern features. They are often the 
pioneers of product experiences in the surrounding community (Rogers & Shoemaker, 1971). 
Customers with an high innovativeness will often have expectations and needs for innovation 
of products/services, which may affect the perceived value when using. The innovativeness is 
a factor commonly considered in studies on consumer behavior regarding e-banking products 
and services (Cheah et al., 2011; Nguyen et al., 2022). Customers with a high innovativeness 
are often suitable for advanced and modern products due to the need to seek excitement and 
experience. Product perceptions are often rated higher (Lin & Filieri, 2015; Al-Jundi et al., 
2019). Innovativeness is considered essential in leading to the behavior of using e-banking 
services (Sulaiman et al., 2007). Kumar et al. (2020) extended the TAM model by adding 
individual innovativeness to evaluate mobile banking adoption in the Indian market. In this 
study, innovativeness is vital in predicting the PEOU and PU of the customer using mobile 
banking services. Similarly, the empirical research of Lin (2011) also highlights the issues of 
innovation perception that can affect customers’ attitudes toward using e-banking services. 
From the above arguments, the following research hypotheses are proposed:

Hypotheses 6: Innovativeness positively influence on the PU of customers using the 
Video Teller Machine service.

Hypotheses 7: Innovativeness positively influence on the PEOU of customers using 
the Video Teller Machine service.

Hypotheses 8: Innovativeness positively influence on the attitude toward use of 
customers using the Video Teller Machine service.

3. Research method
The in-depth interviews with students and experts to develop formal scales from 

interview results. The quantitative method used IBM SPSS 24 and IBM AMOS 24 to analyze 
data. Software SPSS 24 performs descriptive analysis and Cronbach Alpha coefficients. The 
confirmation factor analysis, reliability, convergent, discriminant validity and structural 
equation modeling were conducted by AMOS 24. The Chi-square/df (chi-square to the 
degree of freedom ratio), GFI (Goodness of Fit Index), CFI (Comparative fit index), TLI 
(Tucker and Lewis index), and RMSEA (Root mean square error of approximation) were 
used as thresholds to assess.
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The measurement scale was referenced from the previous studies related to the research 
context. In order to enhance suitability, we perform in-depth interviews with experts, including 
1 Professor of Marketing and 2 Bank Managers in charge of VTM service to adjust proposed 
measurement scales. Two linguistics experts were invited to translate the statement’s content 
from English into Vietnamese. After removing four items not supported by interview results, 
the official scale remains at 16. Continued intention (3 items), PU (items), and PEOU (items) 
were adapted from Davis (1989). Attitude towards use consists of 3 items adapted from Shih 
& Fang (2004). Finally, customer innovativeness includes three items that were adapted 
from Goldsmith et al. (2003) and Truong (2013). The detailed scale is described in Table 2.

The questionnaire consists of three main parts, the first part is the introduction and 
instructions for the respondents, and the second part includes survey questions designed 
according to the 7-point Likert scale reflecting opinions from 1- Strongly disagree to 
7-Strongly agree. Part three includes demographic information and acknowledgments.

The study sample was collected from customers who are using VTM service. 
Researchers were present at VTM service points to reach suitable respondents. Respondents 
were asked some knowledge questions about VTM services to ensure they could provide 
accurate information. In addition, all respondents are asked to ensure they are not under any 
pressure during the survey. The researchers directly responded to difficulties in the process 
of providing information. Finally, the participating respondents were given a gift of 50,000 
VND to motivate them to participate in providing information. In three months, we collected 
409 responses. After removing 14 responses missing information, 395 valid responses were 
included in the analysis. The research sample indicates that the subjects with good knowledge 
and frequent use of VTM services are young customers aged 18-35 years old; these are also 
people with a good level of education but still low income. The demographic characteristics 
of the study sample are described in Table 1.

Table 1. Demographic Characteristic of Respondents
Characteristic N %

Gender
Male

Female
187
208

47.34
52.66

Age

18-25 Years old
26-35 Years old
36-45 Years old

Above 45 Years old

126
178
70
21

31.90
45.06
17.72
5.32

Educational 
level

High school or lesser Professional 
degree 

College degree 
University undergraduate 

Postgraduate

2
32
72
198
91

0.51
8.09
18.23
50.13
23.04

Monthly 
Income

Under 10,000,000 VND
10,000,000-20,000,000 VND
20,000,000-30,000,000 VND

Over 30,000,000 VND

103
146
82
64

26.08
36.96
20.76
16.20

Source: Authors
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4. Results
In this study, some solutions are applied to limit the influence of the common bias 

method according to the recommendations of Podsakoff et al. (2003). Finally, the Harman 
single-factor test was conducted to assess the possibility of this problem. The analysis results 
showed that the single factor accounted for 34.741% (<50%), so the common bias method 
did not appear in this study (Malhotra et al., 2006).

The confirmatory factor analysis method was used to evaluate the reliability of the 
research scale. The results show that the value χ2/df = 1.242 (<3); p = 0.000; GFI = 0.969; 
TLI = 0.989; CFI = 0.992 (>0.9); RMSEA = 0.025 (<0.08). Thus, the research scale is 
consistent with the collected data (Hair, 2009).

Table 2. Properties, Reliability and Descriptive Analysis

Items Fls Mean SD
Continued Intention
I intend to continue using VTM services regularly 0,780 4,64 0,72
I plan to continue using VTM services 0,731 4,60 0,78
I expect to continue using VTM services in the future 0,756 4,68 0,77
Attitude Towards Use
Continue using VTM services is a smart solution 0,634 4,69 0,86
Continue using VTM services is a good idea 0,781 5,05 0,86
I really enjoy continue using VTM services 0,723 4,77 0,95
Perceived Ease of Use
The operation to use VTM services is straightforward 0,821 4,25 1,11
The process of learning the steps to use VTM services is easy 0,877 4,39 1,10
Interaction using the service is easy to understand and clear 0,829 4,38 1,14
Perceived Usefulness
Using VTM services increases the efficiency of my banking transactions 0,742 4,50 0,74
Using VTM services has many conveniences in terms of time 0,651 4,66 0,76
Using VTM services makes my transactions easier 0,747 4,52 0,77
Innovativeness
I am always interested in modern products and services. 0,746 4,78 0,82
I am always ready to buy and try new products. 0,781 4,63 0,87
I look forward to using high-tech services. 0,760 4,80 0,77

Note: Fls - Factor loadings; SD - Standard deviation
The composite reliability (CR) values   of the groups of variables are more significant 

than 0.7; the Average extracted variance (AVE) is more significant than 0.5; Factor loading 
coefficients are all from 0.634 to 0.877; The value of the coefficient α is also significantly 
higher than the threshold of 0.7. Therefore, the reliability and convergence value are 
guaranteed (Hair, 2009). On the other hand, the extracted mean variance is larger than 
the maximum shared variance (MSV), and the square roots of AVE are all lower than the 
correlation value in the groups of variables, so the discriminant value of the scale is also 
guaranteed. (Fornell & Larcker, 1981).



286 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Table 3. Composite Reliability, Average Variance Extracted and Correlation
α CR AVE MSV (1) (2) (3) (4) (5)

Attitude Towards Use (1) 0.747 0.757 0.512 0.298 0.715

Continued Intention (2) 0.799 0.800 0.571 0.523 0.465 0.756

Perceived Ease of Use (3) 0.880 0.880 0.710 0.123 0.253 0.306 0.843

Perceived Usefulness (4) 0.755 0.757 0.511 0.298 0.546 0.427 0.340 0.715
Innovativeness (5) 0.805 0.806 0.581 0.523 0.483 0.723 0.351 0.493 0.762

Structural Modeling Equation (SEM) was employed to test the research hypotheses. 
Structural model has χ2/df = 2,266 (<3); p = 0.000; GFI = 0.942; TLI = 0.943; CFI = 0.956 
(>0.9); RMSEA = 0.057 (<0.08). The above results meet the recommendations of Hair 
(2009).

Table 4. Hypotheses Testing and Path Analysis

Hypotheses β t-value p-value Findings

H1: Attitude Towards Use  Continued Intention 0.374 4.596 *** Accepted

H2: Perceived Usefulness  Continued Intention 0.276 3.496 *** Accepted

H3: Perceived Usefulness  Attitude Towards Use 0.366 4.560 *** Accepted

H4: Perceived Ease of Use  Attitude Towards Use 0.026 0.434 0.664 Rejected

H5: Perceived Ease of Use  Perceived Usefulness 0.191 3.132 0.002 Accepted

H6: Innovativeness  Perceived Usefulness 0.469 6.623 *** Accepted

H7: Innovativeness  Perceived Ease of Use 0.350 5.794 *** Accepted

H8: Innovativeness  Attitude Towards Use 0.336 4.385 *** Accepted
Note: ***: p-value < 0.001

The findings show that innovativeness has a positive effect on both PEOU (β = 0.350; 
t-value = 5.794; p-value < 0.001); PU (β = 0.469; t-value = 6.623; p-value < 0.001) and 
attitude towards use (β = 0.336; t-value = 4.385; p-value < 0.001). Meanwhile, PEOU was 
indicated to have a positive effect on PU (β = 0.191; t-value = 3.132; p-value = 0.002) 
but no pronounced effect on attitude towards use (β = 0.026; t- value = 0.434; p-value = 
0.664). PU has been shown to improve attitude toward use (β = 0.366; t-value = 0.456; 
p-value < 0.001) and continued intention (β = 0.276; t-value = 3.496; p-value < 0.001). 
Finally, attitude towards use was also demonstrated have an important role in predicting 
continued intention (β = 0.374; t-value = 4.596; p-value < 0.001). The explanatory level of 
the dependent variables is PEOU (12.2%), PU (31.9%), attitude towards use (39.2%), and 
continued intention (33.1%).

5. Discussion, implication and limitation
The volatile business environment has forced banks to change services to better match 

customer behavior characteristics. By combining innovation theory and the TAM model, this 
study explained customers’ behavior with VTM service - a new type of e-banking service 
in the Vietnam market. The findings help to increase understanding of customer behavior 
and the variety of literature on the topic. In addition, some theoretical and governance 
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implications are suggested.
Firstly, the results of the SEM model have shown the ability to promote PEOU, PU 

and attitude towards use attitude of innovativeness. This result reinforces the innovation 
theory (Roger & Roger, 1983) and the view that innovativeness exists to influence customer 
behavior in several studies (Lin, 2011; Kumar et al., 2020).

Secondly, the relationship between PEOU, PU,   attitude towards use, and intention 
continues to be confirmed. These results show the relevance of innovation theory and the 
TAM model (Davis, 1989) in explaining customer behavior toward new technological 
products.

Thirdly, PEOU shows no apparent impact on attitude towards use, contrary to past 
research results (Davis, 1989; Gu et al., 2009; Eriksson et al., 2005). One reason to explain 
this problem may be that modern functions such as face recognition and fingerprint security 
are only partially stable, causing barriers in customer transactions. This situation makes 
PEOU not have an apparent effect on attitude towards use, so there exists a difference in 
the relationships between the elements of the TAM model in empirical research in Vietnam. 
Therefore, future studies are needed to help better understand customer behavior with 
e-banking services and discover new associations.

Fourthly, innovativeness was shown to have the most significant effect on PU (β = 
0.469***), which shows that customers with a good innovation spirit will have high perceived 
usefulness. Next, this factor can significantly promote PEOU (β = 0.350***) and attitude 
towards use (β = 0.336***), so the role of innovativeness on customer behavior using hi-
tech services, i.e., Video Teller Machines, is crucial and comprehensive. Subsequently, PU 
significantly enhanced the attitude towards use (β = 0.366***) and continued intention (β 
= 0.276***). Therefore, the behavior of customers using VTM services is governed by the 
convenience and usefulness of this type of service.

Finally, this study validated the model and explained some factors affecting the behavior 
of using VTM services. The explanatory level of attitude towards use and continued intention 
is relatively limited, at 39.2% and 33.1%, respectively. Therefore, there is a need for more 
exploratory studies in the future to supplement the explanatory factors for customer behavior 
using VTM services.

Besides the theoretical implication, this study also suggests some implications for Bank 
Managers and VTM technology providers.

Firstly, this study has shown the substantial promoting role of innovativeness towards 
PU, PEOU, and attitude towards use. This finding indicated that banks should improve 
the innovativeness of customers and focus on developing the market in groups of highly 
innovativeness customers. To enhance innovativeness, banks can enhance customer 
experience and actively support and guide customers to experience new features of VTM 
services. Communication efforts through social networking platforms and websites can 
promote and attract customers to experience VTM services.

Secondly, improving PU to promote customer attitudes and behaviors using VTM 
services is necessary. Banks need to add new types of services to the VTM service, 
maximizing the performance of transactions on the VTM service platform. In particular, 
the VTM service transaction points network should be expanded to help customers quickly 
access and increase convenience.
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Thirdly, although the effect of PEOU on attitude towards use is not apparent, PEOU 
shows a positive effect on PU. To improve PEOU, banks need to improve the operation 
quality of features such as face recognition and fingerprint security to operate more stably. 
Next, there should be instructions at the transaction point or on the screen to help customers 
save time getting used to the new service.

In Vietnam, digital transformation is vital for banks to establish competitive advantages. 
E-banking services need to be upgraded, increasing convenience and bringing more value to 
customers. This study approaches customer behavior to assess the influence of some factors 
on the continued intention for VTM service - a modern and new service type appearing 
in the Vietnam market. The research results help reinforce previous studies’ views and 
highlight some distinctive features of the Vietnam market. Besides the achieved objectives, 
this study still has some limitations. Firstly, the survey has only been conducted in a narrow 
scope, so the representativeness of the research sample could be higher. Second, multi-group 
analyzes have yet to be performed to elucidate further differences by age, duration of use, 
and behavioral characteristics. Finally, the explanatory power of the independent variables 
for the dependent variables still needs to be high, so adding other factors to the research 
model is necessary.
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH HÀNH VI 
MUA SẮM TRONG LIÊN MINH THƯƠNG HIỆU.  

TRƯỜNG HỢP WINMART VÀ PHÚC LONG

Trần Xuân Quỳnh, Huỳnh Tâm Như
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Email: quynhtx@due.edu.vn, tamnhuhuynh1@gmail.com

Tóm tắt: Liên minh thương hiệu đã trở thành một chiến lược quan trọng 
cho các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, thông qua việc chia sẻ hình 
ảnh thương hiệu và tệp khách hàng mục tiêu. Trường hợp liên minh giữa Phúc 
Long và Winmart là một ví dụ tiêu biểu và đã thu hút được nhiều sự quan tâm của 
các học giả trong nước. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động 
của thái độ người tiêu dùng và mức độ tích hợp của 2 thương hiệu lên dự định 
hành vi mua sắm trà sữa Phúc Long tại chuỗi cửa hàng Winmart. Dữ liệu được 
thu thập từ 302 khách hàng thường xuyên mua sắm tại các cửa hàng Winmart ở 
thành phố Đà Nẵng thông qua bảng câu hỏi khảo sát online. Kết quả cho thấy 
thái độ của người tiêu dùng đối với 2 thương hiệu liên minh có ảnh hưởng lên 
nhau, và là 2 nhân tố quan trọng ảnh hưởng lên dự định mua hàng Phúc Long. 
Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng dự định hành vi mua Phúc Long có thể bị ảnh 
hưởng bởi mức độ tích hợp giữa hai thương hiệu. Cuối cùng, các đóng góp về học 
thuật và các ứng dụng cũng được thảo luận trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Thái độ đối với thương hiệu, tích hợp thương hiệu, tiếp thị ngang.

FACTORS AFFECTING PURCHASING INTENTION BETWEEN 
BRANDS IN HORIZONTAL MARKETING PARTNERSHIPS.  

THE CASE OF WINMART AND PHUC LONG

Abstract: Brand alliance has gradually become a critical strategy in 
business in the global context through sharing brand image and a set of targeted 
customers. The case of Phuc Long and Winmart is an outstanding instance and 
attracts much interest from scholars. Consequently, the objective of this study is 
to analyze the impacts of customer attitude and integration level between the two 
brands on the purchase intention of Phuc Long milk tea in the chain of Winmart 
brand. Research data was collected from 302 customers who frequently visit 
Winmart in Danang city through online questionnaires. The findings reveal that 
customers’ attitude towards Winmart could influence their attitude towards the 
Phuc Long brand, and they are likely to impact the purchase intention of Phuc 
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Long milk tea. The research also indicates that purchase intention toward Phuc Long might 
be significantly shaped by the integration level between the two brands. Lastly, academic 
contributions and applications in practice are discussed in this study as well. 

Keywords: Brand attitude, brand integration, horizontal marketing. 

1. Giới thiệu
Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến tất cả quốc gia. Kinh tế 

toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề, suy thoái nghiêm trọng và Việt Nam cũng không nằm ngoài 
phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tất cả các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế 
Việt Nam như cung ứng sản xuất và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, hàng không, du 
lịch, ăn uống, y tế, giáo dục, việc làm bị tác động trực tiếp. Đặc biệt phải kể đến ngành bán 
lẻ đã đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 128/NQ-CP quy định về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19” và tỷ lệ tiêm chủng vắc xin ngày càng cao, ngành bán lẻ Việt đang bước vào 
giai đoạn bình thường mới với khả năng thích ứng tốt và triển vọng lạc quan (Nguyễn Thế 
Định, 2022).

Các nhà bán lẻ cho rằng điều quan trọng là phải hiểu cách nuôi dưỡng lòng trung thành 
trong các bối cảnh khác nhau (Nguyen Phi Hung & cộng sự, 2020). Vì thế, các công ty đang 
rất nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút và mở rộng tệp khách hàng tại thị trường 
Việt Nam. Trong số đó, phải kể đến chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất của Việt Nam hiện 
nay là Winmart, thuộc quyền quản lý và chi phối của Tập đoàn Masan. Tệp khách hàng của 
Winmart hướng đến phần lớn là các bà, các mẹ, các chị em nội trợ - những người mua nhu 
yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu và mục đích sống hằng ngày (Doan Hai Anh & Nguyen Thi 
Thuy Hang, 2021). Không chỉ dừng lại ở đó, Winmart đã đưa ra một chiến lược mới để có thể 
mở rộng tệp khách hàng, nâng cao vị thế và xây dựng lòng trung thành của khách hàng bằng 
cách liên kết với thương hiệu nổi tiếng Phúc Long, nhằm tác động đến tâm lý tiêu dùng của 
giới trẻ hiện nay. Phúc Long được biết đến là một trong những thương hiệu trà và cà phê nổi 
tiếng ở Việt Nam từ năm 2013 và chỉ gần một năm hợp tác với Masan thì thương hiệu này 
nâng tổng số cửa hàng lớn và kiosk của mình lên con số 721 cửa hàng - đứng đầu về số lượng 
tại Việt Nam trong mảng F&B (Trần Quỳnh Như, 2022). Trước đó, Phúc Long hiện đang sở 
hữu 82 cửa hàng trên toàn quốc và đang cạnh tranh gay gắt với Highland Coffee, Starbucks, 
Coffee house và Trung Nguyên. Thực hiện chiến lược liên minh thương hiệu Phúc Long đã 
chia sẻ 20% cổ phần cho Massan bằng cách hợp tác xây dựng mô hình kios Phúc Long trong 
các siêu thị mini Winmart+ (Trần Quỳnh Như, 2022). Tại Đà Nẵng, thương hiệu Phúc Long 
chỉ hiện diện thông qua hệ thống 3 cửa hàng Phuc Long coffee & tea, một con số rất khiêm 
tốn so với các thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội. Việc tận dụng sức mạnh của liên minh 
thương hiệu với Winmart, trong thời gian ngắn thương hiệu này đã phủ sóng tại hơn 142 kios 
trong hệ thống siêu thị mini Winmart+ phân bổ khắp 6 quận huyện của Đà Nẵng. 

Theo Besharat & Langan (2014), việc tích hợp thương hiệu có thể dẫn đến việc cả 
hai thương hiệu mở rộng danh mục khách hàng của mình, giảm chi phí, tăng doanh số bán 
hàng và lợi nhuận. Hơn nữa, khách hàng sẽ có những trải nghiệm vô cùng mới mẻ khi đến 
WinMart, người tiêu dùng không chỉ mua các sản phẩm hàng hóa thiết yếu hằng ngày mà còn 
có thể mua những sản phẩm của thương hiệu Phúc Long. Để có thể tạo được sự thành công 
khi tích hợp hai thương hiệu trong tiếp thị ngang thì cần đòi hỏi phải có sự nghiên cứu và 
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xây dựng các chiến lược marketing hợp lý. Cụ thể, ở trên thế giới đã có trường hợp về sự liên 
kết giữa hai thương hiệu như hãng hàng không Hawaiian Airlines với Walt Disney Company 
(Besharat & Langan, 2014). Hay sự kết hợp rất thành công trong ngành bán lẻ giữa Walmart 
và McDonald’s, trong các cửa hàng của Wal-Mart thì khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy 
thức ăn nhanh của thương hiệu McDonald’s (Graff & cộng sự, 2006). 

Tại Việt Nam, chủ đề phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc kết hợp giữa hai thương 
hiệu, đặc biệt là trong những ngành bán lẻ và đồ uống chưa nhận được nhiều đánh giá chuyên 
sâu về mặt thực nghiệm lẫn lý thuyết (Nguyễn Hồng Quân, 2018). Đến thời điểm hiện tại, chỉ 
có một số bài nghiên cứu về việc kết hợp hai thương hiệu chẳng hạn như của Lienvietbank 
và Tiết kiệm Bưu điện hoặc tình huống giữa Unicharm và Diana của Nguyễn Hồng Quân 
(2018). Rất ít nghiên cứu phân tích tích hợp thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng, thái 
độ và cảm nhận của họ đối với sự tích hợp, và ảnh hưởng của việc tích hợp lên dự định hành 
vi đối với các thương hiệu. Do đó, nghiên cứu hiện tập tập trung vào việc điều tra và phân 
tích tác động của thái độ người tiêu dùng đối với sự hợp tác giữa 2 thương hiệu, trường hợp 
của Winmart và Phúc Long, và điều này ảnh hưởng như thế nào lên dự định hành vi mua 
sắm sản phẩm Phúc Long ở cửa hàng Winmart tại Thành phố Đà Nẵng. Trong đó, đặc biệt 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của chất lượng tích hợp thương hiệu lên dự định hành vi mua 
hàng. Nghiên cứu kỳ vọng mang lại những hiểu biết mới và sâu sắc hơn, có thể đóng góp về 
mặt khoa học và thực tiễn, giúp các nhà quản trị bán lẻ đưa ra những giải pháp hữu ích nhằm 
kích thích việc mua sắm của khách hàng và gia tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp 
trong tiếp thị ngang.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Tích hợp thương hiệu
Thương trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, chính vì vậy các doanh nghiệp nhận ra 

rằng việc liên kết thương hiệu là cơ hội nhằm tăng hiệu quả và hạn chế rủi ro hơn thay vì thực 
hiện riêng lẻ. Bên cạnh đó, việc tiếp thị ngang còn giúp cho các doanh nghiệp có thể nâng cao 
vị thế cạnh tranh, mở rộng quy mô kinh doanh mà vẫn tiết kiệm được chi phí của mình. Tiếp 
thị ngang được định nghĩa là “một liên minh các nguồn lực hoặc chương trình giữa hai hoặc 
nhiều các tổ chức được thiết kế để tăng tiềm năng thị trường của mỗi tổ chức” (Cornwell & 
cộng sự, 2018). Hơn nữa, hợp tác theo chiều ngang tương ứng với việc xác định và khai thác 
tình huống đôi bên cùng có lợi giữa những người bạn đồng hành ở cùng cấp độ của chuỗi 
cung ứng, để cải thiện hiệu quả hoạt động (Cruijssen & cộng sự, 2007). 

Lợi thế của hệ thống tiếp thị theo chiều ngang là tập trung vào đối tượng rộng hơn so 
với các ngách cụ thể. Bên cạnh đó, nhờ vào tiếp thị ngang, các doanh nghiệp có thể kết hợp 
nguồn lực về tài chính và tiếp thị để bán hàng tốt hơn so với việc một mình tiến hành hoạt 
động bán hàng (Besharat & Langan, 2014). Tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, 
tận dụng hệ thống kênh phân phối để tiết kiệm chi phí; phân tán rủi ro. Sự chuyên sâu không 
chỉ về nguồn lực mà còn ở sự thấu hiểu khách hàng mục tiêu. Tạo hiệu quả trong nhiều hoạt 
động khác như quảng cáo, nghiên cứu, phát triển (Cornwell & cộng sự, 2018).

Theo Rao & cộng sự (1999) đã đề cập đến ảnh hưởng của chiến lược tích hợp thương 
hiệu đối với nhận thức về chất lượng của các thương hiệu cấu thành. Kết quả cho thấy rằng 
sự đa dạng hóa đã củng cố cảm nhận chất lượng của thương hiệu chính trong việc liên minh 
thương hiệu mặc dù một trong những thương hiệu hợp tác được coi là có chất lượng thấp. 
Ngoài ra, nghiên cứu ngụ ý rằng các công ty có thể giảm thiểu những rủi ro này bằng cách 



293THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

liên minh thương hiệu với các thương hiệu đã có tên tuổi. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra 
những lợi ích của việc hợp tác xây dựng thương hiệu đối với các thương hiệu tham gia. Ví 
dụ, hợp tác xây dựng thương hiệu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các liên 
tưởng thương hiệu tích cực từ thương hiệu này sang thương hiệu khác. McCarthy & Norris 
(1999) cho rằng hợp tác xây dựng thương hiệu cũng cung cấp các tín hiệu chất lượng cho 
khách hàng về một sản phẩm mới trên thị trường, sao cho nhận thức về chất lượng của một 
thương hiệu đối tác ảnh hưởng đến nhận thức chất lượng về thương hiệu khác. Tương tự, 
Park & cộng sự (1996) gợi ý rằng hai nhãn hiệu nổi tiếng có thể đạt được cấu hình thuộc 
tính tốt hơn khi một trong số chúng mở rộng sang một danh mục sản phẩm mới. Hay Levin 
& Levin (2000) khẳng định thêm rằng hợp tác xây dựng thương hiệu cung cấp một bối cảnh 
hợp pháp để tạo ấn tượng về hình ảnh của một thương hiệu thông qua việc chuyển giao từ 
thương hiệu thứ hai. 

2.3. Thái độ đối với thương hiệu
Thái độ đối với thương hiệu được định nghĩa dựa trên những đánh giá của một cá 

nhân đối với thương hiệu nào đó (Mitchell & Olson, 1981). Nghiên cứu của Spears & Singh 
(2004) cũng đã nói rằng thái độ đối với thương hiệu như là một bản đánh giá tóm lược tất cả 
về thông tin thương hiệu của một người tiêu dùng trong một phạm vi thời gian nhất định nào 
đó và điều này dẫn đến những hành vi của khách hàng. Dựa trên những nghiên cứu trong bán 
lẻ, thái độ đối với thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như: cảm nhận 
về giá, chất lượng sản phẩm, không gian kiosk, chương trình khuyến mãi và thái độ phục vụ 
của nhân viên (Armstrong & cộng sự, 2014; Wood & Browne, 2007). 

Yếu tố đầu tiên là cảm nhận về giá, giá được hiểu là một yếu tố vô cùng quan trọng để 
khách hàng có thể đưa ra lựa chọn mua và sử dụng một loại sản phẩm hay dịch vụ (Yoo & 
cộng sự, 2000). Giá cả ở đây thể hiện ở những yếu tố như: giá hợp lý, mức giá đa dạng, giá 
cả ổn định, thanh toán linh hoạt, giá phù hợp chất lượng (Hà Minh Hiếu, 2019). Một nhân tố 
khác đó là cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng là một yếu tố trung gian cho sự hài lòng 
của khách hàng đối với các doanh nghiệp và nó có tác động tích cực đến lòng trung thành 
của người tiêu dùng trong thị trường (Tsiotsou & cộng sự, 2006). Theo Beatriz (2011), chất 
lượng sản phẩm là nhân tố trung tâm của tất cả, nhờ đó, các doanh nghiệp, nhà bán lẻ mới có 
sự khác biệt so với đối thủ, từ đó có nhiều lợi thế cạnh tranh trong thị trường.

Tiếp theo là cảm nhận về không gian kiosk cũng có tác động lớn đến thái độ đối với 
một thương hiệu. Nhân tố này có sự tác động mạnh mẽ đến quyết định hành vi mua sắm của 
người tiêu dùng tại những cửa hàng tiện lợi (Clarkson & cộng sự, 1996; Wood & Browne, 
2007). Không gian của một cửa hàng được hình thành bởi ánh sáng, mùi hương, bố cục, 
không gian lối đi, nội thất, cách thiết kế và sử dụng màu sắc, âm nhạc và nhiệt độ của cửa 
hàng (Giraldi & cộng sự, 2003). Cảm nhận về chương trình khuyến mãi cũng có sự đóng góp 
đáng kể trong việc hình thành thái độ tích cực đối với một thương hiệu. Và Kotler & Keller 
(2003) cũng đã nhận định rằng khuyến mãi chính là một trong những thành phần then chốt 
trong các chiến dịch marketing và được định nghĩa là “một tập hợp các công cụ khuyến khích 
đa dạng, được sử dụng trong ngắn hạn để kích thích khách hàng mua nhiều và mua nhanh 
hơn”. Và nhân tố cuối cùng là thái độ nhân viên, theo Christian & cộng sự (2010), một tương 
tác ngắn và đơn giản giữa nhân viên và khách hàng cũng có thể tác động tích cực đến kết quả 
của khách hàng đối với thương hiệu. Nếu một cửa hàng thiếu vắng sự có mặt của nhân viên 
khi khách hàng cần sự giúp đỡ hay là thái độ của nhân viên không tốt đối với khách thì nó 
có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với số liệu bán hàng (Christian & cộng sự, 2010).
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2.4. Dự định mua hàng
Trong nghiên cứu của Yuliantoro & cộng sự (2019), dự định mua hàng trong tương lai 

dựa trên giá trị thu được từ những trải nghiệm trước đó và lợi ích của mối quan hệ. Theo Wu 
& cộng sự (2020), dự định mua hàng còn bị ảnh hưởng danh tiếng thương hiệu, lòng trung 
thành của khách hàng. Điều này chỉ ra rằng, dự định mua hàng không chỉ dựa vào các yếu tố 
chủ động của riêng cá nhân mà còn phải phụ thuộc vào yếu tố thuộc về cửa hàng như là chất 
lượng sản phẩm hay là chất lượng của dịch vụ. 

Mặc khác, các yếu tố thuộc về nhân khẩu học như: thu nhập, quy mô gia đình, tình 
trạng hôn nhân cũng ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm của người tiêu dùng và các yếu tố 
đó sẽ phân chia khách hàng thành hai nhóm có ý định và không có ý định tiêu dùng (Akbay 
& Jones, 2005; Madahi & Sukati, 2012; Tih & Kean, 2013). Tuy nhiên, để đo lường dự định 
mua đối với sản phẩm là đồ uống thì cần có thêm những yếu tố chủ quan và khách quan khác. 
Nghiên cứu của Tlapana & cộng sự (2009) đã xác định rằng cách bố trí và trưng bày như 
trang trí nội thất và sắp xếp các thiết bị trong quán cà phê sẽ ảnh hưởng đến ý định mua sản 
phẩm đồ uống của khách hàng.

3. Phát triển giả thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu
3.1. Cảm nhận về giá sản phẩm ảnh hưởng lên thái độ đối với thương hiệu 
Theo quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, giá cả hợp lý là yếu tố thiết yếu quyết định 

mức độ hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu và đó cũng chính là điều kiện quan 
trọng trong việc nâng cao lòng trung thành của khách hàng (Bolton & Lemon, 1999; Reimer 
& Kuehn, 2005; Ryu & Jang, 2007). Chiến thuật giá là một chiến thuật của doanh nghiệp để 
tối đa hóa lợi nhuận và tăng doanh số bán hàng bằng cách tạo lập cho khách hàng một thái 
độ tích cực đối với thương hiệu. Ngoài ra, giá cả là một trong những vấn đề được quan tâm 
hàng đầu mỗi khi khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ và đặc biệt là đối với các loại đồ uống 
(Ha Van Dung, 2020). Dựa theo những phân tích và lập luận ở trên, chúng tôi đề xuất:

H1a: Cảm nhận về giá sản phẩm của Phúc Long ảnh hưởng tích cực lên thái độ của 
khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long

H1b: Cảm nhận về giá sản phẩm bày bán tại Winmart ảnh hưởng tích cực lên thái độ 
của khách hàng đối với thương hiệu Winmart

3.2. Cảm nhận về chất lượng sản phẩm ảnh hưởng lên thái độ đối với thương hiệu 
Theo Beatriz & cộng sự (2011), chất lượng của sản phẩm được xem là yếu tố trung gian 

của tất cả, qua đó nhiều nhà bán lẻ cũng như những nhà doanh nghiệp có thể tạo ra những 
khác biệt so với những đối thủ cạnh tranh, từ đó đạt được lợi thế cạnh tranh và hình thành thái 
độ tích cực của khách hàng. Chất lượng sản phẩm càng tốt thì càng tác động tích cực đến thái 
độ của khách hàng đối với thương hiệu đó (Schellhase & cộng sự, 2000). Từ đó, nhiều doanh 
nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ đã áp dụng nhiều chiến lược phục vụ, cung cấp các sản phẩm 
có chất lượng cao nhằm gia tăng thái độ tích cực đối với thương hiệu của họ (Nguyen Quoc 
Cuong & Pham Ngan, 2021). Dựa vào những lập luận trên, trong nghiên cứu này, chúng tôi 
đề xuất giả thuyết như sau:

H2a: Cảm nhận về chất lượng sản phẩm của thương hiệu Phúc Long ảnh hưởng tích 
cực lên thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long

H2b: Cảm nhận về chất lượng sản phẩm bày bán tại Winmart ảnh hưởng tích cực lên 
thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Winmart
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3.3. Cảm nhận về không gian Kiosk ảnh hưởng lên thái độ đối với thương hiệu 
Trong nghiên cứu của Hart & cộng sự (2007) đã khẳng định điều kiện không gian của 

cửa hàng ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn cửa hàng. Ngoài 
ra, nghiên cứu của Tlapana & cộng sự (2009) đã xác định rằng cách bố trí và trưng bày như 
trang trí nội thất và sắp xếp các thiết bị trong quán cà phê sẽ ảnh hưởng đến ý định quay lại 
của khách hàng. Chính vì thế, không gian Kiosk của một cửa hàng đóng vai trò quan trọng 
và ảnh hưởng tích cựa đến thái độ của khách hàng đối với thương hiệu. Vì vậy, nghiên cứu 
này đề xuất giả thuyết rằng:

H3a: Cảm nhận về không gian Kiosk của Phúc Long ảnh hưởng tích cực lên thái độ 
của khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long

H3b: Cảm nhận về không gian của cửa hàng Winmart ảnh hưởng tích cực lên thái độ 
của khách hàng đối với thương hiệu Winmart

3.4. Cảm nhận về chương trình khuyến mãi ảnh hưởng lên thái độ đối với thương hiệu 
Chương trình khuyến mãi giúp tạo dựng và nâng cao giá trị thương hiệu thông qua 

tác động tích cực của chúng đối với thái độ của khách hàng với thương hiệu (Campbell & 
Diamond, 1990; Mela & cộng sự, 1997). Theo Raghubir & cộng sự (2004), doanh nghiệp có 
hoạt động quảng cáo, khuyến mại tốt sẽ hấp dẫn người tiêu dùng và thúc đẩy hành vi mua 
sắm của họ. Những tác động này sẽ ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng về thương hiệu 
(Hà Nam Khánh Giao & Trần Hữu Ái, 2012). Do đó, các giả thuyết tiếp theo được đề xuất 
lần lượt như sau:

H4a: Cảm nhận về chương trình khuyến mãi của thương hiệu Phúc Long ảnh hưởng 
tích cực lên thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long

H4b: Cảm nhận về chương trình khuyến mãi của Winmart ảnh hưởng tích cực lên thái 
độ của khách hàng đối với thương hiệu Winmart

3.5. Thái độ nhân viên phục vụ ảnh hưởng lên thái độ đối với thương hiệu 
Thái độ của nhân viên bán hàng cũng là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến ý 

định mua của khách hàng. Cho & cộng sự (2014) cho rằng với tốc độ phát triển và sự bùng 
nổ của quá nhiều chủng loại hàng hoá, thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ như hiện nay, sự 
tư vấn và giúp đỡ của nhân viên là điều vô cùng cần thiết, góp phần nâng cao hình ảnh và sự 
thân thiện của siêu thị. Hành vi của nhân viên bán hàng ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh 
của thương hiệu và sự thu hút của họ đối với khách hàng thông thường. Vì vậy, nghiên cứu 
của Shpëtim & cộng sự (2012) đã cho thấy thái độ phục vụ của một nhân viên cửa hàng tác 
động một cách trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm ở những cửa hàng tiện 
lợi. Do đó, nghiên cứu đề xuất rằng:

H5a: Thái độ của nhân viên thương hiệu Phúc Long ảnh hưởng tích cực lên thái độ của 
khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long

H5b: Thái độ của nhân viên cửa hàng Winmart ảnh hưởng tích cực lên thái độ của 
khách hàng đối với thương hiệu Winmart

3.6. Tương tác giữa thái độ thương hiệu trong tích hợp thương hiệu
Trong các liên minh thương hiệu, thái độ hiện có đối với các thương hiệu này sẽ có mối 

liên hệ chặt chẽ với thái độ đối với các thương hiệu đối tác (Simonin & Ruth, 1998). Khi 
một thương hiệu uy tín hợp tác với thương hiệu uy tín khác thì người tiêu dùng có thể cảm 
thấy sự uy tín tương tự, thái độ tích cực đến thương hiệu còn lại (Besharat & Langan, 2014). 
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Trong ngành bán lẻ, thái độ của người tiêu dùng đối với thương hiệu rất quan trọng và được 
các nhà quản trị quan tâm (Rice & cộng sự, 1997). Dựa vào những lập luận trên, nghiên cứu 
đề xuất giả thuyết sau:

H6: Thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Winmart tác động lên thái độ đối với 
thương hiệu Phúc Long

3.7. Tác động của thái độ thương hiệu lên dự định hành vi mua hàng
Theo lý thuyết hành vi có kế hoạch, thái độ được xem như một yếu tố quan trọng quyết 

định dự định hành vi của một cá nhân (Ajzen & Fishbein, 1973). Thái độ đối với hành vi của 
một cá nhân càng tích cực thì dự định thực hiện hành vi của cá nhân đó càng mạnh (Ajzen, 
1991). Mối quan hệ giữa thái độ và dự định mua đã được nhiều tác giả trước đây nghiên cứu 
và đưa ra phát hiện là chúng có mối tương quan mạnh. Nghiên cứu của Phan Thị Minh Trâm 
(2018) cũng chỉ ra rằng có mối tương quan cao giữa thái độ đối với thương hiệu trà sữa và 
ý định mua; kết quả này cũng trùng với kết quả của các nghiên cứu trước đó của Lei & Lei 
(2020) hay Ong & cộng sự (2021). Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết liên quan như sau:

H7a: Thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long ảnh hưởng tích cực đến 
dự định mua sản phẩm của thương hiệu Phúc Long tại cửa hàng Winmart

Trong nghiên cứu của Besharat & Langan (2014) đã đề xuất rằng khi kết hợp hai 
thương hiệu có sự tương đồng với nhau thì thông thường chất lượng của cả hai thương hiệu 
sẽ bổ trợ và tăng cường độ nhận diện cho lẫn nhau. Cụ thể như sự kết hợp thành công trong 
ngành bán lẻ đó là Walmart và McDonald’s, khi hai thương hiệu này có sự tích hợp với nhau 
thì đã cùng giúp cả hai tiến dần đến hơn với khách hàng cũng như sự tin cậy của người tiêu 
dùng ngày một tăng lên (Hahm & Khan, 2001). Tương tự, điều này có thể giả định trong 
trường hợp của cả hai thương hiệu Winmart và Phúc Long. Thêm vào đó, thái độ đối với 
thương hiệu được coi là cơ sở hình thành nên hành động và hành vi của người tiêu dùng đối 
với thương hiệu (Rao & cộng sự, 1999). Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết như sau:

H7b: Thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Winmart ảnh hưởng tích cực đến dự 
định mua sản phẩm của thương hiệu Phúc Long tại cửa hàng Winmart

3.8. Chất lượng tích hợp hai thương hiệu bán lẻ Winmart và Phúc Long ảnh hưởng 
lên dự định mua sản phẩm thương hiệu phúc Long tại Winmart

Chất lượng tích hợp thương hiệu được hiểu như mức độ phù hợp, tương thích, gắn kết 
về cảm nhận của khách hàng đối với các thương hiệu liên minh. Các liên minh thương hiệu là 
một phương tiện hiệu quả để tạo ra giá trị. Lợi ích của liên minh thương hiệu tạo ra bao gồm 
các khía cạnh như kinh tế, chức năng và tâm lý (Sauvée & Coulibaly, 2007). Sự kết hợp của 
hai nhãn hiệu cung cấp sự đảm bảo cao hơn về chất lượng sản phẩm so với một sản phẩm có 
nhãn hiệu riêng lẻ, từ đó dẫn đến đánh giá sản phẩm cao hơn (Rao & cộng sự, 1999). Nghiên 
cứu của Simonin & Ruth (1998) đã chỉ ra rằng những tác động tích cực trực tiếp xuất hiện từ 
thái độ tích cực trước đó đối với thương hiệu đối tác một và điều này cũng sẽ tác động tích 
cực đến sản phẩm của thương hiệu đối tác thứ hai. Do đó, chúng tôi đề xuất giả thuyết sau:

H8: Chất lượng tích hợp thương hiệu tác động tích cực đến dự định mua sản phẩm 
Phúc Long của khách hàng tại Winmart.

3.9. Mô hình nghiên cứu
Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tích hợp hai thương hiệu bán lẻ sẽ ảnh hưởng tích 

cực đến thái độ của khách hàng đối với cả hai thương hiệu và dự định mua sắm của khách 
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hàng (Washburn & cộng sự, 2004). Theo Rao & cộng sự (1999), sự kết hợp của cả hai nhãn 
hiệu sẽ cung cấp sự đảm bảo cao hơn về chất lượng sản phẩm so với một sản phẩm có nhãn 
hiệu riêng lẻ, và từ đó sẽ có những đánh giá cao hơn. Ngoài ra, nghiên cứu của Armstrong 
& cộng sự (2014), Dimyati & Subagio (2016), Hà Minh Hiếu (2019) cũng chỉ ra rằng cảm 
nhận về giá, chất lượng sản phẩm, không gian kiosk, cảm nhận về chương trình khuyến mãi 
và thái độ nhân viên phục vụ cũng tác động tích cực đến thái độ, hành vi của người tiêu dùng 
khi đi mua sắm. 

Do đó, nghiên cứu này đề xuất mô hình phân tích tác động của thái độ người tiêu 
dùng đối với 2 thương hiệu được liên kết ảnh hưởng như thế nào dự định hành vi mua hàng, 
và nhận diện ảnh hưởng của chất lượng tích hợp thương hiệu lên dự định hành vi. Cụ thể, 
nghiên cứu hiện tại xem xét các yếu tố cấu thành nên thái độ bao gồm cảm nhận về giá, chất 
lượng sản phẩm, không gian cửa hàng, chương trình khuyến mãi, thái độ nhân viên. Từ đó, 
mỗi khía cạnh sẽ ảnh hưởng thế nào lên thái độ đối với mỗi thương hiệu trong liên minh. 
Nghiên cứu sau đó tập trung xem xét mức độ ảnh hưởng của thái độ thương hiệu và chất 
lượng tích hợp thương hiệu lên dự định hành vi mua hàng. Mô hình nghiên cứu được thể 
hiện cụ thể như sau: 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Thu thập và phân tích dữ liệu 
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo hình thức chọn mẫu thuận tiện từ tháng 8 đến 

tháng 9 năm 2022 thông qua các bảng câu hỏi khảo sát được phân phối online trong các 
nhóm cộng đồng Đà Nẵng trên facebook và zalo. Đối tượng thu thập mẫu là những người 
tiêu dùng trên 18 tuổi tại Thành phố Đà Nẵng, những người hay mua sắm tại Winmart. Tổng 
cộng, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 302 phản hồi hợp lệ. Dữ liệu được xử lý trên phần 
mềm SPSS 22 để thống kê mô tả mẫu, phần mềm Smart PLS 3.0 được sử dụng để đánh giá 
thang đo và kiểm định các giả thuyết của mô hình cấu trúc. Bảng câu hỏi gồm 2 phần chính: 
phần đo lường các nhân tố chính và phần thông tin cá nhân. Tất cả các thang đo đều sử dụng 
câu hỏi đóng, với thang đo Likert 5 điểm, những người tham gia khảo sát được yêu cầu đưa 
ra nhận định của mình với các câu hỏi khảo sát, từ mức 1 là Hoàn toàn không đồng ý đến 
mức 5 là Hoàn toàn đồng ý.
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4.2. Phát triển thang đo
Nghiên cứu này sử dụng bảng câu hỏi là công cụ nghiên cứu chính, được thiết kế bằng 

cách dùng các thang đo trên nguyên tắc kế thừa từ các nghiên cứu trước đây. Cụ thể đối với 
thang đo về cửa hàng Winmart: cảm nhận về giá được kế thừa từ Võ Thị Lan & Hà Minh 
Tuấn (2019) với 3 thang đo; cảm nhận về chất lượng sản phẩm và không gian cửa hàng 
đều được đo lường bởi 5 thang đo trích dẫn từ Nguyễn Thị Quỳnh Nga & Phan Mỹ Huyền 
(2019); cảm nhận về chương trình khuyến mãi được đo lường bởi 3 biến bởi Zaeema & 
Hassan (2016); thái độ nhân viên được kế thừa từ Võ Thị Lan & Hà Minh Tuấn (2019) với 
5 thang đo; thái độ đối với thương hiệu được trích dẫn từ Nguyễn Thị Phương Trang & cộng 
sự (2021) với 5 biến đo lường. 

Đối với thang đo về cửa hàng Phúc Long thì cảm nhận về giá được kế thừa từ Qin & 
Surachaikulwattana (2017) với 3 thang đo; cảm nhận về chất lượng sản phẩm được đo lường 
bởi 5 thang đo trích dẫn từ Zaeema & Hassan (2016); cảm nhận về không gian cửa hàng 
được kế thừa từ AbuThahir & Krishnapillai (2018) với 4 đánh giá; cảm nhận về chương trình 
khuyến mãi được đo lường bởi 3 biến bởi Ratasuk & Buranasompob (2021); thái độ nhân 
viên được kế thừa từ Phan Thị Minh Trâm (2018) với 4 thang đo; thái độ đối với thương hiệu 
được trích dẫn từ Byun & cộng sự (2013) với 4 biến đo lường. Và cuối cùng, dự định mua 
sản phẩm Phúc Long tại Winmart được kế thừa từ các thang đo của Yuliantoro & cộng sự 
(2019) với 4 thang đo; sự tích hợp hai thương hiệu được đo lường bởi 3 biến từ Kalafatis & 
cộng sự (2012), Zuhdi & cộng sự (2020). Có 56 biến quan sát được sử dụng trong bảng câu 
hỏi để kiểm định các giả thuyết đã nêu. Bảng câu hỏi nhận được sự góp ý của 2 nhà nghiên 
cứu ở Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để rà soát, và kiểm định pilot-test với khoảng 15 
người tiêu dùng trước khi đưa vào nghiên cứu đại trà. Danh mục thang đo chi tiết được trình 
bày chi tiết trong Bảng 2.

5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Thống kê mô tả mẫu
Sau khi thu thập, dữ liệu nghiên cứu cuối cùng gồm 302 phản hồi. Trong đó có 57,3% 

là nữ giới, 42,1% là nam giới và 0,6% còn lại là giới tính khác. Độ tuổi từ 18-22 tuổi chiếm 
43%; 48,7% ở độ tuổi từ 23-30 tuổi; độ tuổi từ 31-60 chiếm 7,6% và 0,7% trên 60 tuổi. Theo 
kết quả thống kê, những người được hỏi đa số là sinh viên (38,7%) và nhân viên văn phòng 
(15,2%). Về thu nhập, 42,1% phản hồi có thu nhập hàng tháng dưới 5 triệu đồng, tỷ lệ này 
tương đối hợp lý vì số người được hỏi đa số là sinh viên và chưa có thu nhập riêng. Về tần 
suất mua sắm sản phẩmPhúc Long tại Winmart, 21,2% người tham gia khảo sát thường 
xuyên mua sản phẩm của Phúc Long tại Winmart, 38,4% thỉnh thoảng và 40,4% hiếm khi 
mua sắm sản phẩm Phúc Long tại Winmart. Thông tin chi tiết về mẫu nghiên cứu được trình 
bày ở Bảng 1.

5.2. Đánh giá thang đo
Dựa trên tiến trình kiểm định 2 bước về phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên 

kỹ thuật bình phương tối thiểu từng phần của Hair & cộng sự (2019), mô hình đo lường cần 
được đánh giá thông qua một số chỉ số như độ nhất quán nội tại, giá trị hội tụ và giá trị phân 
biệt. Cụ thể, hệ số tải của các nhân tố phải lớn hơn 0,6; độ tin cậy tổng hợp (C.R) lớn hơn 0,7. 
Trong khi giá trị hội tụ được thỏa mãn khi giá trị phương sai trích trung bình của các nhân 
tố (AVE) phải lớn hơn 0,5. Để thỏa mãn giá trị phân biệt thì căn bậc hai AVE của mỗi nhân 
tố phải lớn hơn tương quan của nó với các nhân tố khác trên cùng một dòng và cột. Dựa trên 
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kết quả phân tích từ Bảng 3 cho thấy rằng, tất cả các hệ số tải đều lớn hơn 0,6 và các hệ số 
C.R của 14 nhân tố đều cao trên 0,8. Ngoài ra, giá trị hội tụ được thiết lập khi giá trị AVE cho 
mỗi cấu trúc đều lớn hơn 0,5 từ 0,622 đến 0,775. Đối với giá trị phân biệt, theo tiêu chuẩn 
Fornell-Larcker ở Bảng 4 cho thấy rằng tất cả các căn bậc hai AVE của 14 nhân tố đều lớn 
hơn tương quan của nó trên cùng một cột và dòng. Điều đó cho thấy rằng mô hình đo lường 
thỏa mãn các tiêu chí về độ tin cậy và phù hợp cho bước phân tích tiếp theo. 

Bảng 1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Đặc điểm Phân loại Tần suất Phần trăm

Giới tính
Nam 127 42,1
Nữ 173 57,3
Khác 2 0,6

Độ tuổi

Từ 18-22 tuổi 130 43
Từ 23-30 tuổi 147 48,7
Từ 31-60 tuổi 23 7,6
Trên 60 2 0,7

Nghề nghiệp

Sinh viên 117 38,7
Công nhân 33 10,9
Giáo viên 0 0
Bác sĩ 6 2
Kinh doanh 42 13,9
Nhân viên văn phòng 46 15,2
Tự do 30 9,9
Về hưu 2 0,7
Khác 26 8,6

Thu nhập
Dưới 5 triệu 127 42,1
Từ 5-10 triệu 105 34,8
Từ 10-20 triệu 56 18,5
Trên 20 triệu 14 4,6

Tần suất mua sắm sản 
phẩm Phúc Long tại 

Winmart

Hiếm khi 122 40,4
Thỉnh thoảng 116 38,4
Thường xuyên 64 21,2

Tổng 302 100%

Bảng 2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Nhân tố C.R AVE Hệ số 
tải

Thang đo cửa hàng Winmart
Cảm nhận về giá (PWIN) 0,839 0,723
Giá cả của sản phẩm ở cửa hàng Winmart tương ứng với chất lượng. a
Giá cả có sự duy trì, ổn định trong thời gian dài. 0,859
Sản phẩm đặt tại cửa hàng Winmart có mức giá hợp lý. 0,841
Cảm nhận về chất lượng (QWIN) 0,893 0,626
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Sản phẩm có chất lượng cao. 0,701
Sản phẩm đa dạng, nhiều chủng loại. 0,782
Sản phẩm luôn được bổ sung đầy đủ. 0,804
Sản phẩm có ghi đầy đủ thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 0,831
Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 0,831
Cảm nhận về không gian cửa hàng (SWIN) 0,867 0,622
Cửa hàng Winmart có vị trí thuận lợi cho khách hàng. 0,857
Cửa hàng Winmart sắp xếp, phân loại các sản phẩm khoa học. 0,823
Không gian cửa hàng Winmart rộng rãi. a
Khu vực mua sắm sạch sẽ, thoáng mát. 0,765
Bãi giữ xe của Winmart rộng rãi. 0,701
Cảm nhận về chương trình khuyến mãi (PPWIN) 0,891 0,731
Cửa hàng Winmart sử dụng nhiều phương thức giảm giá khác nhau cho 
khách hàng (ví dụ như thẻ khách hàng thân thiết, phiếu giảm giá...). 0,855

Cửa hàng Winmart có nhiều chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm. 0,867
Tôi được thông tin kịp thời về các chương trình khuyến mãi. 0,842
Thái độ nhân viên (EWIN) 0,919 0,693
Nhân viên thân thiện. 0,843
Nhân viên nắm rõ thông tin sản phẩm. 0,823
Nhân viên giải quyết khiếu nại nhanh chóng, hợp lý khi khách hàng có 
khiếu nại. 0,804

Nhân viên ăn mặc gọn gàng, chuyên nghiệp. 0,832
Khách hàng dễ dàng tìm thấy nhân viên khi cần. 0,862
Thái độ đối với thương hiệu Winmart (ATTW) 0,926 0,714
Tôi an tâm với thương hiệu sản phẩm được bày bán tại cửa hàng Winmart. 0,824
Tôi tin tưởng giá trị chất lượng sản phẩm ở cửa hàng Winmart. 0,853
Tôi dễ dàng nhận biết sản phẩm ở cửa hàng Winmart. 0,880
Tôi nghĩ rằng cửa hàng Winmart là thương hiệu đáng tin cậy. 0,846
Tôi nghĩ rằng cửa hàng Winmart giữ đúng lời hứa với người tiêu dùng. 0,821

Thang đo cửa hàng Phúc Long
Cảm nhận về giá (PPL) 0,853 0,660
Giá thành sản phẩm của thương hiệu Phúc Long phù hợp với túi tiền của 
khách hàng. 0,744

Sản phẩm có nhiều mức giá khác nhau cho khách hàng dễ lựa chọn. 0,864
Sản phẩm ở thương hiệu Phúc Long có mức giá hợp lý. 0,825
Cảm nhận về chất lượng sản phẩm (QPL) 0,899 0,641
Sản phẩm của thương hiệu Phúc Long có đầy đủ thông tin. 0,801
Sản phẩm của thương hiệu Phúc Long đảm bảo an toàn cho sức khỏe. 0,755
Thương hiệu Phúc Long đặt tại cửa hàng Winmart có menu đa dạng sản 
phẩm. 0,830

Hương vị của các sản phẩm ở thương hiệu Phúc Long ngon và độc đáo. 0,781
Chất lượng sản phẩm của thương hiệu Phúc Long đáp ứng đúng như mong 
đợi của khách hàng. 0,834
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Cảm nhận về không gian kiosk (SPL) 0,910 0,718
Không gian kiosk Phúc Long có đầy đủ ảnh sáng. 0,854
Không gian trang trí của kiosk Phúc Long nổi bật. 0,837
Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận không gian kiosk Phúc Long. 0,850
Không gian kiosk Phúc Long sạch sẽ. 0,847
Cảm nhận chương trình khuyến mãi (PPPL) 0,912 0,775
Thương hiệu Phúc Long được bày bán tại kiosk có nhiều chương trình 
khuyến mãi cho khách hàng khi mua hàng ở Winmart. 0,884

Thương hiệu Phúc Long sử dụng nhiều phương thức giảm giá khác nhau 
cho khách hàng mua tại Winmart (ví dụ như thẻ khách hàng thân thiết, 
phiếu giảm giá...).

0,898

Thương hiệu Phúc Long luôn truyền thông các chương trình khuyến mãi 
trên phương tiện truyền thông. 0,858

Thái độ nhân viên (EPL) 0,914 0,728
Nhân viên có phong cách phục vụ chuyên nghiệp. 0,859
Nhân viên chu đáo và nhiệt tình. 0,848
Nhân viên tạo thiện cảm cho khách hàng. 0,858
Nhân viên sẵn sàng trả lời những câu hỏi và phàn nàn của khách hàng. 0,846
Thái độ đối với thương hiệu Phúc Long (ATTPL) 0,930 0,768
Tôi có cảm tình tốt đối với thương hiệu Phúc Long. 0,874
Tôi tin rằng thương hiệu Phúc Long đáng tin cậy. 0,865
Tôi nhận thấy thương hiệu Phúc Long tốt. 0,886
Tôi hài lòng khi mua và sử dụng sản phẩm ở thương hiệu Phúc Long. 0,881
Mức độ tích hợp hai thương hiệu (INT) 0,860 0,755
Mức độ tin cậy của khách hàng dành cho hai thương hiệu ngày một tăng 
lên. a

Những phản hồi tích cực từ khách hàng vì cả hai thương hiệu đều có 
hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng là những thương hiệu chất 
lượng. 

0,862

Người tiêu dùng có nhận thức tốt hơn về thương hiệu và sản phẩm của 
Winmart và Phúc Long. 0,875

Dự định mua sắm sản phẩm Phúc Long tại Winmart (PIN) 0,862 0,675
Khả năng mua sản phẩm Phúc Long ở cửa hàng Winmart của tôi là cao. a
Tôi sẵn sàng mua sản phẩm Phúc Long ở cửa hàng Winmart. 0,824
Tôi sẽ cân nhắc đến việc mua các sản phẩm của thương hiệu Phúc Long 
tại Winmart. 0,799

Tôi có dự định mua sản phẩm của thương hiệu Phúc Long tại kiosk khi 
đến Winmart. 0,842

Ghi chú: a là những biến có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,6 và được loại bỏ trong quá 
trình phân tích.

Bảng 3. Đánh giá giá trị phân biệt theo tiêu chuẩn Fornell-Larcker
ATTPL ATTW EPL EWIN INT PIN PPL PPPL PPWIN PWIN QPL QWIN SPL SWIN
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ATTPL 0,876

ATTW 0,732 0,845

EPL 0,828 0,735 0,853

EWIN 0,747 0,855 0,737 0,833

INT 0,628 0,634 0,607 0,615 0,869

PIN 0,607 0,563 0,583 0,597 0,561 0,822

PPL 0,634 0,539 0,631 0,552 0,527 0,577 0,813

PPPL 0,756 0,693 0,837 0,703 0,643 0,537 0,577 0,880

PPWIN 0,670 0,743 0,690 0,816 0,573 0,481 0,552 0,672 0,855

PWIN 0,631 0,608 0,626 0,642 0,588 0,497 0,551 0,625 0,615 0,850

QPL 0,755 0,692 0,768 0,715 0,587 0,605 0,719 0,717 0,714 0,611 0,801

QWIN 0,668 0,774 0,684 0,778 0,652 0,540 0,560 0,669 0,729 0,691 0,676 0,791

SPL 0,784 0,758 0,810 0,773 0,630 0,562 0,596 0,804 0,690 0,619 0,774 0,708 0,847

SWIN 0,651 0,710 0,699 0,711 0,612 0,457 0,556 0,675 0,729 0,564 0,709 0,749 0,706 0,789

Ghi chú: Số liệu trên đường chéo = căn bậc hai của AVE. Số liệu dưới đường chéo = 
hệ số tương quan giữa các biến.

5.3. Kiểm định giả thuyết
Các tiêu chí đánh giá chất lượng mô hình cấu trúc và các bước kiểm định giả thuyết 

trong nghiên cứu này được dựa theo những đề xuất của Hair & cộng sự (2019). Từ kết quả 
Bảng 4 cho thấy hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các nhân tố đều nhỏ hơn 5, cho 
thấy mô hình cấu trúc không vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến. Do đó có thể tiếp tục các 
bước tiếp theo của việc đánh giá. Để kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu, thủ 
tục Bootstrapping với 500 mẫu lặp được chạy với các chỉ số như hệ số đường dẫn β (-1,1), 
T-value (>1,96) và R-square (R2). Kết quả từ bảng 4 và hình 2 cho thấy rằng hầu hết các giả 
thuyết đều được chấp nhận, ngoại trừ H1b, H2a, H3b, H4a, H4b.

Cụ thể, các giá trị thống kê chỉ ra rằng cảm nhận về giá, không gian kiosk, thái độ nhân 
viên đều có ảnh hưởng ý nghĩa lên thái độ đối với thương hiệu Phúc Long (β1a= 0,093; 
T1a=1,958; β3a= 0,159; T3a=2,261; β5a=0,387; T5a=4,928). Do đó, các giả thuyết H1a, 
H3a và H5a đều được chấp nhận. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm và cảm nhận về chương 
trình khuyến mãi lại không cho thấy mối quan hệ ý nghĩa với thái độ đối với thương hiệu Phúc 
Long khi hệ số thống kê không thỏa mãn (β2a= 0,119; T2a=1,854; β4a=0,060; T4a=0,832). 
Vì vậy giả thuyết H2a và H4a bị từ chối trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, kết quả phân tích 
lại cho thấy cảm nhận về chất lượng sản phẩm và thái độ nhân viên đóng vai trò quan trọng 
trong cấu thành nên thái độ đối với thương hiệu Winmart (β2b= 0,211; T2b=3,803; β5b= 
0,586; T5b=7,688). Theo đó cả 2 giả thuyết H2b và H5b đều được chấp nhận. Nhưng các giả 
thuyết H1b, H3b, H4b lại bị từ chối khi mối quan hệ giữa cảm nhận về giá, không gian cửa 
hàng và cảm nhận về chương trình khuyến mãi lại không thể hiện những tác động ý nghĩa lên 
thái độ đối với thương hiệu Winmart trong nghiên cứu này (β1b= 0,007; T1b=0,187; β3b= 
0,113; T3b=1,849; β4b=0,025; T4b=0,346). Giả thuyết H6 cũng được chấp nhận đã cho thấy 
ngoài các nhân tố như cảm nhận về giá, không gian kiosk và thái độ nhân viên thì thái độ đối 
với thương hiệu Winmart cũng có mối quan hệ ý nghĩa lên thái độ đối với thương hiệu Phúc 
Long (β4=0,153; T6=2,409). Cuối cùng, kết quả nghiên cứu thể hiện những ảnh hưởng tích 
cực của thái độ đối với thương hiệu Winmart, thái độ đối với thương hiệu Phúc Long và mức 
độ tích hợp hai thương hiệu lên dự định mua sắm sản phẩm Phúc Long tại Winmart khi cả 
H7a, H7b và H8 đều được chấp nhận (β7a= 0,333; T7a=4,086; β7b= 0,161; T7b=2,087; β8= 
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0,250; T8=3,787). 
Để kiểm tra khả năng dự đoán của các cấu trúc nội sinh - phản ánh giá trị các mối quan 

hệ, nghiên cứu sử dụng giá trị R2. Từ Hình 2 cho thấy các yếu tố cảm nhận về giá, cảm nhận 
về chất lượng sản phẩm, cảm nhận về không gian kiosk, cảm nhận về chương trình khuyến 
mãi và thái độ nhân viên ảnh hưởng đến 75,1% sự biến thiên của thái độ đối với thương 
hiệu Phúc Long và 76,8% sự biến thiên của thái độ đối với thương hiệu Winmart. Ngoài ra, 
dự định mua sắm sản phẩm Phúc Long tại Winmart thì được giải thích bởi 3 nhân tố lên tới 
43,3% sự biến thiên. Như vậy kết quả cho thấy các chỉ số R2 đều rất cao, thể hiện mức độ ảnh 
hưởng lớn và ý nghĩa của các biến độc lập lên các biến phụ thuộc trong mô hình này.

Bảng 4. Kết qua kiểm định giả thuyết
Giả 

thuyết Đường dẫn β T
(>1,96)

P
(<0,05)

VIF 
(<5) Kết luận

H1a Cảm nhận giá PL è Thái độ với PL 0,093 1,958 0,051 2,137 Chấp nhận
H1b Cảm nhận giá WM è Thái độ với WM 0,007 0,187 0,852 2,048 Bác bỏ
H2a Cảm nhận chất lượng PLà Thái độ với PL 0,119 1,854 0,064 3,688 Bác bỏ
H2b Cảm nhận chất lượng WM è Thái độ với WM 0,211 3,803 0,000 3,613 Chấp nhận
H3a Cảm nhận kiosk PL è Thái độ với PL 0,159 2,261 0,024 4,330 Chấp nhận
H3b Cảm nhận không gian WM è Thái độ với WM 0,113 1,849 0,065 2,748 Bác bỏ
H4a Cảm nhận khuyến mãi PL è Thái độ với PL 0,060 0,832 0,406 3,973 Bác bỏ
H4b Cảm nhận khuyến mãi WM à Thái độ với WM 0,025 0,346 0,729 3,547 Bác bỏ
H5a Thái độ nhân viên à Thái độ với PL 0,387 4,928 0,000 4,700 Chấp nhận
H5b Thái độ nhân viên à Thái độ với WM 0,586 7,688 0,000 3,901 Chấp nhận
H6 Thái độ với WM à Thái độ với PL 0,153 2,409 0,016 2,682 Chấp nhận
H7a Thái độ với PL à Dự định mua PL tại WM 0,333 4,086 0,000 2,382 Chấp nhận
H7b Thái độ với WM à Dự định mua PL tại WM 0,161 2,087 0,037 2,414 Chấp nhận
H8 Mức độ tích hợp thương hiệu à Dự định mua PL tại WM 0,250 3,787 0,000 1,853 Chấp nhận

Hình 2. Kết quả mô hình nghiên cứu
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6. Thảo luận và kiến nghị
6.1. Thảo luận
Mục tiêu của bài nghiên cứu là phân tích tác động của các nhân tố bao gồm cảm nhận 

về giá, chất lượng sản phẩm, không gian cửa hàng, chương trình khuyến mãi và thái độ nhân 
viên, mức độ tích hợp thương hiệu lên thái độ đối với thương hiệu Winmart, thương hiệu 
Phúc Long, và dự định mua sắm sản phẩm Phúc Long tại Winmart ở Thành phố Đà Nẵng 
trong trường hợp tiếp thị ngang. Cụ thể, thái độ được xem như một yếu tố quan trọng quyết 
định dự định hành vi của một cá nhân và nếu một người tiêu dùng có thái độ tích cực đối 
với một thương hiệu thì điều đó sẽ tác động đáng kể đến mục tiêu mua hàng và mức độ sẵn 
sàng trả giá cao của họ (Keller & Lehmann, 2006). Kết quả đã cho thấy rằng thái độ đối với 
thương hiệu Phúc Long tác động mạnh mẽ lên dự định hành vi mua hàng Phúc Long tại chuỗi 
cửa hàng Winmart, phù hợp với các nền tảng lý thuyết trước đây trong bối cảnh của ngành 
bán lẻ như Phan Thị Minh Trâm (2018) và Lei & Lei (2020). Ngoài ra, vai trò của tích hợp 
thương hiệu đã được ghi nhận trong nghiên cứu này khi thái độ đối với thương hiệu Winmart 
đều có ảnh hưởng đáng kể lên thái độ thương hiệu và dự định hành vi mua hàng Phúc Long 
tại Wimart. Điều này khẳng định rằng các thương hiệu trong liên minh thương hiệu có vai trò 
bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, làm gia tăng hình ảnh tích cực và có khả năng thúc đẩy dự định 
hành vi cho các thương hiệu còn lại (Besharat & Langan 2014; Hahm & Khan, 2001). Trong 
bối cảnh tích hợp thương hiệu, chất lượng tích hợp giữa hai thương hiệu cũng được tìm thấy 
là nhân tố quan trọng chi phối khả năng mua hàng Phúc Long tại Winmart. Để có thể phát 
huy được sức mạnh liên minh, các thương hiệu tích hợp cần có sự tương đồng về chất lượng, 
đẳng cấp, hình ảnh (Sauvée & Coulibaly, 2007). Khi chất lượng tích hợp càng cao làm gia 
tăng hành vi mua hàng cho các thương hiệu được tích hợp. 

Nghiên cứu hiện tại cũng cho thấy nhiều kết quả thú vị, khác biệt với nghiên cứu của 
Nguyễn Thu Hà & Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020) khi mối quan hệ giữa cảm nhận về giá 
và thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Winmart lại không có ý nghĩa trong nghiên 
cứu này. Điều này có thể được giải thích do khách hàng là những người trẻ, hiện đại, thu 
nhập tương đối tốt. Và khi mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ hiện đại, người tiêu dùng có xu 
hướng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, nên chấp nhận mức giá cao hơn bên ngoài cửa 
hàng truyền thống. Bên cạnh đó thì tác động của cả hai yếu tố cảm nhận về không gian cửa 
hàng và cảm nhận về chương trình khuyến mãi lên thái độ đối với thương hiệu Winmart cũng 
không phù hợp trong nghiên cứu này dù nghiên cứu của Park & cộng sự (2011) và De Jesus 
(2020) đã chỉ ra rằng chúng có mối tương quan với nhau. Nguyên nhân đó là bởi đa số quá 
trình mua hàng của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi như Winmart thường chỉ diễn ra 
trong vòng vài phút và họ không có nhu cầu để lựa chọn sản phẩm hay ngồi lại quá lâu nên 
yếu tố về không gian cửa hàng thường sẽ ít ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối với 
thương hiệu Winmart. 

Hay việc yếu tố cảm nhận về chương trình khuyến mãi cũng không có tác động đáng kể 
lên thái độ đối với thương hiệu Winmart có thể do thói quen mua sắm tại các cửa hàng tiện 
lợi ở Thành phố Đà Nẵng vẫn còn chưa phổ biến, đa phần người tiêu dùng ở Thành phố Đà 
Nẵng ưa chuộng việc mua sắm tại các chợ truyền thống hay các cửa hàng tạp hóa hơn. Một 
lý do nữa cũng có thể cân nhắc là các chương trình khuyến mại của Winmart vẫn chưa được 
chú trọng như các siêu thị lớn nên hầu như khách hàng ít biết đến. Ngoài ra, kết quả phân tích 
đã khẳng định được vai trò quan trọng của các yếu tố như cảm nhận về chất lượng sản phẩm 
và thái độ của nhân viên trong việc cấu thành nên thái độ đối với thương hiệu Winmart. Các 
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phát hiện này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyen Quoc Cuong & Pham Ngan (2021) 
khi nghiên cứu tại thị trường mua sắm Việt Nam. Nghiên cứu cho rằng nỗ lực để gia tăng 
chất lượng sản phẩm và chú trọng đào tạo, cải thiện thái độ nhân viên bán hàng sẽ giúp tác 
động tích cực đến thái độ của khách hàng đối với thương hiệu. 

Tương tự, kết quả nghiên cứu cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của thái độ nhân 
viên lên thái độ của khách hàng đối với thương hiệu Phúc Long. Ngoài ra, mối quan hệ giữa 
cảm nhận về giá, cảm nhận về không gian kiosk và thái độ đối với thương hiệu Phúc Long 
cũng được chấp nhận trong nghiên cứu này. Bởi chiến lược giá được xem là một yếu tố đặc 
biệt quan trọng của doanh nghiệp để giúp tối đa hóa lợi nhuận và tăng doanh số bán hàng 
bằng cách tạo lập cho khách hàng một thái độ tích cực đối với thương hiệu (Nguyễn Thu Hà 
& Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2020). Không gian rất quan trọng bởi chúng được mô tả là để 
kích thích tăng sự thích thú của khách hàng (Wakefield & Baker, 1998). Một kết quả khá thú 
vị khi nghiên cứu không ghi nhận những ảnh hưởng đáng kể giữa cảm nhận về chất lượng 
sản phẩm của thương hiệu Phúc Long và thái độ đối với thương hiệu Phúc Long. Phát hiện 
này khác biệt với các nghiên cứu của Yusof & cộng sự (2016) hay Saberina & Hadiantini 
(2021). Điều này có thể giải thích rằng vốn dĩ Phúc Long luôn là một trong những thương 
hiệu trà và cà phê của Việt Nam dẫn đầu về thị phần và doanh thu trong ngành F&B, được 
hầu hết khách hàng yêu thích, tin tưởng và khi khách hàng đặt niềm tin vào bất kỳ thương 
hiệu trà sữa nào cũng có nghĩa là khách hàng tin vào chất lượng của thương hiệu đó.

6.2. Đóng góp học thuật và ứng dụng thực tiễn
Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này đã làm tăng cường thêm sự hiểu biết sâu sắc về chiến 

lược liên minh thương hiệu trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vào sự 
hợp tác giữa thương hiệu bán lẻ và đồ uống như Winmart và Phúc Long. Kết quả từ nghiên 
cứu thực nghiệm đã mang lại nhiều đóng góp ý nghĩa khi cho thấy thái độ của người tiêu 
dùng đối với các thương hiệu trong liên minh có ảnh hưởng lẫn nhau, và tác động tích cực 
lên dự định hành vi mua hàng với thương hiệu còn lại. Cụ thể cho thấy, thái độ của người 
dùng đối với thương hiệu Winmart ảnh hưởng lên thái độ của người dùng với thương hiệu 
Phúc Long, cả hai yếu tố này đều là nhân tố quan trọng quyết định dự định hành vi mua hàng 
Phúc Long tại Winmart. 

Một đóng góp ý nghĩa khác của nghiên cứu này là thảo luận về vai trò quan trọng của 
chất lượng tích hợp thương hiệu trong liên minh thương hiệu. Để phát huy được hiệu quả 
của liên minh thương hiệu, các thương hiệu được liên kết cần có sự tương đồng về hình ảnh 
thương hiệu, chất lượng, uy tín. Nghiên cứu này đã xác nhận rằng khi mức độ chất lượng tích 
hợp càng cao, càng làm gia tăng khả năng mua hàng của các thương hiệu trong liên minh. 
Trong nghiên cứu này, chất lượng tích hợp thương hiệu giữa Phúc Long và Winmart sẽ gia 
tăng dự định hành vi mua hàng của Phúc Long tại Winmart. Nghiên cứu cũng đề xuất rằng 
có những ảnh hưởng khác biệt của các yếu tố như giá, chất lượng sản phẩm, truyền thông 
xúc tiến, thái độ nhân viên, không gian cửa hàng lên thái độ đối với một thương hiệu bán lẻ 
và thương hiệu đồ uống. Trong đó, thương hiệu bán lẻ bị chi phối nhiều bởi chất lượng sản 
phẩm, thái độ nhân viên trong khi thương hiệu đồ uống bị tác động nhiều bởi giá, không gian 
kios, và thái độ nhân viên. 

Dưới góc độ thực tiễn, nghiên cứu đề xuất một số ứng dụng quản trị như sau. Dự định 
hành vi mua hàng Phúc Long tại Winmart cho thấy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thái độ của 
người dùng đối với cả 2 thương hiệu trong liên minh. Do đó, nhà quản trị của thương hiệu 
Phúc Long không chỉ cần cải thiện về chính sách giá, không gian kios được trưng bày trong 
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Winmart, và thái độ nhân viên mà còn có những tác động để có thể nâng cao thái độ với 
thương hiệu được tích hợp, trong trường hợp này là Winmart. Cụ thể, thương hiệu Phúc Long 
cần xây dựng các chính sách giá hợp lý cho Phúc Long tại Winmart, đa dạng các phương 
thức thanh toán và tích hợp với cách thức thanh toán của Winmart. Mặc dù không gian kios 
thường chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng nghiên cứu cũng đề xuất các nhà làm marketing cần chú ý 
đến trải nghiệm khách hàng khi mua Phúc Long tại Winmart, cần tạo bầu không khí dễ chịu, 
thiết kế không gian kiosk phải nổi bật, tương đồng về màu sắc với hình ảnh thương hiệu, đầy 
đủ ảnh sáng để khách hàng có thể cảm thấy quen thuộc và dễ dàng tiếp cận khi chọn mua sản 
phẩm Phúc Long tại các cửa hàng Winmart. 

Thái độ nhân viên phục vụ luôn là một yếu tố quan trọng trong dịch vụ, đặc biệt đối với 
các thương hiệu đồ uống. Nhân viên cần đào tạo chuyên nghiệp, duy trì thái độ tích cực trong 
bối cảnh tương tác thường xuyên với các khách hàng và nhân viên của Winmart. Nghiên cứu 
cũng cho thấy vai trò của chất lượng tích hợp thương hiệu lên dự định hành vi mua hàng, 
điều này đề xuất rằng các nhà quản lý Phúc Long cần đảm bảo sự tương đồng giữa 2 thương 
hiệu thông qua sự phù hợp giữa không gian cửa hàng Winmart và không gian kiosk Phúc 
Long, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến giữa hai thương hiệu nhằm nâng cao nhận 
thức của người tiêu dùng về sự kết hợp của Winmart và Phúc Long và từ đó thúc đẩy hành 
vi mua sắm sản phẩm của Phúc Long tại cửa hàng Winmart.

6.4. Hạn chế và các đề xuất nghiên cứu trong tương lai
Mặc dù nghiên cứu đã mang lại những đóng góp ý nghĩa về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn, 

nhưng nghiên cứu hiện tại vẫn không thể tránh khỏi một số hạn chế. Đầu tiên phải đề cập đến 
đó là sự hạn chế liên quan đến việc chọn mẫu nghiên cứu khi đối tượng của nghiên cứu chỉ 
tập trung chủ yếu ở Thành phố Đà Nẵng, số lượng mẫu tương đối thấp, đối tượng thu thập 
chủ yếu là sinh viên, nên tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu là chưa cao. Vì vậy, để nâng 
cao mức độ tổng quát thì các nghiên cứu trong tương lai nên đa dạng về tính đại diện mẫu, 
mở rộng các phạm vi khảo sát ở nhiều thành phố khác nhau ở Việt Nam, tăng kích thước mẫu 
để làm gia tăng tính độ tin cậy của mô hình nghiên cứu và giảm thiểu những hạn chế, thiếu 
sót mà đề tài nghiên cứu hiện tại chưa đạt được. Hạn chế thứ hai là nghiên cứu này được 
thực hiện trong thời gian hậu đại dịch Covid-19, chính vì vậy mà các hoạt động trong ngành 
đồ uống vẫn chưa được phục hồi đáng kể, điều này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và 
cảm nhận của người tiêu dùng. Trong tương lai, các nghiên cứu khác có thể thực hiện trong 
khoảng thời gian phù hợp hơn để làm phong phú hơn trong cách thức tiếp cận với người tiêu 
dùng. Ngoài ra, mô hình nghiên cứu cũng có thể mở rộng hơn khi phân tích ảnh hưởng của 
các nhân tố liên quan khác như hình ảnh thương hiệu, ảnh hưởng xã hội, rủi ro cảm nhận lên 
thái độ đối với thương hiệu cũng như là ảnh hưởng như thế nào lên dự dịnh mua sắm sản 
phẩm Phúc Long tại Winmart.
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Abstract: This research aims to assess the impact of factors on the intention 
to purchase in the e-marketplace of generation Z in Vietnam. The data is collected 
from 600 people who have not purchased on the e-marketplace and are in the age 
group of gen Z in Vietnam. Eight factors affecting gen Z’s purchase intention in 
the e-marketplace in Vietnam have been proposed and assessed qualitatively by 
SEM techniques: (1) Subjective standards, (2) Visibility, (3) Trust, (4) Perceived 
risk, (5) Pleasure, (6) Personal competence, (7) Perceived usefulness and 
(8) Perceived ease of use. This research contributes to perfecting the scale of 
online shopping in the e-marketplace of gen Z in Vietnam. Besides, the study 
also confirmed the empirical evidence of the Theory of reasoned action (TRA), 
Technology acceptance model (TAM). Some management implications are 
suggested to help e-marketplace providers and marketers develop marketing 
strategies and improve services and goods on the e-marketplace.

Keywords: generation Z, e-marketplace, purchase intention, subjective 
standards, perceived usefulness, perceived ease of use.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA  
TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các nhân tố đến ý 
định mua hàng trên sàn thương mại điện tử của thế hệ Z tại Việt Nam. Dữ liệu 
được thu thập từ 600 người chưa mua hàng trên chợ điện tử và thuộc nhóm gen 
Z tại Việt Nam. 8 yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của thế hệ Z trên TTĐT 
Việt Nam đã được đề xuất và đánh giá định tính bằng kỹ thuật SEM: (1) Tiêu 
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chuẩn chủ quan, (2) Khả năng hiển thị, (3) Niềm tin, (4) Cảm nhận rủi ro, (5) Sự hài lòng, (6) 
Năng lực cá nhân, (7) Tính hữu dụng được cảm nhận và (8) Tính dễ sử dụng được cảm nhận. 
Nghiên cứu này góp phần hoàn thiện thang đo mua sắm trực tuyến trên chợ điện tử của thế 
hệ Z tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khẳng định bằng chứng thực nghiệm của 
Thuyết hành động hợp lý (TRA), Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Một số hàm ý quản 
lý được đề xuất để giúp các nhà cung cấp và tiếp thị trên sàn điện tử xây dựng chiến lược 
tiếp thị và cải thiện dịch vụ và hàng hóa trên chợ điện tử.

Từ khóa: Thế hệ Z, thị trường điện tử, ý định mua hàng, tiêu chuẩn chủ quan, cảm 
nhận về tính hữu dụng, cảm nhận về tính dễ sử dụng.

Introduction
The report of the Leader forum (2017) shows that Vietnam, Thailand and Malaysia are 

the fastest-growing eCommerce markets globally. Sales of goods through the e-marketplace 
increased by 30% in the 12 months of 2017 (Kantar Worldpanel, 2017). Economy SEA 2019 
report by Google and some companies (2019) showed that Vietnam’s Ecommerce market in 
2020 is five billion USD, and the growth rate was up to 81%. Buying online, especially on 
the e-marketplace, has become an indispensable trend, growing very strongly and gradually 
replacing traditional buying habits.

More specifically, the online business market in Vietnam in 2020 and the following years 
is undergoing drastic changes. If business platforms on social networks such as Facebook and 
Zalo occupied an essential position in previous years, or there was a period when businesses’ 
own sales websites were the main ways of selling and buying goods. Currently, the most 
popular, booming and fastest-growing trend in Vietnam is doing business and shopping on 
e-marketplaces such as Shopee, Lazada, Tiki, and Sendo. The most obvious proof of this 
fact is that numerous investors have invested in this e-marketplace. Businesses race to spend 
money to change consumer behaviour. Moreover, up to now, with steps in the right direction 
and apparent advantages, consumers, especially gen Z, are gradually changing from buying 
traditional goods or buying on shopper websites, and social networks (such as Facebook) to 
buying goods and services on e-marketplaces.

In 2019, Vietnam’s eCommerce market bid farewell to the “big guys” such as Adayroi 
or Lotte, but not because of the shutdown of the big players, the attraction of this field 
decreases. Vietnam’s eCommerce White Paper (2019) indicated the growth rate of Vietnam’s 
eCommerce market reached the highest rate in the past 10 years. In particular, the role of 
eCommerce also gradually becomes very important when the proportion of revenue from 
eCommerce over the whole retail sales of products in the country reached 4.2% in 2019, up 
0.6% compared to 2018. Online shopping on the e-marketplace has skyrocketed. There are 
39.9 million people who shop online in 2019, increasing of 11.8% compared to 2018 and 
nearly doubling after three years, value per capital reached 202 USD, up 8.6%. According to 
experts, the evolution of Vietnam’s eCommerce market is moving in two directions. One is 
a game for eCommerce giants with considerable investments to compete for market share. 
Next is the appearance of more and more stat_ups with breakthrough technology providing 
services to leading enterprises in the industry.
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Figure 1: Vietnam eCommerce market in the fourth quarter of 2020
Source: iPrice insights (2020)

In the report of the Top eCommerce companies in Vietnam, updated by IPrice insights 
in the fourth quarter of 2020, Shoppee Vietnam continues to lead in terms of website traffic, 
reaching an average of 68.5 million visits per month. Thegioididong was followed by 31.4 
million visits per month, Tiki with 22.3 million visits per month, Lazada with 20.8 million 
visits per month, Dienmayxanh with 16.3 million visits per month and Sendo with 11.2 
million visits per month. If ranked by visits on the iOS mobile platform, the number one 
position belongs to Shopee Vietnam, the second is Lazada, the third is Tiki, and the fourth is 
Sendo. Besides, if ranked by visits on the Android mobile platform, the number one position 
still belongs to Shopee Vietnam, the second is Lazada, the third is Sendo, and the fourth is 
Tiki. With financial support from parent company SEA Limited, Shopee competes well on all 
fronts. Shopee Live feature is introduced in March 2019, advertising with Cristiano Ronaldo 
in September 2019, organizing the Shopee Show in November 2019, and then cooperating 
with Grab for fast delivery in December 2019. In the context of SEA Limited’s revenue in 
2019 increasing by 152% compared to 2018, Shopee will undoubtedly go far in the battle for 
market share. In early 2020, Shopee Vietnam introduced the Shopee Feed feature, which it 
said would “provide social features for users such as creating content to interact with friends, 
shoppers and sellers.”

In addition, Lazada Vietnam focuses on shopping activities combining entertainment 
such as Lazada Super Party, Guess the Price gameshow, and Lazada Music Festival. Since 
most of these activities are mobile applications, Lazada ranks second in terms of application 
users but only fourth in terms of website traffic. Meanwhile, Tiki chose to go slowly but 
surely to increase the user experience by launching the TikiLIVE Livestream feature and 
developing a warehouse and fast delivery system. As a result, iPrice’s report shows that 
excellent feedback for Tiki, makes them rank third nationwide in terms of visits to the 
website and iOS. Ultimately, Sendo focuses primarily on attracting new users. However, the 
eCommerce market is highly competitive, so Sendo has continuously lost market share to 
other competitors despite its efforts.
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The topic of factors affecting online shopping, mobile commerce, electronic money 
or eCommerce has always attracted much attention from managers, organizations and even 
researchers in the world and Vietnam. Typically, many research studies in many different 
fields have been successfully carried out globally. For example, Driediger and Bhatiasevi’s 
study focused on online departmental shopping in Thailand (2019); this study measured the 
adaptive eCommerce behaviour of gen Z in Jakarta, Indonesia (Lestari, 2019); a study in 
Chile about customer’s mobile shopping behaviour was studied by Saprikis et al. (2018). 
Over a more extended period, there is still much research on this area, typically studies focus 
on understanding the intention to use mobile shopping apps and their effect on the price 
sensitivity of consumers. Natarajan et al. (2017); Belanche et al. (2012) focused on Trust 
and personal factors in the TAM in the field of electronic public services. They studied many 
factors affecting the intended use behaviour and user online addition services in Spain. Javai 
et al. (2012) analyzed factors affecting the online shopping behaviour of consumers. Gahtani 
(2011) focused on the electronic transaction model by applying extended TAM carried out 
in Saudi Arabia. Crespo et al. (2009) researched the influence of perceived risk on online 
shopping behaviour.

In Vietnam, much research has also been done and is highly appreciated. For example, 
research on the impact of Trust on online shopping with the combination of TAM and TPB 
models by Ha and Nguyen (2019); studies about extending the theory of intended behaviour to 
explain the intention to use M-Commerce in Khanh Hoa by Nguyen et al. (2017); Vu (2017) 
studied the current status of consumers’ use of electronic payments, summarized, reviewed and 
evaluated the previous studies and models related to factors affecting electronic payments of 
consumers. In the study, Nguyen and Pham (2018) studied many factors affecting the project 
intend to use mobile commerce services of consumers in An Giang province. On that basis, 
they determine the factors affecting consumers’ decisions in using electronic payment methods. 

A new generation of consumers, gen Z (Z Generation - defined in this study as 
the generation born between 1995 and 2005), is entering the world and forming a new 
workforce, using and exploiting technology. New technologies, and most of all, make 
significant influences and breakthroughs in many fields, especially technology and the 
Internet. Therefore, the consumption behaviour of this generation certainly has many 
changes compared to the previous generation. On the other hand, many researchers have 
researched online consumption behaviour, but most of the research is prioritized in big cities 
and developed countries, mainly about consumer behaviour. On the other hand, Vietnam 
still does not have many studies on shopping intentions on the e-marketplace, especially 
gen Z. Firstly, Vietnamese studies mainly point out factors affecting online shopping or 
consumer behaviour. However, they have not focused intensely on shopping intentions in the 
e-marketplace. Second, Vietnamese researchers mainly research customers in general, but 
not much about the consumer behaviour of the emerging generation - gen Z. Third, foreign 
researchers have much research on the Z Generation in the world but there is no specific 
research in Vietnam. Therefore, the factors affecting online shopping in the e-marketplace of 
gen Z in Vietnam are still a relatively new topic and a reasonably large gap for researchers 
and current business leaders. 

The next of this paper is arranged as follows: In the second section, the literature 
review, conceptual framework and hypotheses are presented. In the 3rd section, regression 
findings and analysis are provided. The 4th section presented the conclusion and manager 
implications.
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2. Literature reviews
2.1. Some concepts related to research
Purchase intention is a potential customer’s willingness to buy that product (Elbeck et 

al., 2008). It is understood as the willingness to buy a particular product soon and is influenced 
by three factors: subjective norm, attitude and perceived behavioural control. Behavioural 
change is formed from three factors: Attitude towards behaviour Subjective norm and 
perceived behavioural control (Ajzen, 2002). Behavioural intentions are the preconditions 
that lead to behaviour. Thus, retail sales can be understood as the probability of a customer 
buying a good or service. To evaluate purchase intention, marketers use predictive modelling 
to support determine the likelihood of future outcomes based on historical data.

As defined in the Law on Protection of Consumer Interests of the National Assembly 
(2010), the consumer is “a person who buys and uses goods and services for consumption 
and daily life purposes of individuals, families and organizations.”

Consumer behaviour is the reactions of consumers under the influence of external 
stimuli and internal psychological processes through the decision process of choosing goods 
and services (Kotler et al., 2016).

Gen Z (also as post-millennials, the iGeneration, or the homeland generation) is the 
demographic cohort behind The Millennials. Many studies show that this generation seems 
to have been born with the knowledge of technology. According to Vision Critical’s (2020) 
estimation, gen Z is the most important customer of the global economy, in equal numbers 
with Millennials. Gen Z accounts for 1/7 of the total population in Vietnam, equivalent to 
more than 14.4 million people. Forbes Vietnam (2020) forecasts that by 2025, there will be 
two billion people globally, and Vietnam has 15 million people belonging to gen Z - a force 
contributing 21% to the labour force and accounting for 30% of the Vietnamese consumer 
force. In 2015, Epinion Global conducted an in-depth study of gen Z in Vietnam, with 710 
responses, discovering seven distinctive features of gen Z in Vietnam: Gen Z does not enjoy 
spending time outside; tends to be inseparable from mobile phones; become more sceptical 
of the Internet; quite interested in social issues; may have “failure to mature” syndrome; self-
printed and knowledgeable; the Internet is indispensable for them.

Consumer behaviour of gen Z. According to Decision Lab (2018), gen Z of Vietnam will 
directly consume 200 billion USD, affecting the parents’ consumption by 600 billion USD. 
Although still very young, the influence of gen Z on the market is enormous. Most decisions 
to buy food and drink for the family are made by gen Z. Not only decide the use of the above 
two groups of goods, but gen Z also decides on outside entertainment activities, dining and 
technology products such as smartphones, tablets, and laptops. Because of growing up in 
the information technology age, the indispensable things in the lives of these young people 
are said to be mobile phones (45%) and the Internet (21%). As social media becomes an 
increasingly important aspect of their daily life, people use these tools for different purposes, 
for example, to connect with friends and family (93%) and keep up to date with what is 
going on (73%). Notably, they also use social media channels to express their opinions and 
beliefs (55%) and report daily activities (42%). These things show that gen Z interacts a lot, 
has access to such information and interacts with brands in many channels. However, it is 
worth noting that despite having access to many brands and products, gen Z is less loyal to 
a brand and prefers to have new experiences. They are more willing to try new brands if 
they find them interesting despite already liking and using other brands. Nielsen Vietnam’s 
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research data shows that only 16% of Gen Z people carefully choose a brand before buying 
and do not like change. According to experts, this is also good because brands can attract the 
attention of Gen Z consumers to newly launched products.

ECommerce simply means buying and selling transactions through electronic devices 
connected to the Internet. ECommerce is now concretized as e-marketplaces, so it has 
characteristics such as allowing us to exchange goods, services, products, information and 
currency through the Internet or other methods and other electronic devices with network 
connectivity.

An e-marketplace is an eCommerce website that allows traders, organizations and 
individuals, who are not website owners or managers to sell goods or provide services 
(As defined in Clause 2 of Article 2 of Circular 46/2010/TT-BCT). The function of an 
e-marketplace is to be a bridge to help traders, organizations and individuals sell many goods 
on that eCommerce website; it will display product information, prices, status, and related 
information, contact of the store owner.

2.2. Related theories and models
The Theory of reasoned action (TRA), developed by Fishbein and Ajzen (1975) in social 

psychology, is based on the assumption that individuals rely on reason and systematically 
use available information systems to take action. This theory shows the most critical factor 
determining a consumer’s behaviour is their behavioural intention, not their attitude. An 
individual’s behavioural intentions are a combination of Attitudes and Subjective norms.

Bauer (1960) proposed the Theory of risk perception (TPR) that, consumers’ behaviour 
toward information technology products with Perceived Risk (abbreviation PR) related to 
products and online transactions. A product’s perceived risk represents a customer’s concern 
about losing functionality, financial loss, time-consuming, and lost opportunity when using 
the product. Perceived risks on online transactions include risks that may occur when 
consumers conduct online transactions, means such as confidentiality, safety and total risk 
when performing transactions.

With limitations in TRA, Ajzen (1991) improved this model into the Theory of planned 
behaviour (TPB). The theory has been widely used and researched in consumer behaviour, 
especially those relating to individual and community life quality. According to the theory 
of reasoned action, there is a high correlation between attitudes and Subjective norms on 
behavioural intentions and behaviour. However, there is an objection to the relationship 
between behavioural intentions and actual behaviour because behavioural intentions don’t 
always lead to enhanced actions but an individual’s control over the behaviour. Therefore, the 
new component is “Perceptual Behavioral control” to improve the prediction of behavioural 
intentions and actual behaviour, and at the same time, add the disadvantage of TRA that the 
thingness does not always appear with behaviour (Ajzen, 1991). The Technology Acceptance 
Model (TAM) developed by Davis (1989) and Bagozzi (1992) explains the factors related to 
technology acceptance and intention to use technology.

Based on TRA theory, the TAM goes deeper into explaining consumers’ behaviour of 
accepting and using technology through two primary factors that directly impact consumers’ 
attitudes and intentions: Perceived usefulness (abbreviation PU) and Perceived ease of use 
(abbreviation PE). PU is defined as “the degree to which a person believes that using a 
particular system will improve his or her job performance”, and PE is “the degree to which a 
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person believes that a particular system can be used without effort.” (Davis, 1989). External 
variables (exogenous variables) will influence these factors, such as different training, 
opinions, or concepts in using the system. Compared with the two previous models TRA and 
TPB, TAM is the most applied model in explaining the acceptance behaviour of technology 
and services.

The original TAM has certain limitations in conducting consumer acceptance research 
for technology systems or products and services; specifically, TAM is designed based on 
human situations. Use technology that organizations in their day-to-day operations mandate. 
The person paying for these services is not the person directly using them. In many cases, 
the use of technology is determined by the organization’s business strategy or operational 
interests. Therefore, TAM only focuses on the benefits of using technology, ignoring the 
necessary costs that users have to spend to make the final decision to use or not use technology. 
(Zeithaml, 1988). According to Van der Heijden (2004), TAM is designed as a research 
model of ergonomic systems that aims to benefit users, such as increasing task performance. 
At that time, the joy factor of the benefits of using the product or service was not considered 
an essential factor. Therefore, the authors extended the original TAM in their studies with the 
participation of other factors besides the two initial factors: PU and PE. The TAM2 model 
in the study by Venkatesh and Davis (2000) adds two additional factors to overcome the 
limitations of the original model, which are voluntary and compulsory. Moreover, in 2008, 
Venkatesh and Bala studied and extended the TAM into the TAM3 model.

A study on online grocery shopping in Thailand by Driediger and Bhatiasevi (2019) 
has studied many factors affecting consumers’ intention to buy online groceries in Thailand. 
However, the two factors of Visibility and Perception of Risk are not claimed to impact PU.

In another study on measuring the E-commerce adaptive behaviour of gen Z in 
Jakarta, Indonesia, conducted by Lestari (2019), the study results concluded that individual 
creativity has a positive impact on Attitude but does not affect the intention to accept 
eCommerce. Personal competence has a positive effect on both attitudes and intentions to 
use an e-marketplace PU also has a positive impact on attitudes and intentions to use an 
e-marketplace Risk perception harms both attitudes and intentions to use an e-marketplace. 
Attitudes motivate students to accept e-marketplace.

However, the study has some limitations. First, a self-report was used to measure 
behaviour. Self-reporting will lack objectivity, which may produce misleading results. 
Second, users may not respond to perceptions realistically, mainly it is just their simple 
thoughts, but in fact, they will not act like that. Third, the sample only includes users in 
Jakarta, which is local to a specific region, and does not carry the same meaning for other 
countries and regions, especially Vietnam. Fourth, the data used in this paper is taken from 
a management questionnaire at a single point in time, which is short-term in nature for a 
particular time.

In a study in Chile on the mobile shopping behaviour of consumers by Saprikis et al. 
(2018), the results show that the factors of Trust, Personal Competence, Relationship, and 
Enjoyment positively impact PU, thereby impacting the intention to shop on mobile of the 
users. Besides, the creativity factor positively affects Perceived ease of use (abbreviation is 
PE) and thereby positively affects the intention to Shop, while the factor of Anxiety has a 
negative effect on the PU.
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A comprehensive analysis of online shopping behaviour by Rehman et al. (2011) shows 
that many factors affect buying online intention in Pakistan, based on the extended TAM. The 
results show that the Trust factor positively impacts PU and PE. The Personal competency 
factor also has a positive impact on Attitude, having a positive impact on consumer purchase 
intention. Besides, the element of Interest also has a positive impact on consumers’ purchase 
intention. In contrast, the factor of perceived risk harms consumers’ online purchase intention 
in Pakistan.

Belanche et al. (2012) combined Trust and personal factors into the TAM in electronic 
public services; the author studied many factors affecting the intended behaviour of using 
the only public service in Spain based on the TAM. The results show that the factors of PU, 
PE, and Trust all positively impact attitude, and have a positive impact on intent to use the 
online service in Spain.

Besides, some limitations of the study are still unavoidable. Firstly, the study was 
only conducted with consumers in Ho Chi Minh City, the results would better represent 
the market if the study was carried out in many other provinces in the country. Secondly, 
the study sample was selected by the conventional method in the form of non-probability 
sampling. Although it is guaranteed according to the theory of sampling, the generalizability 
of the study is not high. Third, this study only considers a few essential factors; in addition 
to these factors, there can be many other factors affecting the consumer’s purchase intention 
that has not been mentioned 

2.3. Hypotheses and proposed research models
After studying the overview, the theory of factors affecting the intention to buy on the 

e-marketplace of gen Z in Vietnam, from that, the hypotheses and proposed research model 
are proposed as follows:

Perceived usefulness (PU) and Perceived ease of use (PE). The relationship between 
PE and PU, PE can influence the PU, has been shown in many studies, including Davis 
(1989) and King and He (2006). Definitions imply, they were initially intended to measure 
people’s acceptance of technology in the work environment, but have long been delivered 
and tested in various fields (Yousafazai et al., 2007)

Several studies, in different fields, such as mobile commerce (Wu & Wang, 2005), 
eCommerce (Ha & Stoel, 2009) and online banking (Lai & Li, 2005), has shown PE has 
a positive effect on extreme the PU to a significant extent. Some studies have shown that 
PE has a positive impact on Purchase intention (IU) (Saadé & Bahli, 2005; Lallmahamood, 
2007).

The impact of PU on Purchase intention has also been positive in a study conducted in 
Thailand in the education sector (Bhatiasevi & Naglis, 2015). A positive relationship is also 
supported by the research of Klopping and McKinney (2004) in E-commerce. In addition, 
this relationship was further confirmed in cellular research by Kim and Garrison (2009).

In a study on online department store shopping in Thailand by Driediger and Bhatiasevi 
(2019), all three relationships confirmed, PE has a positive effect. PE and PU also positively 
affect to purchase intention 

Hypothesis H1: Perceived usefulness positively influences the purchase intention on 
the e-marketplace of gen Z in Viet Nam 
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Hypothesis H2: Perceived ease of use positively influences the purchase intention on 
the e-marketplace of gen Z in Viet Nam 

Hypothesis H3: Perceived ease of use positively Perceived usefulness in purchasing 
good on the e-marketplace of gen Z in Viet Nam.

Subjective norm (SN) is derived from TRA and considered as “the opinion of those 
whom he considers important, think he should or should not perform the behaviour in 
question” (Ajzen & Fishbein, 1980). In the context of this research, consumers will purchase 
on e-marketplace if they feel that their influencer thinks this is the right thing to do. Subjective 
norm has been shown to have a positive relationship with PU in TAM (Venkatesh & Davis, 
2000).

Kim et al. (2009) further confirmed this relationship in research regarding US consumers’ 
readiness to adopt mobile technology in the fashion industry. In addition, a meta-study on 
the positive relationship between SN and PU was also performed by Schepers and Wetzels 
(2007). Besides, the relationship is again confirmed in a study on online department store 
shopping in Thailand by Driediger and Bhatiasevi (2019). 

Hypothesis H4: Subjective norm positively influences Perceived usefulness in 
purchasing goods on the e-marketplace of gen Z in Vietnam.

Visibility (VIS). The visibility stems from Rogers’ innovation theory (2010). In 
combination with the TAM, VIS has been investigated by Karahanna et al. (1999). Kurnia 
and Chien (2003) and Karjaluoto et al. (2010) confirmed VIS positively influences consumer 
attitudes on the research of the adaptability of information technology consumers over the 
years. However, all research used primitive TAM that included the attitude variable towards 
technology, a variable removed in the extension of TAM due to its weak predictive power 
(Venkatesh & Davis, 2000). In addition, numerous studies confirm a positive relationship 
between the Visibility of consumers’ information and PU (Miller & Khera, 2010). Driediger 
and Bhatiasevi (2019) didn’t confirm the above relationship. The studies on the relationship 
between VIS and PU are still limited, and we aim to close this gap.

Hypothesis H5: Visibility positively affects Perceived usefulness in purchasing on the 
e-marketplace of gen Z in Vietnam.

Perceived risk (PR). PR was incurred when using the technology of innovation theory, 
it includes several aspects, such as financial risk; social risk; psychological risk; operational 
risk; rights risk; etc. (Rogers, 2010). For this study, the author will classify Risk Perception 
as a combination of performance, timing and privacy risk. Lu et al. (2005) have shown that 
perceived risk negatively affects PU when using online applications. The negative level 
of perceived risk to PU in online shopping behaviour was also confirmed by Crespo et al. 
(2009). A negative relationship was also reported in research on automated banking for 
senior US consumers (Rose & Fogarty, 2006). 

Hypothesis H6: Perceived risk harms perceived usefulness in purchasing products on 
the e-marketplace of gen Z in Viet Nam.

Trust (T). Trust refers to the security of payment when shopping, the confidentiality 
of personal data, reliability after purchase and full compliance with the term and conditions 
of each store on the e-marketplace. Saprikis et al. (2018) show that in the field of mobile 
commerce, it has been shown that Trust has a positive effect on PU, but with PU, it is not 
confirmed. Ha and Stoel (2009), also show that online shopping also gives similar results, 
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which means that Trust has a substantial impact on PU, but with PE, research still cannot be 
confirmed. Al-Gahtani (2011) shows that both hypotheses about the above relationship are 
confirmed: Trust has a positive effect on PU and Trust has a positive effect on the PE of the 
system. 

Hypothesis H7: Trust positively affects perceived usefulness in purchasing goods on 
the e-marketplace of gen Z in Vietnam.

Hypothesis H8: Trust positively influences the perception of ease of use in purchasing 
goods on the e-marketplace of gen Z in Vietnam.

Enjoyment (ENJ). According to Davis et al. (1992), Enjoyment is defined as “The 
degree to which computer activity is perceived as enjoyable in its own right.” In the context 
of our study, Enjoyment can be understood as the extent to which users perceived purchases 
on the e-marketplace as enjoyable. According to a study by Venkatesh (2000), enjoyment 
positively impacts PE and PU. Mun and Hwang (2003) - a study on information systems, also 
found a positive relationship between enjoyment and PE and between enjoyment and PU. 
Both relationships were also confirmed in a study on teachers’ intention to use technology 
by Teo and Noyes (2011). In Ha and Stoel’s (2009) study on eCommerce acceptance in 
universities, the relationship between Enjoyment and PU was also confirmed. In addition, 
in a study on online grocery shopping in Thailand by Driediger and Bhatiasevi (2019), 
Enjoyment was also confirmed to positively impact PU and PE.

Hypothesis H9: Enjoyment has a positive effect on perceived usefulness in purchase 
intention on the e-marketplace of gen Z in Viet Nam 

Hypothesis H10: Enjoyment has a positive effect on the perception of ease of use in 
purchase intention on the e-marketplace of gen Z in Viet Nam 

Personal Competencies (SE). Personal competencies define an individual’s beliefs 
about his or her ability to act in a particular way and obtain desired results (Bvura, 1977). 
Applying this concept in E-commerce means that customers feel competent enough to 
find information, make a purchase online, and remain comfortable and safe throughout the 
process (Wu et al., 2007). In this study, Personal Competencies describe the extent to which 
customers feel that going to an e-marketplace to shop is easy for them and does not require 
much effort. Personal competencies in many previous studies have mainly focused on the 
consumer’s ability to use a computer, which is the user’s assessment of how comfortable 
they are when using the computer (Compeau and Higgins, 1995). Computer usability affects 
customers’ computer anxiety and, in turn, impacts PU and PE. Besides, Rehman et al. (2013) 
also confirmed the above relationships: Personal competence positively impacts PU and PE. 
Therefore, the author proposes the following hypothesis:

Hypothesis H11: Personal competence positively affects the perception of ease of use 
in purchase intention on the e-marketplace of gen Z in Vietnam.

Hypothesis H12: Personal competence positively influences the PE in purchase 
intention on the e-marketplace of gen Z in Vietnam.

2.4. Research method 
First of all, based on the theoretical basis and practical problems mentioned above, 

several main tasks need to be performed in an objective and scientific order and logically 
arranged. In-depth interviews with survey subjects carried out qualitative research. A 
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study with the object of gen Z was done first to explore the study concepts and adjust and 
supplement the scale. A study with a group of experts (10 people are behavioural scientists 
and entrepreneurs in the online market) was continued to confirm and adjust the scale. The 
qualitative research results redefine the proposed study’s conceptual components and adjust 
and supplement the scale. Also, evaluate the use of terminology in the questionnaire to adjust 
some questions and terms appropriately before conducting formal quantitative research. 
A focused random sample (Cluster) is applied to study subject gen Z collected in many 
provinces of Vietnam.

3. FINDINGS AND ANALYSIS
3.1. Research sample characteristics

Total samples Numbers (600) 100%

Ho Chi Minh city 251 41,8%

Ha Noi 136 22,7%

Da Nang 111 18,5%

Can Tho 50 8,3%

Other 52 8,7%

Men 355 59,2%

Woman 245 40,8%

Student 265 43,3%

Hotel, tourist 85 13,7%

Technology 65 10,8%

Finance and Bank 70 8,2%

Real estate brokerage profession 40 4,7%

free trade 18 3,0%

Other 91 16,3%

People with no income 218 36,3%

People with an income of less than 5 million VND 229 38,2%

People with income from 5 to 10 million VND 119 19,8%

People with income over 10 million VND 34 5,7%

3.2. Rating scale
Nine factors are measured and calculated Cronbach alpha coefficient through SPSS 

software. The findings show that the scales are reliable. All scales have a total variable 
correlation greater than 0.7 (> 0.3) and Cronbach alpha coefficient greater than 0.9, so all 46 
scales are satisfactory and accepted.
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Using the Principal extraction method, study the Axis Factoring with promax rotation 
(Gerbing and Erson, 1988) with a factor loading ≥ 0.5 (Hair et al., 1998). Based on the 
analysis results and the Eigenvalue criterion greater than 1, there are nine factors extracted. 
The Cumulative % value indicates that the first nine factors explain 72,292% of the variation 
in the data. The results show that all scales are satisfied. The model has not changed.

3.3. Confirmatory factor analysis CFA
There are nine components in the research model from EFA. Results of CFA analysis 

with TLI (0.959) and CFI (0.962) values ≥ 0.9; A GFI (0.884) > 0.8 is acceptable (Bentler 
and Bonelt, 1980); CMIN/df (1750) ≤ 5 (Hair et al., 2010); RMSEA (0.035) ≤ 0.08 (Steiger, 
1990), shows that the research model is suitable for market information. In terms of testing 
converged value, test reliability of the scale, and discriminant value all meet the standard 
criteria.

3.4. Structural Model SEM
From the analysis through the SEM model, it is confirmed that Trust, Enjoyment, and 

Personal competencies directly influence PE, thereby affecting Purchase Intention. Besides, it 
can be asserted that all variables directly influence PU, which affects Purchase intention (IU).

Summarizing the data from the above analysis, we came up with the following outcome 
model:

Figure 4. Analysis result of the linear structural model
With the coefficient R2 = 0.569 of PU, the explanation of the independent variables 

affects 56.9% of the intermediate variable PU. Similarly, with the coefficient R2= 0.503 of PE, 
explaining the independent variables affects 50.3% of the intermediate variable PE. Finally, 
R2 = 0.438 of the IU variable explains the 43.8% impact from the independent variables to 
the dependent variable Purchase intention of gen Z in Vietnam.
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4. RESULTS AND DISCUSSION
The research results show that there is a positive influence of PU and PE on the intention 

to purchase an e-marketplace (IU), with some managerial implications. The proposed value 
is to increase purchasing in the e-marketplace through increasing PU and PE.

Table 4. Hypothesis test results

Hypotheses Relationship
Standardized 

beta
p-value Results

H1 PUIU 0.454 *** Accepted
H2 PE IU 0.266 *** Accepted
H3 PE PU 0.468 *** Accepted
H4 SN PU 0.069 0.083 Reject
H5 VIS PU 0.145 *** Accepted
H6 PR PU -0.146 *** Accepted
H7 T PU 0.056 0.170 Reject
H8 T PE -0.016 0.715 Reject
H9 ENJ PU 0.237 *** Accepted
H10 ENJ PE 0.162 *** Accepted
H11 SE PU 0.106 0.058 Reject
H12 SE PE 0.632 *** Accepted

Through the test results, some managerial implications are proposed as follows:
Improve PU through enhanced visibility (VIS). For the purchasing intention in the 

e-marketplace of gen Z in Vietnam, the attitude, accessibility, and influence of the surrounding 
environment are fundamental. Study findings show that consumers evaluate that visibility 
significantly impacts purchase intention in the e-marketplace of gen Z in Vietnam. Therefore, 
businesses should focus on increasing Strategies to influence the surrounding environment on 
gen Z. To improve the quality of this activity; businesses need to focus on a few key points as 
follows: (1) businesses need to focus on increasing the visibility, the popularity of purchases 
on the e-marketplace in public places, famous places that people can observe. The purpose 
is not only to increase users, but also to help gen Z see that many people are buying on the 
e-marketplace, thereby increasing the purchase intention on the e-marketplace of gen Z. in 
Viet Nam; (2) businesses need to increase communication, focusing on people who have a 
significant influence on gen Z: family members, friends and acquaintances, people that gen 
Z feels essential, people who have much influence on the behaviour of gen Z. For example, 
these people can be public figures (KOLs) who influence gen Z, or simply influencers on 
the social network (Influencer). These KOLs often have a powerful impact on the behaviour, 
especially of the current gen Z in Vietnam.

In addition, friends and relatives are also the people who have a significant influence 
on the behaviour of gen Z. Therefore, businesses should focus on affiliate marketing 
programs with referral commissions. Special offers so that those who know or have used 
will recommend to their friends and relatives, thereby attracting attention and enhancing 
the purchase intention on the e-marketplace of gen Z in Viet Nam. In addition, the loyalty 
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and loyalty programs also help users refer friends and relatives to join the e-marketplace. 
Several Vietnamese e-marketplaces have been implementing perfect solutions, focusing on 
entertainment, diary entries, and bonus games for the users to introduce their friends and 
relatives to join the exchange, thereby enhancing the purchase intention on the e-marketplace 
of gen Z in Vietnam. In addition, businesses need to strengthen communication strategies. 
The marketing process must be flexible in applying communication channels to convince 
the most customers, it is essential to include influencers to reach the audience effectively, as 
experts, and experienced consultants say. In addition, businesses need to focus on marketing 
activities and set up events that attract many participants to enhance exchanges with loyal 
customers and share good experiences with the products of those who know to participate.

5. CONCLUSIONS AND MANAGEMENT IMPLICATIONS
Enhancing PU through PR for the purchase intention on the e-marketplace of gen Z 

in Vietnam, Perceived Risk is critical. Study results show that consumers assess that risk 
perception has a significant impact on the purchasing intention in the e-marketplace of gen 
Z in Vietnam. Therefore, businesses should focus on increasing strategies to influence gen Z 
Perceived Risk.

Managers need to focus on a few key points as follows:
 (1) Managers need to focus on improving the safety of payment when buying a 

product on the e-marketplace. Insecure payment is one of the main obstacles that make 
gen Z undecided to buy products on the e-marketplace, as it can lead to loss of money or 
disclosure of payment information. Therefore, managers should promote banking linkages, 
build payment systems to improve security and safety, and at the same time communicate so 
that users are aware of that safety.

(2) Managers need to focus on the security of personal information when making 
purchases on the e-marketplace. Enterprises need to improve the appropriate security mode 
in transactions with customers, and statistics on unusual activities and transactions arising 
in the system. Businesses should proactively set technical requirements for the user to use 
strong passwords during transactions to contribute to improving information security and 
preventing illegal intrusion and appropriation activities. Regulations on classification and 
control of internal information users are encouraged to be proactive in protecting their 
data, and detailed notice to the user about the reason and purpose of use when the business 
collects information. Instruct and warn users on how to identify suspicious behaviour on 
the website so they can quickly respond if something goes wrong. Businesses need to set up 
privacy rights for customers through personal accounts to determine for themselves what 
information needs to be protected, what information to allow or not to allow access and 
help them see the information security process to ensure that information is not leaked. It 
is necessary to improve the transportation system to ensure on-time delivery when buying 
goods on the e-marketplace because most consumers, especially gen Z, always have the 
mentality of wanting to receive goods as soon as possible. Enterprises can expand their 
association with transport units, strengthen management and operational constraints, and 
develop more self-operated delivery units. One essential thing, businesses need to focus 
on improving the quality of goods when buying goods on the e-marketplace. Enterprises 
must improve product quality and focus on customer care and after-sales to meet and retain 
customers, especially gen Z in the current era of technology.
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They enhance PU and PE through enhancing Enjoyment (ENJ). For the purchase 
intention on the e-marketplace of gen Z in Vietnam. Study findings show that consumers 
assess that enjoyment significantly impacts purchase intention in the e-marketplace of gen 
Z in Vietnam. Therefore, businesses should focus on increasing Strategies to improve gen 
Z’s enjoyment. Managers need to focus on a few key points: (1) focus on perfecting the 
job. Buying goods on the e-marketplace will make gen Z feel happy because of the benefits 
it brings. This benefit can come from buying goods at a cheaper price, more convenient 
shipping, not having to spend many shipping fees, and especially being able to choose many 
goods, compare and order quickly. Without wasting time going out, (2) focus on perfecting 
so that buying goods on the e-marketplace will make gen Z feel comfortable when buying; 
(3) focus on perfecting so that buying goods on the e-marketplace will make gen Z passionate 
and excited. For example, businesses can launch large discount packages to help gen Z 
buy goods at meagre prices, utterly free shipping programs, discount codes, and coin-back 
programs to help US consumers feel very excited when buying on the e-marketplace.

Enhancing PE through Improving Personal Competencies (SE) For gen Z’s E-commerce 
Purchase Intention in Vietnam, Personal Competencies are very important. The study’s 
results show that personal competencies have a significant impact on the purchase intention 
in the e-marketplace of gen Z in Vietnam. To improve Perceived Ease of Use, managers need 
to focus on a few key points: (1) guide people to acquire the necessary knowledge and skills 
to make purchases on the e-marketplace easily. Managers can build a more straightforward 
accessible shopping interface and fastest payment so that gen Z can buy only with essential 
knowledge of e-marketplace; (2) the purchase process needs to be the most streamlined, and 
the customer’s selection and evaluation of products are also the fastest.

Although the study has significant theoretical and practical contributions, it still has 
many limitations. Some of the following limitations of the study are mentioned below:

Firstly, the study was only conducted in a short period, the number of survey samples 
was still low compared to expectations, and the representative ability of the sample was still 
not high, so there may be errors in the reporting process of fact-based data. It is expected that 
there will be more studies in the future to clarify the relationship in the model further.

Second, the sampling method is a concentrated random method, so the representativeness 
is limited.

Third, this study only considers the direct impact of PU and PE without considering other 
important factors that may have a purchase intention on the e-marketplace of gen Z in Vietnam. 
Therefore, this is the limitation of the research model and the direction for further study.
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Tóm tắt: Logistics xanh được hiểu là hoạt động logistics gắn với đảm bảo 
phát triển xanh, hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh gia tăng của thương 
mại điện tử, yêu cầu đối với dịch vụ logistics (vận tải, bao bì bao gói,...) nhiều hơn, 
nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, 
ảnh hưởng của các hoạt động logistics tới môi trường dường như trầm trọng hơn. 
Hướng đến logistics xanh là cách thức duy nhất để đạt mục tiêu phát triển bền 
vững. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự 
chấp nhận của khách hàng đối với logistics xanh trong giao hàng chặng cuối trên 
địa bàn thành phố Hà Nội thông qua kỹ thuật phân tích đa biến. Kết quả nghiên 
cứu từ 341 khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng chặng cuối cho thấy rằng có 04 
nhân tố ảnh hưởng tích cực đến sự chấp nhận logistics xanh bao gồm: (1) yếu tố 
kinh tế, (2) mối quan tâm về môi trường, (3) sự hữu ích của các giải pháp logistics 
xanh và (4) hiểu biết về logistics xanh. Trong đó, yếu tố kinh tế có ảnh hưởng 
lớn nhất. Bài viết cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp 
logistics trong việc kiểm soát các nhân tố nêu trên nhằm đạt được sự chấp nhận 
của khách hàng. Từ đó, một số hàm ý chính sách đối với cơ quan quản lý nhà nước 
cũng như các doanh nghiệp logistics được đề xuất nhằm củng cố sự chấp nhận của 
khách hàng đối với logistics xanh trong giao hàng chặng cuối.

Từ khoá: giao hàng chặng cuối, logistics xanh, sự chấp nhận của khách hàng. 

THE FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ ACCEPTANCE OF 
GREEN LOGISTICS IN LAST-MILE DELIVERY FIELD IN HANOI

Abstract: The term “green logistics” refers to logistical operations that 
support environmentally friendly growth and minimize pollution. In the context 
of increasing e-commerce, the need for logistics services (shipping, packing, 
etc.) is growing, especially in big cities like Hanoi and Ho Chi Minh City. As 
a result, logistics activities have a more negative influence on the environment. 
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The only way to fulfil the objective of sustainable development is to move toward green 
logistics. In light of this, this study uses a multivariate analysis technique to assess the 
variables affecting consumers’ acceptance of green logistics in last-mile delivery in Ha Noi. 
The research result from 341 respondents shows that there are 04 factors positively affecting 
customers’ acceptance, including (1) economic factors, (2) environmental concerns, (3) the 
usefulness of green logistics solutions and (4) knowledge of green logistics. Importantly, the 
effect of an economic factor on customer acceptance is by far the most significant. The study 
has also demonstrated the benefits and drawbacks of Logistics service providers (LSPs) 
in controlling the aforementioned elements to achieve customers’ acceptance. Therefore, 
implications for the state and LSPs have been proposed to strengthen customers’ acceptance 
of green logistics in last-mile delivery field.

Keywords: Customers’ acceptance, green logistics, last-mile delivery. 

1. Giới thiệu
Thành phố Hà Nội tuy phố chỉ chiếm 8,2% dân số Việt Nam nhưng tham gia vào 30% 

giá trị giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) của cả nước (VECOM, 2022). Cùng với sự 
phát triển của TMĐT, giao hàng chặng cuối trên địa bàn thành phố cũng chứng kiến sự tăng 
trưởng mạnh mẽ, đi kèm với đó là những tác động tiêu cực của các hoạt động này tới môi 
trường như tình trạng tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông; ô nhiễm không khí và 
tiếng ồn; gia tăng lượng khí carbon phát thải. Nhằm giảm thiểu các tác động này, các doanh 
nghiệp logistics đã triển khai xanh hóa hoạt động logistics trong giao hàng chặng cuối. Tại 
Việt Nam, theo tìm hiểu của nhóm tác giả, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra xem khách 
hàng chấp nhận logistics xanh trong giao hàng chặng cuối như thế nào? Và vì thế không phải 
doanh nghiệp nào cũng có thể biến logistics xanh trở thành một năng lực cạnh tranh cốt lõi 
của mình. 

Với mục tiêu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận logistics xanh trong 
giao hàng chặng cuối trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số đề xuất cho các bên 
liên quan, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật phân tích đa biến. Mẫu phiếu khảo sát được 
xây dựng và hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của 6 khách hàng (pilot test). Nhóm tác giả nhận 
được phản hồi của 341 khách hàng, là các phiếu hợp lệ dùng cho nghiên cứu.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Mô hình logistics xanh trong giao hàng chặng cuối
Jazairy (2020) và Arkadiusz (2019) đã chỉ ra logistics xanh đối với giao hàng chặng 

cuối bao gồm 5 khía cạnh: (1) xanh hóa vận tải, (2) xanh hóa hoạt động đóng gói, (3) xanh 
hóa kho bãi, (4) xanh hóa phân phối và (5) logistics ngược.

l Xanh hóa vận tải
Một số chỉ tiêu cơ bản để đánh giá triển khai vận tải xanh là nhiên liệu xanh sử dụng 

trong hoạt động vận tải; hiệu quả trong quản lý lộ trình vận tải xanh; hiệu suất của phương 
tiện vận tải; hiệu quả trong sắp xếp chuyến hàng.

l Xanh hóa hoạt động đóng gói
Các sản phẩm có bao bì xanh ra đời nhằm tạo ra các sản phẩm tiện lợi, an toàn cho sức 

khỏe con người, an toàn cho môi trường sống. Người tiêu dùng lựa chọn bao bì xanh cũng 
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là một cách họ thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự tồn vong chung của toàn xã hội. 
Doanh nghiệp sử dụng bao bì xanh thể hiện được đạo đức kinh doanh và nâng cao hình ảnh 
của mình trong mắt khách hàng.

l Xanh hóa kho bãi
Kho xanh bao gồm năng lượng sử dụng trong kho và các trang thiết bị thân thiện môi 

trường, doanh nghiệp sử dụng phần mềm đa chức năng, robot để quản lý và vận hành kho. 
Các doanh nghiệp có thể nghĩ đến năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, địa nhiệt, gió, 
sinh khối, thủy điện,.... Giảm bớt giấy tờ sử dụng trong vận hành kho cũng góp phần hạn chế 
lượng cây xanh bị chặt, góp phần bảo vệ môi trường.

l Xanh hóa hoạt động phân phối
Thông thường, mạng lưới phân phối được thiết kế cho phép khách hàng nhận/ gửi hàng 

tại một số địa điểm tương đối dễ dàng tiếp cận, chẳng hạn như sạp báo, trung tâm mua sắm, 
trạm xăng, cửa hàng tạp hóa. Tại các địa điểm này, khách hàng chi trả mức phí thấp hơn so 
với giao hàng chặng cuối tận nhà nhưng không làm tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng do 
thời gian mở cửa bị hạn chế. Một giải pháp khác khắc phục được nhược điểm về thời gian 
giao nhận hàng, là tủ khóa thông minh (smart locker) - nơi khách hàng có thể lấy và gửi một 
bưu kiện bất cứ lúc nào bất kể ngày hay đêm.

l Logistics ngược
Tỷ lệ sản phẩm bị trả lại trong thương mại điện tử là khoảng 20 - 30%, cao hơn gấp 

đôi so với bán lẻ truyền thống (hơn 9%) (Pierce L, 2017), Hàng hóa được mua trên các sàn 
TMĐT thường bị hoàn trả với lý do không đáp ứng được mong đợi của người mua; hay lỗi 
kỹ thuật. Chính sách của các sàn TMĐT cho phép khách hàng hoàn trả sản phẩm mà không 
cần đưa ra lý do quá cụ thể (Arkadiusz, 2019). Thực trạng này làm cho việc đưa hàng ngược 
trở lại chuỗi cung ứng tốn kém chi phí và gây ô nhiễm môi trường bằng việc thải khí CO2.

2.1.2. Cơ sở lý luận về sự chấp nhận của khách hàng
Theo Schmidt (2017) “sự chấp nhận của khách hàng mô tả sự đồng ý, thuyết phục tạm 

thời của khách hàng để mua, thuê hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống sản phẩm - 
dịch vụ. Mức độ chấp nhận có thể định lượng được trên thang đo liên tục (không nhị phân)1 
và phụ thuộc vào các khía cạnh khiến tăng hoặc giảm mức độ chấp nhận của khách hàng”.

Cần phân biệt “sự chấp nhận” của khách hàng với một số khái niệm liên quan như “sự 
hài lòng”, “giá trị cảm nhận”, “sự trung thành” và “sở thích” của khách hàng. Trong đó, “sự 
hài lòng” là thuật ngữ dường như rất gần với “sự chấp nhận”. Tuy nhiên, vì sự hài lòng chỉ 
được xem xét sau khi khách hàng sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ, nên nó đã bỏ qua yếu tố 
thông qua, hay đồng ý một sản phẩm, dịch vụ mới (Schmidt, 2017), hay những yếu tố xảy 
ra trước khi khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách 
hàng có thể đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp về doanh số hay lợi nhuận, tuy nhiên nếu 
chỉ tập trung vào sự hài lòng của khách hàng sẽ khiến doanh nghiệp bỏ qua các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự chấp nhận, đặc biệt là khi doanh nghiệp đưa ra các giải pháp hoặc sản phẩm, 
dịch vụ mới chưa từng được sử dụng trước đó.

2.1.3. Cơ sở lý luận về sự chấp nhận của khách hàng đối với logistics xanh trong giao 
hàng chặng cuối

Nghiên cứu của Sajid và cộng sự (2021) chỉ ra rằng khách hàng chấp nhận logistics 

1. Chấp nhận hoặc không chấp nhận
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xanh thông qua các hành vi như: (1) chấp nhận chi trả thêm chi phí để có được dịch vụ 
logistics xanh; (2) chấp nhận sử dụng các giải pháp logistics xanh (bao bì xanh, vận tải 
xanh, điểm nhận hàng tập trung, tủ khóa thông minh, logistics ngược,...) cho dù có những 
sự bất tiện với tư cách là người tiêu dùng. Sự chấp nhận của khách hàng sẽ đảm bảo họ có 
phản ứng tích cực đối với logistics xanh, do đó giảm nguy cơ logistics xanh gây ra bất kỳ 
tác động tiêu cực nào đối với nhu cầu hay sự hài lòng của khách hàng (ví dụ: khách hàng có 
thể không đồng ý trả thêm tiền hay không đồng ý chuyển sang các hành vi tiêu dùng xanh).

Nghiên cứu của Brahme và Shafighi (2022) chỉ ra rằng sự chấp nhận của khách hàng 
đối với logistics xanh được thể hiện ở việc khách hàng chấp nhận các phương thức giao 
hàng xanh.

2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu
Sau khi phân tích các nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả tổng hợp các nhân tố chính ảnh 

hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng đối với logistics xanh như sau:
Bảng 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng đối với logistics xanh

STT Nhân tố ảnh hưởng Tham khảo
1 Yếu tố kinh tế Sajid & cộng sự (2021); Wang & cộng sự (2019)
2 Mối quan tâm về môi trường Sajid & cộng sự (2021); Zhang & cộng sự (2018); 

Koshta & cộng sự (2022)
3 Hiểu biết về logistics xanh Brahme & Shafighi (2022)
4 Quy chuẩn chủ quan Sajid & cộng sự (2021); Koshta & cộng sự (2022)
5 Sự hữu ích của các giải pháp 

logistics xanh
Brahme & Shafighi (2022); Kaoy & cộng sự (2020); 

Khan & cộng sự (2019)

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp
Mô hình nghiên cứu với các giả thuyết nghiên cứu như sau:

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

 Nguồn: nhóm nghiên cứu
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Các giả thiết nghiên cứu được đưa ra như sau:
v Mối quan tâm về môi trường
Mối quan tâm về môi trường là những lo lắng của một người về chất lượng không khí, 

chất lượng nguồn đất, nguồn nước,... và những tác động có hại của con người đối với môi 
trường cũng như những suy nghĩ và thái độ đối với các biện pháp giải quyết nhằm cải thiện 
vấn đề về môi trường (Hopwood & cộng sự, 2005; Schuitema & cộng sự, 2013). 

Nghiên cứu của Nnorom và cộng sự (2009) cung cấp bằng chứng về ảnh hưởng trực 
tiếp của mối quan tâm về môi trường đến ý định tái chế sản phẩm của khách hàng. Đối với 
hành vi sẵn sàng chi trả để được sử dụng dịch vụ xanh, Wei và cộng sự (2018) gợi ý rằng 
những người thiếu đi mối quan tâm về môi trường sẽ ít có khả năng chi trả cho các dịch vụ 
xanh hơn. Tương tự, Konuk (2018) chỉ ra rằng những người có mối quan tâm mạnh mẽ đến 
vấn đề môi trường sẽ chi trả mức giá cao hơn cho sản phẩm/dịch vụ xanh. Giả thuyết nghiên 
cứu được đưa ra như sau:

H1: Mối quan tâm về môi trường có tác động tích cực đến sự chấp nhận logistics xanh 
của khách hàng.

v Yếu tố kinh tế
Yếu tố kinh tế xem xét đến mức thu nhập của khách hàng và đánh giá của họ xem các 

giải pháp logistics xanh có xứng đáng được chi trả mức giá cao hơn không. Nghiên cứu đưa 
ra giả thuyết:

H2: Yếu tố kinh tế có tác động tích cực đến sự chấp nhận logistics xanh của khách hàng.
v Hiểu biết về logistics xanh
Hiểu biết về logistics xanh là những thông tin, sự kiện mà một người có được về 

logistics xanh thông qua học tập hoặc kinh nghiệm. Đó có thể là những am hiểu về pháp luật, 
hay về mô hình logistics xanh. Giả thuyết nghiên cứu được đặt ra như sau:

H3: Hiểu biết về logistics xanh có tác động tích cực đến sự chấp nhận logistics xanh 
của khách hàng

v Sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh
Sự hữu ích đối với các giải pháp logistics xanh sẽ xem xét tính thuận tiện, tính dễ sử 

dụng, tính an toàn của các giải pháp logistics xanh, và những đánh giá của khách hàng về việc 
những giải pháp xanh này có giúp ích gì cho họ hay không. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết:

H4: Sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh có tác động tích cực tới sự chấp nhận 
logistics xanh của khách hàng.

v Quy chuẩn chủ quan
Quy chuẩn chủ quan được hiểu là áp lực xã hội đặt ra đối với một cá nhân khi thực 

hiện một hành vi cụ thể (Ajzen & Fishbein, 1980). Niềm tin chuẩn mực phản ánh nhận thức 
của một cá nhân về thái độ của những người khác (những người quan trọng đối với cá nhân 
đó) đối với logistics xanh, trong khi động lực tuân thủ thúc đẩy cá nhân nghe theo ý kiến 
của những người quan trọng về việc chấp nhận hay không chấp nhận logistics xanh (Sajid & 
cộng sự, 2021). Giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:

H5: Quy chuẩn chủ quan có tác động tích cực tới sự chấp nhận logistics xanh của khách hàng.
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3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu định lượng
3.1. Phát triển bảng hỏi và thang đo nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu đã xây dựng bảng hỏi, sau đó khảo sát thử với 06 khách hàng có sử 

dụng dịch vụ giao hàng chặng cuối (bảng 3.1). Phiếu khảo sát chính thức được thực hiện từ 
ngày 16/11 - 11/12/2022. Nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert 5 điểm để đo lường các biến 
quan sát. Các biến phân loại khác như: giới tính, độ tuổi, thu nhập, tần suất mua hàng trực 
tuyến, các giải pháp logistics xanh được biết đến,... được đo lường bằng các thang đo định 
danh hoặc thứ bậc, phụ thuộc vào bản chất của dạng dữ liệu phản ánh chúng.

Bảng 3.1. Bảng câu hỏi

Mã  
số Nội dung câu hỏi Tham khảo

MT Mối quan tâm tới môi trường
MT1 Tôi là người quan tâm đến các vấn đề về môi trường Sajid & cộng sự 

(2021), Zhang 
& cộng sự 

(2018); Hao & 
cộng sự (2019), 
Wang & cộng 

sự (2019); 
Koshta & cộng 

sự (2022)

MT2 Tôi lo lắng rằng rác thải nhựa, rác thải điện tử sẽ gây hại cho môi trường

MT3 Tôi lo lắng rằng phương tiện vận tải không đảm bảo tiêu chuẩn về khí 
thải sẽ gây ô nhiễm môi trường

MT4
Tôi cho rằng các vấn nạn về môi trường (ô nhiễm không khí, tiếng 
ồn, nguồn nước, sử dụng quá mức năng lượng hóa thạch như xăng, 
dầu,...) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của tôi

KT Yếu tố kinh tế

KT1 Tôi tin rằng giá cả của dịch vụ logistics xanh phù hợp với những lợi 
ích mà nó mang lại

Đề xuất  
của nhóm 

nghiên cứu

KT2 Thu nhập của tôi cho phép tôi chi tiêu nhiều hơn để được sử dụng các 
giải pháp logistics xanh

Hao & cộng sự 
(2019); Sajid & 
cộng sự (2021)

KT3 Để phát triển logistics xanh, tôi nghĩ các doanh nghiệp có thể thu 
thêm phí

HB Hiểu biết về logistics xanh

HB1 Tôi biết rằng logistics xanh bao gồm các hoạt động: vận tải xanh, bao 
bì xanh, năng lượng xanh, phân phối xanh

Brahme & 
Shafighi, (2022)

HB2
Tôi biết rằng logistics xanh sử dụng phương tiện vận tải xanh (xe 
điện, xe sử dụng động cơ ít phát thải, xe sử dụng xăng sinh học E5,...) 
nhằm giảm thiểu tiếng ồn, lượng khí thải carbon ra môi trường

HB3
Tôi biết rằng logistics xanh sử dụng bao bì (bao bì tái chế/ tái sử dụng, 
bao bì phân hủy nhanh,...) nhằm hạn chế tác hại của rác thải nhựa đối 
với môi trường

Sajid & cộng sự 
(2021)

HB4
Tôi biết rằng logistics xanh sử dụng các điểm nhận hàng tập trung, 
tủ khóa thông minh nhằm giảm gánh nặng giao hàng, tắc nghẽn giao 
thông và phát thải carbon

Đề xuất của 
nhóm nghiên 

cứu

HB5
Tôi biết rằng logistics xanh khuyến khích người tiêu dùng đổi trả rác 
thải điện tử nhằm hạn chế tác động xấu của loại rác thải này đối với 
nguồn đất, nguồn nước

Sajid & cộng sự 
(2021)
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HB6 Tôi biết rằng Chính phủ đã có những quy định khuyến khích logistics 
xanh

Brahme & 
Shafighi (2022)

HU Sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh

HU1 Các giải pháp logistics xanh (tủ khóa thông minh, điểm nhận hàng tập 
trung, Click&Collect) cho phép tôi linh hoạt về thời gian nhận hàng

Klein & cộng 
sự (2018) và 

Sajid & cộng sự 
(2021) 

HU2
Hệ thống logistics xanh được bố trí ở những vị trí thuận tiện cho tôi 
sử dụng (các điểm nhận hàng tập trung, tủ khóa thông minh, điểm thu 
gom rác thải điện tử,... gần nơi tôi sinh sống/ làm việc)

HU3
Chất lượng hàng hóa được giao khi dùng hệ thống logistics xanh 
(đóng gói xanh, phương tiện vận tải xanh như xe điện, giao tại các tủ 
khóa, giao tại các điểm nhận hàng tập trung,...) đáp ứng kỳ vọng của 
tôi

HU4 Bao bì tái chế/ bao bì thân thiện với môi trường cho phép tôi sử dụng 
nhiều lần vào các mục đích khác nhau

QC Quy chuẩn chủ quan
QC1 Cộng đồng nơi tôi sống giúp tôi hiểu về logistics xanh Sajid & cộng sự 

(2021); Zhang 
& cộng sự 

(2018); Wang & 
cộng sự (2019); 
Koshta & cộng 

sự (2022)

QC2 Những người xung quanh tôi chấp nhận các giải pháp logistics xanh

QC3 Nếu bạn bè tôi sử dụng các giải pháp logistics xanh thì tôi cũng sẽ 
làm thế

QC4 Nếu không chấp nhận các giải pháp logistics xanh, tôi sẽ bị đánh giá 
là một người lạc hậu và thiếu quan tâm tới môi trường

Đề xuất của 
nhóm nghiên 

cứu
CN Sự chấp nhận logistics xanh

CN1
Vì tôi là người hưởng lợi cuối cùng từ các giải pháp logistics xanh, 
tôi đồng ý chi trả thêm cho các dịch vụ logistics xanh (bao bì xanh, 
phương tiện vận tải xanh, logistics ngược,...)

Sajid & cộng 
sự (2021); 
Brahme& 

Shafighi (2022)

CN2 Tôi sẽ nhận hàng ở các tủ khóa thông minh, điểm lấy hàng công cộng

CN3 Nếu trên bao bì có ghi hướng dẫn tái chế, tôi sẽ dành thời gian để xử 
lý bao bì theo hướng dẫn

CN4 Tôi sẽ đem đổi trả sản phẩm lỗi, rác thải điện tử (tivi, điện thoại,...) tại 
các điểm thu gom theo chiến dịch thu gom

CN5 Tôi ủng hộ các doanh nghiệp đưa logistics xanh vào chiến lược phát 
triển của mình

Nguồn: nhóm nghiên cứu
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3.2. Kích cỡ mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu
Trên thế giới có rất nhiều quan điểm chưa thống nhất về cỡ mẫu để đảm bảo tính tin 

cậy của nghiên cứu. Tabachnick và Fidell (2006) đưa ra công thức xác định kích thước mẫu 
phù hợp là n ≥ 8m + 50 (n là kích thước mẫu, m là số biến độc lập trong mô hình). Một số 
nhà nghiên cứu khác đưa ra cỡ mẫu theo quy tắc nhân 5 (Bollen, 1989), tức là số biến quan 
sát nhân 5 sẽ ra cỡ mẫu tối thiểu đảm bảo tính tin cậy của nghiên cứu. Trong nghiên cứu 
này, nhóm tác giả xác định cỡ mẫu là 300, thỏa mãn quy tắc của Tabachnick và Fidell (2006) 
(8*5+50 = 90 < 300), đồng thời thỏa mãn cả quy tắc nhân 5 (26*5 = 130 < 300). 

Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu bằng khảo sát trực tuyến. Phiếu khảo sát được gửi 
bản mềm tới sinh viên trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Bách Khoa, trường Đại 
học Y Hà Nội,...; Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thăng Long; Trung tâm kỹ thuật 
Viettel Hòa Lạc,... Đồng thời dân cư tại địa phương nơi sinh sống của một số thành viên 
nhóm nghiên cứu và người quen cũng là một nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Kết thúc 26 ngày 
khảo sát, nhóm tác giả nhận được 341 phiếu hợp lệ. Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phần 
mềm SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) phiên bản 20.

3.3. Kết quả nghiên cứu định lượng
3.3.1. Kết quả thống kê nhân khẩu học
Mẫu khảo sát nhận được là mẫu thuận tiện. Bảng 3.1 dưới đây thể hiện thống kê mô tả 

đặc điểm nhân khẩu học của mẫu khảo sát:
Bảng 3.1. Thống kê mô tả đặc điểm nhân khẩu học

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ phần trăm 
Giới tính

Nữ 196 57,48%
Nam 145 42,52%

Độ tuổi
Từ 18 - 25 tuổi 118 34,60%
Từ 26 - 35 tuổi 94 27,57%
Từ 36 - 45 tuổi 97 28,45%
Trên 45 tuổi 32 9,38%

Thu nhập theo tháng
Dưới 3 triệu 59 17,30%
Từ 3 - dưới 7 triệu 97 28,45%
Từ 7 - dưới 15 triệu 88 25,80%
Từ 15 - dưới 30 triệu 81 23,75%
Trên 30 triệu 16 4,7%

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
Trong số 341 phiếu trả lời hợp lệ, về giới tính, số khách hàng nữ chiếm tỷ lệ 57,48%. 

Độ tuổi tập trung cao nhất là ở nhóm 18-25 tuổi, với 118 phiếu (đạt 34,60%). Mức thu nhập 
theo tháng của mẫu khảo sát phổ biến nhất là từ 3 đến dưới 7 triệu đồng, chiếm 28,45%. Các 
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mức thu nhập này cũng phù hợp với tỷ lệ cao những người được khảo sát là trong độ tuổi từ 
18 đến 25 tuổi và từ 36 đến 45 tuổi.

Bảng 3.2. Kết quả thống kê về tần suất mua sắm trực tuyến của khách hàng

Tần suất mua sắm trực tuyến Số lượng Tỷ lệ phần trăm
Nhiều hơn 1 lần/ tuần 35 10,26%
1 lần/ tuần 132 38,71%
1 lần/ tháng 95 27,86%
1 lần/ quý 54 15,84%
1 lần/ năm 9 2,64%
Rất hiếm khi 16 4,69%

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
Kết quả thống kê về tần suất mua sắm trực tuyến của khách hàng (bảng 3.2) cho thấy 

khách hàng chủ yếu mua sắm trực tuyến 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ tháng.
3.3.2. Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
Các biến quan sát đều đủ tiêu chuẩn đưa vào phân tích EFA do hệ số tương quan 

biến - tổng đều lớn hơn 0,3 và giá trị Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,6. Kết quả phân tích 
Cronbach’s Alpha được thể hiện ở bảng 3.3.

Bảng 3.3. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

Biến độc lập Hệ số tương quan biến - tổng Hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến

Mối quan tâm về môi trường (Cronbach’s Alpha = 0,778)
MT1 0,555 0,745
MT2 0,565 0,733
MT3 0,708 0,665
MT4 0,527 0,753

Yếu tố kinh tế (Cronbach’s Alpha = 0,779)
KT1 0,563 0,756
KT2 0,682 0,628
KT3 0,610 0,711

Hiểu biết về logistics xanh (Cronbach’s Alpha = 0,901)
HB1 0,779 0,875
HB2 0,768 0,877
HB3 0,717 0,885
HB4 0,710 0,887
HB5 0,872 0,865
HB6 0,570 0,907
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Sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh (Cronbach’s Alpha = 0,804)
HU1 0,722 0,703
HU2 0,569 0,777
HU3 0,555 0,783
HU4 0,637 0,747

Quy chuẩn chủ quan (Cronbach’s Alpha = 0,754)
QC1 0,536 0,705
QC2 0,492 0,730
QC3 0,595 0,672
QC4 0,585 0,680

Biến phụ 
thuộc Hệ số tương quan biến - tổng Hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến

Sự chấp nhận logistics xanh (Cronbach’s Alpha = 0,821)
CN1 0,640 0,780
CN2 0,662 0,770
CN3 0,638 0,778
CN4 0,629 0,781
CN5 0,519 0,812

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
3.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
Nhóm tác giả phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) để đánh giá 

mức độ hội tụ và giá trị phân biệt của các biến quan sát theo các thành phần nhân tố (bảng 3.4). 
Bảng 3.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với biến độc lập

Hệ số KMO 0,858

Kiểm định Barlett 
Xấp xỉ Chi bình phương 3906,582
df 210
Mức ý nghĩa (sig.) 0,000

Trị số Eigenvalue nhỏ nhất 1,163
Tổng phương sai trích 67,381%

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
Kết thúc kiểm định KMO và Barlett, trị số KMO đo lường được bằng 0,858, nằm 

trong khoảng từ 0,5 đến 1. Điều này chứng tỏ phân tích nhân tố là phù hợp. Đồng thời, giá 
trị sig. nhỏ hơn 0,05, chứng minh kiểm định Barlett có ý nghĩa thống kê hay các biến quan 
sát có tương quan trong tổng thể. Với phương pháp trích Principal Component và phép xoay 
Varimax, có 5 nhân tố được trích với tổng phương sai trích (tổng biến thiên được giải thích 
bởi các nhân tố) là 67,381% (lớn hơn 50%), điều này có nghĩa là 67,381% biến thiên của dữ 
liệu được giải thích vởi 5 nhân tố. Bên cạnh đó, trị số Eigenvalues của các nhân tố đều lớn 
hơn 1 (nhỏ nhất là 1,163), do đó cả 5 nhân tố đều được giữ lại trong mô hình phân tích và kết 
luận việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố là hoàn toàn phù hợp.
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Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích ma trận xoay nhân tố đối với biến 
độc lập (bảng 3.5).

Bảng 3.5. Kết quả ma trận xoay nhân tố đối với biến độc lập

Component
1 2 3 4 5

HB5 0,878
HB1 0,837
HB2 0,829
HB3 0,763
HB4 0,681
HB6 0,634
MT3 0,850
MT1 0,749
MT4 0,699
MT2 0,604
KT2 0,781
KT3 0,760
HU2 0,633 0,527
KT1 0,501
QC1 0,774
QC3 0,694
QC4 0,692
QC2 0,682
HU3 0,777
HU1 0,732
HU4 0,585

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20

Kết quả ma trận xoay cho thấy hệ số tải nhân tố của tất cả 21 biến quan sát đều lớn hơn 
0,5 khẳng định mức độ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố độc lập và ngược lại. Tuy 
nhiên, biến quan sát HU2 tải lên ở cả hai nhân tố là Component 3 và Component 5 với hệ 
số tải lần lượt là 0,633 và 0,527, mức chênh lệch hệ số tải bằng 0,633 - 0,527 = 0,106 < 0,2, 
chứng tỏ đây là một nhân tố xấu, cần phải loại bỏ trong quan sát.

Sau khi bỏ đi biến quan sát HU2, nhóm thực hiện lại phân tích EFA, thu được hệ số 
KMO là 0,854; trị số Eigenvalue nhỏ nhất là 1,134; tổng phương sai trích là 67,930%. 

Bảng 3.6. thể hiện kết quả phân tích nhân tố khám phá đối với biến phụ thuộc. Hệ số 
KMO đạt 0,826 (nằm trong đoạn 0,5 đến 1) chứng minh phân tích nhân tố khám phá EFA là 
phù hợp.
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Bảng 3.6. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với biến phụ thuộc
Hệ số KMO 0,826

Kiểm định Barlett 
Chi bình phương xấp xỉ 555,890
df 10
Mức ý nghĩa (sig.) 0,000

Trị số Eigenvalue bé nhất 2,930
Tổng phương sai trích 58,604%
Biến quan sát Hệ số tải nhân tố

CN1 0,803
CN2 0,784
CN3 0,778
CN4 0,776
CN5 0,680

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
Ngoài ra, biến “Sự chấp nhận logistics xanh” cũng đáp ứng các điều kiện khác như sig. 

Barlett bằng 0,000 (nhỏ hơn 0,05); trị số Eigenvalue bằng 2,930 (lớn hơn 1) và tổng phương 
sai trích bằng 58,604% (lớn hơn 50%). Bên cạnh đó, hệ số tải nhân tố của 5 biến quan sát 
CN1, CN2, CN3, CN4, và CN5 lần lượt là 0,803; 0,784; 0,778; 0,776 và 0,680 đều lớn hơn 
0,5 chỉ ra rằng có mối quan hệ tương quan giữa các biến quan sát với biến phụ thuộc và 
ngược lại. Tóm lại, năm biến quan sát CN1, CN2, CN3, CN4, và CN5 vẫn được giữ lại trong 
mô hình sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA.

3.3.4. Kết quả phân tích hệ số tương quan Pearson
Tiếp theo, phân tích hệ số tương quan Pearson được thực hiện để đánh giá xem có 

tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc hay có tương quan giữa các biến độc 
lập với nhau hay không. Kết quả như bảng dưới đây.

Bảng 3.7. Kết quả phân tích hệ số tương quan Pearson

CN MT KT HB HU QC

CN

Pearson Correlation 1 0,601** 0,677** 0,507** 0,616** 0,420**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 341 341 341 341 341 341

MT
Pearson Correlation 0,601** 1 0,433** 0,461** 0,409** 0,307**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KT
Pearson Correlation 0,677** 0,433** 1 0,403** 0,585** 0,383**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

HB
Pearson Correlation 0,507** 0,461** 0,403** 1 0,473** 0,438**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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HU
Pearson Correlation 0,616** 0,409** 0,585** 0,473** 1 0,447**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

QC
Pearson Correlation 0,420** 0,307** 0,383** 0,438** 0,447** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

** Có tương quan ở mức ý nghĩa 1% 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20

Cuối cùng, mô hình hồi quy tuyến tính được thiết lập để tìm ra mối quan hệ giữa các 
biến độc lập với biến phụ thuộc. Biến phụ thuộc được xây dựng trong mô hình là “Sự chấp 
nhận logistics xanh” (CN) và 5 biến độc lập lần lượt là “Mối quan tâm về môi trường” (MT), 
“Yếu tố kinh tế” (KT), “Hiểu biết về logistics xanh” (HB), “Sự hữu ích của các giải pháp 
logistics xanh” (HU) và “Quy chuẩn chủ quan” (QC). 

3.3.5. Kết quả phân tích hồi quy đa biến
Bảng 3.8. Kết quả phân tích hồi quy đa biến

R2 0,627
R2 hiệu chỉnh 0,622
Sai số chuẩn 0,3493170
Giá trị Durbin - Watson 1,925
Mức ý nghĩa (sig) của kiểm định F 0,000

Nhân tố

Hệ số hồi quy chưa 
chuẩn hóa

Hệ số hồi quy 
chuẩn hoá

t Sig. VIF
β Sai số 

chuẩn βeta

(Hằng số) 0,348 0,164 2,117 0,035
MT 0,282 0,038 0,294 7,385 0,000 1,421
KT 0,308 0,036 0,366 8,495 0,000 1,669
HB 0,086 0,035 0,102 2,456 0,015 1,557
HU 0,177 0,038 0,211 4,716 0,000 1,794
QC 0,043 0,033 0,051 1,290 0,198 1,386

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
Với R2 hiệu chỉnh đạt 0,622 (62,2%) đồng nghĩa với 5 biến độc lập “Mối quan tâm về 

môi trường”; “Yếu tố kinh tế”; “Hiểu biết về logistics xanh”; “Sự hữu ích của các giải pháp 
logistics xanh”; và “Quy chuẩn chủ quan” giải thích được 62,2% sự thay đổi của biến phụ 
thuộc “Sự chấp nhận của khách hàng đối với logistics xanh trong giao hàng chặng cuối”; 
37,8% còn lại được giải thích bởi sai số ngẫu nhiên và các biến khác chưa được đưa vào 
mô hình. Trong kết quả này, giá trị Durbin - Watson d = 1,925; với k’ = 5 và n = 341 thì dU 
= 1,854. Xét thấy: dU = 1,854< 1,925 < 4 - dU = 2,146; do đó, không xảy ra hiện tượng tự 
tương quan trong mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, mức ý nghĩa sig. (F-test) là 0,000 (thấp hơn 
0,05) chứng tỏ mô hình hồi quy tuyến tính có thể suy rộng và áp dụng cho tổng thể. Cuối 
cùng, hệ số phóng đại phương sai VIF của tất cả các biến phụ thuộc đều nhỏ hơn 2 cho thấy 
mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
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3.3.6. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Bảng 3.9 cho thấy hệ số hồi quy chuẩn hóa của các biến MT, KT, HB, HU đều có mức 

ý nghĩa sig. nhỏ hơn 0,05, và các hệ số hồi quy chuẩn hóa này đều mang dấu (+), chứng tỏ 4 
biến MT, KT, HB, HU có tác động tích cực đến biến phụ thuộc là sự chấp nhận logistics xanh 
của khách hàng. Biến QC có mức ý nghĩa của hệ số hồi quy chuẩn hóa bằng 0,198 (>0,05), 
chứng tỏ biến này không có tác động đến biến phụ thuộc.

Bảng 3.9. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Giả 
thuyết Nội dung giả thuyết Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa
Mức ý 
nghĩa Kết quả

H1
H1: Mối quan tâm về môi trường có ảnh 
hưởng tích cực tới sự chấp nhận logistics 
xanh của khách hàng

0,294 0,000 Chấp 
nhận

H2 H2: Yếu tố kinh tế có ảnh hưởng tích cực tới 
sự chấp nhận logistics xanh của khách hàng 0,366 0,000 Chấp 

nhận

H3
H3: Hiểu biết về logistics xanh có ảnh 
hưởng tích cực tới sự chấp nhận logistics 
xanh của khách hàng

0,102 0,015 Chấp 
nhận

H4
H4: Sự hữu ích của các giải pháp logistics 
xanh có ảnh hưởng tích cực tới sự chấp 
nhận logistics xanh của khách hàng

0,211 0,000 Chấp 
nhận

H5
H5: Quy chuẩn chủ quan có ảnh hưởng 
tích cực tới sự chấp nhận logistics xanh của 
khách hàng

0,051 0,198
Không 
chấp 
nhận

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20
Kết luận về kiểm định các giả thuyết nghiên cứu: Mối quan tâm về môi trường, 

Yếu tố kinh tế, Hiểu biết về logistics xanh, Sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh có 
ảnh hưởng tích cực tới sự chấp nhận logistics xanh của khách hàng. Trong khi đó, nghiên 
cứu không đủ cơ sở kết luận nhân tố “Quy chuẩn chủ quan” có ảnh hưởng đến sự chấp nhận 
logistics xanh của khách hàng trong giao hàng chặng cuối. Mô hình cuối cùng được viết lại 
như sau:

CN = 0,294*MT + 0,366*KT + 0,102*HB + 0,211*HU
 3.4. Thảo luận kết quả đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của 

khách hàng đối với logistics xanh trong giao hàng chặng cuối
Kết quả kiểm định mô hình hồi quy cho thấy mối quan tâm về môi trường, yếu tố kinh 

tế, hiểu biết về logistics xanh, sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh là các nhân tố có 
tác động thuận chiều đến sự chấp nhận logistics xanh của khách hàng. Trong đó, yếu tố kinh 
tế có tác động mạnh nhất. Điều này được lý giải bởi việc khách hàng sẽ đắn đo suy nghĩ xem 
liệu các giải pháp xanh mà doanh nghiệp cung cấp có tương xứng với số tiền khách hàng phải 
chi trả thêm hay không, bởi có không ít trường hợp “nhãn mác xanh” chỉ là cái cớ để doanh 
nghiệp thu thêm phí dịch vụ, còn giá trị thực sự doanh nghiệp mang lại cho môi trường và 
người tiêu dùng thì không có hoặc rất ít.
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Một phát hiện rất đáng chú ý của nghiên cứu, đó là quy chuẩn chủ quan không có tác 
động đến sự chấp nhận logistics xanh của khách hàng. Điều này có thể lý giải bởi trong phạm 
vi nghiên cứu là thành phố Hà Nội, thì thái độ của những người xung quanh về logistics xanh 
chưa có nhiều ảnh hưởng tới quyết định của mỗi cá nhân, hơn nữa rất khó có thể xác định 
những người xung quanh muốn một cá nhân hành xử như thế nào trong việc lựa chọn dịch 
vụ giao hàng chặng cuối. 

4. Khó khăn trong việc kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của 
khách hàng đối với logistics xanh

4.1. Kiểm soát yếu tố kinh tế
Chi phí thực hiện logistics xanh của các doanh nghiệp vẫn rất lớn dẫn tới chi phí khách 

hàng phải trả cho dịch vụ logistics xanh còn cao. Mặc dùở trên đã phân tích sự tiết kiệm về 
mặt chi phí vận hành của các phương tiện vận tải sử dụng điện so với các phương tiện vận 
tải sử dụng xăng, nhưng nếu xét thêm cả chi phí đầu tư thì doanh nghiệp cần bỏ ra tối thiểu 
30 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe máy điện giao hàng, trong khi đó nếu sử dụng xe máy 
thông thường thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng phương tiện của nguồn nhân lực 
đám đông trong giao hàng chặng cuối (crowd logistics). Bên cạnh đó, do chưa phổ biến nên 
những địa điểm sạc, thay pin cho xe máy điện cũng chưa có nhiều, dẫn để rủi ro hết điện khi 
đang giao hàng. 

Đối với đóng gói và bao bì xanh, việc đưa bao bì sinh học tự phân hủy hay sử dụng 
nhựa tái sinh cũng khiến doanh nghiệp tốn nhiều chi phí hơn so với việc sử dụng bao bì nilon, 
bao bì nhựa truyền thống vốn rất rẻ nhưng lại gây nguy hại cho môi trường.

Đối với phương án tủ khóa thông minh, chi phí nhập khẩu một tủ khóa thông minh lên 
đến 200 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt. Ngoài ra để đưa được một 
chiếc tủ khóa vào giao hàng chặng cuối còn cần có chi phí thuê mặt bằng lắp đặt tủ, chi phí 
cho nhân công quản lý, bảo trì và vệ sinh tủ. 

Vì vậy. để theo đuổi logistics xanh thì các doanh nghiệp buộc phải chuyển giao một 
phần chi phí sang cho khách hàng, tức là khách hàng phải chịu mức giá dịch vụ cao hơn so 
với logistics truyền thống, ít ra ở thời điểm hiện tại.

4.2. Kiểm soát nhân tố sự hữu ích của các giải pháp logistics xanh
Thực tế, chất lượng các dịch vụ logistics xanh chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng. Ví dụ vị trí đặt tủ khóa, điểm nhận hàng tập trung, điểm thu gom đổi trả sản 
phẩm lỗi, rác thải điện tử,... chưa thuận tiện cho khách hàng. Bao bì đóng gói trong giao hàng 
chặng cuối hầu như không thể tái sử dụng được.

4.3. Kiểm soát nhân tố hiểu biết về logistics xanh của khách hàng
Có thể thấy ý thức của khách hàng về phát triển xanh hay logistics xanh còn hạn chế. 

Lý do là tác hại của logistics tới môi trường, tới sức khỏe con người là vấn đề trong dài hạn 
chứ không phải ngay lập tức, nên người tiêu dùng vẫn còn rất chủ quan và dễ dãi với sự lựa 
chọn của mình, họ ưa thích chọn phương án có chi phí thấp. Người tiêu dùng có thể có ý thức 
nhưng chưa cao để dẫn đến hành động quyết liệt.

4.4. Nguyên nhân của hạn chế
4.4.1. Nguyên nhân từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
Thiếu vắng chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện logistics xanh
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Quy định hay chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay đối với phát triển 
logistics xanh vẫn còn thiếu những chính sách hỗ trợ về mặt tài chính như: miễn giảm thuế 
doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng cho kho, địa điểm đặt tủ khóa thông minh,.... Đây 
là nguyên nhân dẫn đến hạn chế liên quan đến chi phí logistics xanh của doanh nghiệp, khiến 
các doanh nghiệp buộc phải nâng giá dịch vụ logistics xanh, tác động đến yếu tố kinh tế - là 
yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng.

l Thiếu vắng những quy định ràng buộc và tổ chức độc lập kiểm tra, giám sát hoạt 
động logistics xanh của doanh nghiệp

Đến nay, thành phố Hà Nội mới chỉ có chính sách về phát triển đô thị xanh chứ chưa có 
một chính sách riêng nào để phát triển logistics xanh nói chung và logistics xanh đối với giao 
hàng chặng cuối nói riêng. Những quy định đặc thù có thể kể đến như: cho phép lắp đặt tủ khóa 
thông minh nơi công cộng; hướng dẫn, tổ chức các chiến dịch thu gom rác thải điện tử,....

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chưa có những tiêu chí chung được luật hóa để xác định mức 
độ thực hiện cam kết về logistics xanh của các doanh nghiệp. Thực tế cũng chưa có một tổ 
chức độc lập, uy tín nhằm kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp khiến cho người tiêu dùng 
khó có lòng tin vào những thông tin do các doanh nghiệp cung cấp, từ đó giảm đi sự chấp 
nhận logistics xanh của người tiêu dùng.

l Thiếu vắng sự phối hợp truyền thông của các cơ quan quản lý và các Hiệp hội 
liên quan về dịch vụ logistics xanh đến với người tiêu dùng

Có thể thấy, chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan Quản lý nhà nước với Hiệp hội doanh 
nghiệp dịch vụ logistics, Hiệp hội thương mại điện tử về phát triển logistics xanh cũng như 
những lợi ích của chúng đối với môi trường. Do đó, khách hàng chưa có hiểu biết đầy đủ và 
chưa nhận thấy được lợi ích của logistics xanh, khiến cho việc đón nhận chưa được rộng rãi.

4.4.2. Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp dịch vụ logistics
l Quy mô và khả năng tài chính của doanh nghiệp chưa mạnh nên phải chuyển 

bớt gánh nặng chi phí logistics xanh sang cho khách hàng
Doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt mới có khả năng triển khai nhiều giải pháp đổi 

mới và tiên tiến trong giao hàng chặng cuối, đồng thời không cần chuyển gánh nặng chi phí 
logistics xanh sang cho khách hàng. Tuy nhiên, những doanh nghiệp có quy mô và khả năng 
tài chính mạnh như vậy chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Shopee, 
Lazada,... hoặc những doanh nghiệp trong nước nhưng đã kinh doanh và phát triển ở lĩnh 
vực chủ chốt khác như Viettel Post. Còn lại các doanh nghiệp giao hàng chặng cuối trên địa 
bàn thành phố Hà Nội nhìn chung là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có điều kiện triển 
khai logistics xanh.

l Các giải pháp giao hàng chặng cuối xanh chưa thực sự có nhiều ý nghĩa
Nhìn chung, sự hữu ích, tính thuận tiện của các giải pháp giao hàng chặng cuối xanh 

chưa thực sự có nhiều ý nghĩa đối với khách hàng so với giao hàng chặng cuối truyền thống. 
Các thao tác để lấy hàng ở tủ khóa thông minh hay các công đoạn đổi trả hàng lỗi, rác thải 
điện tử,... vẫn tương đối phức tạp. Như đã phân tích ở phần hạn chế, khách hàng chưa thực 
sự thấy chi phí cho các dịch vụ logistics xanh xứng đáng với những giá trị mà chúng mang 
lại, do đó khách hàng sẽ đắn đo trước khi chấp nhận.
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5. Đề xuất giải pháp và khuyến nghị
5.1. Giải pháp đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics
5.1.1. Giải pháp liên quan đến yếu tố kinh tế
Yếu tố kinh tế có tác động mạnh mẽ nhất đến sự chấp nhận logistics xanh của khách 

hàng, do đó các giải pháp đưa ra cần hướng đến việc làm cho giá cả các dịch vụ logistics 
xanh không bị đội lên quá cao so với logistics truyền thống. 

Thứ nhất, mặc dù việc sử dụng bao bì đóng gói xanh hay phương tiện vận tải xanh có 
thể tăng chi phí của doanh nghiệp, nhưng thông qua phát triển công nghệ; tối ưu hóa tuyến 
đường vận chuyển từ đó giảm chi phí vận chuyển; tận dụng nguồn vật liệu tái chế, tái sử 
dụng từ đó cắt giảm chi phí đầu vào,... thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể cân nhắc để 
không có quá nhiều sự chênh lệch về giá giữa logistics xanh và logistics truyền thống.

Thứ hai, giá dịch vụ logistics xanh cũng có thể được giảm nếu doanh nghiệp đồng ý 
chuyển một phần lợi nhuận doanh nghiệp hoặc những hỗ trợ về mặt tài chính của Chính phủ 
để trợ giá cho khách hàng, từ đó tăng sự chấp nhận logistics xanh và thu hút được nhiều 
khách hàng tiềm năng hơn.

Thứ ba, các doanh nghiệp nên có chính sách khuyến khích khách hàng đổi trả bao bì, 
sản phẩm lỗi, rác thải điện tử,... thông qua các hình thức tác động trực tiếp đến giá cả hàng 
hóa, dịch vụ như giảm giá, tặng kèm sản phẩm, tặng voucher cho những lần đặt hàng sau.

5.1.2. Giải pháp liên quan đến yếu tố mối quan tâm về môi trường và hiểu biết về 
logistics xanh

Thứ nhất, tuyên truyền, quảng cáo về chiến lược logistics xanh của doanh nghiệp là 
một giải pháp tăng hiểu biết của khách hàng về logistics xanh, đồng thời quảng bá rộng rãi 
hình ảnh thân thiện với môi trường của doanh nghiệp. Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo 
có thể là trên chính bao bì sản phẩm; poster, standee tại các tủ khóa thông minh, điểm nhận 
hàng tập trung; trên chính các phương tiện giao hàng,...

Thứ hai, đối với giải pháp các điểm nhận hàng tập trung, doanh nghiệp logistics có thể 
kết hợp cùng với các doanh nghiệp bán lẻ khác (như Winmart, Circle K,...) để quảng cáo 
chéo hình ảnh xanh của nhau. 

Thứ ba, việc sử dụng các KOLs (Key Opinion Leaders), nhân vật nổi tiếng làm đại sứ 
thương hiệu cho doanh nghiệp, truyền thông về các dự án logistics xanh và những lợi ích 
thiết thực chúng mang đến cho môi trường cũng là giải pháp khéo léo và hiệu quả.

5.1.3.Giải pháp liên quan đến sự hữu ích của các dịch vụ logistics xanh
Sự hữu ích của giải pháp logistics xanh quyết định tới việc khách hàng có chấp nhận 

các dịch vụ đó hay không. Do đó, các doanh nghiệp giao hàng chặng cuối cần có những giải 
pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ xanh của mình.

Thứ nhất, đối với hoạt động vận tải xanh, các doanh nghiệp cần cải tiến chất lượng đội 
xe giao hàng hiện có, có kế hoạch trang bị xe điện trong tương lai. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp cũng nên tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý lộ trình vận tải, giảm thiểu 
tình trạng xe chạy rỗng chiều về. 

Thứ hai, các doanh nghiệp cần mở rộng mạng lưới tủ khóa cũng như điểm giao nhận 
hàng. Chỉ khi mật độ tủ khóa và điểm nhận hàng tập trung đủ dày mới phát huy được hết tính 
thuận tiện cho khách hàng. Tủ khóa cũng nên lắp đặt ở những vị trí an toàn, có camera giám 
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sát để khách hàng có thể yên tâm giao nhận hàng vào bất kỳ thời gian nào. Một điểm đáng 
lưu ý nữa là các doanh nghiệp cần tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng, tránh tình 
trạng thông tin khách hàng hay thông tin để nhận hàng hóa bị rò rỉ ra bên ngoài. Cuối cùng, 
các bước thao tác với tủ khóa cần phải được đơn giản, thân thiện với người dùng để những 
khách hàng cao tuổi cũng có thể sử dụng được.

Thứ ba, đối với hệ thống logistics ngược, các hệ thống thu gom rác thải điện tử, bao bì, 
sản phẩm lỗi cũng cần được mở rộng và đặt ở những vị trí thuận tiện cho khách hàng. Hoặc 
có thể kết hợp thu gom đổi trả sản phẩm lỗi tại ngay các tủ khóa thông minh nhằm đa dạng 
hóa dịch vụ và tạo thêm sự tiện lợi cho khách hàng.

Thứ tư, đối với bao bì đóng gói, các bao bì hiện nay của các nhà cung cấp dù có được 
làm từ vật liệu thân thiện với môi trường thì cũng được đóng gói rất kỹ và cuốn nhiều vòng 
băng dính, do đó khi khách hàng bóc hàng hóa xong hầu như không thể tái sử dụng bao bì. 
Do đó, các doanh nghiệp nên nghiên cứu về loại hoặc cách thức đóng gói bao bì sao cho sau 
khi lấy hàng, bao bì vẫn có thể tái sử dụng được.

5.1.4. Một số giải pháp khác
l Nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp bằng các biện pháp tăng quy mô vốn
l Hợp tác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics với các doanh nghiệp liên quan 

trong chuỗi cung ứng
l Thường xuyên rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược logistics xanh
Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự đối với logistics xanh
5.2. Khuyến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội có liên quan
5.2.1. Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ cho logistics xanh
Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ cho hoạt động logistics 

xanh. Cụ thể, đối với vận tải xanh, cần nghiêm ngặt không cho các phương tiện không đạt 
tiêu chuẩn về phát thải và tiếng ồn lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, ở giai đoạn đầu nên 
khuyến khích đối với bằng cấp cho người điều khiển phương tiện về tiết kiệm năng lượng, an 
toàn và xanh hóa hoạt động vận tải. Đối với bao bì xanh, cần có những quy định về loại bao 
bì được sử dụng và cách đóng gói. Đối với logistics ngược, những quy định cụ thể hơn về rác 
thải xanh và rác thải điện tử đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp 
dịch vụ logistics là hết sức cần thiết. Nếu không có khuôn pháp lý chặt chẽ, các doanh nghiệp 
sẽ thường ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận hơn là các phương án thân thiện với môi trường.

5.2.2. Thành lập tổ chức kiểm tra độc lập và thước đo sự phát triển logistics xanh
Chính phủ cần xây dựng một tổ chức độc lập nhằm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 

thực hiện logistics xanh tại các doanh nghiệp. Kết quả đánh giá từ tổ chức này nhằm đảm 
bảo những thông tin, số liệu doanh nghiệp đưa ra về logistics xanh là minh bạch, chính xác, 
đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Ban biên tập Báo cáo logistics Việt Nam 2022, cũng 
đưa ra gợi ý áp dụng bộ tiêu chí đo lường mức độ hiệu quả và phát triển logistics xanh (green 
logistics performance index) để đánh giá hoạt động logistics xanh tại các doanh nghiệp (Bộ 
Công Thương, 2022). 

5.2.3. Xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển logistics xanh
Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội cần có nhiều các chính sách cụ thể hơn nhằm 

khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển logistics xanh thông qua các hình thức hỗ 
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trợ về tài chính (thuế, chính sách cho vay ưu đãi,...); khuyến khích doanh nghiệp sử dụng 
phương tiện vận tải xanh; khuyến khích sử dụng năng lượng xanh trong hoạt động kho bãi, 
bao bì xanh trong hoạt động đóng gói và khuyến khích quản lý logistics ngược. Ngược lại, 
cần có những chế tài mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp logistics gây ô nhiễm môi trường.

5.2.4. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về logistics xanh
Các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội liên quan (Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ 

logistics, Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics, Hiệp hội TMĐT) cần tuyên truyền, giáo dục 
rộng rãi, nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề môi trường và logistics xanh nói chung, 
logistics xanh trong giao hàng chặng cuối nói riêng để người tiêu dùng hiểu, tin tưởng và 
mạnh dạn chấp nhận sử dụng dịch vụ logistics xanh nhiều hơn.

5.2.5. Quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vận tải đường bộ
Chính phủ và UBND thành phố cần xem xét quy hoạch và xây dựng mô hình thành phố 

thông minh (smart-city). Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ giao hàng chặng cuối 
cần được cải tiến theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi cho vận tải xanh. Những vấn đề nan giải 
như tình trạng tắc đường; chất lượng mặt đường xấu, dễ ngập lụt vào mùa mưa;... đều cần 
được xem xét và tập trung giải quyết, vì các vấn đề này là nguyên nhân trực tiếp gây gia tăng 
chi phí và thời gian trong logistics.

6. Kết luận
Trên cơ sở xác định 4 nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận logistics xanh của khách 

hàng trong giao hàng chặng cuối, đồng thời chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm soát 4 
nhân tố nêu trên, bài nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp cho các doanh nghiệp và khuyến 
nghị cho các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển logistics xanh trong giao hàng chặng 
cuối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả cho thấy nhân tố kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất đến sự chấp nhận của khách 
hàng, còn nhân tố quy chuẩn chủ quan lại không có ý nghĩa với phạm vi nghiên cứu trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

Việc phát trển hay áp dụng logistics xanh trước mắt gây ra tăng chi phí và giảm lợi 
nhuận cho doanh nghiệp, nhưng nếu như doanh nghiệp và các bên liên quan không vào cuộc 
ngay thì tác động đối với môi trường sẽ là rất lớn, các thế hệ sau sẽ mất rất nhiều chi phí để 
khôi phục lại môi trường trong sạch. Chiến lược hỗn hợp (kết hợp giữa chiến lược từ trên 
xuống và từ dưới lên - top down and bottom up) nhằm phát triển logistics xanh sẽ là sự lựa 
chọn tốt nhất. Nhà nước áp đặt quy định mang tính bắt buộc (top down), đồng thời doanh 
nghiệp và người tiêu dùng cũng cần chủ động thực hiện nghiêm túc (bottom up).

Bài nghiên cứu vẫn còn hạn chế về mẫu nghiên cứu, tuy nhiên kết quả đạt được từ 
nghiên cứu định lượng sẽ là gợi ý cho các khu vực địa lý khác cũng như cho phạm vi cả nước. 
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Tóm tắt: Sự phát triển bùng nổ của công nghệ số hiện đã tạo ra những cơ 
hội to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam theo xu hướng số hóa những 
tương tác và giao dịch kinh tế. Thương mại điện tử, với vai trò trụ cột của nền kinh 
tế số, là cầu nối thông minh và là công cụ giúp giao dịch dễ dàng giữa người mua 
và người bán mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, công nghệ số cũng có thể làm gia tăng sự 
bất bình đẳng xã hội, tạo ra khoảng cách số ở những người lớn tuổi, bởi khả năng 
tiếp cận hạn chế với công nghệ số do đặc điểm tuổi già. Nghiên cứu này đề cập 
đến sự thích ứng với xã hội số nói chung và với thương mại điện tử nói riêng của 
người cao tuổi Việt Nam, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm giảm khoảng cách số 
ở người cao tuổi để hỗ trợ họ tích cực hòa nhập vào xã hội số nói chung cũng như 
các hoạt động mua sắm trực tuyến nói riêng và qua đó cải thiện chất lượng cuộc 
sống của người cao tuổi trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, người cao tuổi, 
khoảng cách số, thích ứng số
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của Liên bang Nga (Chương trình nghiên cứu số 21-510-92007, “Ảnh hưởng của 
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THE DIGITAL DIVIDE OF THE ELDERLY AND E-COMMERCE IN 
VIETNAM: THE SITUATION AND POLICY IMPLICATIONS

Abstract: The explosive development of digital technology has now created 
enormous opportunities for socio-economic development in Vietnam in direction of 
in all fields. E-commerce, as a pillar of the digital economy, is a smart bridge and 
a tool for easy transactions between buyers and sellers at anytime and anywhere. 
However, digital technologies can also increase social inequality, creating a digital 
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divide within older people due to aging characteristics that caused limited access to digital 
technology. This study examines the digital adaptation of Vietnamese older persons to digital 
society in general and to e-commerce in particular, proposes policy implications aimed to 
reduce the digital divide among the elderly and encourage them to actively integrate into 
digital life and participate in online shopping to improve their quality of life in the context of 
ongoing digital transformation in Vietnam.

Keywords: digital transformation, digital economy, e-commerce, the elderly, digital 
divide, digital adaptation

*** This paper belongs to research work supported by the Russian Foundation for Basis 
Research (Project No.21-510-92007, “Influence of regional technological space on the life 
guality of elderly population”).

1. Đặt vấn đề
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Việt 

Nam nhằm mục tiêu kép là vừa xây dựng và phát triển ba trụ cột là Chính phủ số, Kinh tế số 
(KTS) và Xã hội số (XHS), vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số (CNS) có năng 
lực đi ra toàn cầu. Với quan điểm người dân là trung tâm của chuyển đổi số (CĐS), Chương 
trình cũng đưa ra các biện pháp thúc đẩy, nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNS cho người dân 
và doanh nghiệp, hình thành văn hóa số để phát triển XHS với mục tiêu không để ai bị bỏ lại 
phía sau. 

Ở Việt Nam, những năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hoạt động thương mại và dịch vụ của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, nhưng 
lại kích thích tăng trưởng hoạt động mua bán trực tuyến. Tổng giá trị thương mại điện tử 
(eCommerce - TMĐT) bán lẻ (doanh thu tất cả hàng hóa, dịch vụ bán qua kênh TMĐT, không 
bao gồm doanh thu vận tải & ẩm thực, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và dịch vụ 
tài chính) tính theo USD đạt 5 tỷ năm 2019, tăng lên 11 tỷ năm 2021 (chiếm tỷ trọng 61% tổng 
trị giá KTS), dự kiến đạt 14 tỷ năm 2022 và 32 tỷ vào năm 2025 (Google, Temasek, Bain & 
Company, 2022; Bộ Công Thương, 2022). 

Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, năm 2021 tỷ lệ người dùng 
Internet ở Việt Nam chiếm 73% tổng dân số và có đến 74,5% người dùng Internet đã từng 
tham gia mua sắm trực tuyến; trong thời gian đại dịch COVD-19, tỷ lệ người mua sắm trực 
tuyến tăng từ 40% năm 2020 lên 49% năm 2021, tăng 9%, thấp hơn tỷ lệ tăng trung bình 12% 
trong các nước ASEAN. Tỷ lệ người tham gia TMĐT ở lứa tuổi 18-25 tham gia nhiều nhất với 
tỷ lệ 35%; thấp nhất là độ dưới 18 tuổi (4%) và 45 tuổi trở lên (9%) (Bộ Công Thương, 2022).

Khi CNS trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống thì ngày càng có nhiều dịch vụ truyền 
thống chuyển sang trực tuyến. Vì vậy, người cao tuổi (NCT) với những đặc điểm lứa tuổi 
về sức khỏe, tâm - sinh lý, thói quen sống, v.v. khó tiếp cận với CNS, có nguy cơ bị loại trừ 
số (digital exclusion) trong một XHS đang phát triển nhanh chóng, tạo ra khoảng cách số 
(digital divide - KCS) vì họ ít kết nối mạng hơn so với người trẻ. Trong dịch COVID-19 nhiều 
NCT gặp khó khăn trong việc tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong thời gian giãn 
cách xã hội do họ không thể tiếp cận trực tuyến (UNECE, 2021).

Nguy cơ này càng trầm trọng hơn bởi già hóa dân số là một hiện tượng chung toàn cầu. 
Trên thế giới số người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 1 tỷ vào năm 2020 lên 1,4 tỷ vào năm 2030, 
sẽ tăng gấp đôi với 2,1 tỷ người vào năm 2050 (WHO, 2021). Ở Việt Nam, già hóa dân số đã 
được ghi nhận. Năm 2019, số người 60 tuổi trở lên tới trên 11,41 triệu, chiếm tỷ lệ 11,86% 
tổng dân số; đến năm 2049, con số này sẽ tăng lên đến 28,61 triệu, chiếm 24,88% tổng dân 
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số (TCTK, 2021). Bối cảnh này đặt ra vấn đề cần nghiên cứu về KCS ở NCT, khả năng thích 
ứng số (digital inclusion) nói chung và sự thích ứng với TMĐT nói riêng, để từ đó đưa ra các 
hàm ý chính sách hỗ trợ NCT hội nhập với XHS đang phát triển và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của họ.

2. Tổng quan nghiên cứu về thương mại điện tử và khoảng cách số ở người cao tuổi
2.1. Thương mại điện tử
Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, nơi mọi thứ được kết nối, làm nền KTS phát triển 

bùng nổ. KTS dựa vào công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) đang thúc đẩy những 
thay đổi lớn về tổ chức và cách thức sản xuất, kinh doanh, kích thích TMĐT phát triển.

Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum- WEF, 2019) ước tính rằng vào năm 
2022 tới 60% GDP toàn cầu dự kiến   sẽ dựa vào các công nghệ số; KTS toàn cầu sẽ đạt mức 
định giá trị 20,8 nghìn tỷ USD vào năm 2025, tăng 40% so với mức 14,5 nghìn tỷ USD vào 
năm 2021 (WEF, 2022). Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển nhấn mạnh rằng 
với sự tăng trưởng nhanh chóng của KTS, các nhóm dân số dễ bị tổn thương không thể kết 
nối hoặc sử dụng CNS ở cả các nước đang phát triển và đã phát triển có nguy cơ bị bỏ lại phía 
sau kể cả trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 (UNCTAD, 2021).

Khái niệm TMĐT đã len lỏi vào lĩnh vực kinh doanh sau những năm 1970 cùng sự xuất 
hiện của CNTT-TT, được định hình vào những năm 1990 (Wigand, 1995,1997; Wigand & 
Benjamin, 1995). Có rất nhiều khái niệm về TMĐT, nhưng hiện nay, các khái niệm về TMĐT 
được dùng thường xuyên là của Tổ chức Thương mại Thế giới, xác định đó là “việc sản xuất, 
phân phối, tiếp thị, bán hoặc giao hàng hóa và dịch vụ bằng các phương tiện điện tử” (WTO, 
1998), và định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cho rằng giao dịch TMĐT 
là việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện qua mạng máy tính giữa các doanh 
nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, chính phủ và các tổ chức công hoặc tư nhân khác, bằng các 
phương pháp được thiết kế riêng cho mục đích đặt hoặc nhận hàng. Hàng hóa hoặc dịch vụ 
được đặt hàng theo các phương thức đó, nhưng việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ 
cuối cùng được thực hiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến (OECD, 2011). 

Tùy thuộc vào bản chất của đối tượng tham gia, TMĐT được phân thành 6 loại hình cơ 
bản: Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B), Doanh nghiệp với Khách hàng (B2C), Khách 
hàng với Khách hàng (C2C), Khách hàng với Doanh nghiệp (C2B), Doanh nghiệp với chính 
phủ (hành chính công) (B2A), Khách hàng với Chính phủ (C2A). Khái niệm TMĐT sử dụng 
trong nghiên cứu này hạn chế ở loại hình B2C, hàm ý chỉ thị trường bán lẻ của TMĐT.

Quy mô thị trường bán lẻ (Retail ecommerce sales) của TMĐT toàn cầu rất tiềm năng và 
tăng trưởng nhanh chóng, tăng từ 3,351 nghìn tỷ USD năm 2019 lên tới 4,921 nghìn tỷ USD 
vào năm 2021 và dự báo sẽ đạt 7,385 nghìn tỷ USD vào năm 2025 (Sara, 2021).

Hình 1. Quy mô thị trường TMĐT B2C toàn cầu, nghìn tỷ USD; Nguồn: Sara, 2021
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TMĐT là chìa khóa để mở ra kinh doanh điện tử (Jacek Unold, 2003), được đánh giá 
là lĩnh vực quan trọng nhất trong 5 lĩnh vực hàng đầu (TMĐT, vận tải và ẩm thực, du lịch 
trực tuyến, truyền thông trực tuyến và dịch vụ tài chính) của KTS (Google, Temasek, Bain & 
Company, 2022).

Ở Việt Nam, mục tiêu của “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, đến 
năm 2025” được đặt ra là KTS đạt tỷ trọng 20% GDP; tỷ trọng TMĐT trong tổng mức bán lẻ 
đạt trên 10%. Đến năm 2030 KTS chiếm khoảng 30% GDP; tỷ trọng TMĐT trong tổng mức 
bán lẻ đạt trên 20%. Những số liệu này cũng tương đồng với dự báo của Google, Temasek, 
Bain & Company (2022): nền KTS Việt Nam đạt 23 tỷ đô la vào năm 2022 và có khả năng 
đạt gần 50 tỷ đô la vào năm 2025 với mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 2022-2025 là 
31%, và lên tới 120-200 tỷ USD vào năm 2030, trở thành thị trường phát triển nhanh nhất của 
khu vực ASEAN nhờ vào sự bùng nổ của lĩnh vực TMĐT. 

 2.2. Người cao tuổi và khoảng cách số ở người cao tuổi 
NCT theo Luật Người cao tuổi Việt Nam là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Ở 

nhiều nước phát triển, NCT là người đủ 65 tuổi trở lên. Số liệu các cuộc Tổng điều tra dân số 
và nhà ở từ 1989 - 2019 cho thấy già hóa dân số với chỉ số già hóa tăng hơn gấp 2.7 lần trong 
30 năm, từ 18.2% năm 1989 lên 48,8% năm 2019 (CCSC, 2020) bởi tỷ lệ người dưới 15 tuổi 
giảm và tỷ lệ người 60 tuổi tăng; tỷ lệ số người trên 65 tuổi so với tổng dân số chiếm 4,7 năm 
1989 và tăng lên 7,7% vào năm 2019 cho thấy rằng Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa dân 
số bởi tỷ lệ đã vượt ngưỡng khái niệm quốc tế thông thường của Liên Hợp Quốc về một “xã 
hội già hóa” khi tỷ lệ người già vượt quá 7%. 

Hình 2. Đặc điểm nhân khẩu học dân số Việt Nam trong giai đoạn 1989-2019. 
Nguồn: (CCSC, 2010, tr. 43) và (CCSC, 2020, tr. 62-64)

Nghiên cứu nhân khẩu học và thực trạng kinh tế của NCT qua các số liệu của báo cáo 
“Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam” (TCTK, 2021) cho thấy:

- Trong số NCT ở Việt Nam ở tất cả các nhóm tuổi, tỷ lệ nữ cao hơn nam (58,13% so với 
41,87%); tỷ trọng NCT ở nông thôn cao gấp đôi ở thành thị (67,16% so với 32,84%). 

- Trình độ văn hóa của NCT có sự khác biệt theo độ tuổi, giới tính và khu vực sống, trong 
đó người càng cao tuổi hơn, phụ nữ và NCT ở nông thôn có tỷ lệ đạt ở bậc học thấp cao hơn 
người trẻ tuổi hơn, nam giới và NCT ở thành thị;

- Đa số NCT gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội năm 2019 (BLĐ-TB-XH, 2019), chỉ 27% NCT có lương hưu hoặc thu nhập ổn 
định, 73% còn lại sống không có lương hưu, phụ thuộc vào con cái của họ và gặp nhiều khó 
khăn trong cuộc sống; có tới 72,3% NCT sống cùng con cháu; trên 35% NCT ở Việt Nam vẫn 
đang lao động kiếm sống, trong đó tỷ lệ ở nông thôn cao gấp đôi so với thành thị (41,56% so 
với 21,78%). 
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Hình 3. Tỷ lệ NCT có khó khăn theo loại chức năng, năm 2019 (%); nguồn: TCTK, 2021.
Nhìn chung, NCT Việt Nam có nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhóm dân số lớn tuổi 

chiếm 11,86% dân số Việt Nam (TCTK, 2021) này dễ bị tổn thương và cô lập trong xã hội 
khi mà CĐS đang diễn ra trên các lĩnh vực tại Việt Nam và dường như bị lãng quên trong các 
nghiên cứu trong lĩnh vực này, tạo ra khoảng trống trong nghiên cứu về NCT trong XHS.

KCS được quan sát và ghi nhận trên toàn thế giới. Theo báo cáo của Liên hợp quốc 
tháng 10 năm 2019 (UN, 2019), gần một nửa dân số thế giới vẫn bị loại trừ khỏi các lợi ích 
của CĐS. Ở Đông Nam Á, ước tính khoảng 150 triệu người trưởng thành - tương đương 31% 
dân số bị loại trừ số (digital exclusion-không có khả năng kết nối Internet (Hassan, 2021) bởi 
các nguyên nhân chính như khuyết tật, mù chữ, tuổi tác, đói nghèo, bất bình đẳng trong hoạt 
động kinh tế giữa thành thị và nông thôn, v.v. (John & Sulina, 2021). 

Khái niệm KCS xuất hiện từ 1995 (NTIA,1998), dùng để chỉ sự khác biệt về tỷ lệ truy 
cập vào Internet của người dân trong mối liên hệ với các đặc điểm nhân khẩu học như độ tuổi, 
chủng tộc, trình độ học vấn, loại hộ gia đình, thu nhập và địa lý (nơi cư trú). Đến năm 2001 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã đưa ra một định nghĩa rộng rãi về KCS, xem như là 
“khoảng cách giữa các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các khu vực địa lý ở các mức độ 
kinh tế xã hội khác nhau liên quan đến cơ hội của họ tiếp cận công nghệ thông tin và truyền 
thông (CNTT-TT ) và sử dụng Internet cho nhiều hoạt động khác nhau” (OECD, 2001). 

Van Dijk (2005) - nhà nghiên cứu hàng đầu về KCS đưa ra Lý thuyết KCS về nguồn 
lực và chiếm hữu (Resources and Appropriation Theory of the Digital Divide), theo đó, đặc 
tính nhân khẩu (đặc tính cá nhân và vị trí, Hình 4) có tác động đến ba cấp độ KCS là truy cập 
vật lý hay khả năng kết nối (physical access), kỹ năng và sử dụng Internet (Internet skills and 
usage) và kết quả đem lại (outcomes) (Van Dijk, 2020).

- Tuổi cao làm NCT gặp các vấn đề về sức khỏe thể chất, chức năng nhận thức, vận động 
và sức khỏe tinh thần của NCT và gặp ít nhất một khó khăn trong việc thực hiện một chức năng.

 Hình 4. Mô hình Lý thuyết khoảng cách số về nguồn lực và chiếm hữu 
Nguồn: Van Dijk, 2005, 2020
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Hiểu theo cách khác, những đặc điểm nhân khẩu, nhân chủng học, điều kiện kinh tế - xã 
hội bên ngoài và nội tại của cá nhân tác động và tạo ra sự khác biệt trong cả ba cấp độ KCS. 
Theo Haight và cộng sự (2014), KCS phản ánh sự bất bình đẳng số (digital inequality) hiện có 
trong xã hội phụ thuộc thu nhập, giáo dục, nơi cư trú, tình trạng nhập cư và tuổi tác là những 
yếu tố tác động mạnh mẽ về việc sử dụng mạng; những người trên 55 tuổi gặp khó khăn nhiều 
hơn so với những người trẻ tuổi trong việc truy cập Internet. 

2.3. Thương mại điện tử và khoảng cách số ở người cao tuổi 
Lão hóa ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, bao gồm cả việc ra quyết định 

(Cole et al., 2008; Goldberg, 2009). Maria, R. & Leigh, S. (2021) đã chứng minh rằng dù có 
kết nối Internet, tính tích cực tham gia hoạt động TMĐT giảm dần khi tuổi tác tăng lên và 
đưa ra mô hình nguyên tắc về hai yếu tố chính tác động đến hoạt động TMĐT ở NCT: (1) đặc 
điểm và điều kiện cá nhân; (2) hành vi khi tham gia TMĐT, liên quan trao đổi thư điện tử, tìm 
kiếm thông tin về hàng hóa và dịch vụ trên mạng, mua sắm trực tuyến và giao dịch thanh toán. 
Sourbati, M. (2009) khẳng định già hóa và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tuổi già cản 
trở hoạt động mua sắm trên mạng.

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu thực hiện các nghiên 
cứu chuyên sâu về khả năng kết nối Internet của người dân, đặc điểm chung người tiêu dùng 
khi tham gia TMĐT, nhưng chỉ tập trung vào đối tượng khách hàng tiềm năng là giới trẻ. Có 
rất ít nghiên cứu về NCT trong thời đại số ở Việt Nam, kể cả về mức độ tích cực của họ với 
TMĐT B2C. Ngay cả cơ quan như Bộ Công Thương, khi phân tích kết quả khảo sát 4.584 
người trả lời khảo sát tham gia TMĐT trên phạm vi toàn quốc cũng chỉ công bố tỷ lệ người 
tham gia hoạt động TMĐT 45 tuổi trở lên là 9% (Bộ Công Thương, 2022) mà không phân tích 
cho độ tuổi 60 trở lên. 

Đáng chú ý, nghiên cứu của Hoàng (2022), sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng 
để phân tích kết quả khảo sát với 256 đáp viên sống tại Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố 
đông dân nhất Việt Nam, cho thấy hơn 81% người cao tuổi sử dụng các thiết bị kỹ thuật số 
được kết nối và tỷ lệ này giảm dần theo độ tuổi; gần 87% người cao tuổi có thái độ tích cực 
đối với việc ứng dụng CNS để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hòa và cộng sự (2022) dựa vào 
kết quả khảo sát xã hội học của nhóm nghiên cứu Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) 
đối với NCT Việt Nam trong môi trường số, với hơn 1000 người trả lời từ 46/65 tỉnh và thành 
phố ở Việt Nam, cho rằng các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế-xã hội ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự thích ứng số của người cao tuổi Việt Nam với XHS đang đang định hình, trong đó có 
thích ứng với TMĐT. Ngọc và cộng sự (2022) dựa vào kết quả khảo sát trên đã chứng minh 
rằng cả ba cấp độ của KCS (kết nối mạng, kỹ năng và kết quả sử dụng sử dụng mạng) có tồn 
tại ở NCT Việt Nam; tỷ lệ NCT 60 tuổi trở lên sử dụng Internet là 78,81% trên tổng số người 
trả lời khảo sát. Kinh nghiệm một số nước về khảo sát, quản lý và thu hẹp KCS ở NCT, ngụ ý 
chính sách cho Việt Nam cũng được nghiên cứu bởi Ngọc & Hòa (2022), trong đó đề cập đến 
những giải pháp khuyến khích NCT sử dụng các dịch vụ trực tuyến (TMĐT, ngân hàng trực 
tuyến, dịch vụ e-government, v.v.).

Xét về góc độ CNTT-TT, các nghiên cứu kể trên đề cập đến tính tích cực tham gia hoạt 
động TMĐT của NCT phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng truy cập và kỹ năng sử dụng 
Internet và kết quả sử dụng, tức là mức độ thích ứng số (Arthur & Jerzy 2003). Nói cách khác, 
tính tích cực trong hoạt động TMĐT bị tác động bởi các cấp độ KCS.

Tóm lại, tổng quan tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố cho thấy: (1) xu 
hướng phát triển của TMĐT là tất yếu trong thời đại số; (2) những đặc điểm lứa tuổi về nhân 
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khẩu học và xã hội học của NCT và các vấn đề liên quan đến sức khỏe là những yếu tố tác 
động đến KCS, khả năng thích ứng số nói chung và khả năng tham gia hoạt động TMĐT B2C 
nói riêng của NCT. 

Vấn đề nghiên cứu trong bài viết này tập trung làm rõ:
- Xu hướng phát triển của TMĐT B2C tại Việt Nam và vai trò của nó trong nền KTS;
- Các nguyên nhân mang tính rào cản NCT tham gia các hoạt động TMĐT: KCS từ phía 

NCT và sự quan tâm chưa đầy đủ tới nhóm NCT trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ số từ 
phía các nhà cung cấp các dịch vụ mua sắm trực tuyến và các dịch vụ khác có liên quan. 

- Đề xuất hàm ý chính sách nhằm khuyến khích NCT hòa nhập với môi trường số nói 
chung và với TMĐT nói riêng.

3. Phương pháp nghiên cứu và tài liệu nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính, thống kê mô tả và phân tích tổng hợp được sử dụng 

trong nghiên cứu để đánh giá các số liệu thu thập và kết quả khảo sát để minh chứng các vấn 
đề nghiên cứu đã nêu trên. 

Trong bài báo có sử dụng các số liệu thứ cấp như số liệu công bố trong các nghiên cứu, 
báo cáo khoa học, số liệu thống kê trong nước và nước ngoài đã công bố. Một số kết quả 
khảo sát xã hội học về NCT với môi trường số của nhóm nghiên cứu ĐHBKHN cũng được 
phân tích đánh giá nhằm chứng minh giả thiết đã nêu. Khảo sát xã hội học này được thực hiện 
vào tháng 10/2021 với hơn 1000 đáp viên từ 41 tỉnh, 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Có 
84,93% người được hỏi đã trả lời trực tuyến và 15,07% còn lại sống ở ngoại thành Hà Nội 
được phỏng vấn trực tiếp. Số đáp viên từ 55-59 có 406 người (202 nam và 204 nữ) và hầu hết 
họ đều là người sử dụng Internet, được coi là nhóm cận cao tuổi nên chỉ để so sánh với kết quả 
thu được từ nhóm đáp viên thực sự là NCT. Đáp viên từ 60 tuổi trở lên là 637 người.

Bảng 1. Phân tích mẫu khảo sát theo giới tính, nơi cư trú và trình độ học vấn của 
người sử dụng Internet và người không sử dụng Internet, (người)

Độ tuổi Tổng 

Khu vực cư trú Trình độ học vấn

Thành thị Nông thôn và 
vùng xa Tiểu học THCS và THPT Đại học trở lên

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Người dùng Internet 

60-64
246 166 80 76 125 45

246 66 100 37 43 31 45 55 70 17 28

65- 69
109 70 39 32 51 26

109 41 29 27 12 20 12 30 21 18 8

 70-79 
122 60 62 69 42 11

122 26 34 35 27 32 37 23 19 6 5

80+ 25 13 12 17 4 4

25 6 7 10 2 12 5 - 4 4 -

Total 502 139 170 109 84 95 99 108 114 45 41

502 502 502
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Người không dùng Internet

60-64
27 7 20 13 11 3
27 3 4 9 11 6 7 4 7 2 1

65- 69
22 5 17 17 5 0
22 2 3 5 12 4 13 3 2 0 0

70-79
58 19 39 41 16 1
58 11 8 9 30 28 13 6 10 1 0

80+
28 10 18 20 8 0
28 8 2 6 12 10 10 4 4 0 0

Tổng
135 24 17 29 65 48 43 17 23 3 1
135 135 135

Nguồn: Nhóm nghiên cứu ĐHBKHN, 2021
Số lượng và tỷ lệ người sử dụng Internet và không sử dụng Internet từ 60 tuổi trở lên 

chia theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn và nơi cư trú được thể hiện trong Bảng 1.
4. Kết quả nghiên cứu
 4.1. Xu hướng phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam và vai trò của nó trong 

nền kinh tế số
Trong nền KTS, TMĐT có vai trò quan trọng và được coi như trụ cột chính, bởi TMĐT 

và một số ứng dụng phổ biến liên quan đến nó thương mại điện tử như: ví kỹ thuật số, ngân 
hàng trực tuyến, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến, v.v. góp phần phát triển KTS (Sylwia, 
2018; Gazieva, L.,2021). Tại Việt Nam, tỷ trọng TMĐT so với tổng giá trị (GMV) của KTS 
rất cao trong những năm qua. 

Theo Google, Temasek, Bain & Company (2022), nếu chỉ tính riêng doanh thu của thị 
trường TMĐT thì thì tỷ trọng này là 77,54% vào năm 2019 và dự báo đạt 59,57% vào năm 
2022; mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong 4 năm giai đoạn 2019-2022 là 27,5%, thấp 
hơn so với tăng trưởng trung bình thời gian này ở một số nước trong khu vực như Malaysia 
(28,5%), Thái Lan (30%) và Philippines (36%); nhưng nếu xét về mức tăng trưởng dự báo 
năm 2020 thì của Việt Nam khá cao với 37%, trong khi ở các nước trên dự báo lần lượt là 
10%, 17% và 13%.

Hình 5. Quy mô doanh thu TMĐT B2C và tổng giá trị KTS Việt Nam năm 2012 - 2022 (tỷ USD)
Nguồn: Google, Temasek, Bain & Company (2022);* số liệu dự báo

Ngoài ra, doanh thu TMĐT năm 2022 đạt 12 tỷ USD, trong khi doanh thu các thành 
phần khác của KTS như vận tải và ẩm thực, du lịch trực tuyến và truyền thông trực tuyến đạt 
lần lượt là 1,5, 0,4 và 2,6 tỷ USD.
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Bảng 2. Thương mại điện tử Việt Nam 2017-2022: một số chỉ tiêu
2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Ước tính số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến, (triệu người) 33,6 39,9  49,3 54,6 57-60

Ước tính giá trị mua sắm trực tuyến của một người, (USD) 186 202 225 240 251 260 - 285

Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng cả nước, (%) 3,6 4,2 4,9 5,5 7 7,2-7,8

Tỷ lệ người dân sử dụng Internet, (%) 58,1 60 66 70 73 75

Nguồn: Bộ Công Thương, 2022
Số liệu trong Bảng 2 cũng khẳng định thêm xu hướng phát triển của TMĐT tại Việt Nam 

là tất yếu và nhiều triển vọng, làm trụ cột chính cho nền KTS của Việt Nam. 
4.2. Tác động của khoảng cách số đến tính tích cực hoạt động thương mại điện tử 

của người cao tuổi Việt Nam
KCS ở NCT Việt Nam tác động trực tiếp đến khả năng thích ứng số của họ, cản trở họ 

hòa nhập số trong một xã hội số đang hình thành (Ngọc và cộng sự, 2022a). Theo lý thuyết 
KCS của Van Dijk (2005; 2020) thì các yếu tố nhân khẩu học (chủng tộc, giới tính, lứa tuổi, 
văn hóa, nơi cư trú, tính cách, sức khỏe, thu nhập, thói quen v.v.) và kinh tế xã hội (địa vị, 
nghề nghiệp, v.v.) có tác động đến cả ba cấp độ KCS là khả năng truy cập, kỹ năng số và sử 
dụng Internet và kết quả đem lại, tạo ra sự khác biệt đối với mỗi NCT. Phân tích số liệu Bảng 
1 cho thấy:

- Số NCT sử dụng Internet chiếm 78,81% trên tổng số đáp viên; ở các độ tuổi, tỷ lệ sử 
dụng Internet của nam giới có sự khác biệt nhỏ so với nữ giới (49,40 so với 50,6%);

- Trình độ học vấn tác động tới truy cập Internet cũng được thể hiện. Ví dụ, trong tổng 
số 285 người có trình độ tiểu học và THCS thì số người sử dụng Internet là 194 người, chiếm 
68,07%, trong khi tỷ lệ này ở những người có trình độ học vấn cao hơn là 96% (96/100);

- Tỷ lệ người sử dụng Internet giảm dần theo độ tuổi không phân biệt giới tính, nơi cư 
trú và trình độ học vấn. Ở các nhóm tuổi 60-64, 65-69, 70-79 và trên 80 thì tỷ lệ người sử 
dụng Internet trên tổng số người được hỏi lần lượt là 90,11% (246/273), 83,20 % (109/131), 
67,78% (122/180) và 47,17% (25/53); 

- Trong số người sử dụng Internet, 61,55% (209/502) sống ở thành thị và 38,45% còn 
lại sống ở nông thôn. Ngược lại, trong số 135 người không sử dụng Internet thì có 94 người 
sống ở nông thôn, chiếm 69,63%, cao gấp hơn 2 lần so với thành thị (30,37%). Điều này được 
giải thích là do người dân sống ở thành thị có điều kiện sống và khả năng tiếp cận Internet tốt 
hơn so với nông thôn; thu nhập hộ gia đình khu vực thành thị cao gấp 1,5 lần hộ gia đình nông 
thôn (TCTK, 2021); đa số NCT gặp khó khăn trong cuộc sống như đã trình bày ở mục 2.3.

Hiểu biết và kỹ năng số của NCT còn thấp tạo ra sự khác biệt về kỹ năng và cách sử 
dụng mạng được minh chứng thông qua mục đích sử dụng Internet.

Hình 6. Mục đích sử dụng Internet (số người); Nguồn: Nhóm nghiên cứu ĐHBKHN, 2021.
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Các ứng dụng dễ dùng như gọi điện/nhắn tin chiếm đa số với 449 ý kiến phản hồi, chiếm 
89,44%; tiếp theo là giải trí với ý kiến (82,27%); tỷ lệ người tham gia ngân hàng số trực tuyến 
và TMĐT - những ứng dụng đòi hỏi hiểu biết kỹ năng số và sự tập trung cao ở mức thấp, lần 
lượt là 34,26% (172 người) và 27,29% (137 người). 

Do kỹ năng số kém, có nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tuổi tác như trí nhớ, khả 
năng tập trung, nghe, nhìn nên NCT thường gặp rủi ro khi sử dụng các tiện ích, ứng dụng, nhất 
là TMĐT và ngân hàng số (chọn nhầm hàng hóa, tài khoản, số tiền thanh toán, thanh toán sai 
địa chỉ hay quên mật khẩu, v.v.); tỷ lệ gặp vấn đề rủi ro khi sử dụng các ứng dụng và tiện ích 
trực tuyến tăng theo độ tuổi.

Hình 7. Kỹ năng số: tỷ lệ % người dùng Internet gặp và không gặp sự cố hoặc rủi 
ro khi sử dụng dịch vụ trực tuyến theo nhóm tuổi; 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu ĐHBKHN, 2021
Như vậy, các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế-xã hội tác động tới KCS ở NCT Việt Nam 

ở cả ba cấp độ, ảnh hưởng tiêu cực đến động lực, khả năng truy cập, kỹ năng và cách sử dụng 
mạng, cũng như cản trở sự thích ứng với công nghệ số, trong đó có hoạt động TMĐT của họ.

4.3. Sự quan tâm chưa đúng mức từ phía các tổ chức, cơ quan chính quyền các cấp, 
các nhà cung ứng dịch vụ TMĐT và dịch vụ liên quan 

Chương trình Quốc gia về CĐS của Việt Nam lấy con người làm trung tâm, khuyến 
khích người dân nâng cao hiểu biết và kỹ năng số để bắt kịp sự phát triển của xã hội số với 
phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Bảng 3. Những lý do chính khiến người cao tuổi không sử dụng dịch vụ trực tuyến

Độ tuổi
Tổng số 

người không 
dùng DV 
trực tuyến

Do giao diện phức 
tạp khó dùng

Không có thói 
quen dùng

Do không có hướng 
dẫn cụ thể

Các ngguyên nhân 
khác

Số ý 
kiến

% Số ý 
kiến

% Số ý 
kiến

% Số ý kiến %

60-64 133
(246-113)

35 26,31
(35/133)

93 69,92
(93/133)

32 24,06
(32/133)

18 13,53
(18/133)

65-69 66
(109-43)

14 21,21
(14/66)

40 60,60
(40/66)

15 22,72
(15/66)

5 7,57
(5/66)

70-79 87
(122-35)

23 26,43
(23/87)

46 52,87
(46/87)

21 24,13
(21/87)

10 8,04
(10/87)

80+ 22
(25-3)

12 54,54
(12/22)

14 63,63
(14/22)

10 45,45
(10/22)

3 11,49
(3/22)

Tổng 308
(502-194)

68 22,07
(68/308)

170 55,19
(170/308)

70 22,01
(70/308)

33 10,71

Nguồn: Nhóm nghiên cứu ĐHBKHN, 2021
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy một thực tế là các cơ quan chính quyền các cấp 

cũng như các công ty CNTT-TT và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến chưa thực sự quan 
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Hình 8. Mong muốn của NCT dùng và chưa dùng Internet theo độ tuổi
 Nguồn: Nhóm nghiên cứu ĐHBKHN, 2021

Những mong muốn cải thiện cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội, phổ biến kiến thức 
số của NCT chủ yếu liên quan đến cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và tổ 
chức xã hội và trách nhiệm toàn cộng đồng; giảm giá cước và giá thiết bị số, phát triển hạ tầng 
CNTT-TT, bảo vệ an ninh mạng liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp CNTT-TT và cơ 
quan chính quyền từ của địa phương đến trung ương; đơn giản hóa giao diện web và ứng dụng 
trực tuyến để có thể phổ cập, tiện và dễ sử dụng cho người dùng là hoạt động thường xuyên 
của các nhà cung cấp dịch vụ. Việc thỏa mãn mong muốn nói trên của NCT chính là giảm bớt 
đi KCS, khuyến khích họ thích ứng với môi trường số trong một xã hội số.

5. Luận bàn và ngụ ý chính sách
5.1. Sự phù hợp với các nghiên cứu trước
Các vấn đề nghiên cứu đặt ra được xác thực bởi những phân tích và đánh giá số liệu 

thống kê và kết quả khảo sát của Nhóm nghiên cứu ĐHBKHN, 2021.
l Vấn đề nghiên cứu đặt ra về xu hướng phát triển đột phá của TMĐT ở Việt Nam và 

vai trò trụ cột chính của nó trong KTS được xác thực và phù hợp với các nghiên cứu của Sara 
L. (2021) và Google, Temasek, Bain & Company (2022), Bộ Công Thương (2022) với tốc độ 
tăng trưởng trung bình của TMĐT Việt Nam trong 4 năm gần đây là 27,5%, tuy thấp hơn so 
với tăng trưởng trung bình thời gian này ở một số nước trong khu vực như đã trình bày trong 
mục 4.1, nhưng nếu xét về mức tăng trưởng dự báo với 37% vào năm 2020 là khá cao, trong 
khi tăng trưởng TMĐT ở các nước trong ASEAN khác dự báo vào khoảng 10%-20%; TMĐT 

tâm đến cuộc sống số (digital life) của NCT. Có thể minh chứng điều này qua trả lời của đáp 
viên có dùng Internet về lý do không dùng dịch vụ trực tuyến, trong đó có mua sắm trực tuyến. 
Bảng 3 cho thấy những khó khăn cho NCT khi sử dụng những dịch vụ trực tuyến như thiếu 
hướng dẫn cụ thể và giao diện phức tạp hoặc những nguyên nhân khác như điều kiện kinh tế 
không cho phép... cũng đã làm cho NCT ngại tiếp xúc với các dịch vụ trực tuyến này và làm 
cho thói quen sử dụng của họ giảm đi. Nguyên nhân của vấn đề này phần nào được lý giải do 
còn thiếu sự quan tâm thực chất từ phía các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp có cung cấp 
các dịch vụ trực tuyến, trong đó có TMĐT.

Trả lời cho câu hỏi “Chính sách/biện pháp nào bạn mong đợi nhất từ các cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp CNTT-TT và cách nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và các tổ chức xã hội 
để hỗ trợ bạn hòa nhập với xã hội số?”, cả người dùng Internet và người không dùng Internet 
đã đưa ra 433 ý kiến (có đáp viên nêu hai ý kiến trở lên) thể hiện các mong muốn khác nhau, 
chủ yếu tập trung vào 5 khía cạnh được thể hiện trong Hình 8.
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có bước phát triển vượt trội so với các thành phần khác của nền KTS Việt Nam với doanh thu 
dự kiến năm 2022 gần 14 tỷ USD trong khi 3 thành phần khác của KTS như vận tải và ẩm 
thực, du lịch trực tuyến và truyền thông trực tuyến lần lượt đạt 3, 2 và 4,3 tỷ USD; tới năm 
2025 doanh thu của 4 thành phần này dự báo lần lượt sẽ đạt 32, 5, 6 và 6 tỷ USD. Tỷ trọng 
doanh thu của thị trường TMĐT so với tổng doanh thu của nền KTS là 77,54% vào năm 2019 
và dự báo đạt 59,57% vào năm 2022 (Google, Temasek, Bain & Company, 2022); tỷ trọng này 
giảm đi là do doanh thu du lịch trực tuyến, vận tải và ẩm thực sẽ phục hồi và phát triển sau đại 
dịch COVID-19. Như vậy, TMĐT có triển vọng phát triển bùng nổ và luôn là trụ cột, là chìa 
khóa của nền KTS Việt Nam trong cả hiện tại và tương lai. 

l Các đặc điểm nhân khẩu học và tình trạng kinh tế - xã hội và các vấn đề tuổi tác của 
NCT Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến KCS và sự thích ứng của họ với xã hội số, trong đó 
tính tích cực hoạt động TMĐT. Nhận định này hoàn toàn phù hợp về lý thuyết và thực tiễn 
với các nghiên cứu trước đó của Cole et al. (2008) Goldberg (2009), Maria, R. & Leigh, S. 
(2021), Sourbati, M. (2009) cho rằng tính tích cực tham gia hoạt động TMĐT của NCT giảm 
dần khi tuổi tác tăng lên và bị tác động bởi các cấp độ KCS; tính tích cực tham gia hoạt động 
TMĐT và các lĩnh vực liên quan như ngân hàng số, thanh toán bằng ví điện tử, v.v. của NCT 
Việt Nam bị tác động bởi KCS được minh chứng trong phần 4.2. ở cả ba cấp độ KCS; tỷ lệ 
27,29% NCT Việt Nam tham gia TMĐT là thấp, trong khi tỷ lệ này ví dụ ở Anh năm 2018 là 
54% (The Guardian, 2019), ở Đức trong độ tuổi 65-75 là 43,2% vào năm 2021 (Kasia Davies, 
2022), ở Hàn Quốc độ tuổi 60 trở lên khoảng 32,1% vào năm 2021(Statista, 2022). Thực tế 
này là gợi ý cần có chính sách và các biện pháp nhằm giảm KCS ở NCT, khuyến khích họ 
tham gia vào đời sống số nói chung và TMĐT nói riêng.

l Các tổ chức, cơ quan chính quyền các cấp, và các nhà cung ứng dịch vụ TMĐT và dịch 
vụ liên quan khác chưa phát huy được trách nhiệm và vai trò trong việc khuyến khích NCT 
tham gia hoạt động TMĐT. Sự thiếu vắng các chính sách, biện pháp hỗ trợ và khuyến khích 
họ hội nhập XHS được xác thực thông qua khảo sát về nguyên nhân NCT không sử dụng dịch 
vụ trực tuyến và những mong muốn của họ. Điều này cản trở NCT thích ứng với môi trường 
số và gia tăng KCS ở cả ba cấp độ.

5.2. Hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu này còn có hạn chế về các số liệu thứ cấp liên quan đến KCS của NCT do 

ở Việt Nam chưa đặt ra mục thống kê dữ liệu KCS ở NCT; chưa có số liệu thông kê và phân 
tích chuyên sâu về tham gia của NCT trong các lĩnh vực kinh tế, trong đó có TMĐT. Các số 
liệu điều tra xã hội học do các nhóm nghiên cứu trong nước thực hiện cũng có số lượng mẫu 
chưa đủ lớn để có tính đại diện bao phủ trên toàn quốc.

5.3. Hàm ý chính sách
Như đã trình bày ở trên, NCT ít tham gia vào TMĐT bởi KCS và những vấn đề tuổi tác 

chi phối tới khả năng hội nhập số của họ ở cả ba cấp độ KCS (khả năng kết nối, kỹ năng sử 
dụng và hiệu quả đem lại). Tuy tỷ lệ NCT kết nối mạng đạt 78,81% nhưng vẫn thấp hơn nhiều 
so với tỷ lệ ở các nước phát triển như ở Anh độ tuổi 65-74 là 87,1% (ONS, 2020), tại Đan 
Mạch với 94%, Luxembourg và Thụy Điển là 91% (Eurostat, 2021). Giảm thiểu KCS là chìa 
khóa làm cho NCT tích cực hơn trong hòa nhập với xã hội số, hưởng lợi ích mà CNS đem lại, 
trong đó có TMĐT- cho phép NCT tự mình thực hiện các mua sắm để đáp ứng các nhu cầu cá 
nhân và gia đình trong cuộc sống hàng ngày mà không cần dựa vào những người xung quanh. 
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Thứ nhất, về giảm thiểu KCS ở NCT:
l Trước hết, cần thu thập và quản lý các dữ liệu về KCS. Cần có các số liệu thông kê 

cập nhật định kỳ về số lượng người sử dụng Internet theo giới tính, nhóm tuổi (rất nhiều nước 
thống kê từ 5 tuổi trở lên), dân tộc, học vấn và khu vực cư trú, thu nhập, v.v. để có thể liên tục 
điều chỉnh các chính sách nhằm phổ cập truy cập, nâng cao kiến thức và kỹ năng số và kết 
quả tích cực khi sử dụng mạng; cần giao việc thống kê và cập nhật loại số liệu này cho một 
tổ chức nhà nước chủ trì và đưa vào hệ thống và cơ sở dữ liệu liệu thống kê quốc gia (Ngọc 
& Hòa (2022). 

l Cần có những chính sách vĩ mô của nhà nước nhằm cải thiện các chỉ số nhân khẩu học 
gắn liền với các chương trình quốc gia về phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo, đặc 
biệt đối với khu vực nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh để giảm thiểu bất bình đẳng số đang 
tồn tại theo giới tính, dân tộc, học vấn, thu nhập, nơi cư trú, nâng cao trình độ học vấn và điều 
kiện sống để có thể phổ cập truy cập Internet cho tất cả các đối tượng (Hòa, et al., 2022; Ngọc, 
et al., 2022). Các cơ quan chính quyền, các nhà cung cấp CNTT-TT và dịch vụ trực tuyến cần 
thay đổi nhận thức về NCT trong bối cảnh CĐS, coi họ là nhóm khách hàng tiềm năng ngày 
càng tăng. Các công ty CNTT-TT cần cải thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo phủ sóng băng thông 
rộng đến các vùng sâu vùng xa và có chính sách hỗ trợ NCT sử dụng thiết bị kỹ thuật số với 
giá ưu đãi, giảm giá cước dịch vụ để thu hút ngày càng nhiều khách hàng cao tuổi.

Cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội, trong đó có Hội NCT Việt Nam 
cần phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT-TT 
và dịch vụ trực tuyến để tổ chức các hình thức truyền bá kiến   thức số và nâng cao kỹ năng số 
cho NCT bởi dù tỷ lệ truy cập mạng cao cũng chưa giải quyết được vấn đề KCS (Van Deursen 
& Van Dijk, 2018); khuyến khích các nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của KCS ở NCT 
đến TMĐT và các lĩnh vực khác có liên quan. Ngoài ra, cần có khung pháp lý thống nhất, bảo 
đảm an ninh mạng, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân cho công dân nói chung và NCT 
nói riêng khi khai tham gia các giao dịch số. 

Thứ hai, về cải thiện hoạt động của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ TMĐT và các 
dịch vụ khác liên quan:

l Giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế trang web quảng cáo, bán hàng và các ứng 
dụng trực tuyến khác với giao diện thân thiện và dễ sử dụng phù hợp với đặc điểm của NCT 
ở trình độ học vấn và độ tuổi khác nhau để nâng cao những lợi ích (kết quả) mà Internet và 
TMĐT đem lại; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạng và tích cực phòng chống lừa 
đảo trên không gian mạng. 

l Phối hợp với các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng số và đơn vị giao hàng 
đơn giản hóa và xem xét quy trình thanh toán qua ngân hàng trực tuyến bằng cả hoặc tiền mặt 
khi giao và kiểm tra số lượng, chất lượng hàng, giải quyết vấn đề tâm lý sợ rủi ro, nhầm lẫn 
hay lộ thông tin các nhân của NCT.

l Các tổ chức kinh doanh TMĐT cần nghiên cứu sâu về sở thích, thói quen, đặc điểm 
tiêu dùng của NCT để cải thiện kinh doanh trên các nền tảng TMĐT và có chính sách phù hợp 
với đối tượng khách hàng cao tuổi.

Ngoài ra, các cá nhân trong cộng đồng, trong mỗi gia đình cần thể hiện tính nhân văn 
trong việc chăm sóc NCT, quan tâm đến đời sống số của NCT, đơn giản là có thể trao cho họ 
cơ hội kết nối bằng cách giúp họ có thiết bị số thông minh (kể cả đã cũ), hướng dẫn họ sử dụng 
và làm quen với các dịch vụ trực tuyến, bởi có tới 62.8% NCT có được kiến thức và kỹ năng 
số thông qua con cháu và bạn bè xung quanh (Hòa & cộng sự, 2022).
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Kết luận
Dân số Việt Nam đang dần bước vào giai đoạn già hóa trong bối cảnh phát triển bùng 

nổ của công nghệ số, nền KTS, trong đó có TMĐT. Số NCT Việt Nam đang gia tăng nhanh 
chóng và là phân khúc khách hàng đông đảo đầy tiềm của thị trường TMĐT. Tuy nhiên, các 
cơ quan nhà nước hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ 
TMĐT và dịch vụ trực tuyến khác chưa thực sự quan tâm đến sự thích ứng của NCT với xã 
hội số đang định hình tại Việt Nam; hoạt động TMĐT chưa chú ý đến nhóm khách hàng cao 
tuổi, chưa có những nghiên cứu sâu về những yếu tố chi phối đến thói quen và hành vi mua 
sắm trực tuyến của họ. Vì vậy, nghiên cứu này đã tập trung khẳng định KCS ở NCT trên cả ba 
cấp độ và những vấn đề do tuổi tác mà họ gặp phải tác động trực tiếp đến khả năng thích ứng 
và sử dụng các dịch vụ trực tuyến nói chung và hoạt động TMĐT nói riêng của họ. Các ngụ 
ý chính sách và biện pháp mà nhóm tác giả đề xuất có thể hữu ích đối với các cơ quan chính 
quyền các cấp; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT và trực tuyến cần thay đổi thái độ 
đối với khách hàng cao tuổi và đưa ra các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm giảm KCS, 
khuyến khích họ tích cực tham gia vào đời sống số, trong đó có thị trường TMĐT và hướng 
tới phát triển xã hội số bình đẳng hơn cho tất cả người dân Việt Nam.
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ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PLS-SEM 
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH ĐI 

DU LỊCH CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

PGS. TS. Hoàng Thanh Tùng
Trường Đại học Lao động - Xã hội

TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Trường Đại học Lao động - Xã hội

TS. Phạm Hoài Nam
Học viện ngân hàng

TS. Mai Anh Vũ
Trường Đại học Văn hoá Thể thao & Du lịch Thanh Hoá

Tóm tắt: Du lịch là một trong số những ngành có tầm ảnh hưởng quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước nói chung và Việt Nam 
nói riêng. Trong vòng mười lăm năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng khách du lịch 
quốc tế và nội địa đã mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho đất nước đồng thời 
mang lại nhiều tác động tích cực đối với sự phát triển của các ngành kinh tế có 
liên quan. Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của 
người dân thành phố Hà Nội sau đại dịch Covid-19. Nhóm nghiên cứu đã khảo 
sát 303 người dân trên địa bàn nội thành thành phố Hà Nội, và sử dụng mô hình 
cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để kiểm định và phân tích 
ảnh hưởng của 6 nhân tố đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội. 
Kết quả kiểm định cho thấy trong 6 nhân tố đưa vào mô hình có 3 nhân tố có ảnh 
hưởng tương quan thuận chiều đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà 
Nội là: “Động cơ đẩy” là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất (+0.4); Tiếp đó là nhân 
tố “Nhận thức kiểm soát rủi ro” (+0.353); và “Thái độ với chuyến đi” mức ảnh 
hưởng thấp nhất (+0.223). Tuy nhiên, kết quả kiểm định với cỡ mẫu 303 người 
tham gia khảo sát hiện cho thấy chưa đủ ý nghĩa thống kê về sự ảnh hưởng của 
3 nhân tố còn lại là: “Ảnh hưởng của xã hội”, “Hình ảnh điểm đến”, “Chi phí 
chuyến đi” đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội sau đại dịch 
Covid-19. Từ kết quả nghiên cứu, trong khuôn khổ bài viết nhóm nghiên cứu cũng 
có một số trao đổi, thảo luận nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19.

Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng; Du lịch; Ý định đi du lịch; mô hình cấu trúc 
bình phương nhỏ nhất từng phần
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APPLICATION OF PLS-SEM MODEL ANALYSIS OF FACTORS 
AFFECTING THE TRAVEL INTENTION OF PEOPLE IN HANOI CITY AFTER 

COVID-19 DISEASE

Abstract: Tourism is one of the industries that have an important influence on the 
socio-economic development of countries in general and Vietnam in particular. Over the past 
fifteen years, the growth rate of international and domestic tourists has brought a large source 
of budget revenue to the country and brought many positive impacts on the development of 
economic sectors related. The article studies the factors affecting the intention to travel of 
people in Hanoi after the Covid-19 pandemic. The research team surveyed 303 people in 
the inner of Hanoi city and, used a partial least squares structural equation modeling (PLS-
SEM) to test and analyze the influence of 6 factors on the intention to travel of people in 
Hanoi city. The test results have shown that out of the 6 factors included in the model, there 
are 3 factors that have a positive correlation with the intention to travel of people in Hanoi. 
“Push motivation” is the factor that has the most significant effect (+0.4); next is the factor 
“Perception of risk control” (+0.353); and “Attitude to the trip” has the lowest influence 
(+0.223). However, the test results with a sample size of 303 survey participants currently 
show that there is not enough statistical significance on the influence of the remaining 3 
factors: “Social influence”, “Destination image” ”, and “Trip cost” to the travel intention 
of Hanoi residents after the Covid-19 pandemic. From the research results, within the 
framework of the article, the research team also had some exchanges and discussions to 
stimulate tourism demand after the Covid-19 pandemic.

Keywords: Influencing factors; Travel; Intention to travel; partial least squares 
structural equation modeling

1. GIỚI THIỆU
Đại dịch Covid-19 bùng nổ có tác động tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam. Theo số 

liệu thống kê từ Tổng cục du lịch (2020), tổng thu năm 2020 chỉ khoảng 312.000 tỷ đồng, tốc 
độ tăng trưởng giảm 58,7% so với năm 2019. Đến năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam 
ước tính khoảng 157,3 nghìn lượt người, giảm 95,9% so với năm trước; và tổng thu từ khách 
du lịch đạt 180.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã phải phá sản hoặc chuyển sang 
kinh doanh những lĩnh vực khác. 60-70% lao động trong ngành du lịch không có việc làm, 
chỉ còn khoảng 20-30% lao động khung thì được giữ lại.

Chính phủ đã ban hành các kế hoạch, chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, 
lữ hành; hướng dẫn về thích ứng an toàn, linh hoạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 
lịch; ban hành Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19 (Siêu, H.V., 2022). 

Theo Tổng cục Thống kê (2022) cho thấy 11 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến 
Việt Nam đạt xấp xỉ 3 triệu người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 
81,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Lượng khách du lịch nội 
địa sau 11 tháng của năm 2022 đạt 96,3 triệu lượt, cao hơn tổng lượng khách cả năm 2019 
(Baochinhphu.vn, 2022). 

Để kích cầu du lịch, khôi phục sự phát triển bền vững cho ngành du lịch Việt Nam là 
một vấn đề được đặt ra. Do vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch 
của người dân sau đại dịch Covid-19 là cần thiết. Trong phạm vi bài nghiên cứu, nhóm tác 
giả sẽ tập trung vào nghiên cứu:
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- Các nhân tố tác động đến ý định đi du lịch của người dân Hà Nội sau đại dịch 
Covid-19.

- Sử dụng mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần PLS-SEM đánh giá và 
phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định đi du lịch của người dân trên địa bàn nội 
thành Hà Nội.

- Thảo luận và đề xuất một số biện pháp nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19.
2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan các lý thuyết về ý định/ quyết định 
Mô hình lý thuyết hành vi hợp lý - TRA (Theory of Reasoned Action) là mô hình 

nghiên cứu theo quan điểm tâm lý xã hội nhằm xác định các nhân tố của xu hướng hành vi 
có ý thức (Ajzen & Fishbein, 1975), gồm: (i) Thái độ của người tiêu dùng đối với việc thực 
hiện hành vi; (ii) Các chuẩn mực chủ quan của người tiêu dùng. 

Mô hình lý thuyết hành vi dự định - TPB (Theory of Planned Behaviour) xây dựng từ 
lý thuyết gốc TRA. Mô hình TPB của Ajzen (1991) bổ sung thêm nhân tố “Nhận thức kiểm 
soát hành vi” cùng với hai nhân tố thái độ và chuẩn chủ quan sẽ ảnh hưởng đến ý định hành 
vi của người tiêu dùng. 

Mô hình hành vi người tiêu dùng du lịch của Engel, Kollat & Blackwell (1968) gồm 8 
giai đoạn: (1) Nhu cầu cần được thỏa mãn; (2) Nhu cầu du lịch cần được ưu tiên; (3) Mức 
độ liên quan đến thời gian, tiền bạc, công sức trong quá trình quyết định; (4) Tìm kiếm thông 
tin; (5) Đánh giá và lựa chọn; (6) Quyết định lựa chọn; (7) Hành động mua và tiêu dùng; và 
(8) Thái độ sau khi tiêu dùng. 

Mathieson & Wall (1982) đưa ra mô hình hành vi người tiêu dùng du lịch gồm 5 giai 
đoạn: (1) Nhu cầu/mong muốn thực hiện chuyến đi; (2) Thu thập và đánh giá thông tin; (3) 
Quyết định chuyến đi; (4) Chuẩn bị hành trình; và (5) Đánh giá sự hài lòng, thỏa mãn sau 
chuyến đi.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan
Nhóm tác giả đã tiến hành tổng quan các nghiên cứu về ý định và quyết định đi du lịch 

cũng như về lựa chọn điểm đến du lịch, các nhân tố được đề cập trong các nghiên cứu gồm:
Bảng 1. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến ý định/ quyết định đi du lịch và lựa chọn 

điểm đến

Nhân tố
Tác giả

1 2 3 4 5 6 7 8

My, L. H. (2021) x x x x x
Huong, D. T. L. (2016) x x x
Hai, L. N., et al (2020) x x x x x
Thoa, T. T. K (2015) x x x x
Khanh, N. Q., et al (2021) x x x x
Binh, N. T. (2021) x x
Huong, H. T. T., Manh, N. V. (2016) x x x x

Các nhân tố: 1. Thái độ; 2. Chuẩn chủ quan; 3. Kiểm soát hành vi nhận thức; 4. Hình ảnh 
điểm đến; 5. Nhận thức rủi ro; 6. Kinh nghiệm quá khứ; 7. Chi phí chuyến đi; 8. Động cơ đẩy 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu



367THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Kết quả tổng hợp tại bảng 1 cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến ý định/ quyết định 
đi du lịch và lựa chọn điểm đến là khác nhau ở mỗi nghiên cứu nhưng nhân tố được đề cập 
nhiều nhất là “Hình ảnh điểm đến”, tiếp theo là nhân tố “Động cơ đẩy” và ít nhất là nhân tố 
“Kinh nghiệm trong quá khứ”.

Trên cơ sở tổng quan một số công trình nghiên cứu có thể thấy nghiên cứu về ý định 
đi du lịch đã được nhiều nhà khoa học thực hiện. Tuy nhiên trong bối cảnh ngành du lịch bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, việc xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định đi du 
lịch của người dân thành phố Hà Nội sau đại dịch Covid-19 để từ đó có những giải pháp 
nhằm kích cầu du lịch với người dân thành phố Hà Nội nói riêng và khách du lịch nói chung 
là cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết nhóm nghiên cứu tập trung xem xét ảnh hưởng của các 
nhân tố: (i) Thái độ với chuyến đi; (ii) Ảnh hưởng của xã hội; (iii) Hình ảnh điểm đến; (iv) 
Nhận thức kiểm soát rủi ro; (v) Chi phí chuyến đi; (vi) Động cơ đẩy đến “Ý định đi du lịch 
của người dân thành phố Hà Nội”.

3. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
Từ việc tổng quan lý thuyết đến các nghiên cứu thực nghiệm, nhóm nghiên cứu lựa 

chọn các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định đi du lịch của người dân Hà Nội sau đại dịch 
Covid-19 như hình 1 sau:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu

(1) Thái độ với chuyến đi (TD): là một trạng thái cảm xúc thể hiện hành vi của một cá 

Ý định đi du lịch

nhân thông qua cử chỉ, lời nói, nét mặt, biểu hiện đến với điểm đến, hình ảnh, và những thứ 
liên quan đến du lịch khác. 

Giả thuyết H1: Thái độ với chuyến đi có ảnh hưởng tương quan thuận chiều đến ý định 
đi du lịch của người dân Hà Nội.

(2) Ảnh hưởng của xã hội (XH): là hành vi, ý định của một cá nhân, một tổ chức, hay 
một tập thể đã trở thành một chỉ dẫn, định hướng cho hành vi của một cá nhân khác. 

Giả thuyết H2: Ảnh hưởng của xã hội có ảnh hưởng tương quan thuận chiều đến ý định 
đi du lịch của người dân Hà Nội.

(3) Hình ảnh điểm đến (DD): là tất cả những ấn tượng, nhận thức của du khách đối với 
điểm đến du lịch và mang tính văn hóa.
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Giả thuyết H3: Hình ảnh điểm đến có ảnh hưởng tương quan thuận chiều đến ý định đi 
du lịch của người dân Hà Nội

(4) Nhận thức kiểm soát rủi ro (RR): Khả năng nhận thức các rủi ro có thể xảy đến với 
chuyến đi.

Giả thuyết H4: Khả năng nhận thức được các rủi ro có ảnh hưởng tương quan thuận 
chiều đến ý định đi du lịch của người dân Hà Nội

(5) Chi phí chuyến đi (CP): là tất cả những khoản chi trả để hoàn thành một chuyến đi.
Giả thuyết H5: Khả năng kiểm soát chi phí của chuyến đi có ảnh hưởng tương quan 

thuận chiều đến ý định đi du lịch của người dân Hà Nội
(6) Động cơ đẩy (DC): Xuất phát từ bản thân du khách và mang tính tâm lý xã hội.
Giả thuyết H6: Động cơ đẩy có ảnh hưởng tương quan thuận chiều đến ý định đi du 

lịch của người dân Hà Nội
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
Trên cơ sở xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân 

Hà Nội sau đại dịch Covid-19, các nhân tố đưa vào mô hình nghiên cứu gồm: (1) Thái độ 
đối với chuyến đi (TD); (2) Ảnh hưởng của xã hội (XH); (3) Hình ảnh điểm đến (DD); (4) 
Nhận thức kiểm soát rủi ro (RR); (5) Chi phí chuyến đi (CP); (6) Động cơ đẩy (DC). Phiếu 
khảo sát được xây dựng với thang đo Likert5, với: 1. Rất không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. 
Không ý kiến; 4. Đồng ý; 5. Hoàn toàn đồng ý. Sau khi xây dựng được phiếu khảo sát nhóm 
nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu 3 người là những nhân viên có kinh nghiệm, làm việc 
lâu năm trong ngành du lịch hiện đang làm việc tại các công ty du lịch trên địa bàn nội thành 
thành phố Hà Nội. Phiếu khảo sát được hoàn thiện theo góp ý của những người được phỏng 
vấn, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thử ngẫu nhiên đối với 10 người là những du khách 
sống và làm việc tại nội thành Hà Nội, những người đã đi du lịch sau đại dịch Covid-19 
và được các nhân viên tại các công ty du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội giới thiệu, kết 
quả khảo sát cho thấy các ý kiến đồng ý với các nhân tố đưa vào khảo sát. Trên cơ sở khảo 
sát sơ bộ nhóm nghiên cứu hiệu chỉnh phiếu khảo sát và thực hiện khảo sát diện rộng qua 
google form với đường link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYpe0cQhM_
ATN7fujxRBGA0nEqLx1yf3VdC_1-6VyczEzHDQ/closedform) 

Phương pháp thu thập dữ liệu được nhóm nghiên cứu tiến hành dựa vào hai phương 
pháp là phương pháp lấy mẫu thuận tiện và phương pháp “quả bóng tuyết” (snowball) là 
phương pháp tìm đối tượng tiếp theo dựa trên gợi ý hoặc giới thiệu của đối tượng vừa khảo 
sát. Đối tượng tiến hành khảo sát là người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn nội 
thành thành phố Hà Nội. Đây là những người sống trong các khu đô thị, khu dân cư đông 
đúc nên rất mong muốn được thoát cảnh chật chội bằng cách đi du lịch; có mức thu nhập đủ 
khả năng chi trả cho chuyến đi du lịch. Số lượng phiếu khảo sát thu thập được là 303 phiếu. 
Thống kê mô tả về đối tượng tham gia khảo sát được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Thống kê mô tả về đối tượng tham gia khảo sát

Đặc điểm của đối tượng khảo sát Số lượng (người) Tỷ trọng
(%)

Giớí: Nữ
 Nam

213
90

70,3
29,7
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Độ tuổi: 15 - 18
 19 - 22
 23 - 40
 41 - 60

40
148
68
47

13,2
48,8
22,4
15,5

Thời điểm lựa chọn đi du lịch: 
 Kỳ nghỉ
 Cuối tuần
 Các thời điểm khác

239
49
15

78,9
16,2
4,9

Hình thức đi du lịch: 
 Đi theo tour
 Tự sắp xếp

40
263

13,2
86,8

Đi du lịch cùng
 Gia đình
 Bạn bè
 Cơ quan
 Một mình
 Các hình thức khác

245
199
53
27
3

80,9
65,7
17,5
8,9
0,9

Thu nhập:
 Dưới 5 triệu 
 Từ 5 - 10 triệu
 Từ 10 - 20 triệu
 Trên 20 triệu

165
54
46
38

54,5
17,8
15,2
12,5

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu
4.2. Phương pháp xử lý số liệu
Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành để xử lý dữ liệu nghiên cứu thu 

thập được từ kết quả khảo sát. Phần mềm PLS-SEM được sử dụng nhằm kiểm định giả 
thuyết và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố.

Bước 1: Đánh giá chất lượng biến quan sát trong mô hình đo lường
Đánh giá mô hình đo lường dựa trên việc xem xét các giá trị về chất lượng biến quan 

sát (outer loadings), độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), tính hội tụ (Convergence) 
và tính phân biệt (Discriminant Validity).

Bước 2: Đánh giá mức độ tác động qua mô hình cấu trúc
Sau khi đánh giá mô hình đo lường đạt yêu cầu, tiến hành đánh giá mô hình cấu trúc 

qua mối quan hệ tác động, hệ số đường dẫn, hệ số tổng thể xác định R bình phương, hệ số 
tác động f bình phương.

5. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
5.1. Kết quả đánh giá chất lượng biến quan sát trong mô hình đo lường
5.1.1. Kiểm định chất lượng biến quan sát 
Chất lượng biến quan sát được đánh giá qua hệ số tải ngoài outer loadings. Chất lượng 

các biến quan sát ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội thể hiện 
trong bảng 3.
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Bảng 3. Hệ số tải ngoài (outer loadings) của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du 
lịch của người dân thành phố Hà Nội

 CP DC DD RR TD XH YD
CP1 0.866       
CP2 0.844       
CP3 0.881       
CP4 0.872       
DC1  0.897      
DC2  0.923      
DC3  0.911      
DC4  0.873      
DC5  0.847      
DC6  0.914      
DD1   0.824     
DD2   0.879     
DD3   0.870     
DD4   0.845     
DD5   0.857     
RR1    0.754    
RR2    0.815    
RR3    0.820    
RR4    0.808    
RR5    0.807    
RR6    0.803    
TD2     0.772   
TD3     0.866   
TD4     0.885   
TD5     0.806   
TD1     0.873   
XH1      0.825  
XH2      0.847  
XH3      0.852  
XH4      0.854  
XH5      0.867  
YD1       0.894
YD2       0.906
YD3       0.914
YD4       0.884
YD5       0.773

Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu
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Kết quả từ bảng 3 cho thấy hệ số tải ngoài outer loadings của tất cả các hệ số tương 
quan biến tổng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà 
Nội đều > 0.7 (Hair & et al, 2016) cho thấy các biến quan sát là có ý nghĩa.

5.1.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 
Đánh giá độ tin cậy thang đo của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của 

người dân thành phố Hà Nội trên PLS-SEM qua hai chỉ số chính là Cronbach’s Alpha và 
Composite Reliability (CR). 

Bảng 4. Hệ số tin cậy (Cronbach’s Alpha) và độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability) 
của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội

Cronbach’s 
Alpha rho_A Composite 

Reliability
Average Variance Extracted 

(AVE)

CP 0.889 0.895 0.923 0.750

DC 0.950 0.951 0.960 0.800

DD 0.908 0.910 0.931 0.731

RR 0.888 0.889 0.915 0.642

TD 0.896 0.898 0.924 0.708

XH 0.903 0.907 0.928 0.721

YD 0.923 0.930 0.942 0.767

 Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu
Theo bảng 4 sau khi phân tích kiểm định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha của 

nhân tố cho kết quả là: Chi phí chuyến đi (CP) đạt 0.889; Động cơ đẩy (DC) đạt 0.950; Hình 
ảnh điểm đến (DD) đạt 0.908; Nhận thức kiểm soát rủi ro (RR) đạt 0.888; Thái độ với chuyến 
đi (TD) đạt 0.896; Ảnh hưởng của xã hội (XH) đạt 0.903; Ý định đi du lịch của người dân 
thành phố Hà Nội (YD) đạt 0.923.

Như vậy tất cả các thang đo đều thỏa mãn điều kiện > 0.7 (DeVellis, 2012) và không 
phạm vào bất kỳ quy tắc phải loại biến nào do đó không có biến nào bị loại và có thể chấp 
nhận được về mặt tin cậy.

Độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability (CR) của tất cả các biến quan sát cũng đều 
> 0.7 (Bagozzi & Yi, 1988). Vì vậy, thang đo có độ tin cậy, có ý nghĩa phân tích và được sử 
dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo.

5.1.3. Tính hội tụ (Convergence)
Theo kết quả phân tích số liệu ở bảng 4, chỉ số phương sai trung bình được trích AVE 

(Average Variance Extracted) của nhân tố: Chi phí chuyến đi (CP) đạt 0.750; Động cơ đẩy 
(DC) đạt 0.800; Hình ảnh điểm đến (DD) đạt 0.731; Nhận thức kiểm soát rủi ro (RR) đạt 
0.642; Thái độ với chuyến đi (TD) đạt 0.708; Ảnh hưởng của xã hội (XH) đạt 0.721; Ý định 
đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội (YD) đạt 0.767.

Như vậy chỉ số phương sai trung bình được trích AVE (Average Variance Extracted) 
của tất cả các biến đều > 0.5 (Hock & Ringle, 2010) điều đó cho thấy mô hình thỏa mãn các 
điều kiện về hội tụ.
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5.1.4. Tính phân biệt (Discriminant Validity)
Kết quả tại bảng 5 về chỉ tiêu Fornell-Larcker của mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội cho thấy các nhân tố: Chi phí 
chuyến đi (CP); Động cơ đẩy (DC); Hình ảnh điểm đến (DD); Nhận thức kiểm soát rủi ro 
(RR); Thái độ với chuyến đi (TD); Ảnh hưởng của xã hội (XH); Ý định đi du lịch của người 
dân thành phố Hà Nội (YD) đều đảm bảo tính phân biệt vì tất cả các giá trị căn bậc hai AVE 
trên đường chéo đều cao hơn giá trị ngoài đường chéo của chúng. Do vậy, xét về độ giá trị 
phân biệt ở hai tiêu chí gồm hệ số tải chéo và tiêu chí của Fornell và Larcker đã thỏa điều kiện.

Bảng 5. Chỉ tiêu Fornell-Larcker của mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý 
định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành phố Hà Nội

CP DC DD RR TD XH YD
CP 0.866
DC 0.725 0.895
DD 0.764 0.736 0.855
RR 0.714 0.607 0.741 0.801
TD 0.699 0.701 0.752 0.678 0.841
XH 0.712 0.677 0.732 0.692 0.746 0.849
YD 0.694 0.747 0.685 0.722 0.712 0.638 0.876

 Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu
Kết quả kiểm định ở bảng 6 cho kết quả chỉ số HTMT về tính phân biệt giữa các nhân 

tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội. Nếu theo Garson (2016) 
thì tính phân biệt của các biến là đảm bảo (vì tất cả đều <1), theo Henseler và cộng sự (2016) 
nếu giá trị này dưới 0.9, giá trị phân biệt sẽ được đảm bảo. Giá trị HTMT ở Bảng 6 cho thấy 
tính phân biệt của tất cả các nhân tố đưa vào mô hình.

Bảng 6. Chỉ số HTMT của mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định mua 
thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành phố Hà Nội

 CP DC DD RR TD XH YD
CP        
DC 0.784       
DD 0.846 0.792      
RR 0.795 0.659 0.822     
TD 0.778 0.757 0.830 0.758    
XH 0.790 0.726 0.802 0.769 0.829   
YD 0.755 0.790 0.741 0.797 0.780 0.690  

 Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu
5.1.4. Giá trị hàm f2

Giá trị hàm f2 thể hiện mức độ ảnh hưởng của cấu trúc (nhân tố) khi loại bỏ khỏi mô 
hình. Các giá trị f2 ứng với 0.02, 0.15, và 0.35, tương ứng với các trị tác động nhỏ, trung 
bình và lớn (Cohen, 1988) của biến ngoại sinh. Nếu effect size < 0.02 thì xem như không có  
tác động. 
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Bảng 7. Bảng tổng kết giá trị f2

 CP DC DD RR TD XH YD
CP       0,007
DC       0,189
DD       0,003
RR       0,150
TD       0,052
XH       0,004
YD        

Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu
Trong mô hình này, tại bảng 7 ta thấy có các liên kết giữa DC (0,189); RR (0,150) và 

TD (0,052) “có” ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân Hà Nội sau đại dịch, các liên 
kết còn lại của CP; Đ và XH đều có f2 < 0,02 xem như không có tác động tới YD.

5.2. Kết quả đánh giá mức độ tác động bằng mô hình cấu trúc
5.2.1. Đánh giá các mối quan hệ tác động
Về mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định đi du lịch của người 

dân thành phố Hà Nội trên SMARTPLS được thể hiện bởi hình 2.
Hình 2. Các nhân tố tác động đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội

Nguồn: Kết quả kiểm định bằng SMARTPLS của nhóm nghiên cứu
Kết quả của phân tích Bootstrap để đánh giá các mối quan hệ tác động được thể hiện ở 

bảng 8. Theo đó, các nhân tố “Động cơ đẩy”, “Nhận thức kiểm soát rủi ro”, “Thái độ với 
chuyến đi” có giá trị P Values <0.05, điều này phản ánh các nhân tố này đủ ý nghĩa thống 
kê để thể hiện mối quan hệ ảnh hưởng cùng chiều đến ý định đi du lịch của người dân thành 
phố Hà Nội (Các giả thuyết H1, H4, H6 được chấp nhận). Các nhân tố “Chi phí của chuyến 
đi”, “Hình ảnh điểm đến”, “Ảnh hưởng của xã hội” có giá trị P Values > 0.05 nên có thể kết 
luận chưa có đủ ý nghĩa thống kê để chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân tố này đến ý định đi 
du lịch của người dân thành phố Hà Nội. 
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Bảng 8. Hệ số đường dẫn mô hình cấu trúc (Path Coefficient)

 Original 
Sample (O)

Sample 
Mean (M)

Standard Deviation 
(STDEV)

T Statistics 
(|O/STDEV|) P Values

CP -> YD 0.084 0.082 0.088 0.950 0.342
DC -> YD 0.400 0.398 0.094 4.235 0.000
DD -> YD -0.057 -0.054 0.089 0.647 0.518
RR -> YD 0.353 0.353 0.071 4.969 0.000
TD -> YD 0.223 0.221 0.082 2.720 0.007
XH -> YD -0.061 -0.060 0.085 0.719 0.473

Nguồn: Kết quả kiểm định bằng SMARTPLS của nhóm nghiên cứu
Kết quả kiểm định tại bảng 8 cho thấy với mức ý nghĩa 95%, “Động cơ đẩy” (DC) 

có tác động mạnh nhất đến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội với mức ảnh 
hưởng là 0.400; tiếp theo là yếu tố “Nhận thức kiểm soát rủi ro” (RR) với mức ảnh hưởng 
0.353, yếu tố “Thái độ với chuyến đi” (TD) có mức ảnh hưởng thấp nhất 0.223.

5.2.2. Đánh giá hệ số tổng thể xác định R2 (R square)
Kết quả của phân tích PLS Algorithm cho giá trị R2, phản ánh mức độ giải thích của 

biến độc lập cho biến phụ thuộc. Chỉ số R2 đo lường hệ số tổng thể xác định (R-square value), 
là một chỉ số để đo lường mức độ phù hợp với mô hình cùa dữ liệu (khả năng giải thích của 
mô hình). Theo Hair và cộng sự (2011) đề xuất giá trị R-square ở mức 0,75, 0,50 hoặc 0,25. 

Bảng 9. Hệ số mức độ giải thích của biến độc lập cho biến phụ thuộc (R Square)

R Square R Square Adjusted
YD 0.692 0.686

(Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu)
Kết quả từ bảng 9 cho thấy R2 bằng 0.692 và R2 hiệu chỉnh bằng 0.686 là phù hợp trong 

trường hợp nghiên cứu này, như vậy các biến độc lập trong mô hình giải thích được 68,6% 
“Ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội”.

5.2.3. Đánh giá chỉ số độ tin cậy (SRMR)
Chỉ số Standardized Root Mean Square Residual (SRMR): Chỉ số này cho biết mức độ 

phù hợp của mô hình nghiên cứu. Theo Hu & Bentler (1999), thông thường một mô hình phù 
hợp sẽ có giá trị SRMR nhỏ hơn 0.08.

Bảng 10. Chỉ số độ tin cậy Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
 Saturated Model Estimated Model

SRMR 0,058 0,058
(Nguồn: Kết quả kiểm định của nhóm nghiên cứu)

Qua kết quả nghiên cứu SRMR ở bảng 10 của mô hình nghiên cứu là 0,058 nhỏ hơn 
0.08. Do vậy mô hình này phù hợp đề phân tích dữ liệu.

6. THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến “Ý định đi du lịch sau đại dịch Covid-19 

của người dân thành phố Hà Nội sau đại dịch” cho thấy giá trị trung bình của các nhân tố 
đều nằm trong ngưỡng “đồng ý”. 
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Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu
Trong 6 nhân tố đưa vào xem xét ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của người dân thành 

phố Hà Nội, “Động cơ đẩy” (DC) có tác động mạnh nhất với mức 0.4 cho thấy khi động cơ 
đẩy tăng lên 1 đơn vị thì sẽ thúc đẩy ý định đi du lịch của người dân là 0.4 đơn vị; tiếp theo là 
nhân tố “Nhận thức kiểm soát rủi ro” với mức ảnh hưởng 0.353 cho thấy khi kiểm soát được 
rủi ro tăng lên 1 đơn vị thì sẽ thúc đẩy ý định đi du lịch của người dân 0.352 đơn vị, nhân tố 
“Thái độ với chuyến đi” có mức ảnh hưởng thấp nhất 0.223 cho thấy thái độ với chuyến đi 
tăng 1 đơn vị sẽ thúc đẩy ý định đi du lịch của người dân 0.223 đơn vị. Ngoài ra, mô hình 
đề xuất là 6 nhân tố ảnh hưởng đến biến ý định đi du lịch của người dân thành phố Hà Nội 
nhưng có 3 nhân tố: “Chi phí của chuyến đi”, “Hình ảnh điểm đến”, “Ảnh hưởng của xã 
hội” chưa có đủ ý nghĩa thống kê để chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân tố này đến ý định đi 
du lịch của người dân thành phố Hà Nội.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động kinh doanh du lịch nên có một số những 
biện pháp để kích cầu du lịch của người dân thành phố Hà Nội nói riêng và người dân Việt 
Nam cũng như khách du lịch quốc tế nói chung. Trong khuôn khổ bài viết, nhóm nghiên cứu 
đề cập đến một số biện pháp như: (i) Gia tăng thêm những chương trình khuyến mại hay kích 
cầu du lịch để ngành du lịch có thể quay trở lại với nhịp phát triển với các lợi thế, tiềm năng 
của Việt Nam về du lịch; (ii) Giữ gìn và cải thiện các hình ảnh tốt của những địa điểm thăm 
quan du lịch bằng cách bảo vệ môi trường và hệ sinh thái xung quanh, mở rộng các hình 
thức giải trí văn hóa, cũng như thắt chặt thêm vấn đề về an ninh trật tự nơi địa điểm du lịch; 
(iii) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch, tận dụng triệt để không gian mạng tăng cường 
công tác xúc tiến, tiếp thị du lịch, mở rộng những khu du lịch và hoạt động du lịch “xanh”, 
từ đó quảng bá hình ảnh và cập nhật thường xuyên những hoạt động du lịch mới bảo vệ môi 
trường; (iv) Cải thiện và mở rộng các dịch vụ và tiện ích nơi điểm đến, đồng thời triển khai 
thu thập ý kiến của khách du lịch qua đó xem xét cải tiến trong các công tác dịch vụ và du 
lịch; (v) Kêu gọi đầu tư, đặc biệt là từ các tập đoàn lớn chuyên kinh doanh về du lịch, nghỉ 
dưỡng, để gia tăng tỉ lệ cải tạo và mở rộng các hình thức cũng như chất lượng của các dịch 
vụ du lịch. 

Kết quả nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân tố đến ý định đi du 
lịch của người dân thành phố Hà Nội, tuy nhiên, với cỡ mẫu 303 phiếu khảo sát thu thập 

Biểu đồ 1. Điểm trung bình của các nhân tố
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được, cùng với việc điều tra khảo sát mang tính thuận tiện, chưa phân biệt được đối tượng 
khảo sát là các hạn chế về cỡ mẫu và chất lượng phiếu. Kết quả này cũng là một định hướng 
cho các nghiên cứu tiếp theo về ý định và hành vi đi du lịch. Trong thời gian tới nhóm nghiên 
cứu có thể mở rộng cuộc khảo sát và lựa chọn, phân loại các đối tượng khảo sát một cách có 
chủ đích để tăng cỡ mẫu và chất lượng các phiếu khảo sát.
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Tóm tắt: Thời trang bền vững giúp hạn chế những tác động tiêu cực của 
ngành công nghiệp thời trang đối với môi trường và xã hội. Hiểu được ý định 
mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng là một trong những chiếc 
chìa khóa giúp cho doanh nghiệp gia tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố quan 
trọng lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng Việt Nam 
sau đại dịch Covid-19. Mô hình nghiên cứu và thang đo được hình thành dựa trên 
lý thuyết hành vi có kế hoạch, lý thuyết về phát triển bền vững và một số kết quả 
nghiên cứu có trước. Thông qua nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, mô 
hình nghiên cứu và thang đo được kiểm định trên mẫu gồm 372 người tiêu dùng 
đang sinh sống tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp giải thích và dự báo ý định 
mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng thông qua các yếu tố ảnh 
hưởng quan trọng đã được xác định.

Từ khóa: Thời trang bền vững, thương hiệu xanh, ý định mua. 

PURCHASE INTENTION OF VIETNAMESE CONSUMERS TOWARD 
SUSTAINABLE FASHION AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract: Sustainable fashion helps limit the negative impacts of the 
fashion industry on the environment and society. Understanding the purchase 
intention toward sustainable fashion of consumers is one of the keys to helping 
businesses increase product consumption. This study is conducted to assess the 
influence of important factors on Vietnamese consumers’ purchase intention 
toward sustainable fashion after the Covid-19 pandemic. The research model and 
scale are based on the theory of planned behaviour, the theory of sustainable 
development and some previous research results. Through preliminary research 
and main research, the research model and scale are tested on a sample of 372 
consumers living in Vietnam. Research results help to explain and predict the 
purchase intention toward sustainable fashion of consumers through important 
influencing factors that have been identified.

Keywords: Green brand, purchase intention, sustainable fashion. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, ngành công nghiệp thời trang đang tiêu 

thụ lượng nước nhiều thứ hai trong số các ngành công nghiệp, và thải ra lượng khí carbon 
tương đương lượng mà Châu Âu thải ra (Chi, 2022). Sự phát triển của ngành công nghiệp 
thời trang cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội nhức nhối như điều kiện làm việc không tốt, 
lương thấp, sử dụng lao động trẻ em (Domingos & cộng sự, 2022). Để hạn chế những tác hại 
mà ngành công nghiệp thời trang mang lại cho môi trường và xã hội, khái niệm thời trang 
bền vững ra đời và ngày càng phổ biến với ý nghĩa tương tự như thời trang sinh thái, thời 
trang xanh hay thời trang có đạo đức (Carey & Cervellon, 2014). Quá trình sản xuất thời 
trang bền vững là quá trình mà người lao động được trao quyền và đảm bảo quyền lợi hợp lý 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng, sử dụng kỹ thuật sản xuất an toàn và nguyên liệu hữu cơ, sản 
phẩm có thể thu hồi và tái chế (Henninger & cộng sự, 2016). Sản phẩm thời trang bền vững 
là những sản phẩm mang lại lợi ích, hoặc ít nhất là không gây hại cho môi trường và xã hội 
trong quá trình sản xuất và tiêu dùng, đồng thời góp phần tạo ra tương lai bền vững cho loài 
người (Wei & Jung, 2017). 

Sự tồn tại và phát triển của thời trang bền vững không chỉ đòi hỏi đạo đức của các 
doanh nghiệp trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững mà còn đòi hỏi đạo đức của 
người tiêu dùng trong ý thức tiêu thụ (Khandual & Pradhan, 2019). Đối với các doanh nghiệp 
thời trang, phát triển bền vững đang dần trở thành một trong những định hướng chiến lược 
(Ching & cộng sự, 2022) khi mà nhà quản lý hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi 
trường và cải tiến xã hội trên con đường phát triển kinh tế (Al-Shetwi, 2022). Đối với người 
tiêu dùng thời trang, những năm gần đây, các sản phẩm thời trang bền vững bắt đầu được 
tìm kiếm và lựa chọn (Cairns & cộng sự, 2022). Tại Việt Nam, người tiêu dùng cũng chi tiêu 
nhiều hơn cho các sản phẩm xanh, trong đó có sản phẩm thời trang bền vững (Huỳnh, 2021). 
Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, xu hướng hành vi của người tiêu dùng Việt Nam có nhiều 
thay đổi, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (Hương, 2022). 

Hiểu được ý định mua thời trang bền vững của người tiêu dùng là một trong những 
chiếc chìa khóa giúp cho các doanh nghiệp gia tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố quan trọng 
lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng Việt Nam sau đại dịch 
Covid-19. Mô hình nghiên cứu và thang đo được hình thành dựa trên lý thuyết hành vi có kế 
hoạch, lý thuyết về phát triển bền vững và một số kết quả nghiên cứu có trước. Thông qua 
nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, mô hình nghiên cứu và thang đo được kiểm định 
trên mẫu gồm 372 người tiêu dùng đang sinh sống tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp 
giải thích và dự báo ý định mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng thông qua 
các yếu tố ảnh hưởng quan trọng đã được xác định. Từ đó, một số hàm ý quản trị và hướng 
nghiên cứu tiếp theo cũng được đề xuất. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Lý thuyết nền và một số nghiên cứu có trước 
Lý thuyết hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991) nhấn mạnh rằng ý định thực hiện hành 

vi của một người chỉ có thể biểu hiện thành hành vi nếu hành vi đó nằm trong tầm kiểm soát 
và người đó có thể quyết định thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Nói cách khác, một 
hành vi có thể được dự báo hoặc giải thích bởi ý định thực hiện hành vi, và ý định này là một 
hàm của 3 yếu tố ảnh hưởng: (1) thái độ đối với hành vi; (2) chuẩn chủ quan; (3) nhận thức 
kiểm soát hành vi. Trong đó, thái độ đối với hành vi đề cập đến sự đánh giá tích cực hoặc tiêu 
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cực của người đó về việc thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Chuẩn chủ quan đề cập 
đến nhận thức của người đó rằng những người quan trọng có ảnh hưởng đến người đó như 
gia đình, bạn bè, xã hội,... mong muốn hay không mong muốn người đó thực hiện hành vi. 
Nhận thức kiểm soát hành vi đề cập đến mức độ dễ dàng hoặc khó khăn mà người đó nhận 
thấy khi thực hiện hành vi và được giả định là phản ánh kinh nghiệm trong quá khứ cũng như 
những trở ngại được dự đoán trước. 

Trong khi đó, thuật ngữ “phát triển bền vững” được công bố lần đầu bởi Liên minh 
Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) vào năm 1980, để nhấn 
mạnh rằng sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn 
phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái. Các 
định nghĩa về phát triển bền vững sau đó xuất hiện ngày càng nhiều và có sự thay đổi theo 
thời gian, tuy nhiên, được sử dụng phổ biến nhất là định nghĩa của Ủy ban Môi trường và 
Phát triển Thế giới (WCED) vào năm 1987, hàm ý rằng phát triển bền vững là sự phát triển 
đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng, làm tổn hại đến khả năng đáp ứng 
nhu cầu của các thế hệ tương lai (Willers, 1994). Nói cách khác, phát triển bền vững là sự 
phát triển mà kinh tế tăng trưởng, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ.

Về mặt nghiên cứu, dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch và lý thuyết về phát triển bền 
vững, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nhằm tìm hiểu các yếu tố có thể ảnh hưởng đến ý 
định mua sản phẩm xanh. Chẳng hạn như Kumar & cộng sự (2021) xây dựng một mô hình 
mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, ý 
thức về môi trường, mức độ sẵn sàng chi trả và ý định mua thời trang bền vững của người 
tiêu dùng Ấn Độ. Một nghiên cứu khác của Kumar & Mohan (2021) áp dụng mô hình lý 
thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng với các yếu tố bổ sung như định hướng văn hóa tập thể, 
mối quan tâm về môi trường và độ nhạy cảm về giá, nhằm dự đoán xu hướng mua quần áo 
xanh của người tiêu dùng Ấn Độ. Wijaya & Paramita (2021) kiểm tra ảnh hưởng của ý thức 
khách hàng đối với tính bền vững và sự sẵn sàng chi trả khi khách hàng có ý định mua thời 
trang bền vững. Đối tượng khảo sát là công dân Indonesia, gồm những người thích mua sắm 
quần áo tại các cửa hàng thời trang nhanh, độ tuổi từ 15-36. Kan & cộng sự (2017) khám phá 
mối quan hệ giữa hình ảnh thương hiệu xanh, lợi ích môi trường của sản phẩm, ý thức xanh 
và ý định mua sản phẩm thời trang của người tiêu dùng tại Hồng Kông. Yadav & Pathak 
(2016) mở rộng lý thuyết hành vi có kế hoạch bằng cách kết hợp các yếu tố bổ sung gồm mối 
quan tâm về môi trường, kiến thức về môi trường nhằm tìm hiểu ý định mua các sản phẩm 
xanh của người tiêu dùng trẻ ở các quốc gia đang phát triển...

2.2. Hình thành mô hình nghiên cứu 
Mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm 7 yếu tố tương ứng với 6 giả thuyết nghiên 

cứu. Thứ nhất, thái độ luôn được nhấn mạnh là một trong những tiền đề cấp thiết của ý định 
thực hiện hành vi và hành vi thực tế trong các nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng. Thái 
độ được coi là một yếu tố hợp lệ để dự đoán hành vi tiêu dùng có ý thức về môi trường trên 
nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thời trang (Halepete & cộng sự, 2009). Yadav & Pathak (2016) đã 
kiểm chứng rằng ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng trẻ Ấn Độ có thể được dự 
đoán bằng thái độ. Trong bối cảnh tiêu dùng thời trang bền vững, Kumar & cộng sự (2021), 
Kumar & Mohan (2021) và Leclercq-Machado & cộng sự (2022) cũng xác định ảnh hưởng 
tích cực của thái độ đối với ý định mua. Nghiên cứu của Nam & cộng sự (2017) cho thấy 
những người tiêu dùng Hoa Kỳ từng sử dụng quần áo thể thao làm từ vật liệu tự nhiên và tái 
chế đều có thái độ tích cực đối với sản phẩm và do đó có ý định mua loại sản phẩm này mạnh 
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mẽ hơn. Vì vậy, giả thuyết (H1) được hình thành: “Thái độ tốt đối với thời trang bền vững 
có ảnh hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững”. 

Thứ hai, theo Ham & cộng sự (2015), chuẩn chủ quan là một tiền tố quan trọng của 
ý định mua sản phẩm xanh. Yadav & Pathak (2016) kết luận rằng chuẩn chủ quan có ảnh 
hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng trẻ Ấn Độ. Trong bối cảnh 
tiêu dùng thời trang bền vững, Kumar & cộng sự (2021) nhận thấy rằng chuẩn chủ quan có 
tác động dương lên ý định mua, Rausch & Kopplin (2021) cũng đã kiểm chứng và xác nhận 
mối quan hệ này. Vì vậy, giả thuyết (H2) được hình thành: “Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng 
tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững”.

Thứ ba, nhiều nghiên cứu trước đây đã được thực hiện để xem xét vai trò của nhận thức 
kiểm soát hành vi trong việc mua thực phẩm hữu cơ, mỹ phẩm thuần chay, sản phẩm xanh... 
đối với ý định mua, ví dụ: Kumar & cộng sự (2021), Kumar & Mohan (2021), Molinillo & 
cộng sự (2020), Saricam & Okur (2019), Yadav & Pathak (2016)... Đối với thời trang bền 
vững, Saricam & Okur (2019) kiểm định mối quan hệ trên người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ, 
trong khi Kumar & cộng sự (2021) và Kumar & Mohan (2021) kiểm định mối quan hệ trên 
người tiêu dùng Ấn Độ và đều xác nhận rằng nhận thức kiểm soát hành vi có ảnh hưởng tích 
cực lên ý định mua. Vì vậy, giả thuyết (H3) được hình thành: “Nhận thức kiểm soát hành vi 
có ảnh hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững”.

Thứ tư, giá cả là một yếu tố quan trọng tác động đến ý định mua hàng của người tiêu 
dùng, giá cả cao là rào cản đối với ý định mua sản phẩm (Erdil, 2015). Một số nghiên cứu 
trước đây đã chỉ ra rằng giá cả cao là một trong nhiều thách thức mà thời trang bền vững 
phải đối mặt (Bonini & Oppenheim, 2018). Nghiên cứu của Wijaya & Paramita (2021) tại 
Indonesia đã kiểm chứng thấy sự sẵn sàng chi trả có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sản 
phẩm thời trang bền vững. Nghiên cứu của Kumar & cộng sự (2021) cũng đã khẳng định mối 
quan hệ trên. Vì vậy, giả thuyết (H4) được hình thành: “Sự sẵn sàng chi trả có ảnh hưởng tích 
cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững”.

Thứ năm, theo Kumar & cộng sự (2021), những người có ý thức về môi trường sẽ sẵn 
sàng thay đổi hành vi của họ để bảo vệ môi trường. Kan & cộng sự (2017) xác nhận rằng ý 
thức xanh càng cao thì càng thúc đẩy ý định mua hàng xanh. Theo Lee & cộng sự (2020), nếu 
khách hàng hiểu rõ hơn về thuật ngữ bền vững hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường, 
khách hàng sẽ bị thu hút nhiều hơn đối với thời trang bền vững và chắc chắn sẽ quyết định 
mua hàng. Kumar & cộng sự (2021) khẳng định rằng ý thức về môi trường có ảnh hưởng 
đáng kể đến ý định mua quần áo thân thiện với môi trường. Wijaya & Paramita (2021) cũng 
chỉ ra ý thức của khách hàng về tính bền vững có ảnh hưởng tốt đến ý định mua sản phẩm 
thời trang bền vững. Vì vậy, giả thuyết (H5) được hình thành: “Ý thức tốt về tính bền vững 
có ảnh hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững”.

Thứ sáu, nhận thức về thương hiệu xanh là một trong những yếu tố quan trọng khiến 
người tiêu dùng có động lực mua hàng thân thiện với môi trường (Kan & cộng sự, 2017). 
Mohd Suki (2016) phát biểu rằng định vị thương hiệu xanh của doanh nghiệp là yếu tố quan 
trọng dẫn đến ý định mua sản phẩm xanh của khách hàng. Thực tế đã có các nghiên cứu trong 
bối cảnh thời trang bền vững chứng minh rằng khách hàng càng có nhận thức về hình ảnh 
thương hiệu xanh thì càng có ý định mua sản phẩm thời trang bền vững, như nghiên cứu của 
Kim & cộng sự (2018) ở Hàn Quốc, nghiên cứu của Kan & cộng sự (2017) ở Hồng Kông. 
Vì vậy, giả thuyết (H6) được hình thành: “Nhận thức về hình ảnh thương hiệu xanh có ảnh 
hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững”.
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3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình và phương pháp nghiên cứu
Trước hết, nghiên cứu định tính sơ bộ bằng phương pháp phỏng vấn sâu được tiến hành 

để lấy ý kiến hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và thang đo. Các phỏng vấn được thực hiện 
trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua điện thoại ghi hình, sử dụng bảng câu hỏi bán cấu trúc. 
Đáp viên gồm các nhà quản lý thuộc các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh thời trang 
bền vững, và những người tiêu dùng thường xuyên mua sản phẩm thời trang bền vững. Kích 
thước mẫu là 9 được xác định bằng phương pháp bão hòa thông tin. Sau đó, nghiên cứu định 
lượng sơ bộ được tiến hành để kiểm tra độ tin cậy và tính đơn hướng của thang đo, mẫu gồm 
50 đáp viên là những người tiêu dùng đã từng mua sản phẩm thời trang bền vững. 

Cuối cùng, nghiên cứu chính thức được tiến hành vào tháng 12 năm 2022 dưới dạng 
định lượng, đối tượng khảo sát là những người tiêu dùng có hiểu biết về sản phẩm thời trang 
bền vững. Bảng câu hỏi gồm 2 phần chính: (1) phần thông tin tổng quát (tuổi, giới tính); 
(2) phần đo lường (gồm 24 câu hỏi đại diện cho 24 biến đo lường). Dữ liệu được thu thập 
một cách thuận tiện bằng cả hai hình thức trực tiếp (phát tại các cửa hàng thời trang) và trực 
tuyến (gửi qua tin nhắn Facebook cho các cộng đồng quan tâm đến thời trang như Hội chia 
sẻ kinh nghiệm mặc đẹp, Chị em mần đẹp, Mỗi ngày một outfit, Mặc đẹp everyday...). Có 
420 người trả lời, trong đó, có 372 bảng trả lời đạt chất lượng. Dữ liệu được phân tích bằng 
phần mềm AMOS.

3.2 Hình thành thang đo 
Về mặt đo lường, thang đo của 6 yếu tố: (1) thái độ tốt đối với thời trang bền vững, (2) 

chuẩn chủ quan, (3) nhận thức kiểm soát hành vi, (4) sự sẵn sàng chi trả, (5) ý thức về tính 
bền vững của sản phẩm, (6) ý định mua sản phẩm thời trang bền vững được kế thừa và hiệu 
chỉnh từ Kumar & cộng sự (2021), riêng thang đo của yếu tố (7) hình ảnh thương hiệu xanh 
được kế thừa và hiệu chỉnh từ Kan & cộng sự (2017). Thước đo Likert 5 điểm (từ 1 = “rất 
không đồng ý” đến 5 = “rất đồng ý”) được sử dụng cho tất cả các yếu tố. Trong khi đó, thước 
đo chỉ danh được dùng cho hai yếu tố tuổi và giới tính.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Mẫu được mô tả trong Bảng 1. Theo đó, người tiêu dùng thời trang có hiểu biết về thời 

trang bền vững chủ yếu là nữ, từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi. Tiến hành kiểm định tính phân 
phối chuẩn của 24 biến đo lường, kết quả cho thấy trị tuyệt đối giá trị độ lệch (skewness) lớn 
nhất là 1,557 < 3 và giá trị độ nhọn (kurtosis) lớn nhất là 3,461 < 8. Do đó, tính phân phối 
chuẩn của các biến được đảm bảo, bộ dữ liệu đảm bảo tính ngẫu nhiên và phù hợp cho các 
kiểm định thống kê.

Bảng 1: Mô tả mẫu
Các lựa chọn Tổng cộng Tỉ lệ 

Tuổi Dưới 18 tuổi 42 11,3%
Từ 18 đến dưới 25 tuổi 71 19,1%
Từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi 139 37,4%
Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi 72 19,4%
Từ 45 tuổi trở lên 48 12,9%
Tổng cộng 372 100,0%
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Giới tính Nữ 256 68,8%
Nam 116 31,2%
Tổng cộng 372 100,0%

Đưa 24 biến đo lường vào phân tích nhân tố (EFA) với phép quay Promax, sau 3 lần 
chạy, lần lượt loại 3 biến gồm 1 biến (TĐ2) thuộc thang đo thái độ tốt đối với thời trang bền 
vững, 2 biến (HA2, HA3) thuộc đang đo hình ảnh thương hiệu xanh, do hệ số tải nhân tố 
<0,5 hoặc trị tuyệt đối hiệu số tải cao nhất <0,3 (Hair & cộng sự, 2014). Ở lần chạy thứ 4, 
có 7 nhân tố gồm 21 biến được trích xuất, gồm: (1) thái độ tốt đối với thời trang bền vững 
(TĐ); (2) chuẩn chủ quan (CQ); (3) nhận thức kiểm soát hành vi (NT); (4) sự sẵn sàng chi trả 
(CT); (5) ý thức về tính bền vững của sản phẩm (YT); (6) hình ảnh thương hiệu xanh (HA); 
(7) ý định mua sản phẩm thời trang bền vững (YĐ). Hệ số tải nhân tố của các biến dao động 
từ 0,732 đến 0,902, hệ số KMO = 0,792, Chi-square (v2) = 211,205, dF = 135 (p = 0.000), 
TVA = 76,72%. Các chỉ số này cho thấy bộ dữ liệu phù hợp cho phân tích EFA, thang đo đạt 
độ giá trị. Bên cạnh đó, hệ số Cronbach’s Alpha của 7 nhân tố đều > 0,7, hệ số tương quan 
biến tổng của từng biến đều > 0,3 vì vậy thang đo đạt độ tin cậy.

Tiến hành phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho các thang đo. Kiểm tra sự phù hợp 
của mô hình (model fit), kết quả cho thấy mô hình đạt độ phù hợp với các chỉ số Chi - square 
(χ2)/dF = 1,819 (<3) (p = 0,000 < 0,05), AGFI = 0,902 (>0,8), GFI = 0,914 (>0,9), TLI = 
0,922 (>0,9), CFI = 0,923 (>0,9), IFI = 0,911 (>0,9), RMSEA = 0,037 (<0,08). Ứng với mỗi 
thang đo, hệ số tải chuẩn hóa của tất cả các biến đều đạt mức độ lý tưởng >0,7 và có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05), phương sai trích trung bình (AVE) của thang đo >0,5, vì vậy, thang đo đạt 
giá trị hội tụ; hệ số tin cậy tổng hợp (CR) của thang đo đều đạt mức độ lý tưởng >0,7, tổng 
phương sai trích trung bình (total AVE) >0,5, vì vậy, thang đo đạt độ tin cậy; căn bậc hai AVE 
của thang đo (trên đường chéo) đều lớn hơn hệ số tương quan giữa thang đo đó với các thang 
đo khác, vì vậy, thang đo đạt giá trị phân biệt (xem Bảng 2).

Bảng 2: Kết quả phân tích CFA

Nhân tố Mã 
hóa 

Số 
biến Mã biến Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 

Độ tin cậy 
tổng hợp 

(CR) 

Phương sai 
trích trung 

bình (AVE) 
Thái độ tốt đối với thời trang 
bền vững 

TĐ 3 TĐ1, 
TĐ3, 
TĐ4

0,754 -> 0,835 0,9321 0,835 

Chuẩn chủ quan CQ 3 CQ1, 
CQ2, 
CQ3 

0,714 -> 0,824 0,8539 0,823 

Nhận thức kiểm soát hành vi NT 3 NT1, 
NT2, 
NT3 

0,782 -> 0,865 0,8721 0,781 

Sự sẵn sàng chi trả CT 3 CT1, 
CT2, 
CT3

0,728 -> 0,838 0,9000 0,926 

Ý thức về tính bền vững của 
sản phẩm

YT 3 YT1, YT2, 
YT3 

0,783 -> 0,831 0,9031 0,863 
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Hình ảnh thương hiệu xanh HA 3 HA1, 
HA4, 
HA5 

0,743 -> 0,812 0,8993 0,918 

Ý định mua sản phẩm thời 
trang bền vững

YĐ 3 YĐ1, 
YĐ2, 
YĐ3

0,772 -> 0,885 0,8726 0,780

Tiến hành phân tích mô hình cấu trúc (SEM) để kiểm định cấu trúc của mô hình bằng 
ước lượng ML. Kiểm tra sự phù hợp của mô hình (model fit), kết quả cho thấy mô hình 
đạt độ phù hợp với các chỉ số Chi - square (χ2)/dF = 2,215 (<3) (p = 0,000 < 0,05); AGFI= 
0,899 (>0,8), GFI= 0,900 (>0,9), TLI = 0,902 (>0,9), CFI = 0,963 (>0,9), IFI = 0,964 (>0,9), 
RMSEA = 0,041 (<0,08) (Hair & cộng sự, 2014). Kết quả kiểm định giả thuyết (H1) -> (H6) 
trình bày trong Bảng 3. Các yếu tố trong mô hình giải thích được 48,25% phương sai của ý 
định mua sản phẩm thời trang bền vững. Mô hình nghiên cứu sau khi kiểm định được trình 
bày trong Hình 1.

Bảng 3: Kết quả ước lượng mối quan hệ giữa các nhân tố

Giả 
thuyết Quan hệ

Hệ số 
hồi quy 
chuẩn 
hóa

Hệ số hồi quy
Kết luận

Estimate S.E. CR P

H1 TĐ -> YĐ 0,349 0,346 0,042 8,180 0,000 Ủng hộ 

H2 CQ -> YĐ 0,258 0,261 0,044 8,392 0,000 Ủng hộ 

H3 NT -> YĐ 0,488 0,472 0,036 13,025 0,000 Ủng hộ 

H4 CT -> YĐ 0,138 0,123 0,085 1,452 0,176 
>0,05 

Không ủng 
hộ 

H5 YT -> YĐ 0,403 0,393 0,037 10,134 0,000 Ủng hộ 

H6 HA -> YĐ 0,427 0,463 0,032 9,534 0,000 Ủng hộ 

Kết quả kiểm định giả thuyết (H1) cho thấy thái độ đối với thời trang bền vững có 
ảnh hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững (𝛃 = 0,349; Sig. = 0,000). 
Kết quả này tương đồng với Kumar & cộng sự (2021) - thái độ có ảnh hưởng đáng kể đến 
ý định mua quần áo xanh, và Kumar & Mohan (2021) - thái độ đối với quần áo thân thiện 
môi trường tác động tích cực đến ý định mua. Trong khi đó, kết quả kiểm định giả thuyết 
(H2) cho thấy chuẩn chủ quan có ảnh hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền 
vững (𝛃 = 0,258; Sig. = 0,000). Kết quả này tương đồng với Leclercq-Machado & cộng sự 
(2022), Rausch & Kopplin (2021). Bên cạnh đó, kết quả kiểm định giả thuyết (H3) cho thấy 
nhận thức kiểm soát hành vi có ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ nhất lên ý định mua sản phẩm 
thời trang bền vững (𝛃 = 0,488; Sig. = 0,000). Kết quả này tương đồng với Saricam & Okur 
(2019), Kumar & cộng sự (2021), Kumar & Mohan (2021). Sau khi kiểm định, giả thuyết 
(H5) cũng được ủng hộ (𝛃 = 0,403; Sig. = 0,000), tương đồng với kết quả nghiên cứu của 
Kan & cộng sự (2017), Siauw & Lidia (2021), Kumar & cộng sự (2021). Giả thuyết (H6) 
được ủng hộ (𝛃 = 0,427; Sig. = 0,000), tương đồng với kết quả nghiên cứu của Suki (2016) 
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và Kan & cộng sự (2017). Các kết quả trên cho thấy người tiêu dùng càng có thái độ và nhận 
thức tốt về thời trang bền vững nói riêng, và về phát triển bền vững nói chung thì càng có ý 
định mua sản phẩm thời trang bền vững.

Trong tiêu dùng, giá cả luôn đóng vai trò quan trọng tác động đến ý định mua hàng. 
Khó khăn lớn nhất của thời trang bền vững là giá cả quá cao đối với người tiêu dùng, giá 
cả cao là thứ ngăn cản thời trang bền vững thịnh hành (Dĩ An, 2021). Vì vậy, khi người tiêu 
dùng càng sẵn sàng chi trả thì ý định mua thời trang bền vững càng cao. Tuy nhiên, giả thuyết 
(H4) không được ủng hộ, nghĩa là không có bằng chứng về ảnh hưởng tích cực của sự sẵn 
sàng chi trả lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững. Kết quả này đi ngược lại với các 
phân tích trên và không tương đồng với nghiên cứu tại Ấn Độ của Kumar & cộng sự (2021), 
nghiên cứu tại Indonesia của Siauw & Lidia (2021).

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đã kiểm định
5. HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá ảnh hưởng của các yếu tố quan trọng 
lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng, nhằm đề xuất các giải 
pháp gia tăng ý định mua của họ. Đáp viên là 372 người tiêu dùng có hiểu biết về thời trang 
bền vững. Thời điểm tiến hành khảo sát là tháng 12 năm 2022, khi đại dịch Covid-19 tạm 
thời được kiểm soát, Việt Nam đi vào giai đoạn bình thường mới. Thang đo sau khi kiểm định 
bao gồm 21 biến có thể được sử dụng để đo lường 7 khái niệm trong mô hình nghiên cứu. 
Kết quả kiểm định cấu trúc mô hình cho thấy thái độ tốt đối với thời trang bền vững, chuẩn 
chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, ý thức tốt về tính bền vững và hình ảnh thương hiệu 
xanh có ảnh hưởng tích cực lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững. Trong đó, mức độ 
ảnh hưởng của các yếu tố lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững giảm dần theo thứ tự 
sau: nhận thức kiểm soát hành vi (β = 0,488), hình ảnh thương hiệu xanh (β = 0,427), ý thức 
tốt về tính bền vững (β = 0,403), thái độ đối với thời trang bền vững (β = 0,349), chuẩn chủ 
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quan (β = 0,258). Các yếu tố trong mô hình giải thích được 48,25% phương sai của ý định 
mua sản phẩm thời trang bền vững. Kết quả nghiên cứu là một tài liệu tham khảo mang tính 
định lượng về xu hướng hành vi của người tiêu dùng Việt Nam sau đại dịch Covid-19.

Từ kết quả nghiên cứu này, các bên liên quan có thể nhận ra được tầm quan trọng của 
thái độ và nhận thức người tiêu dùng về phát triển bền vững đối với ý định mua sản phẩm 
thời trang bền vững của họ. Để nâng ý định mua sản phẩm thời trang bền vững của người 
tiêu dùng, các bên liên quan cần tập trung vào việc cải thiện nhận thức kiểm soát hành vi 
của người tiêu dùng, vì yếu tố này có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lên ý định mua sản phẩm 
thời trang bền vững. Nâng cao nhận thức kiểm soát hành vi tức là nâng cao nhận thức về khả 
năng mua sản phẩm thời trang bền vững - để làm được điều đó, các nhà quản trị cần đưa ra 
chiến lược phân phối sản phẩm hợp lý, bởi trên thực tế, mức độ tiếp cận của người tiêu dùng 
tới các sản phẩm thời trang bền vững còn hạn chế, hầu như sản phẩm chỉ được bán tại các 
thành phố lớn và một số ít trang thương mại điện tử. Bên cạnh đó, ý thức về tính bền vững 
của sản phẩm và hình ảnh thương hiệu xanh cũng được chứng minh là có thể thúc đẩy đáng 
kể đến ý định mua sản phẩm thời trang bền vững của người tiêu dùng. Qua đó cho thấy một 
trong những giải pháp mà các doanh nghiệp có thể tiến hành là đưa ra các chương trình hành 
động nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về phát triển bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp 
cũng cần có chiến lược nghiêm túc nhằm truyền thông với cộng đồng về tính chất “xanh” 
của thương hiệu. 

Về hướng nghiên cứu tiếp theo, có thể khám phá thêm sự khác biệt về ý định mua sản 
phẩm thời trang bền vững theo nhóm tuổi và giới tính - thông qua phân tích T-test, ANOVA, 
hoặc khám phá thêm về sự tăng giảm mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên ý định mua sản 
phẩm thời trang bền vững - thông qua phân tích đa nhóm MGA. Bên cạnh đó, các nghiên 
cứu sau này có thể: (1) tiến hành tổng hợp lý thuyết ở phạm vi rộng hơn để nhận diện thêm 
các yếu tố quan trọng khác có ảnh hưởng lên ý định mua sản phẩm thời trang bền vững ; (2) 
tiến hành các nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định lượng sơ bộ với cách lấy mẫu 
có xác suất, mang tính đại diện cao hơn. 
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Tóm tắt: Thương mại điện tử ngày càng tăng trưởng đã kéo theo sự phát 
triển của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ví điện tử. Tuy nhiên không phải đối tượng 
nào cũng dễ dàng tiếp cận ví điện tử ngay cả ở thành phố lớn. Nghiên cứu này 
nhằm phân tích các rào cản sử dụng ví điện tử đối với người trung niên tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã ứng dụng các mô hình TAM, UTAUT2, cấu trúc 
tuyến tính PLS-SEM và sử dụng thang đo nhận thức rủi ro vào mô hình để có thể 
xác định rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến rào cản. Kết quả chỉ ra sự khác biệt 
giữa hai nhóm đối tượng thụ động sử dụng và không sử dụng cùng với năm yếu tố 
rào cản trực tiếp bao gồm: Rào cản truyền thống, Nhận thức khó sử dụng, Nhận 
thức hữu ích, Nhận thức về chi phí và Nhận thức rủi ro. Nghiên cứu đóng góp 
thêm cho nhà quản trị về nhóm khách hàng trung niên đầy tiềm năng trong lĩnh 
vực thanh toán điện tử nhưng hiện tại vẫn chưa được khai thác tốt.

Từ khoá: rào cản sử dụng, tuổi trung niên, ví điện tử

BARRIERS TO USE E-WALLETS FOR MIDDLE-AGE PEOPLE IN 
HOCHIMINH CITY

Abstract: The growing growth of e-commerce has led to the development 
of many fields, especially e-wallets. However, not everyone can easily access 
e-wallets even in big cities. This study aims to analyze the barriers to using 
e-wallets for middle-aged people in Ho Chi Minh City. The study applied TAM, 
UTAUT2 models, and PLS-SEM linear structure and used the risk perception 
scale in the model to better identify factors affecting barriers. The results show 
the difference between the two groups of passive users and non-users along 
with five direct barriers including Traditional barriers, Perceived difficulty of 
use, Perceived usefulness, Perceptions of cost and risk perception. Research to 
contribute more to administrators about potential middle-aged customers in the 
field of e-payment but currently not well exploited.

Keywords: usage barriers, middle-aged, e-wallets
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1. Giới thiệu 
Đổi mới công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi quá trình mua và bán hàng hóa ở trên toàn 

thế giới và Việt Nam. Bất chấp những biến động chưa từng có tiền lệ của nền kinh tế, tiêu 
biểu là khủng hoảng trong và sau đại dịch Covid - 19, thanh toán không tiền mặt vẫn không 
ngừng phát triển mạnh mẽ. Theo Chuỗi báo cáo thế giới về thanh toán của Viện nghiên cứu 
Capgemini năm 2021, các phương thức thanh toán truyền thống chiếm hơn 83% tổng khối 
lượng giao dịch không dùng tiền mặt, trong khi các phương thức thanh toán mới chiếm gần 
17% (Capgemini Research Institute for Financial Services, 2022). Theo Chuỗi báo cáo thế 
giới về thanh toán của Capgemini Research Institute for Financial Services năm 2021, các 
phương thức thanh toán truyền thống chiếm hơn 83% tổng khối lượng giao dịch không dùng 
tiền mặt, trong khi các phương thức thanh toán mới chiếm gần 17%.

Với việc áp dụng ngày càng nhiều các dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử đã trở nên 
đáng tin cậy hơn, cùng với việc mở rộng phạm vi của các nhà cung cấp và quy mô mạng lưới 
phân phối của họ(Li & cộng sự, 2020). Theo báo cáo e-Conomy SEA 2022 của Google và 
TemasekGoogle và Temasek, tại Việt Nam có 78% người sử dụng phương thức thanh toán kỹ 
thuật số như ví điện tử, mua trước trả sau hoặc chuyển khoản ngân hàng quốc tế trực tuyến. 
Tổng số giao dịch trực tuyến thông qua di động đạt hơn 8,5 triệu USD với tổng giá trị hơn 
370 tỷ VND (VietnamPlus, 2022). Thanh toán kỹ thuật số đang dần chiếm lĩnh thị trường 
thanh toán Việt Nam trong thập kỷ mới. Kazan & cộng sự (2018) đã chỉ ra rằng ví điện tử 
được triển khai trên điện thoại di động của người tiêu dùng được phát triển bởi các nhà cung 
cấp dịch vụ thanh toán một cách linh hoạt và đề xuất nhiều ưu đãi hơn cho các nhà bán lẻ và 
người tiêu dùng so với các ngân hàng đã làm trước đây. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (NHNN) tính đến ngày 5 tháng 10 năm 2022, Việt Nam có 47 các tổ chức 
không phải là ngân hàng được NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán, trong đó có hơn ¾ tổ chức cung cấp dịch vụ ví điện tử. Trong số hơn 2,3 triệu 
khách hàng, có gần 1,2 triệu khách hàng (hơn 50%) thanh toán qua các ví điện tử, còn lại là 
các dịch vụ thanh toán của ngân hàng (Lê Nguyễn, 2022). Trong số hơn 2,3 triệu khách hàng, 
có gần 1,2 triệu khách hàng (hơn 50%) thanh toán qua các ví điện tử, còn lại là các dịch vụ 
thanh toán của ngân hàng theo tác giả Lê Nguyễn (2022).

Theo Nguyễn Đại Lai (2020) tác giả bài viết của Bộ Tài chính về Thanh toán không 
dùng tiền mặt tại Việt Nam, việc phổ cập các kiến về nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt trong cộng đồng xã hội đặc biệt cần cho lớp trẻ từ 15 tuổi đến bậc trung niên. Trong 
báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069” của Tổng cục Thống kê (2020), 
tuổi trung bình và tuổi trung vị của dân số Việt Nam tăng khá nhanh ở giai đoạn đầu thời kỳ 
dự báo. Điều này có nghĩa là dân số Việt Nam đang ở thời kỳ có mức già hóa nhanh. Thế 
hệ trung niên đang tăng và tập trung cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây 
thường tập trung vào phân tích hành vi và ý định sử dụng ví điện tử ở giới trẻ đặc biệt là sinh 
viên nhưng lại chưa có nhiều nghiên cứu phân tích về rào cản sử dụng ví điện tử ở nhóm 
đối tượng thuộc độ tuổi từ 35 đến 60. Vì thế nghiên cứu “Rào cản sử dụng ví điện tử đối với 
người trung niên ở Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện để nắm bắt rõ hơn về các rào 
cản ảnh hưởng đến việc sử dụng ví điện tử cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử 
dụng của tuổi trung niên. Từ những lý do trên, nhóm chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm 
mục đích xác định các yếu ảnh hưởng đến rào cản sử dụng ví điện tử của người trung niên ở 
Thành phố Hồ Chí Minh.
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2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết 
2.1.1. Các khái niệm liên quan
Pachpande & Kamble (2018) đã định nghĩa ví điện tử là một loại thẻ điện tử được sử 

dụng để thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh 
với nhiều tiện ích giống như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Ví điện tử cần được liên kết với tài 
khoản ngân hàng của cá nhân để thực hiện thanh toán và là một loại tài khoản trả trước mà 
người dùng có thể lưu trữ tiền của mình cho bất kỳ giao dịch trực tuyến nào trong tương lai. 
Aji & cộng sự (2020) đã nghiên cứu về tác động của nhận thức về rủi ro và nhận thức hữu 
ích đối với ý định sử dụng ví điện tử của khách hàng đến từ Indonesia và Malaysia. Nghiên 
cứu phân tích về các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng ví điện tử tại khu vực thủ đô Ấn Độ 
được Meenakshi & cộng sự (2020) thực hiện chỉ ra rằng có nhiều yếu tố khác nhau khuyến 
khích người dân sử dụng ví điện tử, giải quyết các mục đích khác nhau và những thách thức 
mà họ gặp phải. Một nghiên cứu về các yếu tố thúc đẩy giới trẻ Indonesia sử dụng và chấp 
nhận ví điện tử (Yang & cộng sự, 2021) đã suy xét các yếu tố xây dựng nên ý định chấp nhận 
ví điện tử thông qua mô hình UTAUT để hiểu rõ hơn ý định của người dùng.

Theo từ điển Cambridge, tuổi trung niên (middle-age) là độ tuổi của một người trưởng 
thành khoảng từ 45 đến 60 tuổi, khi mà người đó không được xem là còn trẻ, nhưng vẫn chưa 
đến tuổi già. Còn theo từ điển của Merriam - Webster, độ tuổi trung niên thuộc khoảng từ 45 
đến 64 tuổi. Medley (1995) cho rằng trung niên thuộc độ tuổi từ 35 đến 64 tuổi, được chia 
làm 2 giai đoạn là đầu tuổi trung niên (35 - 44) và cuối tuổi trung niên (45 - 64). Đây cũng là 
độ tuổi mà nhóm nghiên cứu hướng đến. Hầu hết các bài nghiên cứu trước đó đều tập trung 
ở giới trẻ, học sinh nên nhóm tuổi trung niên vẫn chưa được khám phá hết (Abdullah & cộng 
sự, 2020; Normayanti Putri & Usman, 2021).

2.1.2. Các mô hình lý thuyết
Mô hình chấp nhận công nghệ - TAM được phát triển bởi Davis (1989). Mô hình đã 

được chứng minh thành công trong việc dự đoán của người dùng về hành vi chấp nhận công 
nghệ (Barry & Tahir Jan, 2018; Nasri & Charfeddine, 2012). Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến 
sự chấp nhận công nghệ của người dùng là “Nhận thức hữu ích” và “Nhận thức dễ sử dụng” 
được nhóm nghiên cứu đề xuất làm thang đo độc lập trong mô hình. Nghiên cứu của Pagani 
(2004) cũng sử dụng mô hình TAM để nghiên cứu về rào cản của người dùng trong chấp 
nhận và sử dụng công nghệ. Nur & Joviando, 2021; Pertiwi & cộng sự, 2021; Rahmayanti & 
cộng sự, 2021 cũng sử dụng mô hình TAM để nghiên cứu các tác động ảnh hưởng đến việc 
sử dụng ví điện tử.

Mô hình UTAUT2 là một mô hình hữu ích để hiểu việc sử dụng công nghệ của người 
tiêu dùng nói chung. Các bổ sung được đề xuất cho UTAUT2, theo Venkatesh & cộng sự 
(2012), phản ánh những sử đổi lớn các yếu tố giải thích ý định hành vi và sử dụng công nghệ. 
Đây cũng là mô hình được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để đo lường các yếu tố tác động 
trong hành vi của người tiêu dùng đến một đối tượng cụ thể, ở đây là ví điện tử (Leong & 
cộng sự, 2021; Soodan & Rana, 2020; Widodo & cộng sự, 2019).

2.1.3. Giả thuyết nghiên cứu
Rào cản truyền thống (TT)
Ram & Sheth (1989) cho rằng các rào cản truyền thống có thể được định nghĩa là 

những gì không phù hợp với các giá trị và tiêu chuẩn hiện tại cũng như kinh nghiệm trong 
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quá khứ. Truyền thống trong xã hội có thể quyết định sự thành công của hàng hóa và dịch vụ 
được cung cấp bởi các công ty, bao gồm cả công nghệ (Kaur & Arora, 2020). Theo Dotzauer 
& Haiss (2017), rào cản truyền thống là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tiêu cực đến ý 
định áp dụng dịch vụ thanh toán di động của người tiêu dùng. Từ những phân tích trên, có 
thể đưa ra giả thuyết nghiên cứu về rào cản truyền thống ảnh hưởng lên rào cản sử dụng ví 
điện tử của người dùng:

H1: Rào cản truyền thống tác động trực tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử.
Nhận thức khó sử dụng (SD)
Trong mô hình TAM, Davis & cộng sự (1989) đã định nghĩa rằng nhận thức dễ sử dụng 

là mức độ mà một người tin rằng sẽ ít tốn công sức hơn hay dễ hơn khi sử dụng và áp dụng 
công nghệ mới so với làm theo cách cũ. Amoroso & Magnier-Watanabe, 2012) cho rằng 
nhận thức về tính dễ sử dụng bao gồm việc học và hiểu cách sử dụng ví điện tử một cách dễ 
dàng mà không gặp khó khăn phức tạp hay đòi hỏi nhiều công sức khi người dùng thao tác và 
thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán dễ dàng hơn. Ngoài ra,Suhir & cộng sự (2014) 
giải thích thêm rằng nhận thức dễ sử dụng có thể ảnh hưởng đến hành vi hoặc thói quen của 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, với độ tuổi trung niên việc tiếp nhận sử dụng các thiết bị công 
nghệ không phải dễ dàng do ảnh hưởng từ các yếu tố truyền thống và nhận thức. Từ thang 
đo “Nhận thức dễ sử dụng” của mô hình TAM, nhóm tác giả thay đổi thành “Nhận thức khó 
sử dụng” để phù hợp hơn với mô hình. Vì vậy, nhóm đề xuất giả thuyết: 

H2: Rào cản truyền thống có ảnh hưởng đến nhận thức khó sử dụng.
H3: Nhận thực khó sử dụng tác động trực tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử.
Ảnh hưởng xã hội (XH)
Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của các cá nhân đặc biệt là trong việc 

sử dụng công nghệ cũng chính là môi trường hay gọi một cách khác là ảnh hưởng xã hội 
(Bonn & cộng sự, 2016). Venkatesh & cộng sự (2003) định nghĩa ảnh hưởng xã hội là “mức 
độ mà một cá nhân nhận thấy rằng những người quan trọng khác tin rằng họ nên sử dụng hệ 
thống mới”. Ảnh hưởng xã hội trở nên quan trọng trong việc tác động đến ý định sử dụng ví 
điện tử của người dùng (Revathy & Balaji Assistant Professor, 2020). Có thể thấy rằng yếu tố 
xã hội tác động đáng kể đến ý định hành vi cá nhân do đó nhóm tác giả cũng đưa yếu tố này 
vào bài nghiên cứu. Bên cạnh đó, tuy nhận được các lời khuyên tích cực về ví điện tử nhưng 
vẫn không đưa đến ý định sử dụng bởi ảnh hưởng từ nhận thức truyền thống do đó nhóm đề 
xuất giả thuyết về yếu tố này như sau:

H4: Ảnh hưởng xã hội tác động trực tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử.
H5: Rào cản truyền thống có ảnh hưởng đến ảnh hưởng xã hội.
Nhận thức hữu ích (HI)
Trong mô hình TAM, nhận thức hữu ích được định nghĩa là mức độ mà một người 

tin rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể sẽ nâng cao hiệu suất công việc của họ Effendy 
& cộng sự (2021). Do đó, Angie & cộng sự (2011) cho rằng nhận thức hữu ích có thể định 
nghĩa là sự đánh giá và nhận thức của khách hàng về việc liệu hệ thống mới mà họ sử dụng 
có mang lại cho họ giá trị gia tăng nào so với hệ thống cũ hay không. Theo đó, có thể thấy 
rằng nhận thức của khách hàng cho rằng ví điện tử có hữu ích hay không trong việc gia tăng 
giá trị, lợi ích và cải thiện hiệu suất công việc cho người dùng thực sự sẽ có tác động đến ý 
định sử dụng ví điện tử của người dùng và có thể được xem xét như là một yếu tố trong rào 
cản sử dụng ví điện tử. Vì thế, nhóm đưa ra giả thuyết:
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H6: Nhận thức hữu ích tác động trực tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử.
Nhận thức về chi phí (CP)
Fitri & Wulandari (2020) định nghĩa nhận thức về chi phí là cân nhắc của người tiêu 

dùng trong việc đánh giá liệu sản phẩm đó giá cả có phù hợp hay chưa, nó có quá mắc hay 
quá rẻ hay không. Nghiên cứu trước đây của Pagani (2004) cũng chỉ ra rằng, nhận thức về 
chi phí gây ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp nhận dịch vụ thanh toán trực tuyến của người 
dùng. Phần lớn các dịch vụ mà các ví điện tử cung cấp đều không yêu cầu người dùng chi 
trả chi phí tuy nhiên thỉnh thoảng khách hàng vẫn phải trả cho ví điện tử một khoảng phí đối 
với các dịch vụ chuyên biệt hoặc ngoài quy định của ví điện tử. Trước khi đưa ra quyết định 
chi tiêu cho một sản phẩm hay dịch vụ, người tiêu dùng đều cân nhắc về giá cả và các chi 
phí kèm theo nó, và với ví điện tử cũng không phải là ngoại lệ, do đó nhóm nghiên cứu đề 
xuất giả thuyết sau: 

H7: Nhận thức về chi phí tác động trực tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử.
H8: Nhận thức về chi phí có ảnh hưởng đến nhận thức hữu ích.
Nhận thức rủi ro (RR)
Nhận thức rủi ro ban đầu được phát biểu bởi Bauer (1960) trong các tài liệu tiếp thị, 

thể hiện sự ủng hộ hành vi chấp nhận rủi ro là thước đo thái độ của người tiêu dùng đối với 
việc mua hàng. Theo Kaur & Arora (2020), nhận thức rủi ro được định nghĩa là nhận thức 
của khách hàng về những lo lắng cho sự mất kiểm soát thông tin cá nhân có thể xảy ra khi 
sử dụng công nghệ ngân hàng. Laroche & cộng sự (2005) nhận định rằng nhận thức rủi ro là 
những hiểu biết tiêu cực về những kết quả không thể đoán trước và có thể thay đổi từ những 
sản phẩm đã mua. Nhận thức rủi ro đóng vai trò đáng kể trong việc thực hiện các giao dịch 
của khách hàng đặt biệt là các giao dịch trực tuyến. Khi cảm thấy nguy hiểm trong việc thực 
hiện giao dịch trực tuyến, người dùng có thể sinh ra sự phản đối với việc chấp nhận đó nên 
rào cản truyền thống càng được gia củng cố. Vì thế, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau:

H9: Nhận thức rủi ro tác động trực tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử.
H10: Nhận thức rủi ro có ảnh hưởng đến rào cản truyền thống.
Tác động trung gian của các biến đến rào cản sử dụng ví điện tử
Theo Bùi Nhất Vương (2021, 246), ảnh hưởng trung gian gợi ý rằng tác động của biến 

độc lập đến biến phụ thuộc không xảy ra một cách trực tiếp mà ảnh hưởng được chuyển qua 
một nhân tố thứ ba được gọi là một biến trung gian (mediating variable). Các nhân tố có thể 
vừa tác động trực tiếp đồng thời cũng tác động gián tiếp thông qua một yếu tố khác, vì thế 
nhóm đề xuất các giả thuyết sau:

H11a: Rào cản truyền thống ảnh hưởng gián tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử thông 
qua nhận thức khó sử dụng.

H11b: Rào cản truyền thống ảnh hưởng gián tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử thông 
qua ảnh hưởng xã hội.

H11c: Nhận thức về chi phí ảnh hưởng gián tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử thông 
qua nhận thức hữu ích.

H11d: Nhận thức rủi ro ảnh hưởng gián tiếp đến rào cản sử dụng ví điện tử thông qua 
rào cản truyền thống.

Từ các giả thuyết trên, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình như sau:
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thang đo
Tham khảo từ các nghiên cứu trước đó, mô hình lý thuyết và cơ sở lý luận, nhóm 

nghiên cứu đề xuất mô hình cùng với các biến liên quan để xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến rào cản sử dụng ví điện tử của người trung niên. Nhóm đề xuất 6 thang đo bao gồm: TT, 
SD, HI, CP, XH, RR. 

Khảo sát gồm hai phần chính: phần đầu là thông tin về nhân khẩu học như giới tính, độ 
tuổi, trình độ học vấn và phần sau là các câu hỏi được thiết kế trả lời theo thang đo Likert 5 
mức độ từ hoàn toàn không đồng ý (1) đến hoàn toàn đồng ý (5). Các thang đo được lựa chọn 
phù hợp với nhóm đối tượng và khu vực khảo sát. Bốn biến của thang đo RR được chỉnh sửa 
dựa theo kết quả và thang đo của Dewi & cộng sự (2019), trong khi đó 4 biến XH được tham 
khảo từ thang đo của Venkatesh & cộng sự (2012). Với thang đo CP, nhóm xây dựng 4 biến 
dựa trên thang đo của Shafinah & cộng sự (2013) và Karnouskos (2004). Tiếp đến là thang 
đo TT được đo lường bằng 3 biến quan sát (Mahatanankoon & Vila-Ruiz, 2007; Cheng & 
cộng sự, 2018). Từ mô hình TAM, có hai thang đo (HI và SD) được đề xuất với 8 biến quan 
sát (Venkatesh & cộng sự, 2012; Alyabes & Alsalloum, 2018). 

Các biến được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để phù hợp với đối tượng khảo sát của 
bài nghiên cứu. Đồng thời, vì mục đích của bài nghiên cứu làm tìm các yếu tố tác động đến 
rào cản sử dụng ví điện tử nên các câu hỏi được chuyển ngữ qua dạng phủ định.

2.2.2. Thu thập dữ liệu
Trước khi tiến hành khảo sát chính thức, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát nghiên 

cứu sơ bộ bằng cách phỏng vấn trực tiếp với số lượng mẫu là n = 20 dựa theo các yếu tố trong 
thang đo được đề xuất, sau đó đánh giá lại và điều chỉnh lại các yếu tố cho phù hợp. Kết quả 
khảo sát cho thấy có hai nhóm đối tượng mà nghiên cứu nhắm đến TĐ và KD.

Địa điểm nghiên cứu và khảo sát được lựa chọn là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi dẫn 
đầu trong phát triển thương mại và dịch vụ, từ đó có thể thấy, đây là một nơi có nhiều giao 
dịch và thanh toán được diễn ra mỗi ngày với nhiều hình thức khác nhau. Mẫu nghiên cứu là 
nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng hai phương pháp chính: khảo sát trực tiếp và trực 
tuyến thông qua biểu mẫu Google Forms. Bảng câu hỏi khảo sát được phát triển trên cơ sở 
các tài liệu được tìm hiểu bởi nhóm nghiên cứu. Đối tượng khảo sát chủ yếu thuộc độ tuổi từ 
35 đến 64 tuổi. Tổng cộng có 352 câu trả lời được thu thập từ những người đang sinh sống tại 
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 267 câu trả lời được cho là phù hợp để phân 
tích thêm và số còn lại bị loại bỏ do người được hỏi không phải là đối tượng của nghiên cứu 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu
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hoặc biết đến ví điện tử và không đầy đủ thông tin. Bảng dưới đây thể hiện phân tích các yếu 
tố nhân khẩu học của những người tham gia khảo sát.

Bảng 1. Nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu

Yếu tố nhân khẩu học
TĐ KD

Số lượng phản hồi  
(n = 104)

Số lượng phản hồi  
(n = 163)

Giới tính
Nam
Nữ

28
76

71
92

Nhóm tuổi
35 - 45
46 - 55
56 - 64

48
42
14

70
76
17

Trình độ học vấn
Sau đại học
Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học
Trung học phổ thông
Trung học cơ sở trở xuống

17
33
37
17

15
36
58
54

2.2.3. Phân tích dữ liệu
Để kiểm định các giả thuyết của mô hình, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân 

tích mô hình cấu trúc tuyến tính PLS - SEM và độ tin cậy của thang đo được đo lường bởi hai 
chỉ số là Cronbach’s Alpha (CA) và hệ số độ tin cậy tổng hợp (CR). PLS - SEM là phương 
pháp được nhiều nghiên cứu trước đó sử dụng để đo lường nên có thể đảm bảo độ chính xác 
cũng như tối ưu (Chaouali & cộng sự, 2016; Astari & cộng sự, 2022; Zuelseptia & cộng sự, 
2018). 

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Đánh giá mô hình đo lường
Để kiểm định độ tin cậy của các thang đo trong bảng khảo sát, hệ số CA đã được nhóm 

nghiên cứu sử dụng. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng của thang đo, nghiên cứu cũng sử 
dụng CR lường. Tất cả các hệ số tải (OL) nằm trong khoảng từ 0,709 đến 0,973, với biến 
XH2, XH3, SD1 (TĐ) và XH2, SD1 (KD) bị loại bỏ do OL thấp. Theo Hair & cộng sự 
(2016), các OL nên được loại bỏ nếu giá trị nhỏ hơn 0,7. Hệ số CA nhỏ nhất trong các thang 
đo là 0,738, cả hai hệ số đều lớn hơn 0,7 thoả mãn giá trị tối thiểu theo đề xuất của Nunnally 
(1978). Ngoài ra, CR phải nằm trong ngưỡng 0,7 theo đề xuất của Fornell & Larcker (1981). 
Kết quả nằm trong khoảng từ 0,772 và 0,895 ở cả hai đối tượng. 

Theo Bagozzi & Yi (1988) giá trị phương sai trích trung bình (AVE) của mỗi cấu trúc 
phải cao hơn 0,5. Có thể thấy các thang đo của nghiên cứu đã đạt độ hội tụ đủ tốt. Theo 
nghiên cứu của Chin (1998), căn bậc hai AVE của mỗi biến tiềm ẩn lớn hơn mối tương quan 
của nó với các cấu trúc khác. Như vậy, từ kiểm định độ tin cậy, tất cả các yếu tố sau khi loại 
bỏ đều có tính nhất quán bên trong tốt để sử dụng trong kiểm định mô hình.
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3.2. Đánh giá mô hình cấu trúc
Để xác định mức độ cộng tác, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá vấn đề đa cộng 

tuyến. Nếu mức độ cộng tuyến tăng đáng kể giữa các yếu tố dự đoán, phép đo hệ số đường 
dẫn sẽ bị sai lệch (Nguyễn Ngọc Duy Phương & cộng sự, 2020). Đa cộng tuyến xảy ra khi 
giá trị VIF lớn hơn 5. Kết quả của nhóm nghiên cứu của hai đối tượng đều nhỏ hơn 5, do đó 
có thể kết luận rằng giữa các yếu tố không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Thang đo trong mô hình nghiên cứu được kiểm tra sau khi đạt được độ tin cậy. Đối với 
mô hình của đối tượng TĐ, mô hình giải thích 77,5% phương sai trong RC, 16,1% phương 
sai trong TT, 15,5% phương sai trong SD, 3% phương sai trong HI và 2,5% phương sai trong 
XH. Đối với mô hình của đối tượng KD, mô hình giải thích 80,0% phương sai trong RC, 
15,1% phương sai trong TT, 8,4% phương sai trong SD, 6,3% phương sai trong HI và 2,2% 
phương sai trong XH.

Về các hệ số hồi quy của TĐ, TT có tác động tích cực đáng kể đến RC (β1 = 0,229; ρ1 = 
0,001), và có tác động đáng kể đến SD (β2 = 0,395; ρ2 = 0,000), từ đó tác động đến RC (β11a 
= 0,074; ρ11a = 0,025) nhưng lại không tác động đến XH (β5 < 0). Như vậy, giả thuyết H1, 
H2, H11a được chấp nhận trong khi giả thuyết H5 và H11b bị từ chối. Kết quả cũng cho thấy 
XH không tác động đến RC (β4 = 0,005; ρ4 = 0,932), do đó loại bỏ giả thuyết H4. Mặt khác, 
SD, HI và CP được phát hiện là có tác động tích cực đáng kể đến RC (β3,6,7 > 0; ρ3,6,7 < 0,05), 
và CP có tác động tích cực đáng kể đến HI (β8 = 0,177; ρ8 = 0,010), từ đó tác động đến RC 
(β11c = 0,079; ρ11c = 0,007). Do đó, giả thuyết H3, H6, H7, H8 và H11c đều được giữ lại. Cuối 
cùng, RC được phát hiện là chịu ảnh hưởng tích cực bởi RR (β9 = 0,297; ρ9 = 0,000), và RR 
tác động tích cực đến TT (β10 = 0,402; ρ10 = 0,000) từ đó tác động đến RC (β11d = 0,092, ρ11d 
= 0,018). Do đó, giả thuyết H9, H10, H11d được chấp nhận (Bảng 2).

Bảng 2. Kết quả vai trò trung gian của các thang đo đối với rào cản sử dụng ví điện tử (TĐ)

Giả thuyết Mối quan hệ β ρ-value Kết quả Ảnh hưởng

H11a
H11b
H11c
H11d

TT → SD → RC
TT → XH → RC
CP → HI → RC
RR → TT→ RC

0,074
-0,001
0,079
0,092

0,025
0,946
0,007
0,018

Chấp nhận
Từ chối

Chấp nhận
Chấp nhận

Tích cực
-

Tích cực
Tích cực

Về các hệ số hồi quy của KD, TT có tác động tích cực đáng kể đến RC (β1 = 0,274; ρ1 = 
0), và có tác động đáng kể đến SD (β2 = 0,292; ρ2 = 0), từ đó tác động đến RC (β12a = 0,072; 
ρ12a = 0,002) nhưng lại không tác động đến XH (β5 = -0,153; ρ5 = 0,070). Như vậy, giả thuyết 
H1, H2, H11a được chấp nhận trong khi giả thuyết H5 và H11b bị từ chối. Kết quả cũng cho 
thấy XH không tác động đến RC (β4 < 0), do đó loại bỏ giả thuyết H4. Mặt khác, SD và HI 
được phát hiện là có tác động tích cực đáng kể đến RC (β3 = 0,245; ρ3 = 0, β6 = 0,253, ρ6 = 
0), tuy nhiên CP lại không có ảnh hưởng đến RC (β7 < 0) nhưng có tác động tích cực đáng 
kể đến HI (β8 = 0,253; ρ8 = 0,002), từ đó tác động đến RC (β12c = 0,064; ρ12c = 0,006). Do đó, 
giả thuyết H3, H6, H8 và H11c được giữ lại những H7 bị loại bỏ. Cuối cùng, RC được phát 
hiện là chịu ảnh hưởng tích cực bởi RR (β9 = 0,538; ρ9 = 0), và RR tác động tích cực đến TT 
(β10 = 0,390, ρ10 = 0) từ đó tác động đến RC (β12d = 0,107; ρ12d = 0). Do đó, cả giả thuyết H9, 
H10, H11, H11d đều được chấp nhận (Bảng 3).
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Bảng 3. Kết quả vai trò trung gian của các thang đo đối với rào cản sử dụng ví điện tử (KD)

Giả thuyết Mối quan hệ β ρ-value Kết quả Ảnh 
hưởng

H11a
H11b
H11c
H11d

TT → SD → RC
TT → XH → RC
CP → HI → RC
RR → TT→ RC

0,046
0,009
0,064
0,107

0,033
0,280
0,006
0,000

Chấp nhận
Từ chối

Chấp nhận
Chấp nhận

Tích cực
-

Tích cực
Tích cực

Hình 2. Mô hình cấu trúc tuyến tính của TĐ và KD

3.3. Thảo luận
Việc tích hợp TAM và UTAUT2 trong nghiên cứu và bổ sung thêm các yếu tố RR và 

TT để xây dựng mô hình tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến rào cản sử dụng ví điện tử ở độ tuổi 
trung niên. Kết quả các thử nghiệm thống kê cho thấy rằng không phải tất cả các yếu tố trong 
khung lý thuyết TAM và UTAUT2 đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến RC. 

Theo như kết quả kiểm định, thang đo xã hội không tác động đến rào cản sử dụng ví 
điện tử với cả hai nhóm đối tượng khảo sát. Hầu hết mọi người xung quanh những người 
thuộc độ tuổi trung niên đều sử dụng ví điện tử và khuyến khích họ sử dụng ví điện tử. Tuy 
nhiên, vì những yếu tố rào cản khác đã ngăn chặn việc sử dụng ví điện tử diễn ra ở độ tuổi 
trung niên. Với thang đo CP, có sự khác biệt giữa hai nhóm đối tượng. Đối tượng TĐ được 
khảo sát thấy rằng việc các mã khuyến mãi không đủ sức hấp dẫn và làm hài lòng và sử dụng 
ví điện tử tốn chi phí về các khoản giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng sau khi hết lượt 
miễn phí. Ngược lại, với đối tượng KD, CP không hề tác động đến họ. Những người không 
sử dụng chỉ nghe được về giao dịch trên ví điện tử nhanh chóng, không tốn phí, và có những 
khuyến mãi hữu ích khi liên kết với các tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, họ cũng không sử 
dụng ví điện tử nên việc nhận thức rõ ràng về chi phí không được xác thực.

Bài nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố TT, SD, HI và RR đều có tác động trực tiếp 
đến rào cản sử dụng ví điện tử của người trung niên, phù hợp với nghiên cứu trước đây của 
Mohamad & cộng sự (2020). Với nhóm đối tượng TĐ, bao gồm cả yếu tố CP, thì yếu tố có 
ảnh hưởng lớn nhất đến rào cản là CP (β = 0,481), tiếp theo đó là HI, RR, TT và SD (β = 
0,188). Sau khi kiểm định, yếu tố gây tác động ít nhất đến rào cản sử dụng ví điện tử của 
nhóm KD là SD (β = 0,245) và nhiều nhất là RR (β = 0,538), các yếu tố còn lại lần lượt theo 
thứ tự là TT và HI. Điều này tương tự như nghiên cứu trước đó của Meenakshi & cộng sự 
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(2020) cho rằng gian lận và ghi nợ tự động được người dùng xác định là những thách thức 
lớn nhất. Có thể thấy rằng điểm chung của hai đối tượng là chịu tác động của HI, RR, TT và 
SD. Những người thuộc độ tuổi trung niên là nhóm người đã có những thói quen và quan 
niệm sống được xây dựng hơn 30 năm, do đó việc thay đổi và chấp nhận công nghệ mới 
không hề dễ dàng. Thêm vào đó, hình thức trao đổi hàng hoá chủ yếu ở Việt Nam là chợ và 
tạp hóa, nơi mà lượng lưu thông tiền mặt lớn, do đó rào cản truyền thống được hình thành, 
đúng với nhận định của Antioco & Kleijnen (2010). Quan niệm phải giữ tiền bên mình của 
người trung niên, từ chối các giao dịch ảo vì sợ mất tiền, không tin tưởng vào các dịch vụ 
trực tuyến là nguyên nhân dẫn đến rào cản rủi ro. Càng lớn tuổi, việc học hỏi lại càng gặp 
nhiều trắc trở do đó họ cảm thấy việc học sử dụng một công nghệ mới là khó khăn (Elias, 
1976). Vận hành và sử dụng một ứng dụng tốn nhiều thời gian, công sức cũng như các tính 
năng không hấp dẫn được đối tượng trung niên gây nên cảm nhận không hữu ích với họ. 

Nhóm nghiên cứu lập luận rằng trước khi phát triển những rào cản nhất định về TT, SD 
hoặc HI thì còn có những yếu tố trung gian khác. Sự gia tăng TT của khách hàng sẽ dẫn đến 
sự gia tăng SD và dẫn tới rào cản sử dụng ví điện tử. Đối với vai trò của HI, có ảnh hưởng 
đáng kể bởi CP do những thuận tiện về chi phí các giao dịch của ví điện tử mang lại sẽ cho 
người dùng nhận thấy được nó có hữu ích hơn. Ngoài ra, RR cũng tác động đến TT dẫn 
đến rào cản trong việc sử dụng vì những rủi ro về bảo mật cũng như làm giả các giao dịch. 
Nghiên cứu của Malik & Khatter (2020) đã nhấn mạnh rằng những lo ngại về bảo mật cũng 
là nguyên nhân tạo ra trở ngại đối với việc sử dụng ứng dụng trực tuyến. Người trung niên 
càng ưu tiền mặt hoặc chỉ cần sử dụng thông qua các tài khoản ngân hàng mà không cần đến 
ví điện tử.  

4. Kết luận
4.1. Kết luận
Nghiên cứu này cho thấy rằng rào cản sử dụng ví điện tử ở người trung niên khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi năm yếu tố bao gồm: Rào cản truyền 
thống, Nhận thức dễ sử dụng, Nhận thức hữu ích, Nhận thức về chi phí và Nhận thức rủi ro. 
Không những vậy kết quả còn thể hiện những tác động gián tiếp, yếu tố này làm tăng sự ảnh 
hưởng của yếu tố kia trong mô hình. Có thể thấy ảnh hưởng cùng chiều của rào cản truyền 
thống lên nhận thức dễ sử dụng để gây tác động lên rào cản sử dụng ví điện tử ở người trung 
niên, tương tự với hai cặp yếu tố tác động cùng chiều là nhận thức rủi ro đến rào cản truyền 
thống và nhận thức về chi phí đến nhận thức hữu ích. Các ảnh hưởng này đều có ý nghĩa 
thống kê theo kết quả kiểm định của mô hình.

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố mà nghiên cứu đề xuất, trong quá trình phỏng vấn khảo 
sát, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra các yếu tố khác như việc có quá nhiều ví điện tử gây 
ảnh hưởng đến lựa chọn của người dùng hay yếu tố nghề nghiệp đặc biệt là những người làm 
ngân hàng, tuy nhiên số mẫu nhận được là rất nhỏ nên nhóm không đề xuất vào mô hình. 
Hoặc với những đối tượng thuộc lĩnh vực buôn bán, họ chỉ sử dụng ví điện tử chỉ để nhận 
tiền từ khách hàng và chuyển về tài khoản ngân hàng và bỏ qua những tiện ích khác của ví 
điện tử. Đây chính là những khách hàng mà các doanh nghiệp cung cấp ví điện tử có thể khai 
thác nhiều hơn trong tương lai. 

4.2. Hàm ý nghiên cứu
Bài nghiên cứu hướng đến nhóm đối tượng tuổi trung niên vì đây là nhóm khách hàng 

nhiều tiềm năng trong lĩnh vực thanh toán điện tử nhưng hiện tại vẫn chưa được khai thác. 
Đây là tiền đề cho sự phát triển các nghiên cứu ở nhiều vùng, miền khác trên cả nước. Những 
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người thuộc độ giai đoạn đầu của độ tuổi trung niên có những kiến thức và kỹ năng đầy đủ 
để có thể sử dụng thành thạo ví điện tử trong thời kỳ thanh toán không tiền mặt trong tương 
lai. Thông qua kết quả nghiên cứu này, các nhà hoạch định chính sách có căn cứ khoa học cụ 
thể để vạch ra các phương hướng phát triển nhằm phá bỏ rào cản tiếp cận sử dụng ví điện tử, 
góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong thanh toán điện tử nói chung và ví 
điện tử nói riêng. Đồng thời, các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này có thể ứng dụng 
kết quả nghiên cứu để tạo ra những tính năng mới và cải tiến những sản phẩm đã có để đáp 
ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của người dân không chỉ người trung niên. Khắc phục những 
hạn chế, rào cản đã và đang tồn tại trong việc sử dụng ví điện tử không chỉ thúc đẩy sự phát 
triển của nền kinh tế quốc dân, sự hiện đại hóa toàn cầu mà còn gia tăng lợi nhuận và vị thế 
của doanh nghiệp.

4.3. Giới hạn của nghiên cứu
Mặc dù tất cả các khu vực và đối tượng hướng đến của Thành phố Hồ Chí Minh đều 

được khảo sát, nhưng nghiên cứu có số mẫu khảo sát đối với nhóm đối tượng trung niên với 
nghề nghiệp bán hàng nhiều hơn so với nhóm đối tượng khác do tính chất có thể tiếp cận, có 
khả năng sử dụng ví điện tử nhiều và khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng của 
nhóm này. Tiếp theo, nghiên cứu này vẫn chưa thể khai thác nhiều hơn các yếu tố khác gây 
rào cản đến việc sử dụng ví điện tử của đối tượng nghiên cứu. Đây đều là những khía cạnh 
mà nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung đào sâu và khắc phục để đem lại một nghiên 
cứu toàn diện hơn.  

4.4. Phương hướng nghiên cứu tiếp theo 
Những nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung về việc xóa bỏ những rào cản và khó 

khăn khi sử dụng ví điện tử của người dùng nói chung và những người thuộc tuổi trung niên 
nói riêng. Mở rộng quy mô thực hiện nghiên cứu không chỉ ở khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện những nghiên cứu chi tiết 
hơn về mức độ tác động của từng yếu tố đối với người dùng ví điện tử và đưa ra những đề 
xuất phù hợp cho các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán tham khảo, thay đổi và cải thiện 
dịch vụ. Nhóm cũng hướng tới nghiên cứu những rào cản của thanh toán điện tử khi sử dụng 
các dịch vụ công trực tuyến, chỉ ra được vấn đề mà người dân đang gặp phải, góp phần cải 
thiện mục tiêu thanh toán không tiền mặt mà Chính phủ hướng đến.
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MEASURING CUSTOMERS’ DELIVERY SERVICE 
EXPERIENCE DIMENSIONS WHEN SHOPPING ONLINE

Anh Tho To
Thi Minh Thanh Dang
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Abstract: This study aims to assess the satisfaction of online shopping 
customers when using delivery services. A survey was sent to 306 internet buyers. 
Following that, the partial least squares-structural equation modeling (PLS-SEM) 
method was used to assess the association between delivery service experience 
and customer satisfaction. The study found that shipping track, shipping fee, 
order accuracy and condition, and staff quality have a positive impact on 
customer satisfaction in Vietnam. This research extended the current literature 
about customers’ delivery service experience in an online shopping environment. 
However, the main limitation of the study is that the data collected are mainly 
under the age of 25 and the majority of respondents are students. This study 
creates a premise to deploy services related to e-commerce and proposes some 
measures to improve efficiency when deploying shipping services of e-commerce 
exchanges. Further, it provides insight into e-customer satisfaction so that both 
e-retailers and delivery service providers can improve the chance that consumers 
will complete online purchases and enhance competitive power.

Keywords: Delivery service, E-commerce, Customer satisfaction

ĐO LƯỜNG CÁC TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ GIAO HÀNG 
CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 
mua sắm trực tuyến khi sử dụng dịch vụ giao hàng. Một cuộc khảo sát trực tuyến 
đã được gửi đến 306 người mua hàng online. Tiếp đến, phương pháp mô hình 
phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) được sử 
dụng để đánh giá mối liên hệ giữa trải nghiệm dịch vụ giao hàng và sự hài lòng 
của khách hàng. Nghiên cứu cho thấy việc theo dõi đơn hàng, phí vận chuyển, 
tính chính xác và tình trạng của đơn hàng cũng như chất lượng phục vụ của nhân 
viên giao hàng có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng tại Việt Nam. 
Nghiên cứu này đã mở rộng các nghiên cứu hiện tại về trải nghiệm dịch vụ giao 
hàng của khách hàng trong môi trường mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, hạn chế 
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chính của nghiên cứu là dữ liệu thu thập tập trung chủ yếu ở độ tuổi dưới 25 và đa số đối 
tượng là sinh viên. Nghiên cứu này tạo tiền đề triển khai các dịch vụ liên quan đến thương 
mại điện tử và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi triển khai dịch vụ vận 
chuyển của các sàn thương mại điện tử. Hơn nữa, nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự hài lòng 
của khách hàng điện tử để các nhà bán lẻ điện tử và nhà cung cấp dịch vụ giao hàng thúc 
đẩy người tiêu dùng giao dịch mua hàng trực tuyến và từ đó nâng cao sức mạnh cạnh tranh.

Từ khóa: Dịch vụ giao hàng, Thương mại điện tử, Sự hài lòng của khách hàng

1. Introduction:
Electronic commerce (E-commerce) is becoming extremely popular in emerging nations, 

including Vietnam. According to Google and Temasek’s e-Conomy SEA 2019 research, 
Vietnam’s e-commerce market size in the beginning of 2020 was 5 billion USD, with an 
81% growth rate. Furthermore, the number of online purchasers on e-commerce platforms 
has increased dramatically. In 2019, over 39.9 million people countrywide participated in 
online purchasing, an increase of 11.8% over 2018 and nearly double that figure after only 
three years (ECOM, 2019). Thus, 202 USD was recorded as online shopping spending per 
capita, up to 8.6%. The year 2019 saw not just tremendous development in e-commerce, 
but also significant increase in logistics services, last-mile delivery, and order fulfillment. 
According to a survey done by the E-commerce Association (2019), the number of major 
and small fast-delivery firms in Vietnam exceeded 50, showing a tenfold increase over the 
previous five years. Moreover, the year 2019 experienced the strong association between of 
a number of logistics enterprises such as Ninja Van, Ahamove, J&T Express, GrabExpress 
and e-commerce platforms to provide quick delivery services and get positive feedback from 
e-customers.

In addition, the following roles of shipping service were found in some existing studies: 
(1) to raise customers and suppliers value; (2) to expand market share; (3) to make mass-
customization possible; (4) to have positive impact on customer satisfaction; (5) to provide 
competitive advantages (Kim et al., 2009). Hence, the significance of shipping service quality 
has been emphasized under intense competition. Thus, there would be a new trend toward 
realizing the importance of shipping service quality and differentiating from other delivery 
carriers.

However, the strong development of online shopping and online sales channels not 
only opens up great opportunities but also huge challenges for delivery businesses. It is fairly 
common that e-customers in Southeast Asia are dissatisfied with the delivery experience. 
According to research by Parcel Perform & iPrice Group (2019), the dissatisfaction rate of 
e - customers towards the regional parcel delivery service was up to 34.1%. In Vietnam, the 
average time for products to be delivered to buyers is 5-6 days, ranking the second in term 
of regional slowest transaction speed. The quality of the delivery service is often not well 
determined by many objective factors (such as weather conditions, traffic infrastructure...), 
and also subjective factors (quality of means of transport), transportation facilities, yards, 
accidents, etc.) make a significant impact on the stability of cargo transportation.

From those drawbacks in delivery services in the Vietnamese market, we conduct this 
survey to help individuals and organizations who take part in the e-commerce market to have 
a deeper understanding of their customers to improve their parcel delivery service quality. So 
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far there has been a lot of research on logistics service quality and customer satisfaction but 
only a few studies specifically on customers’ delivery service experience. Noting that online 
transactions have multiple phases but in this research, we just focus on five notable factors 
in delivery services, which influence Vietnamese satisfaction toward online purchasing, 
namely shipment tracking, delivery speed, shipping cost, order accuracy, order quality, and 
delivery staff quality. 

Apart from the introduction, four other sections are included in this study. In the second 
section, key terms are defined, then we propose a conceptual model through our literature 
review. Following this, we describe the procedure used during our examination and analysis 
within the methodology. Then we present the research results and discuss the practical and 
theoretical implications in section four. Finally, considerations and directions of research 
prospectives are discussed in the final section.

2. Theoretical background and conceptual framework
Satisfaction is described as a customer’s subjective judgment of service quality based 

on their expectations that some needs, requirements, or desires would be fulfilled (Angelova 
& Zekiri, 2011). Each customer will have different perceptions, emotions, and demands 
about service quality when they receive it. If the customer feels that the product or service’s 
performance is greater than their expectations, they are satisfied. Customer satisfaction gives 
numerous advantages because satisfied customers are less price sensitive, purchase extra 
items, have smaller competitive influences, and remain loyal for longer. It is difficult to 
evaluate and measure service quality because of its intangibility, heterogeneity, inseparability, 
and inability to store; however, it is necessary to identify the factors affecting service quality 
and thus measure, control, and improve customer satisfaction. In this survey, customers are 
those who have been using delivery services on e-commerce platforms in Vietnam.

Service quality is related to meeting or exceeding client expectations (Yang et al., 
2017). Furthermore, in order to measure customer satisfaction with service quality, the 
expected service must be compared to the perceived service (Rahimet et al., 2015). Customer 
satisfaction and delivery service quality have mutually beneficial and intimate ties. Scholars 
determine that the quality of delivery services is a significant contributor to customer 
satisfaction and recruiting new customers (De Oa et al., 2015). Obviously, many sentiments 
and documents on logistics and supply chain management highlighted the role of delivery 
services in e-commerce transactions through a wide variety of theoretical and experimental 
models (Table 1).

The SERVQUAL model is widely noticed and applied in many different service areas. 
However, the SERVQUAL model still has many limitations and requires certain adjustments 
to apply to the measurement of specific service quality. The logistics service quality (LSQ) 
model of the authors (Mentzer et al., 2001) has been developed from the SERVQUAL model 
and is customized to suit the characteristics of logistics services. LSQ is also recognized 
as a critical success factor and a differentiating tool for measuring e-customer satisfaction 
(Vasić et al., 2021). Delivery service is a last-mile logistics operation in e-commerce, so the 
LSQ model is suitable to apply to delivery service quality. Based on the model of Mentzer 
et al. (2001), this study develops a model of assessing delivery service quality under five 
dimensions.
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Table 1: List of the previous related studies

Author(s) 
Year Methodology Influencing factors Dependent 

variable Findings

Vasić et al. 
(2019)

Quantitative 
method.

Availability, Product quality, 
and condition), Delivery 
time, Shipping cost, Delivery 
reliability, Consumer 
complaints and return policy, 
and Information quality.

E-consumers’ 
perception and 
satisfaction

Based on the LSQ process to distinguish 
3 dimensions of logistics and applied the 
CFA method to indicate the positive impact 
of 7 variables on customer perception and 
satisfaction.

Riley & 
Klein 
(2019)

Quantitative 
method

Shipment tracking, Delivery 
speed, Trust, Carriers’ 
reputation.

Attitude toward 
online purchasing, 
attitude to 
purchase 
intention.

Using the theory of reasoned action to explain 
online purchasing attitude and investigate how 
delivery services offered by retailers influence 
Millennials.

Ali & 
Bhasin 
(2019)

Structural 
model

Price average, Delivery 
quality, Perceived value

Satisfaction, 
Satisfaction to 
Repurchase

“The results depict as perceived price changes 
from low to high the value customers associate 
with product changes from high to low 
signifying an inverse relation”

Chan et al. 
(2018)

The matched 
pair control 
method

Delivery Service (Actual 
Delivery Length, Relative 
Delivery Length)

Customer 
Satisfaction, 
satisfaction to 
Repurchases

The authors discovered that the longer the 
delivery time, the lower the score of consumer 
evaluation. The survey also demonstrates that 
high delivery service satisfaction leads to a 
greater repurchase rate.

Imran et al. 
(2019)

Quantitative 
method

Low distribution charges, 
Low transit time, Effective 
payment method, information 
technology

Customer 
satisfaction

E-logistic consumer satisfaction has a positive 
linkage to cheap distribution charges, low 
transit time, efficient mode of payment, and 
information technology.

Hua & Jing 
(2015)

Quantitative 
method.

Communication service 
quality, Delivery service 
quality, After-sale service 
quality, Staff service quality

Customer 
satisfaction

“Delivery service quality and staff service 
quality have a strong impact on customer 
satisfaction”

Stank et al. 
(2011)

Hierarchy 
sampling 
approach, 
qualitative 
method.

Operational performance 
(product availability, product 
condition, delivery reliability 
and delivery speed), 
Relational performance 
(communications and 
responsiveness) and Cost 
performance.

Customer 
satisfactio, 
satisfaction to 
customer loyalty.

The basic operational service and cost 
performance are accepted as order 
qualifications and the relational performance 
are considered as customer differentiators. 
However, the authors note that service 
providers should not look beyond the basic 
fulfilment of customer expectation time and 
place at a charge proportional to the value 
supplied.

Michael 
Lewis 
(2006)

Analytical 
methods

Shipping fees Customer 
acquisition and 
retention

“Shipping fees have a considerable impact 
on order incidence rates, and graduated 
shipping fees have a large impact on average 
expenditures”

Qingyu 
Zhang et al. 
(2015)

Structural 
equation 
modeling

Flexible Logistics Competence 
(Physical supply flexibility, 
Purchasing flexibility) and 
Flexible Logistics Capability 
(Physical distribution 
flexibility, Demand 
management flexibility)

Customer 
Satisfaction

Flexible logistics competence and capability 
have considerable, positive, and direct 
relationships with customers’ satisfaction.
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Shipment tracking 
Shipment tracking refers to the capacity to track packages as they travel from one 

organization to another (Riley & Klein, 2019). According to the Parcel Perform & iPrice 
Group (2019), the majority of one-star evaluations of delivery companies are related to a lack 
of communication throughout the delivery period since consumers demand regular delivery 
notifications, updates, and the fulfillment of estimated delivery dates. According to Blut 
(2016), monitoring capabilities might influence consumers’ online buying experiences since 
they may be worried about purchases if they cannot see or feel products purchased from online 
shops. Thus, businesses can enhance their customer satisfaction through positive sensations 
when they are able to inform consumers of their order status, position, and expected time of 
arrival. Therefore, there is a hypothesis as follows:

H1. Shipment tracking positively affects customer satisfaction.
Delivery speed 
The period between placing an order and receiving it at the purchaser’s intended 

location is referred to as delivery speed (Vasi et al., 2021). In today’s e-commerce sector, 
timely delivery is regarded as one of the most crucial factors of competition that leads to 
success (Huang et al., 2019). According to a Koch (2019) survey conducted in January 2019, 
the majority of US digital customers (62%) believe that speedy shipment contributes to 
a better retail experience. Similarly, 61% of consumers want their goods delivered faster 
(TouchPoints, 2018), 75% desire same-day shipping (Service, 2017), 55% will switch shops 
for faster delivery (Cagemini, 2019), and more than 98% believe delivery influences their 
brand loyalty (Convey, 2019). According to Dholakia and Zhao (2010), the speed of delivery 
is critical in ensuring e-customer satisfaction. Furthermore, on-time delivery boosts client 
confidence, which leads to a rise in online orders.

H2. Delivery speed positively affects customer satisfaction.
Shipping fee 
Customer satisfaction is heavily influenced by the cost of delivery (Xia & Tingting, 

2016). Higher delivery costs may limit order volume since they increase the sacrifice 
requested of the client without increasing the value of the items received (Lewis, 2006). Vasi 
et al. (2021) also confirm that delivery costs have a direct impact on e-commerce consumer 
satisfaction.

H3. Shipping fee positively affects customer satisfaction.
Order accuracy and condition 
Order accuracy refers to how well shipments match the orders of customers when they 

arrive (Mentzer et al., 2001). When the delivery company provides products of poor quality 
or does not match the product description, it will affect the customer’s satisfaction and trust in 
the delivery service. Besides, the problem of damage to goods during transportation or errors 
also affects the trust of customers through the number of goods exchanged and returned. If 
the company’s delivery service is low quality and the product is not good, people will not 
use it or switch to another competitor company with a higher quality product. The accuracy 
of delivered products can affect customer loyalty significantly (Zhang et al., 2005). Order 
accuracy is one of the most significant metrics to check in e-commerce since it is directly 
related to trust between e-retailers and their consumers.
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H4: Order accuracy and condition positively affects customer satisfaction.
Delivery staff quality 
Delivery staff is defined as the person who performs the process of transporting goods 

from e-retailer to customer and directly interacts with customers. Professionally trained 
delivery staff, and being polite to customers is always the goal of delivery companies. When 
a shipper’s perceived service quality is acceptable, customer satisfaction rises (Yang et 
al., 2017). As a result, a professional and devoted attitude is a critical consideration when 
selecting a quality delivery service. Because buyers frequently rate an online store based on 
their complete delivery experience, including the attitude of the employees.

H5. Delivery staff quality positively affects customer satisfaction.

Figure 1. The proposed research model

3. Research methodology
The research had six main variables: shipment tracking, delivery speed, shipping cost, 

order accuracy and condition, delivery staff quality, and customer satisfaction (As shown 
in Table 2). Then, we invited 5 experts to review the content validity and appropriateness 
of questions. The items were measured by 5-point Likert scales, ranging from “strongly 
disagree” to “strongly agree”. Additionally, the survey included certain inquiries regarding 
the demographic details of Vietnamese customers, including gender, age, occupation status, 
income, etc. Data were gathered using an online survey with convenience sampling. After 
removing invalid responses, only 306 out of a total 328 questionnaire responses were kept 
for analysis. We provide a two-step modeling technique, according to Anderson and Gerbing 
(1988): We first put the measurement model to the test to check its validity and reliability. To 
further explore the relationships between theoretical structures, we turn to structural models 
in the second step.



408 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Table 2: Constructs and measurement items 

Dimensions Measurement items Sources
Shipment tracking 

(ST)
ST1: I can directly track my shipment on e-commerce platforms.
ST2: I can easily track my shipment with my mobile devices.
ST3: Tracking my shipment makes me feel secure.

Cao et al., 
2018

Delivery speed (DS) DS1: I can flexibly choose the delivery time that suits me 
(during and outside office hours, on weekdays or on weekends)
DS2: I can flexibly choose the shipping options that best fit me 
(express, fast or basic delivery)

Shipping fee (SF) SF1: Carriers provide transparent and clear cost information.
SF2: I often receive free/discounted shipping

Order accuracy and 
condition (AC)

AC1: I always receive the correct quantity and quality orders.
AC2: Delivery products are seldom damaged. 
AC3: Transport packaging is rarely damaged.

Vasić, 2021

Staff quality (SQ) SQ1: Delivery staffs are always being polite to customers.
SQ2: Delivery staffs have a good manner in looking for 
customer addresses
SQ3: Delivery staffs are willing to help customers (i.e. carrying 
shipments)
SQ4: Delivery staffs’ behavior builds customers’ confidence in 
delivery services.

Hua and Jing. 
(2015)

Customer 
satisfaction (CS)

CS1: Delivery services on e-commerce platforms meet my 
expectations.
CS2: Delivery services on e-commerce platforms are satisfying
CS3: Delivery services on e-commerce platforms are very good
CS4: I feel satisfied when using the delivery service on 
e-commerce platforms.

Cao et al., 
2018

4. Results
The respondents’ demographic profile is shown in Table 3. 110 (35.95%) were male and 

196 (64.05%) were female of the 306 questionnaires examined. 63.07% of the participants 
are under the age of 25. Additionally, the majority of responders (56, 54%) are students and 
earn less than 5 million VND per month (40.85%). In conclusion, the research sample is 
rather unbalanced in terms of age, profession, and income because the majority of internet 
shoppers are the youth.

Table 3: Respondents’ characteristics

Measure Value Frequency Percent
Gender Male 110 35.95%

Female 196 64.05%
Age Under 25 years 193 63.07%

25 to 30 years 54 17.64%
31 to 35 years 34 11.11%
Above 35 years 25 8.17%
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Occupation Government 25 8.17%
Non-government 38 12.42%
Self-employed 58 18.95%
Student 173 56.54%
Others 12 3.92%

Income Less than 5 million VND 125 40.85%
5 - 10 million VND 59 19.28%
10 -15 million VND 63 20.59%
15 - 25 million VND 34 11.11%
Over 25 million VND 25 8.17%

Experience of shopping 
online

Less than 1 year 55 17.97%
1 -3 years 141 46.08%
3 -5 years 81 26.47%
Over 5 years 29 9.48%

The assessment of a measurement model includes indicator reliability, construct 
reliability, convergent validity, and discriminant validity. The indicator reliability is assessed 
by calculating the outer loading of the indicator, and its value should be above 0.6. Next, 
we test construct reliability via composite reliability (CR) and Cronbach’s Alpha for 
each construct. As shown in Table 4, all the CR values above 0.8 and Cronbach’s Alpha 
coefficients are greater than 0.6, which indicates that the scales are reliable. Thirdly, we 
evaluated convergent validity using the average variance extracted (AVE). Table 4 shows 
that the AVE is more than the 0.50 minimum necessary threshold (Hair et al., 2010). Table 
5 also shows discriminant validity in which the square root of its AVE values is larger than 
the correlations with other latent constructs. In short, the results indicate that the constructs’ 
reliability and validity are satisfactory, and we move to evaluate the structural model.

Table 4: Reliability and validity tests

Constructs Scale
items

Outer
loadings

Cronbach’
s Alpha

Composite 
reliability AVE

Shipment tracking ST1 0.841
0.761 0.863 0.677ST2 0.783

ST3 0.843
Delivery speed DS1 0.989

0.676 0.809 0.689DS2 0.632
Shipping fee SF1 0.864

0.683 0.863 0.759SF2 0.878
Order accuracy and 
condition

AC1 0.769
0.819 0.892 0.734AC2 0.887

AC3 0.907
Staff quality SQ1 0.817

0.871 0.912 0.721
SQ2 0.832
SQ3 0.868
SQ4 0.878
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Customer Satisfaction CS1 0.788

0.857 0.903 0.701
CS2 0.858
CS3 0.854
CS4 0.846

Table 5: Fornell-Larcker criterion for discriminant validity
AC CS DS SF SQ ST

AC 0.857
CS 0.634 0.837
DS 0.073 0.116 0.830
SF 0.414 0.583 0.050 0.871
SQ 0.527 0.726 0.044 0.489 0.849
ST 0.495 0.553 0.064 0.533 0.469 0.823

Table 6: R2 and Q2

R2 Q2

Customer satisfaction 0.667 0.456

Figure 2. The results of the structural model
Using the PLS approach, the explanatory power of the suggested model was evaluated. 

The R2 coefficient is used to display the overall impact of the latent external influences on 
an endogenous latent variable (Lin et al., 2014). The suggested model explained 60.2% of 
the variance of the dependent variable as shown in Table 6. In Table 7, four hypotheses were 
supported and one was rejected. 
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Table 6: Summary of hypothesis tests

Construct β P-values f2 Support

H1: Shipment track → Customer Satisfaction 0.107 0.009 0.021 Accepted

H2: Delivery speed → Customer Satisfaction 0.060 0.108 0.011 Rejected

H3: Shipping fee → Customer Satisfaction 0.200 0.000 0.077 Accepted

H4: Order accuracy & condition → Customer Satisfaction 0.264 0.000 0.133 Accepted

H5: Staff quality → Customer Satisfaction 0.436 0.000 0.353 Accepted

5. Discussion and implications
First, we discovered that there is a significantly positive correlation between shipment 

tracking and customer satisfaction. (β = 0.107, P-value = 0.009). In other words, Vietnamese 
consumers pay much attention to tracking their orders. Customers experience anxiety as a 
result of not knowing the order’s status, which lowers their level of satisfaction. Therefore, 
delivery businesses have been updating this feature in already-existing ordering applications, 
such as location, order status, forwarder in process, projected time of arrival, etc.

Next, Table 7 shows that the relationship between delivery speed experience and 
customer satisfaction (β = 0.060, P-value = 0.108) is not significant, which means hypothesis 
2 is rejected. Although Handoko et al. (2016) and Huang et al. (2019) have suggested 
that customers prioritize delivery speed when considering online purchases, we think 
our negligible finding may be explained simply. Since students make up the bulk of the 
responders, delivery speed is not important to them. Additionally, Jason (2019) distinguished 
this group from other customer groups that stressed the value of delivery speed. Although 
Cherrett et al. (2017) found that customers valued delivery time, it had no impact on their 
purchase choices.

Besides, Table 7 shows that shipping fee (β = 0.200, P-value = 0.000) has a positive 
impact on customer satisfaction. The result implies that e-retailers can drive more orders by 
effectively implementing a strategy of discount or free shipping codes. Lepthien and Clement 
(2019) also found a positive effect of shipping fees on the purchase value. E- retailers should 
apply promotions frequently, offer the best prices for customers who are new members, loyal 
members, and VIP members, and use discounted shipping vouchers to stimulate purchase 
demand from customers.

Order accuracy and condition are strongly linked to customer satisfaction (β = 
0.264, P-value =0.000). Similar findings were found in the studies conducted by Lin et al. 
(2011) and Vasić et al (2019). When customers receive intact products which match their 
expectations, they are likely to utilize that delivery service again. The most powerful factor 
of consumer satisfaction is the product‘s perceived quality (Atmar & Patterson, 1993). As 
a result, delivery services need to improve their own capacity, ensure the safety of goods 
during transportation, and maintain product integrity in order to boost customer satisfaction 
and compete with other delivery competitors.

Also, hypothesis 5 was supported since there is a strong positive relationship between 
customer satisfaction and staff service quality (β =0.436; P-value = 0.000). This result is 
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consistent with earlier Chinese studies on delivery services (Hua & Jing, 2015). It implies 
that delivery staff with a positive attitude will have a major impact on customers. To enhance 
better business operations and retain profitable customers, each firm should improve the 
capacity and working attitude of employees.

6. Conclusions 
In summary, the study’s major goal is to look into the impact of delivery services on 

Vietnamese satisfaction. In the increasingly competitive market of online shopping, increasing 
customer satisfaction through improving delivery service is the key for enterprises to gain 
competitive advantages. Therefore, this study provides information on the key aspects that 
can assist Vietnamese carrier companies in meeting customers’ requirements.

Our findings further emphasize how crucial delivery services are to the online shopping 
experience for customers. Our primary focus is on demonstrating the impact of antecedents 
on customer satisfaction. It is clear that staff and shipment quality are the fundamental and 
integral objectives of Vietnamese customers. These measurements will help us understand 
how delivery variables influence the online buying experience. Thus, we offer suggestions 
on how to persuade consumers to interact with e-commerce retailers.

Based on the information we gathered and examined, we discovered that there 
are a number of limitations, and research directions for the future. First, we employed a 
convenience sample to gather data. We find that the responses in the survey sample have 
limited generalizability and practicality compared to our theory. In addition, the data are 
also geographically different, but where e-commerce is developed and vice versa, some 
variables cannot be obtained or are not consistent with previous studies. This study might 
be generalized to a greater population by being repeated on a global scale. Finally, we argue 
that data about logistical transactions contained in online reviews may be utilized to predict 
customer satisfaction.

Acknowledgment
The authors thank Nguyen Hoang Phương Linh, Bui Thi Nhat Phuong, Ngo Dang Mai Khanh, 

Le Vy for their sharing and assistance to this research.
References
Ali, A., & Bhasin, J. (2019). Understanding customer repurchase intention in e-commerce: 

Role of perceived price, delivery quality, and perceived value. Jindal Journal of Business Research, 
8(2), 142-157.

Anderson, E., & Sullivan, M. (1993). The Antecedents and Consequences of Customer 
Satisfaction for Firms. Marketing Science, 125-143.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A 
review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. https://doi.
org/10.1037/0033-2909.103.3.411

Angelova, B., & Zekiri, J. (2011). Measuring customer satisfaction with service quality using 
American Customer Satisfaction Model (ACSI Model). International journal of academic research in 
business and social sciences, 1(3), 232.

Atmar, W., & Patterson, B. D. (1993). The measure of order and disorder in the distribution of 
species in fragmented habitat. Oecologia, 96(3), 373-382.

Blut, M. (2016). E-Service Quality: Development of a Hierarchical Model. Journal of Retailing. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jretai.2016.09.002



413THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Cagemini (2019). The last-mile delivery challenge: Giving retail and consumer product 
customers a superior delivery experience without impacting profitability. Retrieved from https://
www.capgemini.com/insights/research-library/the-last-mile-delivery-challenge/

Cao, Y., Ajjan, H., & Hong, P. (2018). Post-purchase shipping and customer service experiences 
in online shopping and their impact on customer satisfaction: An empirical study with comparison. 
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.

Capgemini (2019, 01). The last-mile delivery challenge. Capgemini. Retrieved from Capgemini: 
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/01/Report- Digital-%E2%80%93-Last-Mile-
Delivery-Challenge1.pdf

Chan, T., Liu, Z., & Zhang, W. (2018). Delivery service, customer satisfaction and repurchase: 
Evidence from an online retail platform. Customer satisfaction and repurchase: Evidence from an 
online retail platform (September 15, 2018).

Cherrett, T., Dickinson, J., McLeod, F., Sit, J., Bailey, G., & Whittle, G. (2017). Logistics impacts 
of student online shopping-evaluating delivery consolidation to halls of residence. Transportation 
Research Part C: Emerging Technologies, 78, 111-128.

Convey. (2019). Last Mile Delivery: What Shoppers Want and How to #SaveRetail. Covey.
De Oña, R., Machado, J. L., & de Oña, J. (2015). Perceived service quality, customer satisfaction, 

and behavioral intentions: structural equation model for the Metro of Seville, Spain. Transportation 
Research Record, 2538(1), 76-85.

Dholakia, R. R., & Zhao, M. (2010). Effects of online store attributes on customer satisfaction 
and repurchase intentions. International journal of retail & distribution management.

Handoko, F., Nursanti, E., & Harmanto, D. (2016). The role of tacit and codified knowledge 
within technology transfer program on technology adaptation. Journal of Engineering and Applied 
Sciences. 11. 5275-5282.

Hua, W., & Jing, Z. (2015). An empirical study on e-commerce logistics service quality and 
customer satisfaction. WHICEB Proceeding, 269-275.

Huang, W. H., Shen, G. C., & Liang, C. L. (2019). The effect of threshold free shipping policies 
on online shoppers’ willingness to pay for shipping. Journal of Retailing and Consumer Services, 48, 
105-112.

Imran, M., Hamid, S. N. B. A., Aziz, A., & Hameed, W. (2019). The contributing factors towards 
e-logistic customer satisfaction: a mediating role of information Technology. Uncertain Supply Chain 
Management, 7(1), 63-72.

Kim, Y. D. (2009). An analysis of the measurement of the shipping service quality. The Asian 
Journal of Shipping and Logistics, 25(1), 41-55.

Koch, L. (2019, 08 25). Retrieved from Delivery Speed Can Make or Break a Customer 
Experience. 

Lepthien, A., & Clement, M. (2019). Shipping fee schedules and return behavior. Marketing 
Letters, 30(2), 151-165.

Lewis, M. (2006). The effect of shipping fees on customer acquisition, customer retention, and 
purchase quantities. Journal of Retailing, 82(1), 13-23. doi:https://doi.org/10.1016/j.jretai.2005.11.005

Lin, C-C & Wu, H.-Y & Chang, Y.-F. (2011). The critical factors impact on online customer 
satisfaction. Procedia CS. 3. 276-281. 10.1016/j.procs.2010.12.047.

Lin, S.-C., Persada, S. F., & Nadlifatin, R. (2014). A study of student behavior in accepting 
the Blackboard Learning System: A Technology Acceptance Model (TAM) approach. Computer 
Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), Proceedings of the 2014 IEEE 18th International 
Conference On, 457-462. IEEE.



414 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Mentzer, J. T., Flint, D. J., & Hult, G. T. M. (2001). Logistics service quality as a segment-
customized process. Journal of marketing, 65(4), 82-104.

Parcel Perform & iPrice Group. (2019, 06-24). Retrieved from https://iprice.vn/xu- huong/
insights/consumers-are-still-not-happy-with-their-e-commerce-delivery- experience-a-new-survey-
by-parcel-perform-and-iprice-group-reveals/

Riley, J. M., & Klein, R. (2019). How logistics capabilities offered by retailers influence 
millennials’ online purchasing attitudes and intentions. Young Consumers.

Service, e. (2017, 09). The State of Ecommerce Order Fulfillment and Shipping. e- Fulfillment 
Service. Retrieved from eFulfillment Service: https://www.efulfillmentservice.com/wp-content/
uploads/2017/09/State-of- Ecommerce-Order-Fulfillment-Shipping.pdf

Stank, T. P., Goldsby, T. J., Vickery, S. K., & Savitskie, K. (2003). Logistics service performance: 
estimating its influence on market share. Journal of business logistics, 24(1), 27-55.

TouchPoints, R. (2018). Benchmark Survey Report: Are You Winning The Last Mile Of Retail? 
Retail TouchPoints. Retrieved from The Retail TouchPoints Network: https://retailtouchpoints.com/
resources/benchmark-survey-report-are-you-winning-the-last-mile-of-retail

Vasić, N., Kilibarda, M., & Kaurin, T. (2019). The influence of online shopping determinants on 
customer satisfaction in the Serbian market. Journal of theoretical and applied electronic commerce 
research, 14(2), 70-89.

Vasić, N., Kilibarda, M., Andrejić, M., & Jović, S. (2021). Satisfaction is a function of users 
of logistics services in e-commerce. Technology Analysis & Strategic Management, 33(7), 813-828.

Xia, W., & Tingting, Y. (2016). Factors of influencing service satisfaction in express under 
e-commerce environment - as YuanTong Express for example. Modern Business Trade Industry, 24, 
47-48.

Yang, C. C., & Chao, C. C. (2017). How relationship marketing, switching costs, and service 
quality impact customer satisfaction and loyalty in Taiwan’s airfreight forwarding industry?. 
Transportmetrica A: Transport Science, 13(8), 679-707.

Zhang, Q., Vonderembse, M. A., & Lim, J. S. (2005). Logistics flexibility and its impact on 
customer satisfaction. The International journal of logistics management, 16(1), 71-95.



415THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

SOME FACTORS IMPACT TO CUSTOMER LOYALTY 
IN THE PROCESS OF ONLINE SHOPPING IN VIETNAM

MA. Vu Xuan Truong
Marketing Faculty, Thuongmai University

Email: truong2203@gmail.com
MA.Nguyen Minh Phuong

Economics Faculty, Thuongmai University
Email: ngminhphuong78@gmail.com 

Abstracts: The strong development of e-commerce and online sales 
are making competition in this industry more intense. Therefore, creating and 
maintaining customer loyalty is essential. This study uses analytical methods on 
SPSS 20.0 software which building, analyzing and testing the model of factors 
affecting customer loyalty in process of online buying as well as theoretical 
relationships related to online shopping. From that, it is concluded that four 
factors (trust in online shopping, website quality, service quality, switching costs) 
have an indirect influence on loyalty through customer satisfaction

Keywords: loyalty, online shopping, trust, satisfaction, influencing factors

MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH 
CỦA KHÁCH HÀNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại diện tử (TMĐT) và hình 
thức bán hàng trực tuyến làm cạnh tranh trong ngành này càng gay gắt. Do đó, 
việc tạo ra và duy trì lòng trung thành của khách hàng là rất cần thiết. Nghiên 
cứu sử dụng phương pháp phân tích trên phần mềm SPSS 20.0 để xây dựng, phân 
tích và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách 
hàng khi mua hàng trực tuyến cũng như các mối quan hệ lý thuyết liên quan. Với 
4 yếu tố niềm tin vào mua sắm trực tuyến, chất lượng website, chất lượng dịch 
vụ, chi phí chuyển đổi có ảnh hưởng gián tiếp đến lòng trung thành thông qua sự 
thỏa mãn của khách hàng. 

Từ khóa: lòng trung thành;mua sắm trực tuyến, niềm tin, sự thỏa mãn;

1. Introduction
Online selling is a form of e-commerce that allows a customer directly 

purchases goods or services from a seller over the Internet by using web browsers, 
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shopping apps, social networks, etc. Since 2016, customers can buy online using a variety 
of computers and other deviceseach other, including desktops, laptops, tablets, and smart 
phones. According to the report of Vietnam E-commerce Association (VECOM), e-commerce 
in Vietnam in the past 5 years has been growing strongly. The average e-commerce sales in 
Vietnam reached about 11 billion USD with an average growth rate of 22% (E-commerce 
White Paper, 2022).

Figure 1. Vietnam B2C e-commerce revenue (2017-2022)

Source: E-commerce White Paper (2022)

Along with the development of online shopping in Vietnam, series of e-commerce 
websites were born which meeting the significant needs of customers. Currently, Vietnamese 
customers, especially young consumers, are quite familiar with online shopping websites 
such as: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo... with many points similarity in products and pricing 
policies, delivery methods, after-sales and service quality. Although e-commerce websites 
have proliferated recently to provide online shopping services to customers, the story of 
customers shopping online only once and not shopping again happens very often. Therefore, 
how to create and maintain customer loyalty when shopping online is an issue that needs to 
be studied and solved to help businesses operate better. There have been a number of studies 
on the loyalty of customers in the service sector as well as in online shopping.

Customer loyalty is a concept that refers to customers’ propensity to buy and use the 
product/service of a certain brand in a set of competittive brands in the market and repeats 
this behavior (Chaudhuri and Holbrook, 2001); as an extra attachment that a customer has 
to a product/service (Aaker, 1991); such as the extent to which customers feel that they are 
associated with product/service brand (Keller, 1998); exhibiting attitudes or behaviors of 
attachment with the customer’s service provider (Oliver, 1993). Loyalty of customers are 
very important because it will help bring profits to the business (Kabiraj and Shanmugan, 
2011) and it is a valuable asset of all brands (Tho et al., 2011).

This article focuses on studying customer loyalty models in the B2C or C2C electronic 
marketing environment (businesses or individuals selling to end-consumers). In this section, 
we discuss the shifting from the customer loyalty model in the traditional marketing 
environment to the customer loyalty model in the e-marketing environment, also known 
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as e-loyalty. (e-loyalty). In general, these studies all build the relationship between Service 
Quality - Satisfaction - Loyalty and analyzing the influence of other factors related to 
customer behavior.

These behavioral factors act on loyalty as variables adjusted in the traditional service 
quality satisfaction model. Some influencing factors to customer loyalty when shopping 
online in these studies. These can be mentioned as: trust in online shopping, customer 
satisfaction, commitment connection, service quality, website quality, switching costs, 
technology adoption, Convenience, safety and privacy, information quality, security, 
innovation website, order fulfillment, system availability. Target of the study to explore the 
factors affecting customer loyalty in process online shopping in Vietnam.

2. Theory of customer loyalty
The theory of customer loyalty in the traditional marketing environment has been 

studied and discussed for a long time and very deeply, because this is an emphasized 
and important factor in the operation. Marketing and is a huge competitive advantage for 
businesses. There are two approaches to customer loyalty: behavioral loyalty and attitudinal 
loyalty. According to Olive (1997), customer loyalty model is an effective combination of 
cognitive, emotional, purpose (purchasing purpose or need) and action (repetition) factors. 
of customer purchases). Olive defines customer loyalty as follows: “A firm commitment to 
continue to purchase or to continue to visit the store each time there is a need to purchase 
a product or service in the future by the customer. customers, or repeat consumption using 
the same brand for existing products/services or other products/services of the same brand, 
regardless of circumstances (to customers) and (competitors’) marketing efforts to entice 
customers or change their buying behaviour.

Loyalty Attitudes: Customer loyalty attitudes was talking about loyalty in the traditional 
marketing environment include cognitive, affective, and behavioral aspects. Usually, 
customer loyalty develops based on the consistency of the brand image, the consistency 
of communication messages through mass media communications tools. Customer loyalty 
implies customer satisfaction, but customer satisfaction is not enough to bring customer 
loyalty to the business. Customers with high loyalty to the brand of products and services 
of the business often have positive attitudes and feelings towards the brand of the business. 
And of course, when customers have good and positive attitudes and feelings towards the 
business’s brand, customers will become more and more loyalty.

Behavioral Intent: The intention of a customer’s buying behavior is an intermediate 
behavior between the customer’s attitude and the customer’s behavior (Mittal & Kamakura) 
(Mittal & Kamakura) , 2001). Researching on customer loyalty has shown that it is necessary 
to focus on relevant factors in order to maintain and increase the commitment of customers 
to continue to buy products and services of the business they are interested in which have 
chosen and redirected from purpose to actual buying behavior (Kuhl & Beckmann, 1985). 

Behavioral Loyalty: Customer loyalty behavior is understood as the repetition of buying 
behavior for brands of products and services that customers have been using, which can be 
expressed in many different forms. For example, customers can be loyal to a specific brand 
(or more) or they are loyal to a specific store/supermarket... Customer satisfaction when 
shopping and using products and services. will create loyalty in their shopping behavior 
(Schultz, 2000).
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3. Factors affecting customer loyalty in process of online shopping
3.1. Trust in online shopping
Trust in online shopping is the degree of trust customers have in transactions translate 

online or into online sales channels (Sri et al. 2013, p. 105). In online shopping, this is 
especially important to create loyalty because customers lack direct contact with suppliers 
to complete online transactions line. The positive influence of trust in online shopping on 
loyalty demonstrated in increased customer spending, purchase intention, and repurchase 
goods (Pavlou 2003, pp. 74 - 75; Kim et al. 2008, pp. 99 - 100). In addition, faith is has a 
positive effect on customer satisfaction (Sri et al. 2013, p. 105).

H1a: Trust in online shopping has a direct, positive influence on heart loyal
H1b: Trust in online shopping has a direct, positive influence on customer satisfaction 

customer satisfaction
3.2. Website quality
Website quality is the characteristics of the website that meet the requirements of the 

website customers when shopping online (Liu C., Arnett K. P. 2000, pp. 27 - 29). Website 
has good quality will help strengthen the relationship between seller and buyer, increase 
sales sales and thereby increase customer loyalty because customers will visit website, the 
ability to trade and re-transact will also be more (Poh-Ming and associates 2014, p. 712).

H2a: Website quality has a positive influence, directly to loyalty
H2b: Website quality affects in the same direction, directly to the satisfaction of client
3.3. Service quality
Service quality is the difference between customer expectations of service service 

and their perceptions of service outcomes (Parasuraman et al. 1988, p. 15). The previous 
research on online shopping also showed an impact on service quality customer satisfaction 
and indirectly increase customer loyalty (Anchal Jain, Mamta Sareen 2015, pp. 1; Izyan 
Bt. Hila Ludin, Boon Liat Cheng 2014, p. 462). Parasuraman et al (1988) proposed the five 
quality gap model services, along with the SERVQUAL scale, which is considered by many 
researchers to be quite comprehensive when assessing service quality. This model is also 
applied to evaluate the quality the number of services that online businesses provide.

H3a: Service quality has a direct, positive influence on loyalty
H3b: Service quality has a direct, direct influence on customer satisfaction row
3.4. Switching costs
Switching costs are costs associated with switching from one supplier to another other 

suppliers (Porter 1998). Switching costs play an important role in keeping customer feet. 
When switching costs are perceived to be high, customers will not be available switch to 
another supplier. Conversely, when the perceived switching cost is low, customers will be 
more inclined to switch to another supplier. In e-commerce, the convenience of using the 
Internet can reduce switching costs when delivery costs are no longer considered a conversion 
cost, and moving to the website just by clicking the mouse can make the conversion barrier 
much lower. Some research suggests that switching costs have a direct and indirect effect 
(through the customer satisfaction) to loyalty (Colgate, Lang 2001, p. 332; Lee, Cunningham 
2001, p. 113 -130) while some studies show that the cost conversion only affects loyalty 
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directly, not indirectly through customer satisfaction (Beerli et al. 2004, pp. 253 - 275; Grace 
T.R. Lin, Chia-Chi Sun 209, p. 458; Canon Tong et al 2012, p. 105).

H4a: Switching costs have a direct, positive effect on loyalty
H4b: Switching costs have a direct, direct influence on customer satisfaction row
3.5. Customer Satisfaction (Satisfaction)
According to Oliver, customer satisfaction is the feeling of satisfaction that customers 

have obtained during the procurement process (Oliver 1999, pp. 33 - 44). Bitner and Zeithaml 
argue that the satisfaction is the customer’s evaluation of the product or service received as 
meeting expectations their expectations (Bitner M. J., Zeithaml V. A. 2003). If the product 
or service received. If expectations are met, the customer is satisfied. Satisfaction is the key 
factor in customer retention and loyalty.

H5: Customer satisfaction has a direct, positive influence on loyalty 
3.6. Loyalty (e-loyalty)
Loyalty is the positive attitude and commitment of customers towards the website, 

leads to repurchase behavior and not to switch to another website. Loyalty closes important 
role in the success of the company and is the main goal of the plan strategic marketing. Loyal 
customers are more likely to repurchase, say good about the website and encourage others 
to buy on the website (Sri et al 2013, p. 104). From learning the factors that affect loyalty 
when shopping online and the influence of each factor, service providers Online shopping 
can increase customer loyalty.

Based on previous studies in the world and Vietnam, the research model factors affecting 
customer loyalty when shopping online in this study is shown in Figure 2.1.

Figure 2.1. Research model of factors affecting customer loyalty  
in process online shopping

4. Research Methodology
Using the convenience (non-probability) sampling method, it was carried out through 

two stages: preliminary research and formal research. All scales of research concepts in 
the model are multivariate scales. The scales use a 5-point Likert form (from 1 - strongly 
disagree, to 5 - strongly agree). Preliminary research was carried out through a survey 
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using a preliminary quantitative questionnaire of 58 customers who had an online shopping 
experience in the past 6 months. (Hair et al., 2009, p. 102).

5. Research results
With the preliminary quantitative questionnaire printed and distributed directly to the 

respondents, a total of 58 valid questionnaires were collected. After performing Cronbach’s 
Alpha reliability analysis and EFA exploratory factor analysis for each scale in order to 
evaluate the reliability and unidirectionality of the scales, preliminary quantitative analysis 
results are summarized at Table 5.1.

Table 5.1. Preliminary results of quantitative research

Numbers Concept scale Number of
variable Loading factor Cronbach’s 

Alpha
Min Max

1 Trust in online shopping 6 0.775 0.901 0.882
2 Website quality 8 0.583 0.890 0.884
3 Service quality 8 0.609 0.884 0.825
4 Conversion cost 6 0.591 0.876 0.867
5 Customer Satisfaction 6 0.731 0.827 0.768
6 Loyalty 6 0.592 0.849 0.819

Preliminary quantitative analysis results show that Cronbach’s Alpha coefficients 
range from 0.768 to 0.884 (> 0.60) ie the confidence is reached. When analyzing EFA for 
each scale, all cases upload a single factor with load factors ranging from 0.583 to 0.901 (> 
0.50), that is, meet the requirements for unidirectionality. Thus, 40 variables are designed 
to measure 6 concepts of research that can be used to collect formal data without further 
adjustment of the variable.

6. Conclusion on factors affecting loyalty in process online shopping
Among the 5 factors according to the research model, only the customer satisfaction 

factor is a direct influence on customer loyalty when shopping online. Hypotheses H1a, 
H2a, H3a, H4a are rejected, proving belief in online shopping, website quality, service 
quality, conversion costs have no direct influence to customer loyalty when shopping online. 
However, the hypotheses H1b, H2b, H3b, H4b, H5 are supported, showing that these factors 
have a direct impact on customer satisfaction, thereby indirectly affecting loyalty. This result 
slightly different from previous studies:

l Research by Pavlou 2003, Kim et al. 2008: trust in online shopping has a direct and 
indirect influence on loyalty through satisfaction.

l Research by Poh-Ming et al 2014: website quality directly affects to loyalty.
l Research by Beerli et al. 2004, Grace T.R. Lin, Chia-Chi Sun 2009, Canon Tong 

et al 2012: switching costs only directly affect loyalty, not indirectly through customer 
satisfaction.

However, these differences do not change the meaning of finding the factors affecting 
the loyalty of the study. Refusal of some theories of previous studies in this study further 
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confirmed the important role of importance of the satisfaction factor. The reinforcement 
of trust factors in online shopping, website quality, Service quality, Conversion costs will 
contribute to the increase customer satisfaction, resulting in increased customer loyalty.

The order of importance of factors depends on Beta coefficient (regression coefficient 
has been standardized). Which factor has the greater the absolute value of the Beta coefficient, 
the greater the degree of influence the higher. Normalized regression coefficients of trust 
factors in online shopping, website quality, service quality, conversion cost are all positive, 
so there are pictures positively affect customer satisfaction. Besides, the standard regression 
coefficient. The value of the customer satisfaction factor is also positive, so customer 
satisfaction is has a positive effect on loyalty.

Thus, the following conclusions can be drawn:
l Customer satisfaction is the most important factor that directly and together dimension 

to customer loyalty when shopping online (standard regression coefficient turns 0.816).
l Trust in online shopping is a direct, one-way and strong impact factorcustomer 

satisfaction (normalized regression coefficient 0.336), followed by quality service quality 
(0.304), switching costs (0.232) and finally website quality (0.114), thereby indirectly 
affecting loyalty.

Some suggestions and recommendations from the research results
Among the factors affecting customer loyalty in process online shopping, customer 

satisfaction has the strongest impact and role. Alike other industries, the online shopping 
sector also needs to achieve maximum satisfaction customer satisfaction to be able to 
retain and retain customers most effectively. Satisfaction of customers is directly affected 
by factors ranked in descending order, including: trust in online shopping, service quality, 
switching costs, quality website. Therefore, to improve customer satisfaction, it is necessary 
to improve quality of the above factors. In addition, businesses should consider the plan, 
time and implementation resources, factors that businesses consider more important and 
urgent for businesses, it is done first, less important factors are done later, because at the 
same time, it may be difficult for businesses to implement complete solutions.

Trust in online shopping is a direct, one-way and strong impact factor customer 
satisfaction, thereby indirectly affecting loyalty.

6.3.1 Increase customer satisfaction by focusing on the booking process products and 
payment methods

Simple order process improvement: online sales need to improve sales process, payment 
is fast, flexible and suitable for all customers. It’s as simple as that: customers just need to 
click on the product of their choice and to the second click to fill in the necessary information 
such as the buyer’s name order, phone, email is complete. For example, when a customer 
logs in to the website with a personal password and find out product information. During 
the selection process goods, save to cart, on the website interface should appear the history 
of items customers have bought the same price in total so customers know they have spent 
how much to spend, instead of them having to go to the last step to know the total amount, 
very time consuming time. Besides, in the process they want to compare this product with 
the product. Otherwise, the website should also have an option to understand the market 
on 2 products of the same type to customers choose. When a customer places an order, the 
delivery must be guaranteed goods on time and at the most competitive rates.
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6.3.2. Committed to the quality of goods
Research results show that product quality is an influencing factor strongest to loyalty 

and second strongest to customer satisfaction when using online shopping services on the 
online sales channel.

Whether a customer makes his or her purchase experience in-store or buying online, 
the core of a positive experience is still the quality of the product with a clear and honest 
origin in line with the enterprise’s commitment. Currently, many parts of online transactions 
is done based on customer trust. For businesses, what retail businesses offer and implement 
properly commitment to product quality and origin is a contributing factor to maintaining 
and develop your customers. Therefore, online sellers need to take measures to strengthen 
the quality control of their products sold online.

6.3.3. Considering to enterprise’s resources to make key choices
Besides the two suggestions and recommendations from the above research results, 

online businesses can actually consider their internal resource factors, thereby choosing which 
factors contribute to their success, increasing the trust of online customers, which factors 
have a strong impact on customer satisfaction, thereby indirectly affecting customer loyalty 
in the future. For example, if enterprises need to increase the online shopping experience 
for customers, they can consider investing in the website interface and quickly interaction 
on shopping applications: focusing on technology factors and technical solutions for online 
shopping. The factors businesses consider important and urgent to bring about efficiency for 
online business should be done first, the less important factors should be done later, because 
at the same time, it may be difficult for businesses to implement complete solutions.
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Abstract: The study was carried out on the basis of applying the theory 
of reasonable action (TRA) to examine the impact of a number of factors on 
consumers’ intention to buy E5 biofuel in Hanoi city and Ho Chi Minh city. 
In particular, the author proposes to add a moderator variable to the model. 
Research using quantitative methods. The results of regression analysis on the 
basis of samples collected will allow to confirm the factors affecting consumers’ 
intention to buy biofuel E5. The regulatory impact of the reference group on the 
relationship between the independent variable and the dependent variable is 
studied and evaluated. The results of the study are discussed in the article and 
recommendations are made for corporate administrators and policy makers.

Keyword: TRA, E5 gasoline, purchase intention.

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRA ĐỂ NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH MUA XĂNG  
NHIÊN LIỆU SINH HỌC E5 CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở vận dụng lý thuyết hành 
động hợp lý (TRA) để xem xét tác động của một số nhân tố đến ý định mua xăng 
sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
Đặc biệt, tác giả đề xuất thêm biến điều tiết vào mô hình. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp định lượng. Kết quả phân tích hồi quy trên cơ sở mẫu thu thập được 
sẽ cho phép khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xăng sinh học E5 
của người tiêu dùng. Tác động điều chỉnh của nhóm tham chiếu đến mối quan hệ 
giữa biến độc lập và biến phụ thuộc được nghiên cứu và đánh giá. Các kết quả 
của nghiên cứu được thảo luận trong bài báo và các khuyến nghị được đưa ra cho 
các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Từ khóa: TRA, xăng E5, ý định mua.
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1. Introduction
The strong development of Vietnam’s economy in recent decades has brought a lot of 

economic benefits to members of society. However, it is a fact that should be recognized that 
economic development has led to many consequences, including environmental pollution 
and climate change. Climate change is causing negative impacts on the economic and social 
life of Vietnam day by day. That urges the Government and functional agencies to look for 
useful economic solutions in minimizing the impact of environmental pollution on social life. 
The strategy to develop biofuel gasoline for consumption is considered a significant effort 
of the Government of Vietnam in realizing that goal. On November 20, 2007, the Prime 
Minister signed Decision No. 177/2007/QD-TTg approving the “Project on development of 
biofuels to 2015, vision to 2025”. At the same time, from January 1, 2018, gasoline produced, 
mixed and sold for use in road motor vehicles consumed nationwide is E5 gasoline and A95 
gasoline.

Biofuel gasoline has been used by many countries around the world, nationwide or 
in some major cities/provinces/states such as Ireland (E5), India (E5), Argentina (E5). ), 
Brazil (E20), Colombia (E8), Costa Rica (E7), Jamaica (E10), Malawi (E10), USA (E10 in 
10 states), Paraguay (E24), Peru (E7.8), Finland (E5/E10)...In Vietnam, biofuel gasoline is 
mixed and distributed nationwide, only E5 gasoline is available. However, according to the 
roadmap of “Biofuel development project to 2015, vision to 2025”, E10 biofuel gasoline 
will soon be available and consumed in Vietnam market. Although encouraged to use by the 
State, so far, biofuel E5 has not been known and used by many consumers. Consumers are 
still very concerned about the quality, safety as well as the price of this gasoline. In addition, 
the distribution system of E5 biofuel gasoline is limited, small and not synchronized, which 
are the basic reasons why market development for this product is still difficult. Consumers 
are still quite hesitant in making decisions and choosing to consume this type of gasoline, 
especially car owners (Report of the Ministry of Industry and Trade, 2020). Stemming 
from this context, the issue of biofuel consumption behavior of consumers has received the 
research attention of scientists. Many studies on the behavior and intention to buy biofuel 
gasoline have been carried out and published.

Many previous studies have been conducted to understand the buying behavior and 
intention of consumers in Vietnam. This includes research in the field of biofuels. The author 
Vo Thi Truc Nga (2015) has conducted a study on the factors affecting the consumer choice 
behavior of biofuel E5 in Ho Chi Minh City according to the consumption value theory. This 
study emphasizes the characteristics of green consumption behavior of consumers, specifically 
applied to E5 gasoline. Author Hoang Ngoc Han (2017) has built and tested a model of some 
factors affecting the intention to buy E5 biofuel in Vietnam, but this study mainly deals with 
the influence of environmental factors. Author Nguyen Van Duy uses a combination of the 
innovation diffusion theory of Roger (1983) and the technology acceptance model (TAM) of 
Davis (1989) to evaluate the factors affecting the trend of using acceptance. E5 gasoline... In 
the world, there are also many studies referring to the intention and behavior of consumers to 
buy E5 fuel gasoline (Pradipta Halder et al., 2016 , Pietro Lanzini et al., 2016, Nanjing Yong 
Zhang & associates, 2011; Irena Descubes, 2012; Jafar Yaghoubi et al, 2018...). Based on a 
review of previous studies, this article applies an extended TRA model (theory of rational 
action) to explain consumers’ intention to buy E5 biofuel. The research results contribute to 
increasing understanding about the buying behavior of E5 biofuel - a product that is being 
encouraged by the Government to use in Vietnam.
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2. Theoretical basis and research hypothesis
2.1. E5 biofuel, consumer purchase intention
* Biofuel E5
Biofuel in English is called gasohol or biogasoline to distinguish it from gasoline, 

which is made by mixing anhydrous ethanol bio-alcohol (anhydrous ethanol) with ordinary 
gasoline in a certain ratio, in which E5 gasoline consists of 5% ethanol and 95% ordinary 
gasoline. This product is called biofuel because the ethanol bioethanol used to blend 
gasoline is processed through the fermentation of organic products such as starch, cellulose, 
lignocellulose, usually from grains such as corn, cassava, wheat, soybean or from bark, 
bagasse,... Ethanol obtained after the distillation of fermented cereals is a mixture of water 
and ethanol, it is necessary to separate water to get anhydrous ethanol first. when mixed with 
gasoline.

In Vietnam, E5 biofuel gasoline is being developed and encouraged to be used because 
of many benefits: Ensuring energy security, replacing a part of mineral gasoline with biofuel 
(which is a fuel capable of regenerative); Using bio-fuel and bio-fuel helps to protect the 
environment, reducing the harmful emissions of the engine to the environment; Ensuring the 
development of the agricultural sector, creating more jobs, stabilizing the lives and increasing 
incomes for farmers; Because pure bio-alcohol has a high octane number, when mixed 
with pure gasoline, it will help increase the octane number of the fuel mixture to increase 
combustion efficiency, reduce detonation, and make the engine operate more smoothly and 
efficiently. increase engine life.

* Consumer purchase intention
According to the theory of rational action (TRA) of Ajzen and Fishbein (1975), attitude 

affects behavior through the intention to perform the behavior. Also according to this theory, 
intention is the best predictor of behavior. Purchase intention is described as a customer’s 
willingness to purchase a product (Ellbeck & Tirtiroglu, 2008). In the study of consumer 
behavior, purchase intention is considered an effective measure of a consumer’s future 
purchase action (Amstrong et al., 2000). In this study, E5 biofuel purchase intention refers to 
consumers’ intention to purchase and use E5 biofuel.

2.2. Factors affecting the intention to buy biofuel E5
The research of Fisbein and Ajzen (1975) laid the foundation for the first theories in socio-

psychological research in general and consumer behavior in particular. The authors focus on 
clarifying the theoretical issue of consumer buying intention: concepts, characteristics, factors 
affecting their purchase intention. Through the research process, the authors have proposed a 
theoretical model of rational action (TRA) with the goal of explaining the purchase intention 
of consumers. The TRA model mainly shows the relationship between the important factors 
affecting the behavioral intentions of consumers, thereby affecting their actual behavior. In 
the theoretical model of rational action, behavioral intention is explained by two important 
variables, which are consumer attitudes and subjective norms. Specifically as follows: 
Consumers’ attitudes are expressed through their trust in specific products and services. The 
more confidence consumers have in the product, the greater their purchase intention and vice 
versa. Consumer’s subjective norm is again measured through groups of people (reference 
groups) related to them. For example: family, friends, colleagues, celebrities, market leaders, 
etc. The attitudes of relevant groups of people about their likes/dislikes to purchase a product 
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will have strong effects on the behavioral intentions of a particular consumer. The closer the 
relationship between consumers and reference groups, the higher the influence of this group 
on consumer behavioral intentions and vice versa.

Attitude towards a behavior is understood as a person’s general opinion of whether or 
not he approves or disapproves of a particular behavior (Ajzen & Fishbein, 1980). According 
to Ajzen (1991), attitude is a factor that has a positive impact on the intention to perform the 
behavior. Attitude is influenced by two factors: a person’s beliefs about the effects, results/
consequences brought about if the behavior is performed; the person’s assessment of these 
effects, outcomes/consequences. 

Subjective norm is defined as a person’s perception of whether those important to them 
approve or disapprove of their behavior (Ajzen & Fishbein, 1980). Subjective norms can be 
measured through people related to the consumer (such as family, friends, colleagues, etc.). 
If a person assumes that the people who are important to them will support the behavior of 
purchasing the product, their intention to do the behavior will form.

Previous studies have provided empirical evidences about the positive impact of two 
factors “attitude” and “subjective norm” on the intention of consumers to purchase biofuel 
gasoline ( Hoang Ngoc Han, 2017; Nguyen Van Duy, 2018; Pradipta Halder et al, 2016, 
Pietro Lanzini et al, 2016, Nanjing Yong Zhang et al, 2011; Irena Descubes, 2012; Jafar 
Yaghoubi et al, 2018... ). In the context of E5 biofuel gasoline consumption in Vietnam, 
consumers who have a positive attitude towards buying E5 biofuel will have more intention 
to buy this product. In addition, consumer buying intentions can be formed if influencers 
important to them support and encourage them to use the product. Therefore, the author 
proposes the following research hypotheses:

H1: Positive attitude has a positive relationship with the intention to buy E5 biofuel of 
Vietnamese consumers

H2: Subjective norm has a positive relationship with Vietnamese consumers’ intention 
to buy E5 biofuel

In the context of increasingly serious environmental pollution caused by fossil fuel 
emissions, many consumers have a very clear sense of choosing to consume green/renewable 
fuel sources. . E5 biofuel is considered a fuel with such properties. From this perspective, 
consumers’ environmental awareness is a factor that affects their purchase intention. 
Environmental awareness is understood as the awakening and awareness of consumers that 
the environment is threatened and natural resources are increasingly depleted (Kalafatis 
Pollard, East and Tsogas, 1999). If a person has good awareness of environmental issues, 
they will tend to choose to consume safe products that have little negative impact on the 
ecosystem. Authors Chan (2001); Chao (2012); Le Cong Hao (2015), Nanjing Yong Zhang 
et al (2011), Nguyen Van Duy (2013)... conducted empirical studies showing the influence 
of environmental awareness on the intention to buy biofuels consumers in different contexts. 
Therefore, the author proposes the following research hypothesis:

H3: Environmental awareness has a positive relationship with the intention to buy E5 
biofuel of Vietnamese consumers

In this study, the author focuses on examining the regulatory role of the reference group 
on the relationship between consumers’ attitudes and intentions to buy biofuel E5 gasoline. 
Reference groups are defined as the influence that an individual or a group has, in reality or 
in imagination, on an individual’s judgment, personal inspiration, or individual behaviour. 
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Specifically, reference groups affect individuals in three ways (Park and Lessig, 1977): 
Influence on expressive value, influence on compliance and influence from information.

Previous studies have provided empirical evidence that there is a certain influence 
between the attitude towards the consumer’s purchase intention, and the reference group’s 
towards the consumer’s purchase intention (Park and Lessig, 1977; Huong Le, 2014). 
However, there is a relationship between the variables that the author wants to mention that: 
For consumers, the more they value the information and the impact of the reference group, 
the more their attitude towards the intention to buy E5 biofuel gasoline is more powerful 
and vice versa. In other words, the reference group will moderate the impact of attitude on 
consumers’ intention to buy E5 fuel gasoline. This issue has been discussed by Chan (2001); 
Irena (2012); Nanjing Yong Zhang et al (2011)...research and conclusions in other contexts. 
In the context of E5 gasoline research in Vietnam, it is considered necessary to consider 
the regulatory impact of the reference group. Therefore, the author proposes the following 
research hypotheses:

H4: The reference group has a moderating effect on the relationship between the 
attitude and intention to buy biofuel gasoline of Vietnamese consumers.

3. Research Methods
3.1. The scale
The concepts used in this study include: purchase intention, attitude, subjective norm, 

environmental perception and reference group. All scales are inherited from previous studies 
and adjusted to suit the research context for E5 biofuel in Vietnam.

The E5 biofuel purchase intention scale is inherited from the study of Susan L. Holak 
and Donald R. Lehmann (1990). This scale includes 5 observed variables, denoted from 
IN1 to IN5. To measure attitude, the author inherits with adjustment from the scale of Chan 
(2001), including 3 observed variables, denoted from AT1 to AT3. The subjective standard 
scale consists of 6 observed variables, denoted from SU1 to SU6, inherited with adjustment 
from the scale of Ajzen (2002a). Environmental awareness is measured by indicators 
inherited from the study of Gi.L.J.M., Sanchez M and Garcia A (2000) including 4 observed 
variables, symbols from EN1 to EN4. The reference group consists of 4 observed variables, 
symbols from RE1 to RE4, which are inherited with adjustment from the scale of Park and 
Lessig, 1977. The above scales are measured in 5-point Likert form, in which, 1 is perfect. 
Totally disagree, 5 is completely agree.

3.2. Sample (Làm rõ khung chọn mẫu)
In this study, the author wishes to evaluate the intention to buy E5 gasoline of Vietnamese 

consumers. However, due to the limitation of time and financial resources, the author could 
not study consumers in all provinces and cities across the country. With the characteristics of 
being two economic center cities of the country, Hanoi and Ho Chi Minh City are the places 
where the population and means of transport are concentrated. At the same time, these are two 
cities where the population has a modern lifestyle, has information about biofuel products, 
and is able to buy E5 gasoline. Therefore, the author focuses on surveying consumers in 
these two cities. During the survey, the author focused on the diversity in the research sample 
structure (gender, age, education level, occupation...) with the desire to improve the accuracy 
in the process. evaluate the influence of factors on consumers’ intention to buy gasoline E5. 
Stratified sampling is carried out according to the living area, namely the districts and wards in 
the two cities above. Make sure to survey both those who have and have not used the product.
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Therefore, 450 questionnaires were sent to consumers in Hanoi and Ho Chi Minh City, 
mainly by direct route and a small number by email. The author received back 428 votes, of 
which 415 were eligible to be used for analysis. The research sample was selected according 
to the non-random sampling method, namely the convenience sampling method combined 
with the stratified sampling method. In which, the basis for stratifying the research sample is 
based on the residential area of the interviewed customer group. In the sample, there are 200 
female consumers (48.2%) and 215 male consumers (51.8%). The research sample includes 
consumers aged 18 to 65, of which the age group 25-45 accounts for more than 73%. In 
terms of educational attainment, more than 30% of respondents have a university degree or 
higher. More than 50% of the people surveyed answered that they have an average income 
of 6-12 million VND/month.

4. Research results
4.1. Assessment of scale reliability (CA)
To evaluate the reliability of the scale, the Cronbach Alpha coefficient (CA) is used to 

evaluate the convergence and discriminant validity of the scales. Based on the calculation 
results, it can be seen that the scales meet the requirements of reliability. Specifically, CA of 
intention to buy reached 0.74; of the attitude scale is 0.68; of the subjective standard scale is 
0.76 and the environmental awareness scale is 0.66; of the reference group is 0.72.

Table 1: Results of rating scale
Concept and observed variable CA
Intent to buy: α = .74
IN1. I will actively look for biofuel E5 0.63
IN2. I will buy E5 biofuel in the near future 0.76
IN3. Likely I will buy E5 biofuel if available in my area 0.68
IN4. I plan to buy E5 biofuel next month 0.58
IN5. My buying intention is very strong 0.81
Attitude: α = .68
AT1. The idea of buying E5 biofuel is an idea I like 0.65
AT2. The idea of buying E5 biofuel is an good idea 0.7
AT3. E5 biofuel really work for me 0.59
Subjective norm: α = .76
SU1. My most important people think I should use biofuel E5 0.71
SU2. The people that I often consult support me to use biofuel E5 0.73
SU3. People expect me to use biofuel E5 0.68
SU4. The most important people to me use biofuel E5 0.65
SU5. People I often consult use biofuel E5 0.74
SU6. Many people want me to use biofuel E5 0.53
Environmental awareness: α = .66
EN1. Modern development is destroying the environment 0.78
EN2. I like to use products that can be recycled 0.81
EN3. I put the garbage in different 0.56
EN4. Environmental pollution can only be improved when we all act together 0.68
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Reference group: α = .72

RE1: I feel that E5 gasoline buyers deserve support and respect 0.59
RE2: My decision to buy E5 gasoline is influenced by my family members 0.76
RE3: My decision to buy E5 gasoline is influenced by people I have relationships with 
in society 0.66

RE4: I learn the knowledge and experience about E5 gasoline from people around me 0.71
Source: SPSS 20.0 analysis results

4.2. Exploratory factor analysis (EFA) results
The results of exploratory factor analysis showed that the 5 extracted components with 

a total extracted variance of 63.471% met the requirements (> 50%) at the eigen-value of 1.3. 
The specific results are presented in Table 2.

Table 2: Matrix of Exploratory Factor Analysis (EFA) 

 
Factors group

1 2 3 4 5
SU5 0.83     
SU2 0.8     
SU4 0.788     
SU1 0.772     
SU3 0.77     
SU6 0.714     
AT3  0.81    
AT2  0.8    
AT1  0.79    
EN4   0.877   
EN2   0.847   
EN3   0.831   
EN1   0.811   
RE2    0.883  
RE3    0.848  
RE1    0.842  
RE4    0.834  
IN1     0.774
IN5     0.767
IN4     0.762
IN3     0.739
IN2     0.728

Source: SPSS 20.0 analysis results



430 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

4.3. Regression model and hypothesis testing
The hierarchical regression method is used to test the proposed hypotheses. Three 

regression models were performed. The first model considers the impact of independent 
variables from the TRA model: Attitude and subjective norm. The second model includes all 
the independent variables of the first model and adds the variable “environmental awareness”. 
The third model includes all the variables of the second model and adds The reference 
group product *Consumer attitude. Comparing these three models will see the impact of the 
independent variables included in the model and the influence of environmental awareness 
on the intention to buy biofuel E5 of Vietnamese consumers.

Table 3: Results of regression analysis

Model
Unstandarlized 

coefficient
Standarlized 

coefficient T-value P-value

Beta Se

1
Constant 3.91 .658   .000
Attitude .344 .021 .412  16.38  .000
Subjective norms .565 .158 .558  3.575  .000

2

Constant 4.11 .051   .000
Attitude .451 .016 .507  28.187  .000
Subjective norms .584 .024 .486  24.333  .000
Environmental awareness .241 .011 .126  21.909  .000

3 Constant 3.55 .543 .000
Attitude .368 .024 .112 4.666 .000
Subjective norms .479 .078 .193 2.474 .000
Environmental awareness .089 .055 .206 3.745 .000
Attitude * Reference group 3.91 .658   .000

Dependent variable: intention; 
Source: SPSS 20.0 analysis results

The results of the hierarchical regression are presented in Table 3. In the first model, 
both independent variables have a positive impact on consumers’ purchase intention as 
hypothesized. The model is statistically significant (F = 32.68, p<0.001). 

When adding the variable “environmental awareness”, the second model is still 
statistically significant (F = 35.38; p<0.001). Regression analysis results show that β2 = 
0.451, attitude has a positive impact on consumers’ purchase intention, this conclusion is 
statistically significant because p<0.001; Hypothesis H1 is supported. Next, subjective norm 
has a positive effect on consumers’ purchase intention (β3 = 0.584; p<0.001), hypothesis H2 
is accepted. The regression results also show that hypothesis H3 is supported when β=0.241 
and p<0.001. 

When adding a reference group variable that plays a moderating role in the model, take 
the product of attitude* reference group and let this variable affect the dependent variable. 
The research results show that the hypothesis H4 is supported (β4 = 3.91; p < 0.001), the 
reference group increases the relationship between the attitude and purchase intention of 
consumers. The research results will be discussed in the next section.
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In addition, because the survey sample was conducted in two localities with large 
differences in climate, Hanoi and Ho Chi Minh City. While the characteristics of E5 biofuel 
gasoline are said to be affected by climate and weather factors. Therefore, the author further 
analyzes the difference in mean values between the groups of respondents in these two cities. 
The author uses one-factor Anova test in SPSS 20.0.

Table 4: Levene test results for living area

Levene Statistic df1 df2 Sig.

4.255 1 415 .040

Source: SPSS 20.0 data analysis results

The results of the analysis of SPSS 20.0 show that the Levene test has Sig. equal to 0.04 
< 0.05, it can be confirmed that there is a difference in variance between groups of living 
areas (Hair et al., 2009). Next, the author uses Welch test results in Anova analysis.

Table 5: Welch test results of living area
Statistica df1 df2 Sig.

Welch .178 1 395.380 .034
Source: SPSS 20.0 data analysis results

The analysis results show that Sig’s Welch test is 0.034 < 0.05, rejecting the Ho 
hypothesis, accepting the H1 hypothesis. It can be concluded that there is a mean difference 
in the intention to purchase E5 between the groups of consumers living in the region. In 
addition, through the descriptive statistics table for the regional variable it can be seen that 
the group of consumers living in Ho Chi Minh City have a stronger purchase intention than 
those in Hanoi.

5. Discussion of research results
The study was carried out on the basis of the theory that the TRA model has been extended 

to examine the impact of some factors on the intention to buy E5 biofuel of consumers in 
Hanoi city. Specifically, the study mentions 3 factors affecting purchase intention including: 
attitude, subjective norm and environmental awareness. The reference group plays the role 
of moderating the relationship between consumers’ attitude and intention to buy E5 gasoline. 
The results of hierarchical regression analysis and hypothesis testing showed that all four 
research hypotheses were supported. Specifically, the study once again confirms the positive 
impact of “attitude” and “subjective norm” on consumers’ purchase intention. In addition, 
the study also shows that “environmental awareness” also helps to drive consumer purchase 
intention for E5 biofuel. In which, subjective norms are said to have the most impact on 
purchase intention, followed by attitudes and environment awareness. These results once 
again confirm the relationship between these factors and the intention to buy E5 gasoline in 
the context of Vietnam. Besides, the study also shows that the reference group increases the 
relationship between the attitude and purchase intention of consumers. This is considered a 
difference compared to previous studies in Vietnam. This quite reflects the trend of consuming 
this product in big cities. 

When consumers have good understanding and awareness of environmental issues, 
they will have more intention to buy/consume green products. E5 biofuel is a product 
recommended by the Government because it produces less emissions to the environment 
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than conventional mineral fuels. Moreover, it is also a renewable fuel. With wise consumers, 
they tend to choose to consume this product in the future.

Based on this research result, the Government and especially petroleum businesses 
can actively develop marketing strategies to provide full information about E5 biofuel to 
consumers, from that form their positive attitude towards this product. Moreover, with 
detailed product information, consumers can more clearly perceive the characteristics and 
benefits of using E5 biofuel. That contributes to their purchase intention. Business strategies 
should also aim to influence the reference group/group of people that affect the relationship 
between consumers’ attitudes and intentions to buy E5 gasoline. This can be done through 
concretizing communication and advertising strategies, using groups that lead consumer 
trends in the market.

The research results also show that the intention to buy E5 gasoline of consumers in Ho 
Chi Minh City is stronger than that of consumers in Hanoi. This difference can be traced back 
to historical, cultural and economic differences. Consumers in different regions of Vietnam 
have different attitudes and thoughts in life. These differences manifest in their choice of 
brands, in their decision-making processes, in their shopping habits and confidence levels in 
consumption. Research results in 2015 by Nielson Vietnam have shown that consumers in 
Ho Chi Minh City care less about the opinions of others and when it comes to deciding to 
consume they are mainly based on needs and wants. my self. The majority of consumers here 
are quite open and receptive to new things and therefore they consist of distinct consumer 
groups. Meanwhile, consumers in Hanoi tend to listen to the opinions of their friends and 
are influenced by the opinions of others and by societal prejudices. These demographic 
and psychological characteristics are the basis for petroleum businesses to plan appropriate 
marketing strategies.

References
1. Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. 

Beckmann (Eds.), Action Control, from Cognition to Behavior. New York: Springer
2. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50(2), 179-211.
3. Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the 

Theory of Planned Behavior. Jounal of Applied Social Psychology, 32, 665-883.
4. Chan (2001), Determinants of Chinese consumers’green purchase behavior. Psychology & 

Marketing 2001 John Wiley & Sons, Inc., Vol. 18(4): 389-413.
5. Chang, M. K., & Cheung, W. (2001). Determinants of the intention to use the Internet. 

Information & Management, 39(1), 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00075-1
6. Chao, Y.-L. (2012). Predicting people’s environmental behaviour: Theory of planned 

behavior and model of responsible environmental behaviour. Environmental education research, 
18(4), 437-461.

7. Chen, M.-F., & Tung, P.-J. (2014). Developing an extended Theory of Planned Behavior 
model to predict consumers’ intention to visit green hotels. International journal of Hospitality 
Management, 36, 221-230.

8. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to 
theory and research. Massachusetts: Addison-Wiley Publishing Company.



433THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

9. Holak, S.L. & Lehmann, D.R. (1990). Purchasing intentions and the dimensions of 
innovation: An exploratory model. Journal of product Innovation and Management, 7(1), 59-73.

10. Ho Dai Duc (2017). Influence of brand associations on purchase intention: The case of E5 
biofuel in Vietnam. Industry and Trade Magazine, No. 01 (August 2017), P.44-53.

11. Hoang Ngoc Han (2017). Research on some factors affecting the intention to buy E5 
biofuel in Vietnam. Master’s Thesis, University of Lincoln.

12. Huynh Ngoc Duyen (2018). Factors affecting green purchase intention, the case of E5 
biofuel gasoline in Ho Chi Minh City. Master’s Thesis in Economics (2018).

13. Irena Descubes (2012). Factor influencing biofuel purchase intention. The 6th International 
Days of Statistics and Economics, Prague. September, P13-15.

14. Jafar Yaghoubi, Masoud Yazdanpanah, Nadejda Komendantova (2018). Iranian agriculture 
advisors’ perception and intention towards biofuel: green way towards energy security, rural 
development and climate change mitigation. Renewable Energy (2018).

15. Le Cong Hao (2015). Research on factors affecting the tendency to choose to buy E5 
biofuel in Ho Chi Minh City. Thesis Master of Business Administration (2015).

16. Nanjing Yong Zhang, Yifeng Yu, Tiezhu Li (2011). Analyzing Chinese consumers’ 
perception for biofuels implementation: The private vehicles owner’s investigation in Nanjing. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011), P2299-2309.

17. Nguyen Van Duy (2013). Research on factors affecting the trend of accepting the use of E5 
biofuel. Vietnam Energy Magazine. No. 101 (102), P.18-21.

18. Nguyen Van Phuc, Phan Anh Tu, Doan Vinh Thang (2016). Research on consumers’ 
intention to use E5 biofuel in Can Tho city. Journal of Economic Science. No. 1 (2016). P14 -

19. Pradipta Halder, Janne Pietarinen, Sari Havu-Nuutinen, Sinikka Pollanen, Paavo Pelkonen 
(2016). The Theory of Planned Behavior model and students’ intentions to use bioenergy: A cross - 
cultural perspective. Renewable Energy 89 (2016). P 627 - 635.

20. Pietro Lanzini, Francesco Testa, Fabio Iraldo (2016). Factors affecting drivers’ willingness 
to pay for biofuels: the case study of Italy. Journal of Cleaner Production 112 (2016). P2684- 2692

21. Todd, Taylor (1995). Understanding information technology usage: a test of competing 
models. Information Systems Research. 6(2) , P.144-176.

22. Vo Thi Truc Nga (2015). Factors affecting consumer choice behavior of biofuel E5 in Ho 
Chi Minh City according to the theory of consumption value. Thesis Master of Economics (2015).



434 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG TIÊU DÙNG 
TẠI NGHỆ AN VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CỦA 

DOANH NGHIỆP THỜI KỲ HẬU COVID-19
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của COVID-19 với những thay đổi 
trong xu hướng tiêu dùng tại Nghệ An. Kết quả thu được từ 351 mẫu khảo sát cho 
thấy người tiêu dùng đang lo ngại về các vấn đề hậu COVID-19 và có sự khác 
biệt trong việc lựa chọn hàng hoá và kênh phân phối. Tần suất sử dụng các kênh 
truyền thông và mức độ tin tưởng của người dân cũng được đánh giá trong bài 
viết. Dựa vào những thông tin đã thu thập được, bài viết phân tích cơ hội và thách 
thức đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề xuất một số giải pháp phù 
hợp với đặc điểm hành vi tiêu dùng hậu COVID-19 ở Nghệ An. Phương pháp 
nghiên cứu chính mà bài viết sử dụng là khảo sát, tổng hợp và phân tích số liệu 
từ nhiều nguồn khác nhau về ảnh hưởng của COVID-19 đối với hành vi tiêu dùng 
ở Việt Nam và thế giới.

Từ khoá: Ảnh hưởng của COVID-19, Nghệ An, xu hướng tiêu dùng.

CHANGES IN THE POST - COVID - 19 CONSUMPTION TRENDS 
AND BUSINESS SOLUTIONS IN NGHE AN PROVINCE

Abstract: The article focuses on studying the impact of COVID-19 on 
changes in consumption trends in Nghe An province. The results obtained from 
351 survey samples show that consumers are concerned about post-COVID-19 
issues and there are differences in the choice of goods and distribution channels. 
The frequency of using communication channels and the level of trust of the 
people are also assessed in the article. Based on the collected information, the 
article analyzes opportunities and challenges for businesses in the province 
and proposes some solutions suitable to the characteristics of post-COVID-19 
consumer behavior in Nghe An. The main research method that the article uses 
is to survey, synthesize and analyze data from various sources on the impact of 
COVID-19 on consumer behavior in Vietnam and the world.

Keywords: Impact of COVID-19, Nghe An, consumption trends.
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1. Giới thiệu
Dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cảnh báo có những biến thể 

mới của SARS-CoV-2 làm gia tăng số ca mắc mới. Tại Việt Nam, theo (Tổng cục thống kê, 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022, 2022), số ca COVID-19 
nặng, nguy kịch tiếp tục có xu hướng giảm. Kể từ ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam 
vào ngày 23/01/2020 đến ngày 27/11/2022, Việt Nam có 11.514,2 nghìn trường hợp mắc, 
trong đó 10.608,1 nghìn trường hợp đã được chữa khỏi và 43,2 nghìn trường hợp tử vong.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều 
sản phẩm hàng hóa của thế giới, đình trệ trong sản xuất - kinh doanh. Theo (Nguyễn Thị 
Chinh, 2020) có bốn phương diện kinh tế và thương mại quốc tế bị ảnh hưởng tiêu cực trực 
tiếp, bao gồm: (i) Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn cục bộ do vậy kinh tế và thương mại 
quốc tế không thể hoạt động bình thường; (ii) Suy giảm tiêu dùng của người dân và xã hội, 
ảnh hưởng nhiều nhất đến lĩnh vực du lịch và dịch vụ; (iii) Làm giảm nhiệt huyết của các 
nhà đầu tư và các doanh nhân cũng ngần ngại đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh; 
(iv) Mối quan hệ và mức độ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các đối tác trên 
thế giới bị ngưng trệ. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam theo 
(Đoàn Thanh Hà & Lâm Mỹ Hạnh, 2022) trên 3 tác động chính gồm: tăng trưởng, đầu tư và 
thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn 
đến dịch vụ và du lịch.

Mặc dù đã qua thời kỳ cao điểm khó khăn của dịch bệnh COVID-19, người dân hiện 
nay đã có cuộc sống bình thường ổn định trở lại, song hậu quả của đại dịch COVID-19 đã ảnh 
hưởng đến sinh hoạt, hành vi mua và thói quen tiêu dùng của người dân. Sự thay đổi hành vi 
tiêu dùng xuất phát từ nhiều yếu tố như sự ảnh hưởng của thu nhập, hay xuất phát từ nhận thức 
của các cá nhân và hộ gia đình. Thông cáo báo chí Tình hình lao động - việc làm cho biết, số 
người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2022 là gần 1,06 triệu người. Cũng trong 
9 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 62,5 nghìn doanh 
nghiệp, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước; 36,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ 
làm thủ tục giải thể, tăng 12,1%; 13,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8%. 
Bình quân một tháng có 12,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nghệ An là địa phương nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, với 
diện tích rộng lớn 1.648.649,53 ha và số dân đông 3.409.812 người (năm 2021) (Cục Thống 
kê tỉnh Nghệ An, 2022). Tuy nhiên, với địa hình đa dạng, phức tạp, mật độ dân số thấp (204 
ng/km2), chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn (84,47%) và có thu nhập bình quân đầu người 
nằm trong top 10 tỉnh thấp nhất Việt Nam (3.094,8 nghìn đồng), bài toán tăng doanh thu và 
thu hút khách hàng của các doanh nghiệp càng trở nên khó khăn sau thời kỳ hậu COVID-19. 
Để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần xác định những thay đổi trong xu hướng tiêu 
dùng và các nhu cầu mới của tệp khách hàng mục tiêu. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Nghệ 
An có 2.330 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 26,2% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng 
ký 17.212 tỷ đồng. Đồng thời, có 713 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 16,3%. 
Để bắt nhịp với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong kinh 
doanh, các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội để đưa ra các giải pháp phục vụ người tiêu dùng 
tốt hơn và tạo ra lợi nhuận nhiều hơn.

Do đó, bài viết sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một góc nhìn về sự thay đổi hành vi 
tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó, tác giả đưa ra một số phân tích về cơ hội và thách 
thức đối với các doanh nghiệp. và các giải pháp để thích ứng với tình hình mới. 
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2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Tổng quan nghiên cứu 
Một số nghiên cứu sơ bộ từ các nước trên thế giới đã nhấn mạnh tác động tiêu cực đối 

với các hành vi liên quan đến lối sống khác nhau như một tác động tiềm ẩn của COVID-19. 
“Tự cô lập và cách ly cộng đồng” do COVID-19 đã làm gia tăng căng thẳng tinh thần và gây 
ra tâm lý và thay đổi hành vi (Witteveen, 2020). Mọi người ngày càng nhận thức rõ hơn về 
sức khỏe và thay đổi lối sống cũng như thói quen ăn uống với nỗi sợ hãi thường trực về lây 
nhiễm và khả năng di chuyển bị hạn chế (Sánchez & et al., 2020). Nghiên cứu của (Rogers, 
K., & Cosgrove, A., 2020) đã chỉ ra rằng khách hàng đã có những sự thay đổi trong cách tiêu 
dùng và địa điểm tiêu dùng do hậu quả của tác động kinh tế, xã hội và tâm lý của COVID-19. 
Tuy nhiên, những nghiên cứu này đã được thực hiện trong giai đoạn “đóng cửa” hoàn toàn và 
chịu các hạn chế logic về sự tương tác giữa mức độ nghiêm trọng của nhiễm COVID-19 với 
các cấu trúc xã hội, kinh tế và văn hóa khác nhau trong việc xác định mức độ thay đổi trong 
lối sống có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Tác động của COVID-19 đối với hành vi tiêu dùng cũng được nêu bật trong nhiều 
nghiên cứu trên thế giới. (R Maria del Rio-Chanona và cộng sự, 2020) nghiên cứu về cú sốc 
cung - cầu đối với nền kinh tế Hoa Kỳ liên quan đến đại dịch và nhận thấy COVID-19 đã gây 
ra những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng - cả về mức độ cũng như sở thích của 
họ. COVID-19 đã ảnh hưởng đến “cảm giác tự chủ của người tiêu dùng” bằng cách thay đổi 
hành vi, loại hình mua sắm và việc lựa chọn hình thức cửa hàng cũng như việc tiêu thụ đồ ăn 
nhẹ và rượu (Gordon-Wilson, 2021). Đại dịch cũng dẫn đến việc gia tăng lượng tiêu thụ đối 
với các mặt hàng ít được sử dụng hoặc quan tâm trước đó (Colleen P.Kirk và Laura S.Rifkin, 
2020), cụ thể: các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tinh thần như vitamin, thực phẩm tốt cho 
sức khỏe và các chất tăng cường miễn dịch (Hess, 2020), các sản phẩm tẩy rửa và vệ sinh cá 
nhân (Chaudhuri, 2020), đồ hộp, sản phẩm chăm sóc gia đình, thực phẩm tươi và hữu cơ, sản 
phẩm chăm sóc cá nhân ( Jonathan Knowles và cộng sự, 2020).

Khảo sát (Vietnam Consumer Behavior and the Impact of COVID-19, 2020) của 
Infocus Mekong Research đã chỉ ra những thay đổi trong tình trạng việc làm, niềm tin và xu 
hướng tiêu dùng của người tiêu dùng Việt Nam thời điểm tháng 1 năm 2020. Tuy rằng đây 
chưa phải là thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, tuy nhiên, báo cáo cũng 
đã cho thấy những sự thay đổi trong hành vi mua sắm và xu hướng mới đối với việc tiếp 
nhận các thông tin truyền thông từ các loại phương tiện khác nhau. Cũng trong năm 2020, 
(Nguyễn Hoàng Tiến, 2020) đã tiến hành khảo sát và so sánh hành vi tiêu dùng tiền và hậu 
COVID-19 tại Việt Nam và phân tích về cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam trong hoàn cảnh mới. Xét phạm vi nhỏ hơn, (Cao Thị Cẩm Hương & Phạm Thị Mỹ 
Linh, 2021) tìm hiểu và đánh giá những thay đổi trong hành vi tiêu dùng du lịch của người 
dân tại thành phố Đà Nẵng. Nhiều hội thảo, hội nghị cũng coi việc nghiên cứu hành vi tiêu 
dùng hậu COVID-19 như một chủ đề cần có sự quan tâm đúng mức trong thời gian vừa qua. 

Như vậy, các tài liệu về hành vi tiêu dùng hậu COVID-19 khá phong phú, đa dạng 
về nhiều góc cạnh khác nhau. Tuy nhiên, việc phân tích các đặc điểm và thay đổi trong xu 
hướng tiêu dùng trên thực tiễn vẫn chưa được thực hiện tại Nghệ An. Bên cạnh đó, các cơ 
hội và thách thức và các giải pháp đối với doanh nghiệp Nghệ An vẫn chưa được đánh giá cụ 
thể. Bài viết nhằm lấp đầy những khoảng trống này. 
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2.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
Giáo sư Philip Kotler định nghĩa “Hành vi người tiêu dùng” (Gordon-Wilson, 2021) là 

“nghiên cứu về cách thức cá nhân, nhóm và tổ chức lựa chọn, mua, sử dụng và loại bỏ hàng 
hóa và dịch vụ, ý tưởng hoặc trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ”.

Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ định nghĩa “Hành vi của người tiêu dùng” là “sự tương tác 
năng động của cảm xúc và nhận thức, hành vi và các sự kiện môi trường mà con người thực 
hiện khía cạnh trao đổi trong cuộc sống của họ.”

Hiểu một cách đơn giản, nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng là phân tích các yếu tố 
tâm lý, động lực, hành vi, thói quen... tác động trực tiếp đến hành động, tần suất cũng như sự 
ưu tiên của khách hàng trong việc chọn lựa và tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ. Hiểu được 
mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng để ứng dụng vào trong Marketing sẽ giúp cho 
doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng mới, đồng 
thời, giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và thương hiệu của mình. 

Theo (Philip Kotler, Gary Armstrong, 2014) hành vi người tiêu dùng được mô tả qua 
các giai đoạn sau: môi trường, “hộp đen” của người mua và phản ứng của người mua.

Hình 1: Mô hình hành vi người tiêu dùng

(Philip Kotler, Gary Armstrong, 2014)

Hành vi của người tiêu dùng về cơ bản bắt đầu với nhu cầu. Nhu cầu có thể thuộc 
nhiều loại khác nhau, tại các thời điểm khác nhau. Hệ thống phân cấp nhu cầu do Abraham 
Maslow đưa ra phân loại nhu cầu thành năm loại: Nhu cầu cơ bản, Nhu cầu an toàn, Nhu cầu 
xã hội, Nhu cầu được tôn trọng và Nhu cầu tự hoàn thiện. Một người chuyển từ cấp độ nhu 
cầu này sang cấp độ khác, khi nhu cầu này được thỏa mãn, anh ta chuyển sang nhu cầu tiếp 
theo. Chính vì nhu cầu này mà người tiêu dùng thể hiện một số mẫu hành vi. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng có thể được nghiên cứu dưới các vấn đề sau: 
1. Yếu tố văn hoá; 2. Yếu tố xã hội; 3. Yếu tố cá nhân; 4. Yếu tố tâm lý (Philip Kotler, Gary 
Armstrong, 2014).

Khi đại dịch COVID-19 diễn ra, rất nhiều yếu tố được đề cập ở trên đã bị thay đổi, điều 
đó hình thành những xu hướng mới trong việc mua sắm hàng hoá không chỉ ở Nghệ An mà 
đối với cả Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu.

Nghiên cứu của (Paiman Ahmad và cộng sự, 2022) thu được kết quả rằng: hành vi 
người tiêu dùng trong đại dịch COVID-19 bị thay đổi đáng kể do ảnh hưởng của 5 biến số: 
hết hàng có sẵn, mua hàng bất hợp lý, tích trữ nhu yếu phẩm cho tương lai, mua trong hoảng 
loạn và tích trữ vì sợ thiếu. COVID-19 đã thổi phồng nỗi sợ hãi và hoảng sợ của mọi người, 
điều này đã khiến người tiêu dùng mua sắm một cách phi lý trí.
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(Debadyuti Das và cộng sự, 2021) cho rằng hành vi của người tiêu dùng trong COVID-19 
bị ảnh hưởng bởi 3 khía cạnh chính: Nền tảng kinh tế xã hội của người tiêu dùng; Thay đổi 
trong lối sống và Sự thích ứng trong hành vi mua. Nghiên cứu cho thấy, lối sống của người 
tiêu dùng bị thay đổi do COVID-19 làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả, phong cách sống 
và nhận thức đối với sức khoẻ và vệ sinh tăng. Trong khi đó, “Sự thích ứng trong hành vi 
mua hàng của người tiêu dùng” đã được thể hiện thông qua các yếu tố: “Xuất hiện nhu cầu 
mới cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và giải trí”, “Tạo ra nhu cầu mới cho các sản phẩm 
sức khoẻ và vệ sinh”, “Sự thay thế các hàng hoá thiết yếu hàng ngày do khả năng chi trả” và 
“Thay thế của hàng hoá thiết yếu do nhận thức đối với sức khoẻ”.

COVID-19 ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân theo nhiều cách khác nhau, làm 
chệch hướng cuộc sống bình thường của họ. Để có hiểu biết về hành vi người tiêu dùng trên 
phạm vi tỉnh Nghệ An thời kỳ hậu COVID-19, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào 4 khía cạnh: 
(1) Các vấn đề lo ngại của người tiêu dùng; (2) Thay đổi trong mua sắm, tiêu dùng; (3) Thay 
đổi trong lựa chọn kênh mua sắm và tần suất mua sắm; (4) Tần suất sử dụng và mức độ tin 
tưởng đối với các kênh truyền thông.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Quá trình khảo sát của nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn chuẩn 

bị và Giai đoạn Khảo sát chính thức.
Ở giai đoạn chuẩn bị, tác giả đã xây dựng bảng câu hỏi dựa theo nghiên cứu của Infocus 

Mekong Research (2020) về những thay đổi trong nhận thức và ý định mua sắm của người 
dân Việt Nam trong thời gian dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp. Bộ câu hỏi này được sử dụng 
để phỏng vấn ngẫu nhiên 10 người dân ở Nghệ An để thu nhận các nhận xét định tính về tính 
hợp lý và logic của bảng hỏi. Kết thúc giai đoạn chuẩn bị, tác giả đã tổng hợp được bảng hỏi 
gồm 16 câu hỏi (khi trình bày khảo sát online) và 15 câu hỏi (khi trình bày trên giấy).

Giai đoạn khảo sát chính thức được thực hiện trước tiên với việc lấy ý kiến các chuyên 
gia là Tiến sỹ, Thạc sỹ, Giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế để hoàn thiện tính logic 
của bảng hỏi. 

Cuộc khảo sát được thực hiện bằng cả phương pháp trực tuyến và trực tiếp trong 
khoảng thời gian từ 10/12/2022 đến 20/12/2022 với người dân ngẫu nhiên đang sinh sống 
và làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tập trung ở thành phố Vinh. Tổng số phiếu thu về 
được 389, sau khi loại trừ các phiếu không đảm bảo chất lượng, 351 phiếu đã được giữ lại. 
So sánh với số dân khu vực thành thị ở Nghệ An (thành phố Vinh) là 348.846 người (Thành 
Duy, 2022), số lượng mẫu điều tra chiếm 0,1% dân số.

Đối tượng nghiên cứu là công dân đang thường trú và tạm trú trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An, nhằm thu thập các dữ liệu sau: (1) Giai đoạn vòng đời gia đình; (2) Tình trạng công việc; 
(3) Thu nhập bình quân; (4) Những lo ngại sau thời gian dịch bệnh COVID-19; (5) Sự thay 
đổi trong việc tiêu dùng giỏ hàng hoá cơ bản; (6) Sự thay đổi trong lựa chọn và tần suất sử 
dụng các kênh phân phối hàng hoá; (7) Mức độ và tần suất sử dụng các kênh truyền thông; 
và (8) Lo ngại và nguyên nhân sử dụng thương mại điện tử trong mua sắm hàng hoá.

Tác giả sử dụng các phương pháp thống kê đối với từng nhóm chỉ tiêu thu được, sau 
đó so sánh, đánh giá. Cuối cùng, bằng kỹ thuật logic, kết nối vấn đề, tác giả đưa ra các giải 
pháp cho doanh nghiệp tại Nghệ An trong thời gian tới.
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3. Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu của (Deloitte, 2020) trong khoảng thời gian tháng 06-07/2020 trên hơn 

1.000 hộ gia đình tại 4 thành phố lớn: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh, đã tìm ra bốn đặc điểm chính của người tiêu dùng Việt Nam giai đoạn bình thường 
mới: (1) Tâm lý tích cực; (2) Dịch chuyển các ưu tiên trong thói quen tiêu dùng sang các mặt 
hàng thiết yếu; (3) Tăng cường sử dụng các nền tảng kỹ thuật số; và (4) Mong muốn có trải 
nghiệm mua sắm tốt hơn. Kết quả khảo sát xu hướng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
cuối năm 2022 có những điểm tương đồng và những đặc thù riêng có của địa phương.

Về đặc điểm mẫu khảo sát, trong 351 mẫu điều tra có 66,7% là nữ và 33,3% là nam 
giới. Về độ tuổi, 53,8% từ 25-34 tuổi, 35,4% từ 35-44 tuổi, 5,1% từ 45-54 tuổi, 2,6% từ 55-
65 tuổi và 7,7% ở nhóm tuổi còn lại. Về chỉ tiêu vòng đời gia đình, 50,4% người dân được 
phỏng vấn đã kết hôn và có con nhỏ dưới 10 tuổi, 26,5% đang độc thân, 17,9% đã kết hôn 
và có con từ 11-22 tuổi. Thu nhập trung bình của các mẫu khảo sát là 9,78 triệu VNĐ/tháng, 
tối thiểu là 1 triệu VNĐ/tháng và tối đa 50 triệu VNĐ/tháng, trong đó, 90,6% số người được 
hỏi đang đi làm.

Kết quả điều tra về xu hướng tiêu dùng hậu COVID-19 thể hiện trên các nội dung như sau:
3.1. Người tiêu dùng có thái độ lo ngại đối với một số vấn đề sau khi trải qua giai 

đoạn căng thẳng của dịch COVID-19
Đại dịch COVID-19 với những hậu quả khủng khiếp về cả tài chính và tính mạng đã 

khiến người dân quan tâm hơn đến những vấn đề, đặc biệt là sức khoẻ và tài chính. Theo 
khảo sát, 66,7% số người được hỏi lo ngại về việc sức khoẻ bị suy giảm, trong khi đó, 37,6% 
lo lắng về vấn đề suy thoái toàn cầu. Nền kinh tế trong nước cũng được quan tâm khi có đến 
35,9% người dân Nghệ An quan tâm đến lạm phát và 23,9% người được hỏi nghĩ rằng nền 
kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm. Những điều đó dẫn đến nguy cơ về tỷ lệ thất nghiệp 
tăng (18,8%) và ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang làm việc (9,4%).

Hình 2: Quá trình nghiên cứu của bài viết
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(Nguồn: Tác giả)

Với những lo ngại đó, người tiêu dùng ở Nghệ An cũng có nhiều thay đổi so với trước 
khi đại dịch diễn ra, biểu hiện như sau: 69,2% số người tham gia khảo sát chú ý chăm sóc 
sức khoẻ nhiều hơn, tăng hoạt động mua hàng giao tận nơi (49,6%), giảm đi du lịch (47,9%), 
hạn chế đi ăn ngoài (41,9%). Những xu hướng này đã tác động đến việc lựa chọn sản phẩm 
tiêu dùng và kênh mua sắm, được trình bày cụ thể dưới đây.

3.2. Thay đổi trong việc mua sắm, tiêu dùng các loại hàng hoá do ảnh hưởng của 
COVID-19

Với việc liệt kê 14 nhóm mặt hàng tiêu dùng và đầu tư phổ biến: Thực phẩm, Đồ uống, 
Thuốc lá, May mặc - mũ nón - giày dép, Nhà ở - chung cư, Hoá đơn điện nước, Thiết bị và 
đồ dùng gia đình, Thuốc bổ - vitamin, Các loại thuốc không kê đơn, Du lịch, Các dịch vụ giải 
trí, Phương tiện đi lại, Bảo hiểm sức khoẻ, Thị trường chứng khoán, kết quả khảo sát đã cho 
thấy các xu hướng thay đổi trong tiêu dùng rất rõ rệt ở một số mặt hàng cụ thể.

Các nhóm hàng hoá được tiêu dùng nhiều hơn do ảnh hưởng của COVID-19 bao gồm: 
Thuốc bổ - vitamin (69,2%), Các loại thuốc không kê đơn (43,6%) và Bảo hiểm sức khoẻ 
(36,75%). Điều này cho thấy người dân đã có sự đầu tư nhiều hơn về vấn đề chăm sóc sức 
khoẻ và cũng hoàn toàn phù hợp với sự lo lắng về vấn đề sức khoẻ bị suy giảm ở trên.

Trong khi đó, lại có một số nhóm hàng hoá tiêu dùng ít hơn do COVID-19 và trở thành 
xu hướng rất rõ rệt, như: Du lịch (57,26%), Các dịch vụ giải trí (52,99%). Có thể thấy rằng, 
mặc dù đại dịch COVID-19 ở Việt Nam đã bước qua giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng tâm 
lý người tiêu dùng vẫn hạn chế di chuyển và tụ tập. Nguyên nhân của sự suy giảm này có 
thể do sự lo ngại về sức khoẻ cũng như sự xuất hiện của nhiều dịch bệnh mới trong thời gian 
vừa qua,

Các nhóm hàng còn lại được xếp trong nhóm không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
Qua trao đổi với những người dân tham gia phỏng vấn trực tiếp, những mặt hàng này là hàng 
hoá thiết yếu hoặc quyết định đầu tư không phụ thuộc nhiều vào dịch bệnh, do đó, việc tiêu 
dùng tăng hay giảm không phải là hệ quả của dịch bệnh COVID-19 gây ra.

3.3. Thay đổi trong lựa chọn kênh mua sắm và tần suất mua sắm
Đối với việc mua sắm ở chợ truyền thống, 48,7% số người được hỏi cho rằng họ 

đã giảm việc sử dụng kênh mua sắm này so với trước thời gian diễn ra dịch COVID-19 

Hình 3: Những thay đổi của người tiêu dùng Nghệ An so với trước khi diễn ra  
đại dịch COVID-19
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(Nguồn: Tác giả)
Kết quả khảo sát ghi nhận việc tiêu dùng thường xuyên hơn đối với các kênh phân phối: 

Các trang thương mại điện tử (47,86%), Đặt hàng trên website nhà cung cấp (41,88%) và 
Đặt hàng trên mạng xã hội, truyền hình (42,74%) so với thời gian trước khi diễn ra đại dịch 
COVID-19. Điều này cho thấy, người dân đã làm quen với việc mua sắm trực tuyến và coi 
đây là một kênh phân phối phù hợp hiện nay. Tuy nhiên, tần suất sử dụng các kênh mua sắm 
này chưa thực sự “áp đảo” các kênh truyền thống như chợ, cửa hàng hay siêu thị với mức 
sử dụng trung bình 16,8% hàng ngày, 25,07% một vài lần trong tuần và 30,2% người mua 
một vài lần trong tháng. Có đến 27,92% số người được hỏi hiếm khi hoặc không bao giờ sử 
dụng các kênh phân phối này. Mặc dù vậy, những con số trên đây thực sự là tín hiệu mừng 
cho lĩnh vực phát triển thương mại điện tử mà Việt Nam chúng ta hoàn toàn có nhân lực đáp 
ứng được yêu cầu của thị trường mua sắm trực tuyến.

3.4. Tần suất sử dụng và mức độ tin tưởng đối với các kênh truyền thông đang sử dụng
Bảng hỏi nêu 7 kênh truyền thông được sử dụng phổ biến bao gồm: Truyền hình, 

Facebook, Báo điện tử, Radio, Báo giấy, Youtube, và Tictok để đánh giá tần suất sử dụng 
và mức độ tin tưởng về các thông tin được cung cấp đối với các kênh truyền thông này của 
người dân Nghệ An. So với kết quả khảo sát của (Deloitte, 2020) đối với người dân Việt 
Nam, kết quả thu được có nhiều điểm khác biệt. Ở khu vực đô thị, các kênh truyền thông 
được sử dụng nhiều nhất là Facebook (37%), Truyền hình (20%) và Báo điện tử (17%). Ở 
địa bàn tỉnh Nghệ An, 84,6% số người được hỏi sử dụng Facebook hàng ngày, theo sau là 
Youtube và Báo điện tử (44,44%) và Tivi (40,17%). Có đến 81,19% số người được hỏi hầu 
như không sử dụng Báo giấy (số người sử dụng hàng ngày thuộc nhóm tuổi trên 55), Radio 
cũng không được sử dụng bởi 49,57% người tham gia khảo sát. Đáng chú ý là kết quả khảo 
sát của kênh truyền thông Tictok, 39,3% số phiếu trả lời họ hầu như không sử dụng kênh này 
nhưng có đến 37,61% lại trả lời họ sử dụng Tictok hàng ngày và rất quen thuộc.

nhưng cũng có 35,89% không có thay đổi nào. Tần suất đi chợ phổ biến ở mức một vài lần 
trong tháng (32,47%), một vài lần trong tuần (29,06%) rồi kế đến mới là đi chợ hàng ngày 
(23,93%). Có thể thấy, với người dân trên địa bàn Nghệ An, mặc dù tần suất đi chợ không 
thường xuyên và có xu hướng giảm so với trước dịch COVID-19, nhưng đây vẫn là lựa chọn 
chủ yếu của người dân trong tiêu dùng.

Hình 4: Tần suất sử dụng các kênh mua sắm trên địa bàn Nghệ An
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Mặc dù vậy, tần suất sử dụng không tỷ lệ thuận với mức độ tin tưởng đối với các kênh 
truyền thông đó. Các kênh truyền thông được tín nhiệm nhất là Truyền hình (51,28%), Báo 
giấy (31,6%) và Radio (29,06%) mặc dù đây không phải là các kênh truyền thông được sử 
dụng hàng ngày. Đáng ngạc nhiên là tỷ lệ này khá thấp đối với các kênh truyền thông đến 
từ các mạng xã hội, số người được hỏi trả lời Tin tưởng và Hoàn toàn tin tưởng các thông 
tin đến từ các kênh này khá thấp: Facebook và Tictok (5,1%), Youtube (3,4%). Đây chính là 
thách thức lớn đối với các doanh nghiệp có chiến lược phát triển kinh doanh thông qua kênh 
thương mại điện tử trong thời gian tới.

4. Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp tại Nghệ An thời kỳ hậu COVID-19
Không thể phủ nhận, đại dịch COVID-19 vừa là thách thức lớn đối với các doanh 

nghiệp và cũng tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thay đổi phù hợp với 
các xu hướng mới trong tiêu dùng của người dân. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch & Đầu tư 
Nghệ An (Văn Cương, 2022), 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh từng bước được phục hồi rõ nét và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng 
tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng ước đạt 9,23%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 
29/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy nền kinh 
tế Nghệ An đã và đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc sau đại dịch. 

Với những thay đổi về nhận thức mới, chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch 
thương mại mới trên nguyên tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc, các doanh nghiệp có thể tận dụng 
cơ hội để tạo ra thị trường mới thông qua các giải pháp về tái cơ cấu sản xuất và thay đổi sản 
phẩm. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang đứng trước cơ hội để đánh giá lại 
phương án kinh doanh, cơ cấu lại nguồn nguyên vật liệu, nguồn khách hàng trong hoàn cảnh 
có nhiều đối thủ cạnh tranh đang tạm dừng hoặc rút lui khỏi thị trường. Thương mại điện 
tử là một hướng đi không mới, nhưng cần được quan tâm đúng mức trong hoàn cảnh hiện 
nay. Kết quả cuộc khảo sát đã chỉ ra các lý do người tiêu dùng lựa chọn và tiếp tục sử dụng 
thương mại điện tử trong mua sắm hàng hoá, bao gồm: Tiết kiệm thời gian (75,2%), Giá cả 
cạnh tranh (48,7%), Có nhiều phương án thanh toán 47%) và Kịp thời cập nhật các chương 
trình khuyến mãi (44,4%). Đây chính là các gợi ý cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của khách hàng và tăng doanh thu trong kinh doanh.

Tuy nhiên, sức ép của dịch bệnh cũng khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó 
khăn, đặc biệt với các ngành đặc thù như Du lịch, Hàng không hay các Dịch vụ giải trí. Tính 
chung 11 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 2.954,2 nghìn lượt người, gấp 21,1 
lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa 
xảy ra dịch COVID-19 (Tổng cục thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 
tháng năm 2022, 2022). Các doanh nghiệp khác cũng gặp khó khăn về thị trường, nguồn thu, 
dòng tiền dẫn đến số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 
24,3%; bình quân một tháng có 12 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Kết quả khảo 
sát cũng chứng minh cho ta thấy điều đó đối với người tiêu dùng tỉnh Nghệ An. 

Mặc dù có xu hướng chuyển dịch tiêu dùng thông qua các kênh thương mại điện tử, 
nhưng mức độ tin tưởng vào các kênh truyền thông qua mạng Internet lại không cao, doanh 
nghiệp gặp khó khăn khi quảng bá thông tin đến với khách hàng mục tiêu. Kết quả khảo sát 
cho thấy, có nhiều nguyên nhân khiến người tiêu dùng Nghệ An còn e ngại khi mua sắm 
thông qua các phương tiện điện tử. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là lo lắng về chất lượng 
hàng hoá không đảm bảo (70,9%), hàng hoá không phù hợp với nhu cầu vì không được trực 
tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi mua hàng (54,7%), giao hàng chậm, phát sinh lỗi trong 
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quá trình vận chuyển (31,6%) hay bị tiết lộ thông tin cá nhân (30,8%). Để giải quyết được 
các vấn đề trên và chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, doanh nghiệp cần nỗ lực thay 
đổi trong quy trình kinh doanh và đề ra các giải pháp thiết thực.

5. Giải pháp cho các doanh nghiệp
Để đáp ứng xu hướng thay đổi hành vi mua của người tiêu dùng, tiêu thụ được sản 

phẩm, dịch vụ, tạo sự tăng trưởng doanh thu và có lợi nhuận, các doanh nghiệp có thể xem 
xét một số giải pháp sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp cần tập trung tăng cường, mở rộng sản xuất các mặt hàng thiết 
yếu, đặc biệt là các mặt hàng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho người tiêu dùng để thu hút thêm 
nguồn khách hàng mới. Kết quả khảo sát cho thấy, với tâm lý lo ngại sức khoẻ suy giảm, 
người tiêu dùng chú ý chăm sóc sức khoẻ nhiều hơn, mua nhiều loại thuốc bổ và vitamin 
hơn trong khi du lịch, giải trí và ăn ngoài có xu hướng giảm. Với xu hướng tiêu dùng xanh, 
doanh nghiệp cần chú trọng thay đổi quy trình sản xuất, hướng tới việc sản xuất những sản 
phẩm xanh, thân thiện với môi trường, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên và sức khoẻ con người. Làm được điều này, doanh nghiệp sẽ đáp ứng được thị 
hiếu mới của khách hàng và có hướng phát triển bền vững trong tương lai, tiến lên các nấc 
thang cao hơn trong chuỗi giá trị và đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm. Ngoài ra, doanh 
nghiệp cũng cần có những biện pháp để bảo vệ thương hiệu trước những loại hàng nhái, hàng 
giả như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cung cấp thông tin nhận diện cho khách hàng để xây dựng 
niềm tin vào chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh phân phối ở các kênh truyền thống như chợ, các cửa 
hàng vì đây vẫn là thói quen tiêu dùng quen thuộc của người tiêu dùng địa bàn tỉnh Nghệ An 
mặc dù có giảm so với trước đại dịch. Song song với kênh truyền thống, doanh nghiệp nên 
phát triển thêm các kênh bán hàng trực tuyến, bắt kịp với xu hướng tiêu dùng mới như: tạo 
website, fanpage bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh tiêu thụ qua các trang thương mại điện tử 
uy tín. Kênh phân phối này cần chú trọng vào thời gian giao hàng nhanh chóng, thanh toán 
thuận tiện, chế độ hậu mãi tốt và cam kết bảo mật thông tin để xoá bỏ sự e ngại của khách 
hàng, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong thời đại công nghệ số như hiện 
nay, việc mua hàng từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, thậm chí là từ nước ngoài đã trở nên 
dễ dàng thì đây là hướng đi tất yếu cho doanh nghiệp.

Thứ ba, doanh nghiệp cần có sự nhạy bén trong việc lựa chọn kênh truyền thông phù 
hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu và có liều lượng giải trí tốt để thu hút khách hàng. 
Với kết quả khảo sát cho thấy khách hàng sử dụng các kênh truyền thông trên Internet như 
Facebook, Youtube, Tictok thường xuyên nhưng mức độ tin tưởng không cao, các doanh 
nghiệp cần có sự thận trọng trong lựa chọn thông điệp quảng cáo: chính xác, đúng sự thật 
và phù hợp với chất lượng sản phẩm. Hơn lúc nào hết, với sự cạnh tranh khốc liệt và những 
thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, Quy luật 80/20 trong kinh doanh cần 
được coi là tôn chỉ hoạt động: 80% doanh thu của công ty đến từ một bộ phận 20% khách 
hàng cũ và chỉ 20% doanh thu đến từ 80% khách hàng còn lại. Giải pháp này sẽ tạo nên thiện 
cảm và niềm tin đối với khách hàng, khuyến khích họ tiếp tục lựa chọn sản phẩm và thương 
hiệu trong lần mua hàng kế tiếp.

Thứ tư, doanh nghiệp cần chú ý và có biện pháp ổn định tâm lý người lao động, để họ 
yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến lâu dài. Mặc dù COVID-19 đã bước qua giai đoạn 
căng thẳng nhất nhưng người lao động vẫn lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, 
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lạm phát và thất nghiệp như kết quả thu được từ khảo sát. Trong thời điểm này, vai trò của 
Công đoàn doanh nghiệp cần được thể hiện rõ nét, đặc biệt quan tâm tới đối tượng người lao 
động dễ tổn thương như: lao động lớn tuổi, lao động nữ, lao động di cư. Đội ngũ người lao 
động ổn định chính là nguồn lực quan trọng nhất, có vai trò quyết định đến sự phát triển và 
lợi nhuận của doanh nghiệp.

6. Kết luận
Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và 

bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp trong hoạt động thương mại, cần thêm một số 
giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành như: Hỗ trợ các hoạt động thương 
mại trực tuyến diễn ra thuận lợi; Có chính sách ưu đãi về thuế, thủ tục hành chính, giải pháp 
công nghệ...giúp doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh: Xử lý nghiêm 
các trường hợp lấy cắp thông tin người dùng, sản xuất - lưu thông hàng giả, hàng kém chất 
lượng; Xây dựng các quy định pháp lý về sản xuất và tiêu dùng xanh nhằm phát triển bền 
vững nền kinh tế;...

Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở Việt Nam vẫn còn 
diễn ra phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, Chính 
phủ doanh nghiệp và người dân Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng đều đang rất 
nỗ lực để đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có, hứa hẹn nền kinh tế sẽ sớm phục hồi và có 
những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cần có sự nhìn nhận 
nghiêm túc về sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và kịp thời đề ra những giải pháp nhằm 
tăng doanh thu và đảm bảo sự phát triển bền vững.
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Abstract: Vietnam is facing the risk of energy crisis in the future because 
of a mismatch between energy demand and energy supply. The heavy reliance 
on imported energy sources also challenges the national energy security. The 
economic development doesn’t go hand on hand with environmental sustainability, 
putting the country at the risk of not completing its international commitment. As 
energy consumption at household level accounts for a big part of total energy 
consumption, it is therefore necessary to reduce energy consumption at household 
level. Vietnam government has been considering the purchase of energy-efficient 
home appliances to be solution to energy-related problems. During the Covid 
- 19 pandemics, consumers are expected to use more electricity for their usual 
routine activities due to mandatory social distancing, resulting in higher energy 
consumption. Following Covid - 19, the understanding of factors that have the 
strongest influence on the purchase of energy-efficient household appliances in 
Vietnam is increasingly important. As there is a dearth of research on purchase 
behavior of energy-efficient appliances in Vietnam, the aim of this research is to 
provide a comprehensive review of relevant references, then point out problems 
which require immediate attention, and later propose a predicting model of 
purchase intention of energy-efficient home appliances in Vietnam by integrating 
the consumer perceived value theory and the knowledge - attitude - behavior 
model. 

Keywords: Consumer behavior, Consumer perceived value, Energy 
efficiency, Environmental knowledge, Energy saving. 
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NGHIÊN CỨU VỀ Ý ĐỊNH MUA CÁC THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN GIA ĐÌNH 
TẠI VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP GIỮA LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ 

TIÊU DÙNG VÀ LÝ THUYẾT KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - HÀNH VI 

Tóm tắt: Việt Nam đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong tương lai 
do mất cân đối giữa cung và cầu năng lượng. Việc phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng 
nhập khẩu cũng đặt ra những thách thức đối với an ninh năng lượng quốc gia. Phát triển 
kinh tế không đi đôi với bền vững môi trường đang đẩy Việt Nam vào nguy cơ không thực 
hiện được các cam kết quốc tế. Do mức tiêu thụ năng lượng ở cấp hộ gia đình chiếm một 
phần lớn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng, do đó cần phải giảm mức tiêu thụ năng lượng 
ở cấp hộ gia đình. Chính phủ Việt Nam đã và đang coi việc mua các thiết bị gia dụng tiết kiệm 
năng lượng là giải pháp cho các vấn đề liên quan đến năng lượng. Trong đại dịch Covid - 
19, người tiêu dùng đã sử dụng nhiều điện hơn cho các hoạt động thường ngày do bắt buộc 
phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện hơn. Sau Covid-19, việc 
tìm hiểu các yếu tố có ảnh hưởng đến việc mua thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng tại Việt 
Nam ngày càng quan trọng và cấp bách. Tuy nhiên, nghiên cứu về hành vi mua các thiết bị 
tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam còn hạn chế. Do vậy, mục đích của nghiên cứu này là cung 
cấp một sự đánh giá tổng quan về các nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực này, từ 
đó chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu và đề xuất một mô hình dự đoán ý định mua các thiết 
bị tiết kiệm điện gia đình tại Việt Nam bằng cách tích hợp lý thuyết giá trị tiêu dùng và mô 
hình kiến thức - thái độ - hành vi. 

Từ khóa: Giá trị tiêu dùng, Hành vi người tiêu dùng, Kiến thức về môi trường, Sử dụng 
năng lượng hiệu quả, Tiết kiệm năng lượng.

1. Introduction 
1.1. Research context
Before Covid-19, Vietnam has a high and consistent economic growth with an annual 

economic growth of 6.4% (Nguyen et al., 2017e). Vietnam was one of the most vulnerable 
countries impacted by the Covid-19 pandemic for two reasons. First, the Vietnamese 
economy has a close tie with China as China is currently the second largest export market of 
Vietnam and many manufacturing industries in Vietnam are importing materials mainly from 
China. Second, due to sharing a long geographical border with China and limited healthcare 
resources, Vietnam had a higher possibility of having Covid - 19 imported cases as well as 
high risk of transmission at the community scale (Tran et al., 2020). However, despite all of 
these difficulties, Vietnam finished 2020 and 2021 as an economy star because it was one of 
the only economies to have a record of two consecutive years of growth since the outburst of 
the Covid - 19 pandemics. The fast economic development, along with the high urbanization 
process, rapid industrialization and population growth has raised the energy demand for 
industries, transportation and domestic activities (Nguyen, 2015). Vietnam is facing two 
key energy-related issues. First, domestic energy demand is exceeding the domestic energy 
supply. Vietnam will lose its domestic balance, putting pressure on the national energy 
security (Luong et al., 2021). National electricity demand grew at an average rate of 10% 
per year from 2016 to 2020 and is expected to grow at a rate of 8% per year over the period 
of 2021 - 2030 (Shigeru and Han, 2019). Vietnam has potential energy resources, but this 
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resource is increasingly depleted, so since 2015, Vietnam has had to import electricity from 
other countries. According to forecasts, along with economic growth, in 2025, nearly 49% of 
electricity demand in Vietnam will be met through imports (Anh et al., 2020). Dependence 
on imported electricity leads to an increase in electricity costs as well as a threat to national 
energy security. Large electricity consumption also leads to the risk that Vietnam will not be 
able to fulfill its commitments to reduce greenhouse gas emissions and climate change under 
international agreements (Nguyen, 2015). 

The second problem energy industry in Vietnam is facing is low level of energy 
efficiency. Energy-saving behaviors are divided into two types, commonly known as energy 
efficiency investment and energy curtailment behavior (Yue et al., 2013, Han and Cudjoe, 
2020, Trotta, 2018, van den Broek et al., 2019). The distinction is made based on whether 
the effort requires monetary investment. Energy saving behaviors involves repetitive efforts 
but no monetary investment. Daily energy behavior is measured by better energy behavior, 
for example, put a lid on saucepan while boiling and curtailment of comfort behavior, for 
instance, wearing a jumper instead of turning up the heater (Yue et al., 2013, Trotta, 2018, 
van den Broek et al., 2019). Thus, daily energy behavior is habitual and has automatic nature. 
However, energy curtailment behaviors require a change in lifestyle. Energy efficiency is 
divided into two forms, commonly understood as the purchase of energy-saving appliances, 
such as LED lights and energy efficient retrofits measure investment which requires more 
investment in money and time, for instance, installing an insultation system for a building. 
In Vietnam, the energy efficiency is low due to the old, outdated equipment, which consumes 
power has not been replaced and the community has low level of knowledge and awareness 
of saving electricity in daily life (Nguyen, 2015). A number of risks are associated with 
using energy inefficiently, including climate change, depletion of energy resources, fuel 
poverty and negative indoor environmental conditions (Iweka et al., 2019). Based on the 
Vietnam Energy Overview Report 2019 of the Ministry of Industry and Trade, an investment 
in energy efficiency is a measure to save electricity costs in the long run (Nguyen et al., 
2019). However, Urban and Scasny (2016) unveiled rebound effect which may occurs when 
the money saved by reducing energy consumption is spent on energy-intensive appliances, 
hence increasing overall energy use. Besides, rebound effect also refers to a situation in 
which people increase energy consumption after buying energy-saving technology (Urban 
and Scasny, 2016; Gao et al., 2017). 

Manufacture, household activities and transportation are among the sectors that 
consume the most electricity. In 1990, the energy consumption of Vietnamese households 
accounted for 63% of the total energy consumption because the majority of households 
used biomass fuel for cooking. This share will decrease to 23.2% in 2017 and 20.6% in 
2050 because under the impact of economic development, modern fuels with higher energy 
efficiency have replaced biomass energies (Luong et al., 2021, Nguyen, 2015, Nguyen et 
al., 2019). Awareness of the risk of electricity shortage in the future, Vietnam policy makers 
have taken numerous measures to reduce electricity consumption. The most prominent legal 
interventions so far are the Law on Economical and Efficient Use of Energy, launched in 2011 
and the National Target Program on Economical and Efficient Use of Energy for the period 
of 2019-2030. The Law on Economical and Efficient Use of Energy provides a solid legal 
basis for the implementation of efficient energy production activities while the goal of the 
National Target Program aims to improve energy efficiency of organizations, communities 
and individuals (moj.gov.vn, 2010). 
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1.2. Research gap 
During the Covid - 19, households consumed more electricity for their daily routine 

activities due to mandatory social distancing requirement, causing higher level of energy 
consumption which largens the gap between energy demand and energy supply (Ahmad et 
al., 2022). Several scholars assert that using energy - efficient products provide more potential 
for electricity savings, compared to energy curtailment behavior (Oikonomou et al., 2009). 
After Covid - 19, this energy mismatch has urged the need to investigate the intention to 
purchase energy - efficient household appliances. Households are consuming energy heavily 
in daily activities and exploring factors underlying their intention to incorporate energy-
saving appliances in their daily life can help provide significant guidelines and insights 
for policy makers to design appropriate campaigns and interventions to encourage energy 
conservation practices. 

Empirical studies related to energy conservation behaviors in Vietnam households are 
limited. Research has flourished in recent years assessing the implementation and influence 
of policies that promote energy conservation behaviors and energy efficiency (Nguyen, 2015; 
Nguyen, 2019; Phan et al., 2020) but the research stream on purchase of energy - efficient 
household appliances are scarce. Research stream on the purchase of energy - efficient 
household appliances could be divided into two sub-streams. One stream concentrate on the 
purchase behavior of energy - efficient appliances in general (Nguyen et al., 2017a, Nguyen et 
al., 2017b, Nguyen et al., 2016, Nguyen et al., 2017c, Nguyen et al., 2017d, Thanh Nguyen et 
al., 2021) while the other stream revolves around the purchase of energy - efficiency labelled 
appliances (Luong et al., 2021). On the global scale, within research about the purchase of 
energy - efficiency labelled appliances, scholars focused on research about antecedents of 
this purchase (Hossain et al., 2022a, Hossain et al., 2022b), barriers to this purchase (Joshi 
et al., 2019) and drivers of repurchase behavior (Issock Issock et al., 2019, Issock Issock et 
al., 2020). Nonetheless, factors driving the purchase of energy efficiency labelled appliances 
in Vietnam remain largely unexplored. Another gap in literature is the role of product 
categories hasn’t been unveiled although several studies have suggested product categories 
may have a moderating effect on the tested models (Hossain et al., 2022b, Taufique et al., 
2016). Household appliances are usually divided into major/ white appliances, including 
energy consuming appliances such as refrigerator, washing machine, air-conditioner and 
small appliances such as hair dryer, microwave... (Trotta, 2018). 

A wide variety of theories have been used to explain the purchase of energy efficient 
appliances, including both rational choice - based theories such as theory of planned behavior, 
theory of reasoned action and motivation choice-based theories such as value - belief - norm 
theory, norm activation model. Researchers have admitted that using a combined theory 
would increase the explaining power of research model. Nonetheless, little research has paid 
attention to using a combination of consumer perceived value and knowledge - attitude - 
behavior model. 

1.3. Research objective
The purpose of this research is to collect and synthesize previous studies to provide an 

overview of literature on the field of purchase of energy - efficiency household appliances to 
justify the choice of using a consumer perceived value extension of the knowledge - attitude 
- behavior model to predict consumers’ purchase intention of energy - efficiency household 
appliances. This research investigates purchase intention instead of actual purchase behavior 
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because purchase intention has been proved to be the strongest predictor of actual behavior 
(Ajzen, 1991), also, household appliances, especially major appliances usually have a long 
lifespan, making it difficult to conduct the longitudinal study to measure actual purchase 
(Mills and Schleich, 2010, Gaspar and Antunes, 2011). 

2. Literature review 
2.1. Research model and hypotheses development 
Decade’s worth of research has employed rational choice - based theory to examine 

purchase behavior of energy - efficiency appliances. Researchers followed rational choice-
based theory view energy conservation as outcome of a rational process in which consumers 
will evaluate benefits and costs associated with energy conservations. Rational choice-based 
models which have been intensively cited in the field of energy consumption behaviours are 
the Theory of Planned Behaviour (Tan et al., 2017, Hossain et al., 2022a), Theory of Reasoned 
Action (Zainudin et al., 2014, Ha and Janda, 2012), Knowledge - Attitude - Behaviour model 
(Nguyen et al., 2017a, Hossain et al., 2022b) and Technology Acceptance Model (Hua and 
Wang, 2019). Another theory follows the cognitive approach is attitude - behavior theory 
(Issock Issock et al., 2018, Issock Issock and Muposhi, 2022) which highlights consumers 
will pay attention to energy - efficiency labelled appliances if they have a positive attitude 
towards eco-labels. 

The second approach to the purchase of energy - efficient appliances is motivation 
approach which bases on moral choice. Well-known moral choice - based theories used 
are the Value - Belief - Norm theory (Nguyen et al., 2017a, Nguyen et al., 2017c), Norm 
Activation Model (Wang et al., 2018), Comprehensive Action Determination Model (van 
den Broek et al., 2019). These moral choice - based theory explained the purchase of energy 
- efficient appliances are not always a result of a rational and planned process but could be 
caused by consumers’ concern for the environment. 

The third approach is combining both perspectives which is the choice of this research. 
This study will incorporate consumer perceived value into the mode of knowledge - attitude 
- behavior with an additional variable of trust in energy - efficient labels for several reasons. 
First, lack of knowledge has been identified as one of the major barriers to the purchase 
of energy - efficient appliances in Vietnam (Nguyen et al., 2018, Nguyen et al., 2017e). 
Existing researches have confirmed environmental knowledge has positive effect on purchase 
intention (Jamil et al., 2022). However, many consumers with environmental knowledge 
did not report trust in energy - efficiency labels (Issock Issock et al., 2020) despite of the 
statistically significant positive relationship between trust and purchase intention. Thus, the 
influencing mechanism of environmental knowledge on trust in energy - efficiency labels 
should be explored further. In the context of the purchase of energy - efficient household 
appliances, trust in energy - efficient labels have a crucial role because consumers cannot 
evaluate the energy - efficiency attributes through tangible features such as size, shape, color, 
package (Issock Issock et al., 2018). 

Although rational choice-based theories, such as the theory of planned behavior, theory 
of reasoned action, technology acceptance model have been widely cited in the current 
literature, theory of consumption value developed by Sheth et al. (1991) can explain better 
the purchase of some products in comparison with the theory of planned behavior and the 
theory of reasoned action (Wen and Noor, 2015). Because of its integrated nature, making it 
more appropriate to explain the consumer decision - making process related to the purchase 
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of energy - efficiency appliances. On the basis of the theory of consumption value, Sweeney 
and Soutar (2001) later introduced consumer perceived value model (PERVAL) which 
focused on values perceived from the consumption of durable goods, for instance, cars, home 
appliances. According to PERVAL theory (Sweeney and Soutar, 2001), consumers have four 
perceived values, namely perceived quality or perceived functional value, perceived price or 
perceived economic value, perceived social value and perceived emotional value. 

Perceived quality or perceived functional value refers to the perceived utility of a 
product to achieve the core utilitarian or physical performance. Economic value is coined 
as how satisfactory a product is, based on the monetary or non - monetary (time and effort) 
costs spent in acquiring it. Social value is described as the perceived social utility of a product 
to improve the consumer’s social self - image and association with one or more specific 
social groups. Emotional value could be understood as the perceived utility that consumers 
associate with the ability of energy - efficient appliances to stir up feelings or affective 
states (Sweeney and Soutar, 2001). As energy - efficient appliances consumption usually 
entails positive environmental protection, environmental value has been included as an extra 
dimension of consumer perceived value of energy - efficient appliances (Zhang et al., 2020). 

2.1.1. Knowledge and consumer perceived value 
Environmental knowledge can be defined as an individual’s understanding and knowledge 

of the environment and related issues (Mostafa, 2007, White et al., 2019). Environmental 
knowledge can be divided into general environmental issues or context - specific knowledge. 
Context - specific knowledge has a stronger predictive power than general knowledge. One 
possible explanation for this is an evaluation of a specific environmental problem is more 
effective than a general evaluation of environmental problems (Issock Issock et al., 2019). 
This research uses two dimensions of knowledge, namely knowledge of energy - efficient 
appliances and knowledge of energy - efficient label. When consumers have knowledge 
of energy efficiency appliances, they understand the product environmental benefits of the 
products (Ha and Janda, 2012). Similarly, when consumers have knowledge of energy - 
efficient label, they understand the meaning and trust the information presented (Taufique et 
al., 2016). We propose that consumers with knowledge of energy - efficient appliances and 
knowledge of energy - efficient labels will be likely to be able to perceive energy - efficient 
appliances use more advanced technology which can have better quality (perceived quality 
value). Energy - efficient appliances are usually more expensive than conventional products 
but consumers with knowledge will perceive its long-term saving on their utility bills 
(perceived price value) (Zhang et al., 2020). As Vietnam is a collectivistic culture, consumers 
with knowledge of energy - efficient appliances and knowledge of energy - efficiency label 
are likely to know that environmental benefits of the energy - efficient appliances will be 
good for the social environment (perceived social value) (Luong et al., 2021). Moreover, 
due to high product technology, energy - efficient appliances usually bring more comfort 
to consumers. Consumers with knowledge of energy - efficiency will be likely to perceive 
this comfort level. Additionally, as media and publicity usually promote the environmental 
feature of green products, consumers with knowledge will perceived environmental value 
of energy - efficient appliances (perceived environmental value). Following hypotheses are 
postulated:

Knowledge of energy - efficient appliances have a positive effect on perceived quality value 
Knowledge of energy - efficient appliances have a positive effect on perceived price value 
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Knowledge of energy - efficient appliances have a positive effect on perceived social value 
Knowledge of energy - efficient appliances have a positive effect on perceived emotional value 
Knowledge of energy - efficient appliances have a positive effect on perceived environmental value 
Knowledge of energy - efficiency labels have a positive effect on perceived quality value 
Knowledge of energy - efficiency labels have a positive effect on perceived price value 
Knowledge of energy - efficient labels have a positive effect on perceived social value 
Knowledge of energy - efficient labels have a positive effect on perceived emotional value 
Knowledge of energy - efficient labels have a positive effect on perceived environmental value 
2.1.2. Consumer perceived value, attitude and trust in energy - efficiency label 
Past literature has identified relationships between consumer perceived value and 

attitude towards energy - efficient appliances (Zhang et al., 2020). Recent literature unveiled 
relationships between perceived value and trust in energy - efficiency labels although there 
is a conflict among research results (Issock Issock et al., 2020, Si-Dai et al., 2021, Jamil et 
al., 2022). Therefore, the hypotheses below are developed: 

Perceived quality value has a positive effect on attitude towards purchase of energy - 
efficient appliances 

Perceived quality value has a positive effect on trust in energy - efficiency labels 
Perceived price value has a positive effect on attitude towards purchase of energy - 

efficient appliances
Perceived price value has a positive effect on trust in energy - efficiency labels
Perceived social value has a positive effect on attitude towards purchase of energy - 

efficient appliances
Perceived social value has a positive effect on trust in energy - efficiency labels
Perceived emotional value has a positive effect on attitude towards purchase of energy 

- efficient appliances
Perceived emotional value has a positive effect on trust in energy - efficiency labels
Perceived environmental value has a positive effect on attitude towards purchase of 

energy - efficient appliances 
Perceived environmental value has a positive effect on trust in energy - efficiency labels
2.1.3. Attitude, trust and purchase intention
Attitude could be defined as an individual’s positive or negative feeling towards a 

particular behaviour (Ajzen and Fishbein, 1980). Attitude reflects the positive or negative 
evaluation of an individual’s perception of energy conservation behaviours. Existing literature 
highlighted the significant relationship between attitude and behavioral intention concerning 
energy saving behaviors (Liu et al., 2020, Gao et al., 2017, Zhao et al., 2019). Therefore, the 
following hypothesis is formulated:

Attitude towards purchase of energy - efficient appliances have a positive effect on 
purchase intention of high-class energy - efficiency labelled appliances 

Trust in energy - efficiency labels or green consumer trust is coined as the consumer’s 
expectation that the environmental information on these labels will fulfill the promise made 
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(Taufique et al., 2016). The power of trust in shaping purchase intention of energy - efficient 
labelled appliances have been evidenced by empirical studies (Jamil et al., 2022, Issock 
Issock et al., 2018, Si-Dai et al., 2021).

Trust in energy - efficiency labels have a positive effect on purchase intention of high-
class energy - efficiency labelled appliances 

2.1.4. The moderating effect of product category on the relationships in the model 
Pro - environmental research has suggested the moderating effect of product category 

(major vs. small appliances) in relation to models explaining purchase behavior of energy - 
efficient appliances (Hossain et al., 2022a, Hossain et al., 2022b, Taufique et al., 2016, Issock 
Issock et al., 2018). However, to the best of current knowledge, limited attempts have been 
made to examine the moderating effect of product category on the relationships between 
consumer perceived value and attitude. In order to address this research gap, the following 
hypothesis is formulated:

Different product categories moderate all the relationships between consumer perceived 
value and attitude towards purchase of energy - efficient appliances

2.2. Research approach 
2.2.1. Sampling and data collection
Research sample will include consumers with an interest in energy - efficient labelled 

appliances. Consumers will be asked whether they are at least 18 years old and they have 
purchased energy - efficient labelled appliances in the last 5 years. Since 2017, a number 
of household appliances sold in Vietnam market must have an energy - efficiency labels 
affixed to them. Quota sampling would be used to select research participants based on 
selected criteria of gender, age, income and education level. Participants will be recruited on 
a voluntary basis. Data will be collected in 2 big cities: Hanoi and Ho Chi Minh city, which 
are known as the capital and economic hub of Vietnam respectively. Selection of these cities 
is appropriate because consumers and households here are usually aware of environmental 
and energy-saving issues. They also have stronger financial resources to afford energy-
efficient appliances. 

As the pandemic outbreak has just been under controlled and the society reverts back to 
normality recently, both online and direct questionnaire survey will be carried out. Research 
assistants will be professionally trained to collect data at 5 largest electronic stores in Hanoi 
and Ho Chi Minh city. Besides, an online survey will be created using Google Form or Survey 
Monkey. This survey link will be uploaded to social media or emailed to representatives of 
households. Personal information of research participants is kept confidential and participants 
have the right to withdraw from the study anytime. Research participants are encouraged to 
fill out the survey at the research setting with the support of research assistants or they can 
choose to fill in the survey by themselves and research assistants will contact them later to 
collect the complete survey form.

2.2.2. Measurement of the constructs 
The constructs used in this study are measured by a five-point Likert scale, ranging 

from strongly agree (5) to strongly disagree (1) as this scale has been proved to be effective 
in non-US setting (Taufique et al., 2016). The items used to measure the constructs were 
adapted from existing studies that have demonstrated high levels of scale reliability and 
validity. Variables and their measurement items are summarized in table 1. 
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Table 1. Summary of variables and their measurement items

Variable Measurement items Source
Knowledge of 
energy efficiency 
appliances

1. I am familiar with energy efficient appliances
2. I am knowledgeable about the environmental impact  
 of energy efficient appliances 
3. I am knowledgeable about energy efficient appliances 
4. I know how to select products that reduce the amount  
 of electricity consumption

 (Ha and Janda, 
2012); 

Knowledge of 
energy efficiency 
labels 

1. I know the meaning of the term “recycled”
2. I know the meaning of the term “enegy-efficiency”
3. I know the meaning of the term “eco-friendly”
4. I am knowledgeable about the energy saving phrases and 
symbols on product packaging

Mostafa (2007); 
Taufique et al. 

(2016)

Perceived quality 
value

1. Energy-saving appliances have advanced technology 
2. Energy-saving appliances have good functions
3. Energy-saving appliances have consistent quality 
4. Energy-saving appliances are well made 

Sweeney and 
Soutar (2001)

Perceived price 
value

1. Energy-saving appliances are reasonably priced
2. Energy-saving appliances offer value for money
3. Energy-saving appliances are economical in the long run

Sweeney and 
Soutar (2001)

Perceived 
emotional value 

1. I enjoy using energy-saving appliances
2. Using energy-saving appliances makes me feel good 
3. Using energy-saving appliances gives me pleasure 

Sweeney and 
Soutar (2001)

Perceived social 
value 

1. Using energy-saving appliances would improve the way 
I am perceived 
2. Using energy-saving appliances would make a good 
impression on others 
3. Using energy-saving appliances would help me to feel 
acceptable by others 
4. Energy-saving appliances would give their owner social 
approval

Sweeney and 
Soutar (2001)

Perceived 
environmental 
value 

1. The use of energy-saving appliances contributes to the 
prevention of climate warming 
2. The use of energy-saving appliances contributes to the 
reduction of environmental pollution
3. Overall energy-saving appliances are environmentally 
friendly 

Zhang et al. 
(2020)

Attitude towards 
purchase of 
energy-efficiency 
appliances

1. I like the idea of energy-efficient home appliances
2. It’s important to me whether a home appliance is energy-
efficient or not 
3. I prefer an energy-efficient appliance above those that 
are not energy-efficient 
4. I have a favorable attitude towards purchasing energy-
efficient home appliances 

Ha and Janda 
(2012)
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Trust in energy-
efficiency labels 

1. I believe that the energy-efficiency claims on home 
appliances are generally reliable 
2. I think that the energy-efficiency labels on home 
appliances are generally dependable
3. Overall, I believe that the energy-efficiency claims 
related to electronic home appliances are trust worthy
4. I believe energy efficiency certifications on home 
appliances are delivered by renowned experts and 
institutions 
5. I believe energy efficiency labels go through a systematic 
inspection before being affixed to the home appliance

Taufique et al. 
(2016)

Purchase 
intention of 
high energy-
efficient labelled 
appliances 

1. The probability that I will purchase highly rated energy-
efficient home appliances is very high 
2. I am willing to purchase home appliances that have 
highly rating class
3. I will make an effort to purchase home appliances that 
have highly rating class 
4. I intend to buy home appliances that have highly rating 
class the next time I make a purchase

Yadav and 
Pathak (2017)

Source: Compiled by the author
3. Results and discussion
Based on the rationale of these above hypotheses, a proposed model can be established 

as the following to test all hypothesized relationships: 
Figure 1. Proposed conceptual model

Source: Compiled by the author
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This study has carried out a desk research based on prior works to synthesize extant 
literature int the field of interest to identify knowledge gaps and suggest direction for 
future research. The authors have developed a theoretical model and testable hypotheses. 
However, this study has not conducted an empirical research yet, so proposed hypotheses 
are not confirmed. Therefore, an empirical research as a follow up should be undertaken 
soon. Once the research is conducted, it will contribute to the current literature of energy- 
efficiency purchase behaviors by two ways. First, it sheds a light on the relationship between 
knowledge, consumer perceived value, attitude, trust and purchase intention of high-class 
energy - efficient labelled appliances. Second, little has been known about energy - efficiency 
behavior in Vietnam, so this study will make a significant contribution. 

4. Conclusion 
This study also has a practical implication because it will provide insights into 

consumers’ motivation to buy energy - efficient appliances and give recommendations to 
policy makers on which information on energy - eficiency labels should be emphasized 
for each type of energy - efficient appliaences to promote a positive evaluation of energy 
- efficient appliances and green label trust, which in turn promote energy - efficiency at 
household level. 

To sum up, the objective of this research is to study energy purchase behaviors of 
household appliances by integrating the consumer perceived value theory with the 
knowledge - attitude - behavior model. This study will contribute to the current literature 
in two ways. First, to the author’s best knowledge, this is the first research to study energy - 
efficiency purchase behaviors by combining the theory of consumer perceived value and the 
knowledge - attitude - behaviors model. Second, it complements current literature of energy 
conservation behaviors by providing an insight into Vietnam, an emerging economy which 
is at risk of serious energy issues.
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XU HƯỚNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG 
SAU ĐẠI DỊCH VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
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Tóm tắt: Bệnh dịch Covid 19 đã được kiểm soát và các hoạt động kinh tế 
xã hội đang trở lại bình thường như trước khi có đại dịch. Bệnh dịch Covid-19 
cũng tạo ra những thay đổi trong xu hướng mua sắm của khách hàng. Do dịch 
bệnh nên xu hướng mua sắm trực tuyến đang trở nên phổ biến. Nghiên cứu này 
xem xét xu hướng mua sắm trực tuyến của khách hàng sau đại dịch. Với việc điều 
tra 400 người dân trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên một cách ngẫu nhiên tại Thái 
Nguyên, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người dân có xu hướng mua hàng trực 
tuyến nhiều hơn cũng như có nhận thức tích cực hơn về mua sắm trực tuyến. Tuy 
nhiên, người dân vẫn còn lo ngại những rủi ro khi mua hàng trực tuyến. Từ kết 
quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên nhằm nắm bắt xu hướng mới trong kinh doanh để tận dụng cơ 
hội nâng cao vị thế cạnh tranh. 

Từ khóa: Xu hướng mua sắm trực tuyến, Thái Nguyên, Covid 19

ONLINE SHOPPING TRENDS OF CUSTOMERS AFTER COVID-19 
PANDEMICS AND SOLUTIONS FOR BUSINESSES IN THAI NGUYEN 

PROVINCE

Abstract: The Covid 19 epidemic has been controlled and socioeconomic 
activities are returning to normal as before the pandemic. The Covid-19 epidemic 
also created changes in the shopping trends of customers. Due to the epidemic, 
the trend of online shopping is becoming popular. This study looks at the online 
shopping trends of customers after the pandemic. With the random survey of 400 
people aged 15 years and older in Thai Nguyen, the research results show that 
people tend to buy more online as well as have a more positive perception of 
online shopping. However, people are still concerned about the risks when buying 
online. From the research results, some solutions are proposed for enterprises 
in Thai Nguyen province to grasp new trends in business to take advantage of 
opportunities to improve their competitive position.

Keywords: online shopping trends, Thai Nguyen, Covid 19
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1. Đặt vấn đề
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Các hoạt động sản xuất kinh doanh 

đang phục hồi và trở lại bình thường. Có một số nghiên cứu đề cập đến tác động của đại dịch 
Covid đến xu hướng mua sắm trực tuyến của người Việt Nam cũng đã chỉ ra xu hướng tăng 
trưởng của mua sắm trực tuyến. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo (2020) đã đề 
cập tới ảnh hưởng của Đại dịch đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Sau khi đại dịch được 
kiểm soát thì người dân lại có xu hướng quay trở lại với các cách mua hàng truyền thống. 
Tuy vậy, thói quen mua sắm online và sự thuận tiện khi mua online sẽ là yếu tố giúp khách 
hàng duy trì thói quen mua sắm này. Hiện tại, cũng chưa có nghiên cứu nào đề cập đến xu 
hướng mua hàng trực tuyến của khách hàng sau khi đại dịch đã được kiểm soát để từ đó đưa 
ra những gợi ý quản lý cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của mình.

Bài viết này nghiên cứu xu hướng mua hàng trực tuyến của người dân trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên sau giai đoạn dịch bệnh. Bài viết sử dụng phương pháp khảo sát bảng hỏi để 
phân tích xu hướng mua hàng trực tuyến của khách hàng. Từ đó bài viết đề xuất các giải pháp 
giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. 

2. Cơ sở lý luận
2.1. Hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng
Mua hoặc mua sắm trực tuyến đề cập đến quá trình nghiên cứu và mua các sản phẩm 

hoặc dịch vụ qua Internet. Mặc dù người tiêu dùng thường mua hàng từ một cửa hàng thực 
tế, nhưng càng nhiều người tiêu dùng hoặc người mua thấy rất thuận tiện khi mua sắm trực 
tuyến. Mua sắm trực tuyến tiết kiệm thời gian vì khách hàng bận rộn đến mức không thể 
hoặc không muốn dành nhiều thời gian cho việc mua sắm.Trong khi mua sắm trực tuyến, 
mọi khách hàng đều mong muốn sự tiện lợi, nhanh chóng, lợi ích về giá cả, tiện ích so sánh 
sản phẩm. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết tất cả các nhà sản xuất lớn hiện đang cung cấp các 
kênh bán hàng trực tuyến của họ. Những nhà cung cấp này còn được gọi là cửa hàng điện tử 
và các cửa hàng bán lẻ trực tuyến.

Quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng là khá giống nhau giữa mua hàng 
truyền thống và mua hàng trực tuyến. Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt 
là công nghệ thông tin và internet đã ảnh hưởng sâu sắc và làm thay đổi các quy tắc hiện tại 
của thế giới kinh doanh nói chung và hành vi mua sắm của người tiêu dùng nói riêng. Pavlou 
và Fygenson (2006) cho rằng, có sự liên kết chặt chẽ giữa thương mại trực tuyến và hành vi 
mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin và mua sản phẩm bằng cách 
sử dụng công nghệ internet. Thương mại trực tuyến tác động đến hành vi và quyết định mua 
sắm của người tiêu dùng trên 2 khía cạnh: (1) Các nhân tố tạo động cơ thúc đẩy người tiêu 
dùng mua hàng trực tuyến; và (2) Các nhân tố làm cản trở người tiêu dùng từ mua sắm trực 
tuyến (rủi ro).

2.2. Xu hướng mua sắm trực tuyến của khách hàng
Dịch bệnh tác động rất lớn đến xu hướng mua sắm trực tuyến của khách hàng. Trước 

khi dịch bệnh xảy ra, tốc độ tăng trưởng mua sắm trực tuyến tăng trưởng. Năm 2015, thương 
mại điện tử bán lẻ Việt Nam mới chỉ đạt 5 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước thì đến năm 
2018, con số này đã đạt mức 8,06 tỷ USD (tăng 30% so với năm 2017). Sang năm 2019, 
thương mại điện tử Việt Nam chính thức vượt mốc 10 tỷ USD, đạt 11,8 tỷ USD vào năm 
2020, tiếp tục tăng lên 13,7 tỷ USD vào năm 2021 (Phan Anh, 2022). 
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Covid -19 đã tác động rất lớn với hành vi mua sắm của khách hàng. Việc thay đổi từ 
hành vi mua sắm truyền thống khi đi đến các cửa hàng, siêu thị như trước đây đã được thay 
đổi khi người dân chấp nhận việc mua hàng qua mạng như là một giải pháp hữu ích cho việc 
phòng chống lây lan dịch bệnh. Khách hàng cũng thay đổi nhận thức về mua sắm trực tuyến 
khi họ thực tế trải nghiệm sẽ nhận ra được lợi ích của mua sắm trực tuyến, các e ngại về rủi ro 
như mua không đúng hàng hóa theo yêu cầu, rủi ro về thanh toán và các mối quan tâm khác 
dần dần cũng được thay đổi khi người dân trực tiếp trải nghiệm các hoạt động mua sắm trực 
tuyến. Thói quen mua sắm trực tuyến được hình thành và tiếp tục được sử dụng sau khi dịch 
bệnh được khống chế đang là xu hướng phổ biến. Các rào cản cản trở mua sắm trực tuyến 
đã được thúc đẩy bởi đại dịch và từ đó tạo ra thói quen mua sắm trực tuyến của khách hàng.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi để thu thập số liệu. 

Nghiên cứu bảng hỏi có khả năng tìm hiểu vấn đề trong điều kiện thực tế hơn là việc nghiên 
cứu bị giới hạn trong phòng thí nghiệm hoặc trong các điều kiện giả định.

3.1. Mẫu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong số người dân từ 18 tuổi trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cỡ mẫu được xác định theo công thức Slovin như sau: 

N là số lượng người trong độ tuổi mua sắm trực tuyến từ 15 tuổi trở lên, theo thống 
kê của tỉnh Thái Nguyên có khoảng 590 ngàn người, n là cỡ mẫu, e là mức sai số cho phép 
trong trường hợp này là 5%.

Như vậy cỡ mẫu được xác định là 399 người. Để đảm bảo số lượng điều tra theo yêu 
cầu tác giả điều tra 410 người. Sau khi sàng lọc các phiếu trả lời lỗi thì số lượng phiếu được 
sử dụng là 400 phiếu.

3.2. Thang đo
Để đánh giá xu hướng đối với mua sắm trực tuyến của người dân sau đại dịch, các mục 

hỏi được sử dụng như sau: Về tần suất mua hàng trực tuyến, có một mục hỏi để hỏi người 
dân về số lần mua sắm trực tuyến trước, trong và sau đại dịch với các lựa chọn các mức: 0 
lần nào/tháng, từ 1-2 lần/ tháng, từ 3-5 lần/tháng, từ 6 lần/tháng trở lên. Phương pháp thống 
kê mô tả cũng được sử dụng để so sánh số lựa chọn theo tỷ lệ %. Ba mục hỏi được sử dụng 
để đánh giá mức độ thường xuyên của việc mua sắm trực tuyến trước và sau khi có dịch. 
Phương pháp phân tích phương sai chỉ ra sự khác biệt được sử dụng để phân tích sự khác biệt 
mức độ đồng ý của người trả lời đối với câu hỏi này. Bốn mục hỏi được sử dụng để đánh giá 
về nhận thức đối với lợi ích của việc mua sắm trực tuyến của người trả lời và sử dụng phương 
pháp thống kê mô tả để đưa ra kết luận dựa trên tiêu chuẩn. Các mục hỏi này được trích và 
điều chỉnh từ nghiên cứu của Javadi M. và cộng sự (2012). Năm mục hỏi được sử dụng để 
đánh giá về nhận thức của người trả lời đối với các rủi ro khi mua sắm trực tuyến để làm cơ 
sở đề xuất các gợi ý quản lý. Phương pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng để phân tích 
kết quả. Hai mục hỏi được sử dụng để đánh giá ý định mua hàng trực tuyến của người dân 
được trích từ nghiên cứu của Nazir, S. và đồng nghiệp (2012)..

Phương pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng để phân tích kết quả. Thang đo và tiêu 
chuẩn kết luận theo bảng 1 và 2 dưới đây.
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Bảng 1: Thanh đo được sử dụng với các mục hỏi định tính
Thang đo Mức độ đánh giá Ghi chú

5 Rất đồng ý
4 Đồng ý
3 Có hoặc không
2 Không đồng ý
1 Rất không đồng ý

Tiêu chuẩn kết luận với các mục hỏi định tính 
Khoảng đo Khoảng đánh giá Ghi chú

4,20-5,0 Rất đồng ý
3,40-4,19 Đồng ý
2,60-3,39 Có hoặc không
1,80-2,59 Không đồng ý
1,0-1,79 Rất không đồng ý

3.3. Quy trình thu thập số liệu
Phiếu điều tra được khảo sát trực tiếp người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bởi 

nhóm cán bộ khảo sát. Người trả lời được mô tả lý do tiến hành nghiên cứu này và sau đó 
được mô tả về nội dung phiếu điều tra. 

3.4. Quy trình phân tích số liệu
Số liệu sau khi điều tra sẽ được kiểm tra, mã hóa và nhập vào phần mềm. Quá trình 

kiểm tra lỗi của dữ liệu sẽ được thực hiện để loại bỏ các phần lỗi nhập liệu do kỹ thuật. Phân 
tích xu hướng của khách hàng về mua sắm trực tuyến được đánh giá dựa trên sự khác biệt về 
tuần suất mua hàng trực tuyến và mức độ đồng ý đối với câu hỏi về ý định tiếp tục mua hàng 
trực tuyến trong tương lai.Thái độ đối với mua sắm trực tuyến được đánh giá thông qua giá 
trị trung bình mức độ đồng ý với các mục hỏi trong bảng hỏi. Căn cứ vào đó để kết luận về 
những vấn đề khách hàng còn quan tâm khi mua sắm trực tuyến.

4. Phân tích kết quả 
4.1. Thông tin mẫu nghiên cứu
Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu gồm những người có độ tuổi từ 18- trên 45 tuổi. 

Trong đó số lượng nam chiếm 43,5% và nữ chiếm 56,5%. Cơ cấu độ tuổi và giới tính của 
mẫu nghiên cứu được thể hiện ở bảng dưới đây.

Bảng 2: Thông tin về mẫu nghiên cứu
Mục Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%)

Tuổi

18-20 tuổi 82 20,5
20-30 tuổi 128 32,0
31-40 tuổi 116 29.0
41-50 tuổi 74 18.5
Tổng số 400 100

Giới tích
Nam 174 43.5
Nữ 226 56.5
Tổng số 400 100.0
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4.2. Kết quả phân tích số liệu
Về hành vi đối với mua sắm trực tuyến, kết quả khảo sát được thể hiện qua bảng 3. 

Về tần suất mua hàng, trước khi có dịch tỷ lệ 81,5% người trả lời lựa chọn không mua trực 
tuyến lần nào, 14,5% lựa chọn mua từ 1-2 lần/tháng, có 3,5% người trả lời lựa chọn mua từ 
3-5 lần/tháng, và chỉ có 0,5% lựa chọn mua từ trên 6 lần/tháng. Trong giai đoạn có dịch số 
người không mua sắm trực tuyến lần nào giảm xuống còn 53%, số lượng mua trực tuyến từ 
1-2 lần/tháng tăng lên 31%, số mua từ 3-5 lần/tháng tăng lên 14% và mua trên 6 lần/tháng 
tăng lên 2%. Sau khi dịch ổn định, số lượng người không mua sắm trực tuyến là 57%, số 
lượng mua 1-2 lần/tháng còn 30%, số lượng mua từ 3-5 lần/tháng còn 11,5%, số mua trên 6 
lần/tháng 1,5%.

Bảng 3: Tần suất mua hàng trực tuyến của khách hàng

STT Nội dung khảo sát
Trước khi có dịch Khi có dịch Sau khi dịch được 

kiểm soát
Số lượng 
(người) Tỷ lệ Số lượng 

(người) Tỷ lệ Số lượng 
(người) Tỷ lệ

Tần suất mua hàng
- Không mua trực tuyến
- Mua 1-2 lần/tháng
- Mua từ 3-5 lần/tháng
- Mua trên 6 lần/tháng

326
58
14
2

81,5%
14,5%
3,5%
0,5%

212
124
56
8

53%
31%
14%
2%

228
120
46
6

57%
30%

11,5%
1,5%

Kết quả phân tích phương sai về sư khác biệt của giá trị trung bình của tần suất mua 
hàng trực tuyến cũng chỉ ra sự khác biệt giữa trước và sau khi có dịch Covid-19. Kết quả 
phân tích phương sai cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về giá trị trung bình tần suất mua 
sắm trực tuyến trước và sau khi có dịch bệnh Covid-19.

Bảng 4. Phân tích phương sai đối với tần suất mua hàng trực tuyến trước và sau khi có 
dịch Covid-19

Nhân tố
Giá trị trung bình

Kiểm định F Ý nghĩa
Trước Sau

Mức độ thường xuyên khi lựa chọn 
mua sắm trực tuyến 3.34 4.19 16.99 0.000

Kết quả phân tích phương sai về giá trị trung bình tần suất mua sắm trực tuyến trước 
khi có dịch và sau khi dịch bệnh được kiểm soát được thể hiện ở bảng số 5. Với việc người 
dân quay trở lại mua hàng theo kiểu truyền thống thì xu hướng mua hàng trực tuyến có sự 
giảm sút. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về xu hướng mua hàng trực tuyến của trước khi có 
dịch và khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bảng 5. Phân tích phương sai đối với tần suất mua hàng trực tuyến trước và sau khi 
dịch Covid-19 được kiểm soát

Nhân tố
Giá trị trung bình

Kiểm định F Ý nghĩa
Trước Sau

Mức độ thường xuyên khi lựa chọn 
mua sắm trực tuyến 3.34 4.06 15.73 0.000
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Việc phân tích về phương sai giá trị trung bình tần suất mua hàng trong thời gian dịch 
bệnh và sau khi dịch bệnh được kiểm soát chỉ ra không có sự khác biệt về giá trị trung bình 
tần suất mua hàng trực tuyến giữa lúc có dịch và khi dịch bệnh được kiểm soát. Điều này cho 
thấy khách hàng đã quen với mua sắm trực tuyến và coi đó một kênh mua sắm để mua hàng.

Đối với nhận thức về lợi ích của mua sắm trực tuyến, kết quả khảo sát chỉ ra người trả 
lời thể hiện sự đồng ý cao với các câu hỏi trong bảng hỏi. Điều này cho thấy lợi ích của mua 
sắm trực tuyến đã được khách hàng nhận diện và ghi nhận. Người trả lời đều thể hiện sự 
đồng ý ở mức cao.

Bảng 6: Nhận thức về lợi ích của mua sắm trực tuyến

STT Mục hỏi Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn
1. Mua sắm trực tuyến có thể thực hiện linh 
hoạt về thời gian và địa điểm

3,74 0,812

2. Có nhiều thông tin để lựa chọn sản phẩm 3,71 0,799
3. Tiết kiệm thời gian khi mua hàng 3,65 0,817
4. Không phải chờ đợi khi thanh toán 3,76 0,794

Đối với vấn đề rủi ro khi mua hàng, kết quả khảo sát cũng chỉ ra người trả lời băn khoăn 
về các rủi ro khi mua hàng trực tuyến thể hiện ở bảng sau đây:

Bảng 7: Nhận thức về rủi ro của mua sắm trực tuyến

STT Mục hỏi Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn
1. Khó đánh giá chất lượng sản phẩm khi mua 
sắm trực tuyến

3,48 0,826

2. Có thể không nhận đúng hàng khi mua hàng 
trực tuyến

3,53 0,833

3. Hàng không đạt chất lượng theo yêu cầu 3,42 0,837
4. Khó khăn trong việc đổi và trả hàng khi sản 
phẩm không đúng với kỳ vọng của người mua

3,67 0,801

5. Rủi ro lộ thông tin cá nhân 3,61 0,812

Người trả lời còn băn khoăn về rủi ro của việc mua sắm trực tuyến, trong đó các băn 
khoăn về việc kiểm soát chất lượng, rủi ro khi nhận được hàng không đúng yêu cầu hoặc 
chất lượng không đảm bảo, rủi ro về vấn đề đổi trả hàng khi mua không đúng sản phẩm theo 
yêu cầu của khách hàng. Đây là những vấn đề các doanh nghiệp phải quan tâm khi thực hiện 
bán hàng trực tuyến.

Về ý định mua hàng trong tương lai, kết quả khảo sát cũng chỉ ra người dân lựa chọn 
mức độ đồng ý cao với ý định tiếp tục mua hàng trực tuyến trong tương lai.

Bảng 8: Ý định mua hàng trực tuyến

STT Mục hỏi Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn
1. Sẽ tiếp tục mua hàng trực tuyến thay vì đến 
các siêu thị, chợ truyền thống

3,79 0,803

2. Tiếp tục lựa chọn mua hàng trực tuyến trong 
thời gian tới 

3,85 0,832

Kết quả khảo sát đã chỉ ra, khách hàng tiếp tục lựa chọn mua hàng trực tuyến trong thời 
gian tới. Đây cũng là xu hướng mới trong hành vi mua hàng của khách hàng do ảnh hưởng 
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của dịch bệnh nhưng khi dịch bệnh được kiểm soát thì khách hàng vẫn quen với cách mua 
sắm này. 

5. Thảo luận và gợi ý quản lý
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, người dân có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn. 

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải quan tâm tới kênh bán hàng trực tuyến vì đây là 
một trong số các kênh tiêu thụ sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Tuy nhiên, để kênh này 
phát huy hiệu quả, các doanh nghiệp cần quan tâm tới các yếu tố để giúp cho khách hàng yên 
tâm khi mua hàng trực tuyến. Từ kết quả nghiên cứu này một số gợi ý quản lý đưa ra như sau:

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức đối với kênh bán hàng trực tuyến 
và coi đây là một kênh hiệu quả để tiêu thụ hàng hóa. Liên kết với các nhà phân phối có uy 
tín để tạo niềm tin cho khách hàng đối với các kênh tiêu thụ trực tuyến. Tạo niềm tin và hạn 
chế các rủi ro xảy đến với khách hàng. Thiết lập hệ thống bảo mật thông tin của khách hàng 
để đảm bảo khách hàng yên tâm khi giao dịch mua hàng trực tuyến. Giám sát hệ thống giao 
hàng và vận chuyển để đảm bảo hàng đến tay người tiêu dùng đúng chủng loại, số lượng theo 
yêu cầu. Các hoạt động nhằm đảm bảo niềm tin khi mua hàng trực tuyến sẽ góp phần nâng 
cao hiệu quả bán hàng qua kênh này. Thêm vào đó, nhân viên giao hàng phải có trách nhiệm 
trong việc lắp đặt, vận hành thử trước khi bàn giao cho khách hàng để khách hàng yên tâm 
về hàng hóa. Xây dựng quy trình đổi hàng một cách thuận tiện để khách hàng yên tâm khi 
giao hàng có sự sai sót.

Thứ hai, cải thiện các dịch vụ phục vụ mua hàng trực tuyến của doanh nghiệp nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với khách hàng. Các dịch vụ kết nối giữa xem xét mẫu mã 
chủng loại với thủ tục thanh toán cần thuận tiện hơn. Hạn chế các bất hợp lý trong khâu đặt 
hàng để tránh việc khách hàng phải đặt đi đặt lại hoặc đặt hàng quá số lượng cần do ứng dụng 
hạn chế. Hoàn thiện các trang quảng bá trên mạng nhằm mục tiêu thu hút khách hàng mua 
sắm trực tuyến, trong đó việc tìm kiếm thông tin liên quan đến sản phẩm cần phải được thiết 
kế để khách hàng dễ dàng tiếp cận nhất đến sản phẩm mà họ muốn mua. Các trang thông 
tin quảng cáo về sản phẩm cần chi tiết và đầy đủ hơn về thông tin của sản phẩm để khách 
hàng lựa chọn và ra quyết định mua. Các sản phẩm cần phải có hướng dẫn sử dụng chi tiết 
để khách hàng có thể tự sử dụng. 
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Tóm tắt: Trong thời đại 4.0, quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng kỹ thuật 
số đang được rất nhiều các doanh nghiệp đầu tư để tiếp cận nhiều hơn với khách 
hàng. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, thái độ của người tiêu dùng với 
quảng cáo của doanh nghiệp càng tốt thì ý định mua hàng càng tăng và ngược 
lại. Trên cơ sở đó, bài viết đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của 
người tiêu dùng đối với quảng cáo, bao gồm: thông tin, tính giải trí, độ tin cậy, 
sự phiền nhiễu và sự tương tác. Từ đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp để các 
yếu tố trên có tác dụng hiệu quả đến thái độ của người tiêu dùng và thúc đẩy ý 
định mua hàng.

Từ khóa: Quảng cáo kỹ thuật số; Thái độ của người tiêu dùng; Ý định mua hàng.

ATTITUDES TOWARD DIGITAL MARKETING AND PURCHASE 
INTENTION- THE CASE OF TECHNOLOGY PRODUCT

Abstract: In the 4.0 era, advertising on digital platforms is being invested 
by many businesses to reach more customers. Many previous studies have shown 
that the consumer’s attitude to the business’s advertising affects the purchase 
intention. There for, the article has studied the factors affecting consumers’ 
attitudes towards advertising, including information, entertainment, reliability, 
distractions, and interaction. Then, the article has proposed some solutions for 
the above factors to have effective effects on consumer attitudes and promote 
purchase intention.

Keywords: Customers Attitude; Digital Advertising; Purchase Intention

1. Giới thiệu
Theo báo cáo của Datareportal thì số lượng người sử dụng internet tại Việt 

Nam tính đến tháng 1 năm 2021 là 68.72 triệu người. Do vậy, việc tiếp cận người 
tiêu dùng thông qua các kênh quảng cáo kỹ thuật số đang được các doanh nghiệp 
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phát triển, để tiếp cận tới nhiều người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên, để người tiêu dùng chấp 
nhận quảng cáo và đi đến quyết định mua hàng là một quá trình dài và chịu ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố để nội dung quảng cáo có thể truyền tải đúng và đầy đủ thông điệp sản phẩm 
đến người mua. 

Theo nghiên cứu của Carlos Flavián Blanco và cộng sự (2010) thì thái độ của người 
tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các thông tin và tính giải trí của quảng cáo, từ đó tác động đến ý 
định mua hàng. Còn nghiên cứu của Melody M. Tsang và cộng sự (2004) lại cho thấy người 
tiêu dùng cảm thấy sự phiền nhiễu của quảng cáo xuất hiện trên các thiết bị điện thoại di 
động. Ngoài các yếu tố nêu trên, Mariam El Ashmawy (2014) lại đưa thêm các yếu tố về sự 
tương tác, sự tin cậy ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo. Và theo 
kết quả của các nghiên cứu này, khi thái độ của một người đối với quảng cáo sản phẩm của 
doanh nghiệp càng tích cực thì ý định hành vi mua sắm càng cao. 

Để thực nghiệm nghiên cứu này tại Việt Nam, tác giả đã khảo sát dựa trên sản phẩm 
công nghệ. Vì ngày nay, các sản phẩm công nghệ được sử dụng rất phổ biến và là thành phần 
không thể thiếu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nghiên cứu về thái độ đối với quảng cáo ảnh 
hưởng đến ý định mua các sản phẩm công nghệ chưa được bài nghiên cứu nào đề cập đến 
trong bối cảnh ở Việt Nam.

Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo và 
từ đó có tác động như thế nào đến ý định mua hàng công nghệ? Bài nghiên cứu này sẽ được 
thực hiện để giải quyết những vấn đề nêu trên.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Mô hình Lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB) 
Hầu hết các bài nghiên cứu trước đây về ý định mua hàng đều dựa trên mô hình Lý 

thuyết hành vi có hoạch định (TPB). Mô hình này được phát triển bởi Ajzen dựa trên lý 
thuyết hành động hợp lý (TRA). Theo Ajzen (1975), ý định hành vi là một dấu hiệu cho thấy 
sự sẵn sàng của một cá nhân để thực hiện một hành vi nhất định. Đây là tiền đề của việc thực 
hiện hành vi. Hành vi là phản ứng của một cá nhân trong một tình huống nhất định đối với 
một mục tiêu nhất định mà có thể quan sát được. Ajzen cho biết một hành vi là một chức 
năng của các ý định tương thích với nhận thức kiểm soát hành vi. Yếu tố kiểm soát hành vi 
nhằm giảm tác động của ý định đối với hành vi. Chính vì thế là một hành vi được tạo ra từ 
dự định chỉ được thực hiện khi yếu tố kiểm soát hành vi mạnh. Ý định chịu ảnh hưởng bởi 
các yếu tố như: Thái độ đối với hành vi; Nhận thức kiểm soát hành vi; Tiêu chuẩn chủ quan.

2.1.2. Tính thông tin
Yếu tố thông tin đề cập đến khả năng cung cấp thông tin một cách hiệu quả, là lượng 

thông tin mà người tiêu dùng thu nhận được từ quảng cáo. Đây là một yếu tố quan trọng đối 
với quảng cáo kỹ thuật số vì nó phản ánh trực tiếp nhận thức của người tiêu dùng đến sản 
phẩm hoặc thương hiệu của doanh nghiệp (Carlos Flavián Blanco, 2010). Theo tác giả Waldt 
cùng cộng sự (2009), yếu tố thông tin được định nghĩa là khả năng quảng cáo cung cấp thông 
tin cho người tiêu dùng về những sản phẩm để họ thực hiện hành vi mua trong trạng thái hài 
lòng nhất. Các thông tin quảng cáo cần phải được cung cấp một cách chính xác, kịp thời, phù 
hợp và đảm bảo tính hữu ích cho người tiêu dùng. (Chowdhury et al., 2006). Do đó, tác giả 
đề xuất giả thuyết sau:
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H1: Tính thông tin của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ của 
người tiêu dùng

2.1.3. Tính giải trí
Tính giải trí phản ánh mức độ cảm xúc mà quảng cáo kỹ thuật số mang lại cho người 

tiêu dùng. Một quảng cáo đem đến sự thích thú cho người tiêu dùng đóng vai trò lớn đến thái 
độ chung đối với quảng cáo (Shavitt và cộng sự, 1998). Trong quảng cáo xuất hiện các trò 
chơi với phần thưởng hấp dẫn sẽ là một cách thức hiệu quả để thu hút và kéo khách hàng đến 
gần hơn với sản phẩm của doanh nghiệp. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H2: Tính giải trí của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ của 
người tiêu dùng 

2.1.4. Sự tin cậy
Theo Bamoriya cùng cộng sự (2012), sự tin cậy là sự kỳ vọng của người tiêu dùng về 

kết quả của một sự kiện, một hành vi hoặc nhận thức về tính trung thực và khả năng tin tưởng 
nội dung quảng cáo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định cung cấp thông tin cá nhân của 
người tiêu dùng cho nhà quảng cáo và họ chỉ quyết định mua hàng tại những trang mạng có 
độ tin cậy cao (Yaakop et al., 2013). Bên cạnh đó, nghiên cứu của Chowdhury cùng cộng sự 
(2006) cũng chỉ ra rằng độ tin cậy của quảng cáo còn chịu ảnh hưởng bởi uy tín của người 
đăng tin quảng cáo hoặc của công ty. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết:

H3: Sự tin cậy của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ của 
người tiêu dùng 

2.1.5. Sự phiền nhiễu
Sự phiền nhiễu được định nghĩa là mức độ khó chịu mà người tiêu dùng cảm nhận khi 

nhìn thấy quảng cáo. Theo nghiên cứu của Carlos Flavián Blanco, quảng cáo tạo ra sự khó 
chịu, làm phiền cao có thể dẫn đến việc người tiêu dùng cảm thấy bối rối và phản ứng tiêu 
cực đối với quảng cáo, từ đó làm giảm ý định mua sắm các sản phẩm được quảng cáo. Tác 
giả đề xuất giả thuyết:

H4: Sự phiền nhiễu của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tiêu cực đến thái độ của 
người tiêu dùng 

2.1.6. Tính tương tác
Tính tương tác là yếu tố khác biệt chính giữa quảng cáo truyền thống và quảng cáo 

kỹ thuật số, cho phép người tiêu dùng được tương tác trực tiếp với doanh nghiệp và với các 
khách hàng khác. Như: người tiêu dùng có thể đăng tải hình ảnh, video và nội dung bình luận 
để chia sẻ những cảm nhận, trải nghiệm thực tế khi sử dụng sản phẩm... Bên cạnh đó, khi 
người tiêu dùng tương tác với quảng cáo của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc họ quan tâm 
đến sản phẩm của doanh nghiệp từ đó doanh nghiệp có thể tạo ra một tệp khách hàng tiềm 
năng để thực hiện các chiến dịch quảng cáo khác (Chowdhury cùng cộng sự, 2006). Tác giả 
đề xuất giả thuyết sau:

H5: Tính tương tác của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ của 
người tiêu dùng 

2.1.7. Thái độ
Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa thái độ đối với quảng cáo kỹ thuật số 

và ý định mua sắm sản phẩm của người tiêu dùng Carlos Flavián Blanco và cộng sự (2010); 
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Melody M. Tsang và cộng sự (2004); Mariam El Ashmawy (2014). Theo đó, thái độ của 
người tiêu dùng tác động tích cực đến ý định mua sắm sản phẩm của người tiêu dùng. Các 
quảng cáo mang lại những cảm nhận tiêu cực cho người tiêu dùng về sự phiền nhiễu, xuất 
hiện quá nhiều lần làm giảm mức độ tin cậy sản phẩm đến người tiêu dùng. Từ đó, sẽ làm 
giảm ý muốn mua hàng của người tiêu dùng. Do đó tác giả đề xuất giả thuyết.

H6: Thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích 
cực đến ý định mua hàng.

2.1.8. Quảng cáo kỹ thuật số 
Có nhiều khái niệm khác nhau về quảng cáo kỹ thuật số. Theo Sawicki (2016), quảng 

cáo kỹ thuật số là một cách thức sử dụng công nghệ vào quảng cáo nhằm tạo ra một nền 
tảng liên kết một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Quảng cáo kỹ thuật số là một dạng công 
cụ quảng cáo hiện đại sử dụng Internet và World Wide Web với mục đích chính là truyền tải 
thông điệp tiếp thị đến khách hàng (Kim & Park, 2012). Theo nghiên cứu của Miller (2012), 
quảng cáo kỹ thuật số có nhiều loại hình khác nhau để truyền tải các thông điệp video, hình 
ảnh động và âm thanh đến người tiêu dùng. Ngày nay khi lượng người tiêu dùng sử dụng các 
công cụ và mạng kỹ thuật số nhiều hơn trước, quảng cáo kỹ thuật số là cách thức phù hợp 
nhất để tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng. Hơn nữa, các báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng, các quảng cáo kỹ thuật số có mối liên hệ với các nền tảng thương mại điện tử. 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Bài viết sử dụng cả hai phương pháp định tính và định lượng để tiến hành nghiên cứu. 

Theo đó, phương pháp định tính được thực hiện trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, được 
áp dụng để tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan 
đến đề tài. Sau đó, tác giả tham khảo và xây dựng khung nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và 
thang đo nghiên cứu phù hợp với đề tài nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng trong giai đoạn mô tả mẫu khảo sát, 
xây dựng bảng khảo sát, thu thập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, và phân tích dữ liệu bằng gồm 
kiểm định mô hình bằng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 
khám phá EFA, phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy tuyến tính. Sau khi hoàn 
thành công tác thu thập và chuẩn hóa, dữ liệu sẽ được đưa vào xử lý bằng phần mềm Excel 
2010 kết hợp SPSS 20.0.
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2.3. Xây dựng thang đo
Thang đo cho tất cả các biến được sử dụng cho nghiên cứu này là Likert 5 cấp độ với 

quy ước cụ thể như sau: 1 là “rất không đồng ý”; 2 là “không đồng ý”; 3 là “bình thường”; 
4 là “đồng ý”; 5 là “rất đồng ý”. Về nguyên tắc, thang đo càng chi tiết thì độ chính xác càng 
cao, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của tác giả là ý định mua sản phẩm công nghệ thì 
thang đo Likert 5 điểm là phù hợp nhất.

Theo đó, biến “tính thông tin”, “tính giải trí” lần lượt đều được đo bằng 04 câu hỏi dựa 
theo nghiên cứu của Carlos Flavián Blanco và cộng sự (2010); biến “độ tin cậy”, được sử 
dụng 04 câu hỏi và biến “sự phiền nhiễu” gồm có 03 câu hỏi theo nghiên cứu của Melody 
M. Tsang (2004); biến “tính tương tác” gồm 04 câu hỏi và biến “thái độ đối với quảng cáo” 
có 05 câu hỏi (Ashmawy; 2014); (Melody M. Tsang, 2004). Đối với biến phụ thuộc “Ý 
định mua”, tác giả đã dựa trên các nghiên cứu của Melody M. Tsang (2004); Carlos Flavián 
Blanco và cộng sự (2010) để đưa 05 thang đo phù hợp. Ngoài ra, để sàng lọc đối tượng thuộc 
phạm vi nghiên cứu cũng như có thêm cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, tác giả đưa ra một 
số câu hỏi về nhân khẩu học để thu thập thông tin bao gồm: Nơi đang sống và làm việc; độ 
tuổi; giới tính; trình độ học vấn và mức thu nhập.

2.4. Phương pháp thu thập dữ liệu
Theo nghiên cứu Hair và cộng sự (1998), kích thước mẫu tối thiểu để phân tích nhân 

tố khám phá EFA là gấp 5 lần tổng số biến quan sát: N ≥ 5*x (trong đó, x là tổng số biến 
quan sát hay tổng số câu hỏi). Theo nghiên cứu của Bollen, 1989 có đề cập mẫu được chọn 
sẽ mang tính đại diện nếu có ít nhất 5 mẫu cho một quan sát. Tác giả đã cho đăng tải bảng 
câu hỏi khảo sát lên trang facebook cá nhân, lên các kênh hội nhóm về nghiên cứu khoa học 
và các kênh mua sắm của người tiêu dùng. Kết quả thu thập về được 204 phản hồi. Sau khi 
sàng lọc loại bỏ những phản hồi không phù hợp với đề tài nghiên cứu thì số phiếu hợp lệ là 
193 chiếm khoảng 95%. Như vậy, tổng số mẫu thu thập được thoả mãn với yêu cầu thống kê 
về phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy đa biến (số câu hỏi khảo sát định lượng của 
bài nghiên cứu là 29 câu).

3. Kết quả nghiên cứu
Bảng 1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ

Quan tâm đến sản phẩm công nghệ Rất quan tâm 31 16.1%
Quan tâm 91 47.2%
Bình thường 34 17.6%
Ít quan tâm 32 16.6%
Không quan tâm 5 2.6%
Tổng 193 100%

Tham khảo ý kiến trước khi mua sản phẩm Có 169 87.6%
Không 24 12.4%
Tổng 193 100%

Giới tính Nam 89 46.1%
Nữ 104 53.9%
Tổng 193 100%
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Trình độ học vấn THCS/ THPT 8 4.1%
Cao đẳng/ đại học 174 90.2%
Sau đại học 11 5.7%
Tổng 193 100%

Thu nhập < 5 triệu 21 10.9%
5-10 triệu 59 30.6%
10-15 triệu 89 46.1%
Trên 15 triệu 24 12.4%
Tổng 193 100%

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát

Về khảo sát việc sử dụng các sản phẩm công nghệ trong 193 phản hồi có 156 người 
quan tâm đến các sản phẩm công nghệ với mức độ cao chiếm 80.83%, 37 người ít quan tâm 
hoặc không quan tâm đến các sản phẩm công nghệ chiếm 19.17%. Có 169 người sẽ thường 
xuyên tham khảo các bình luận, đánh giá online trước khi mua sản phẩm công nghệ chiếm 
87.56% và 24 người không thường xuyên xem các bình luận, đánh giá online trước khi mua 
sản phẩm công nghệ. 

Về khảo sát theo đặc tính, bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, tác giả thu thập và 
lựa chọn phản hồi hợp lệ và đưa ra tổng kết. Trong 193 bảng khảo sát hợp lệ, có 46.11% là 
nam giới tham gia khảo sát, còn lại là 53.91% là nữ giới. Như vậy, theo kết quả khảo sát này, 
tỉ lệ nữ giới mua các sản phẩm công nghệ nhiều hơn nam giới.

Đối với nghiên cứu định lượng, đầu tiên, các thang đo được đưa vào chạy kiểm định 
Cronbach’s Alpha, kết quả thu được như sau: lớn nhất là 0.874 của thang đo tính giải trí 
(GIAITRI), tiếp đến là độ tin cậy (TINCAY) là 0.860, tiếp đến là 0.844 ứng với hai thang đo 
độ phiền nhiễu (PHIENNHIEU) và tính tương tác (TUONGTAC), 0.831 là hệ số Cronbach’s 
Alpha của tính thông tin (THONGTIN), 0.822 là của thang đo ý định mua hàng (YDINH). 
Hệ số Cronbach’s Alpha nhỏ nhất là của thang đo biến thái độ đối với quảng cáo (THAIDO). 
Chỉ số Cronbach’s Alpha của ý định mua hàng đạt 0.822 (lớn hơn 0.8) và hệ số tương quan 
biến tổng của từng biến quan sát đều lớn hơn 0.3. Theo lý thuyết thì thang đo được coi là hợp 
lệ khi hệ số Alpha của thang đo lớn hơn 0.6, hệ số tương quan của các biến thành phần với 
biến tổng phải lớn hơn 0.3. Theo kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0 thì tất cả các 
biến quan sát đều đạt yêu cầu (Phụ lục 2)

Sau đó, các biến được phân tích EFA, với 19 biến quan sát đều không bị xáo trộn vị trí 
và được phân thành đúng 5 nhóm nhân tố như thang đo đề xuất ban đầu và không một biến 
nào bị loại. Kết luận 5 nhóm nhân tố được đưa vào mô hình kiểm định tác động đến thái độ 
của người tiêu dùng bao gồm: Tính thông tin, tính giải trí, độ phiền nhiễu, độ tin cậy và tính 
tương tác (Phụ lục 3).

Bảng 2. Bảng hệ số KMO
Hệ số KMO 0.824
Kiểm định Bartlett’s Test Chi bình phương 237.015

Bậc tự do 10
Giá trị Sig 0.000

Giá trị Eigenvalue 2.698
Tổng phương sai trích 53.959 %

Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0
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Từ bảng số liệu phân tích trên, hệ số KMO là 0.824 thuộc khoảng (0.5; 1) cho thấy 
việc phân tích nhân tố EFA là phù hợp. Giá trị Sig (trong kiểm định Bartlett) là 0.000 < 0.05 
chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Tổng phương sai trích là 
53.959% lớn hơn 50%, và phân tích rút trích ra từ 5 biến quan sát về 1 nhóm nhân tố chính 
là thái độ. Trong đó nhóm nhân tố chính này có giá trị Eigenvalue lớn hơn 1.

Xét ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, ta thấy hệ 
số tương quan Pearson giữa biến phụ thuộc THAIDO với các biến độc lập THONGTIN, 
GIAITRI, TINCAY, PHIENNHIEU, TUONGTAC là khá cao (giá trị tuyệt đối đều lớn hơn 
0.2 với các hệ số tương ứng là 0.244, 0.147, 0.392, -0.334, 0.400) với giá trị Sig. đều nhỏ 
hơn 0.05. Vì vậy các cặp biến này đều có tương quan với nhau, trong đó tương quan mạnh 
nhất là cặp THAIDO VÀ TUONGTAC (0.400). Xét ma trận hệ số tương quan giữa biến độc 
lập THAIDO và biến phụ thuộc YDINH, ta thấy hệ số tương quan giữa hai biến cao 0.625 
với giá trị Sig.=0.000 <0.05.

Bảng 3. Mô hình hệ số hồi quy giữa các biến và thái độ

Biến độc lập
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn 

hóa chuẩn Thống 
kê t Sig.

Thống kê  
đa cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Dung sai VIF

Hằng số 1.264 .284 4.455 .000
THONGTIN .190 .035 .279 5.434 .000 .948 1.055
GIAITRI .125 .030 .211 4.187 .000 .984 1.017
TINCAY .295 .032 .463 9.084 .000 .962 1.040
PHIENNHIEU -.206 .032 -.319 -6.347 .000 .989 1.011
TUONGTAC .260 .037 .361 7.113 .000 .972 1.029
a. Biến phụ thuộc: THAIDO

Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0

Tác giả sử dụng mức ý nghĩa 5% để kiểm định các giả thuyết trong phân tích tương 
quan Pearson và hồi quy vì đây là mức ý nghĩa thường được sử dụng trong các nghiên cứu 
đánh giá các phân tố tác động lên ý định và hành vi của người tiêu dùng. Từ bảng trên ta có 
thể thấy giá trị Sig. của các biến độc lập THONGTIN, GIAITRI, TINCAY, PHIENNHIEU, 
TUONGTAC đều nhỏ hơn 5%, như vậy đều có ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo của 
người tiêu dùng. Phương trình hồi quy tuyến tính của mô hình như sau:

THAIDO = 0.190*THONGTIN + 0.125*GIAITRI + 0.295*TINCAY - 
0.206*PHIENNHIEU + 0.260*TUONGTAC + ε

Bảng 4. Mô hình hệ số hồi quy giữa biến thái độ và ý định mua hàng

Biến độc lập
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số 

chuẩn 
hóa

Thống 
kê t Sig.

Thống kê đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Dung sai VIF
(Hằng số) 1.699 .179  9.480 .000   

THAIDO .531 .048 .625 11.076 .000 1.000 1.000

a. Biến phụ thuộc: YDINH

Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0
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Theo bảng hồi quy này, có hệ số sig < 0,5%, do đó biến thái độ có ảnh hưởng đến ý định 
mua hàng của người tiêu dùng. Ta có phương trình hồi quy như sau:

YDINH = 0.531*THAIDO + ε
Bảng 5. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

STT Giả thuyết Kết quả

H1 Tính thông tin của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ 
của người tiêu dùng Chấp nhận

H2 Tính giải trí của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ 
của người tiêu dùng Chấp nhận

H3 Độ tin cậy của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ của 
người tiêu dùng Chấp nhận

H4 Sự phiền nhiễu của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tiêu cực đến thái độ 
của người tiêu dùng Chấp nhận

H5 Tính tương tác của quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích cực đến thái độ 
của người tiêu dùng Chấp nhận

H6 Thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo kỹ thuật số có tác động tích 
cực đến ý định mua hàng. Chấp nhận

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
4. Một số đề xuất
 4.1. Đối với yếu tố tính thông tin
Tính thông tin của quảng cáo kỹ thuật số tác động đến thái độ của người tiêu dùng khi 

xem các quảng cáo trên mạng xã hội với hệ số β là 0.190 với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 
0.05. Phát hiện này tương đồng với các bài nghiên cứu trước đây của Waldt et al (2009) và 
Carlos Flavián Blanco (2014). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy kênh thông tin quảng cáo kỹ thuật số là một công cụ hiệu 
quả và hữu ích cho người tiêu dùng để tiếp cận thông tin từ sản phẩm. Thực tế, khi đăng tải 
một nội dung quảng cáo lên các trang mạng xã hội, các nhà quảng cáo đều cố gắng truyền 
tải một thông điệp quan trọng gắn liền với sản phẩm. Đó có thể là một thông điệp về lợi ích 
khi sử dụng sản phẩm, hoặc có thể là một thông điệp mang ý nghĩa xã hội nhằm đóng góp 
một phần giá trị tích cực trong cuộc sống. Những nội dung này phải được truyền tải một cách 
rõ ràng nhất để người tiêu dùng có thể hiểu được thông điệp mà các nhà quảng cáo muốn 
truyền tải. 

Thực tế đối với sản phẩm công nghệ, cứ mỗi năm tốc độ tăng trưởng của công nghệ là 
rất lớn. Các sản phẩm công nghệ thay đổi hiện đại và tiên tiến hơn nên nếu người tiêu dùng 
không có nhiều sự hiểu biết về lĩnh vực này thì rất khó tiếp cận sản phẩm của doanh nghiệp. 
Do đó, khi đưa ra một chiến dịch quảng cáo, các doanh nghiệp cần lưu ý đưa ra các thông tin 
nổi bật của sản phẩm và sản phẩm đó có gì đặc biệt hơn và tốt hơn so với các sản phẩm của 
đối thủ. Việc cung cấp thông tin một cách rõ ràng và minh bạch giúp người tiêu dùng tin vào 
quảng cáo hơn từ đó sẽ quan tâm đến sản phẩm của doanh nghiệp nhiều hơn.

 4.2. Đối với yếu tố tính giải trí
Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù tính giải trí có tác động đến thái độ của người 

tiêu dùng nhưng ở mức độ thấp với hệ số β bằng 0.125. Nguyên nhân đến từ đặc tính của 
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sản phẩm công nghệ sẽ thiên về sự hữu ích và vai trò của chúng trong cuộc sống. Do đó, các 
quảng cáo có tính giải trí cao không tác động quá nhiều đến thái độ người tiêu dùng. Phát 
hiện của bài nghiên cứu này hoàn toàn trùng khớp với nghiên cứu của Shavitt và cộng sự 
vào năm 1998.

Tuy nhiên nhân tố này cũng có tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng 
cáo để thúc đẩy việc mua sản phẩm. Thay vì tập trung vào các hình thức quảng cáo mang 
tính giải trí cao thì các doanh nghiệp nên quan tâm đến việc truyền tải nội dung thú vị để gây 
được sự chú ý đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó quảng cáo sản phẩm công nghệ gắn liền với 
một hình ảnh nhân vật ấn tượng hoặc gắn với giai điệu âm nhạc riêng để khi người tiêu dùng 
nhìn thấy sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

4.3. Đối với yếu tố độ tin cậy
Độ tin cậy có hệ số β lớn nhất 0.295, đây được xem là nhân tố quan trọng và tác động 

mạnh mẽ nhất đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo. Thực tế cho thấy người tiêu 
dùng sẽ có những phản ứng tiêu cực đối với những sản phẩm đến từ các doanh nghiệp có độ 
uy tín thấp hoặc các quảng cáo phóng đại quá mức lợi ích hay công dụng của sản phẩm. Kết 
quả nghiên cứu này giống với tác giả của Yaahop (2013), người tiêu dùng sẽ có thái độ tích 
cực và xu hướng mua sản phẩm đến từ những nhãn hàng uy tín trên thị trường. 

Do đó doanh nghiệp cần tập trung vào việc nâng cao độ tin cậy của quảng cáo. Thứ 
nhất, độ tin cậy sẽ cao nếu thông tin truyền tải trong nội dung quảng cáo là chính xác và đúng 
với thực tiễn nhất, hạn chế những quảng cáo làm cho sản phẩm không đúng với thực tế sử 
dụng. Bởi vì nếu người tiêu dùng tin mua sản phẩm bởi những nội dung quảng cáo trên mạng 
xã hội. Nhưng khi mua về thì sản phẩm thực tế lại khác xa so với những thông tin truyền tải 
trên quảng cáo sẽ gây ra cảm giác thất vọng cho người tiêu dùng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp công nghệ cũng cần phát triển các sản phẩm có ứng dụng hàm 
lượng công nghệ cao và hữu ích cho người tiêu dùng. Điều đó sẽ góp phần hỗ trợ các chiến 
dịch quảng cáo thu hút hơn khi truyền tải những nội dung chính xác và siêu việt hơn so với 
các sản phẩm đến từ các doanh nghiệp đối thủ. Tâm lý người tiêu dùng sẽ cảm thấy lo ngại 
đối với những sản phẩm có độ an toàn thấp, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ thì càng phải 
lưu tâm. Do đó để tạo được lòng tin cho người tiêu dùng cũng như để họ trở thành khách 
hàng trung thành thì trước hết các sản phẩm của doanh nghiệp phải đảm bảo về chất lượng, 
có chính sách bảo hành và những chiến lược kinh doanh hậu mãi để tạo mối liên kết với 
khách hàng.

4.4. Đối với yếu tố độ phiền nhiễu
Độ phiền nhiễu tác động trung bình đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo 

kỹ thuật số với hệ số β = 0.206. Sự phiền nhiễu gây tác động tiêu cực đến cảm nhận của 
người tiêu dùng đối với những quảng cáo xuất hiện liên tục khi đang xem tin tức. Kết quả 
nghiên cứu giống với của Carlos Flavian Blanco (2014). 

Nghiên cứu của tác giả chỉ ra độ phiền nhiễu có tác động tiêu cực đến thái độ của người 
tiêu dùng đối với quảng cáo kỹ thuật số. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề này, 
nếu độ phiền nhiễu quá cao sẽ làm cho khách hàng có xu hướng không muốn mua sản phẩm 
của doanh nghiệp. Để làm giảm độ phiền nhiễu của quảng cáo kỹ thuật số đến với người 
tiêu dùng, tác giả xin đề xuất một số giải pháp sau. Thứ nhất, trước khi lên chiến lược quảng 
cáo cần phải xác định rõ mục tiêu quảng cáo của doanh nghiệp là gì, đối tượng mục tiêu mà 
doanh nghiệp hướng đến để tìm ra được nhóm đối tượng tiềm năng mà doanh nghiệp định 
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hướng đến. Thứ hai, tìm hiểu đặc điểm mua sắm, sở thích của người tiêu dùng để khi xây 
dựng nội dung quảng cáo sẽ đánh đúng tâm lý của người tiêu dùng, do đó khi xem quảng 
cáo họ sẽ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy hứng thú với quảng cáo đó. Một 
vấn đề mà các doanh nghiệp cần lưu ý là tần suất xuất hiện quảng cáo đối với một người tiêu 
dùng. Bởi khi một quảng cáo lặp đi, lặp lại nhiều lần cho một người tiêu dùng vừa tạo sự khó 
chịu vừa làm cho chiến lược quảng cáo không hiệu quả. 

4.5. Đối với yếu tố tính tương tác
Kết quả nghiên cứu cho thấy tính tương tác thực sự có ảnh hưởng đến thái độ của người 

tiêu dùng đối với quảng cáo kỹ thuật số với hệ số β = 0.260. Phát hiện này tương đồng với 
nghiên cứu của Ashmawy (2014). 

Tính tương tác phản ánh khả năng doanh nghiệp và người tiêu dùng tương tác với nhau 
về thông tin sản phẩm, tạo điều kiện giao tiếp hai chiều cho các bên. Qua đó, người tiêu dùng 
có thể phản hồi và được bên doanh nghiệp lắng nghe, tiếp cận những phản hồi đó. Đây là 
một ưu điểm lớn của hình thức quảng cáo kỹ thuật số. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra tính 
tương tác có tác động cao đến thái độ của người tiêu dùng. Do đó để tăng hiệu quả tương tác 
cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp công nghệ nên đưa ra các chính sách quảng cáo mà 
người tiêu dùng có thể phản hồi lại được. Khi ra một sản phẩm mới nên đưa các chiến lược 
tham gia minigame như nêu cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm hoặc chụp hình sản 
phẩm và nhận được một phần quà từ nhãn hàng. Việc này nhằm giúp nhà quảng cáo tiếp thu 
được ý kiến từ người tiêu dùng để đưa qua bộ phận nghiên cứu cải thiện và hoàn thiện sản 
phẩm hơn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các bài quảng cáo có mức độ tương tác cao 
thì nhà quảng cáo nên tập trung truyền tải những nội dung theo hướng đó để đánh đúng tâm 
lý người tiêu dùng

 4.6. Đối với yếu tố thái độ đối với quảng cáo
Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ của người tiêu dùng có ảnh hưởng đến ý định 

mua hàng của người tiêu dùng với hệ số bằng 0.531. Điều đó cho thấy thái độ đóng vai trò 
quan trọng trong việc đưa ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu 
phù hợp với mô hình lý thuyết của Ajzen (1991) và những nghiên cứu thực nghiệm đến từ 
Melody M. Tsang (2004); Carlos Flavián Blanco và cộng sự (2010). 

Bài nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ giữa thái độ và ý định mua sắm. Theo đó khi 
phản ứng của người tiêu dùng tốt thì ý định mua sắm sản phẩm càng cao. Thái độ của người 
tiêu dùng tốt chưa chắc khẳng định người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm nhưng nó là một yếu tố 
tiên quyết để khách hàng đưa ra quyết định. Để thay đổi thái độ của người tiêu dùng đối với 
quảng cáo của sản phẩm công nghệ, thì doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố như: thông 
tin, độ tin cậy, sự phiền nhiễu... (đã được đề cập ở trên). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nên 
thường xuyên cập nhật thái độ của người tiêu dùng thông qua các bảng khảo sát trên mạng 
xã hội để xem phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm như thế nào. Để từ đó đưa ra 
các giải pháp hạn chế được thái độ tiêu cực của người tiêu dùng đối với quảng cáo. 

5. Kết luận
Bài nghiên cứu đã đóng góp tích cực đến việc xây dựng cơ sở nền tảng lý thuyết và có 

ý nghĩa thực tiễn để các doanh nghiệp áp dụng trong việc xây dựng chiến lược quảng cáo kỹ 
thuật số hiệu quả. Trong nội dung quảng cáo, doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố, như: 
tính thông tin, tính giải trí, độ tin cậy, tính tương tác, sự can nhiễu. Tuy nhiên, bài nghiên cứu 
còn tồn đọng một số hạn chế, như: đối tượng tập trung chủ yếu là những người trẻ tuổi sinh 
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sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có điều kiện, những nghiên cứu tiếp theo 
trong tương lai, tác giả sẽ mở rộng đối tượng khảo sát và đưa thêm một số biến mới vào mô 
hình hoặc nghiên cứu các sản phẩm khác để kiểm định mức độ ảnh hưởng của thái độ của 
người tiêu dùng đối với quảng cáo và ý định mua hàng.
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Phụ lục 1: Bảng hỏi
Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường Đồng ý

Hoàn 
toàn 

đồng ý

Thang đo 1 2 3 4 5
Tính thông tin

Quảng cáo kỹ thuật số là kênh cập nhật kịp thời về thông tin 
sản phẩm 
Quảng cáo kỹ thuật số cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích 
và chất lượng
Quảng cáo kỹ thuật số cung cấp nhiều thông tin hơn các kênh 
quảng cáo truyền thống
Thông tin trên quảng cáo kỹ thuật số giúp tôi dễ dàng so sánh 
và đánh giá giữa các sản phẩm

Tính giải trí
Quảng cáo kỹ thuật số có gây cười mang tính giải trí cao
Quảng cáo kỹ thuật số thú vị hơn so với các loại quảng cáo 
truyền thống
Quảng cáo kỹ thuật số rất thú vị
Tôi cảm thấy hài lòng khi xem quảng cáo

Độ tin cậy
Tôi cảm thấy quảng cáo kỹ thuật số là đáng tin cậy
Quảng cáo kỹ thuật số là trung thực
Quảng cáo kỹ thuật số là đúng sự thật
Tôi xem quảng cáo kỹ thuật số như một tài liệu tham khảo khi 
mua hàng

Sự phiền nhiễu
Tôi cảm thấy bị làm phiền khi nhận các quảng cáo kỹ thuật số
Nội dung quảng cáo kỹ thuật số thường gây phiền nhiễu
Các quảng cáo kỹ thuật số mang lại sự khó chịu cho tôi

Tính tương tác
Quảng cáo kỹ thuật số giúp thuận tiện trong việc thu thập phản 
hồi khách hàng
Quảng cáo kỹ thuật số giúp tôi có cơ hội phản hồi trở lại cao
Quảng cáo kỹ thuật số tạo điều kiện giao tiếp hai chiều giữa 
tôi của nhãn hàng
Quảng cáo kỹ thuật số giúp tôi có thể trao đổi thông tin thường 
xuyên với mọi người về sản phẩm

Thái độ
Tôi thích ý tưởng của các quảng cáo kỹ thuật số
Quảng cáo kỹ thuật số là một ý tưởng tốt
Tôi ủng hộ quảng cáo kỹ thuật số
Tôi sẽ thường xuyên truy cập vào kênh quảng cáo kỹ thuật số 
để tìm đọc và cập nhật thông tin
Quảng cáo kỹ thuật số là hữu ích
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Ý định mua
Sử dụng quảng cáo kỹ thuật số giúp tôi đưa ra quyết định tốt 
trước khi mua hàng
Tôi sẽ mua hàng tại các sản phẩm tại các kênh quảng cáo kỹ 
thuật số mà tôi theo dõi
Quảng cáo kỹ thuật số ảnh hưởng đến ý định mua của tôi
Tôi chắc chắn sẽ mua hàng sau khi xem các quảng cáo kỹ 
thuật số
Tôi dự định sẽ mua sản phẩm ở những kênh quảng cáo mà có 
theo dõi

Phụ lục 2. Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến

Tên biến Trung bình thang 
đo nếu loại biến

Phương sai thang 
đo nếu loại biến

Tương quan 
biến tổng

Cronbach’s Alpha 
nếu loại biến

Tính thông tin Cronbach’s Alpha = 0.831
THONGTIN1 11.36 9.116 0.689 0.772
THONGTIN2 11.25 8.907 0.652 0.790
THONGTIN3 11.30 9.201 0.653 0.788
THONGTIN4 11.25 9.615 0.642 0.793

Tính giải trí Cronbach’s Alpha = 0.874
GIAITRI1 10.69 11.693 0.737 0.836
GIAITRI2 10.74 12.081 0.778 0.822
GIAITRI3 10.64 11.712 0.734 0.838
GIAITRI4 10.65 12.365 0.676 0.860

Độ tin cậy Cronbach’s Alpha = 0.860
TINCAY1 10.64 10.253 0.785 0.790
TINCAY2 10.47 10.125 0.795 0.785
TINCAY3 10.78 10.653 0.599 0.868
TINCAY4 10.77 10.659 0.661 0.840

Độ phiền nhiễu Cronbach’s Alpha = 0.844
PHIENNHIEU1 7.50 4.855 0.690 0.803
PHIENNHIEU2 7.57 4.569 0.725 0.768
PHIENNHIEU3 7.60 4.491 0.717 0.777

Tính tương tác Cronbach’s Alpha = 0.844
TUONGTAC1 11.31 8.028 0.743 0.774
TUONGTAC2 11.12 8.303 0.698 0.794
TUONGTAC3 11.37 8.307 0.644 0.817
TUONGTAC4 11.44 8.133 0.636 0.822

Thái độ đối với quảng cáo Cronbach’s Alpha = 0.786
THAIDO1 14.74 7.664 0.541 0.753
THAIDO2 14.65 7.646 0.530 0.757
THAIDO3 14.73 7.544 0.566 0.745
THAIDO4 14.70 7.618 0.564 0.746
THAIDO5 14.68 7.332 0.613 0.729

Ý định mua hàng Cronbach’s Alpha = 0.822
YDINH1 14.63 5.693 0.552 0.805
YDINH2 14.55 5.446 0.580 0.798
YDINH3 14.62 5.351 0.602 0.791
YDINH4 14.64 5.212 0.646 0.778
YDINH5 14.60 5.367 0.707 0.763

Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0
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Phụ lục 3. Bảng ma trận xoay nhân tố đối với biến phụ thuộc là thái độ

Yếu tố Biến quan sát
Hệ số tải nhân tố

1 2 3 4 5

Tính giải trí GIAITRI2 0.885

GIAITRI1 0.855

GIAITRI3 0.847

GIAITRI4 0.816

Độ tin cậy TINCAY2 0.899

TINCAY1 0.884

TINCAY4 0.807

TINCAY3 0.757

Tính tương tác TUONGTAC1 0.864

TUONGTAC2 0.834

TUONGTAC3 0.804

TUONGTAC4 0.787

Tính thông tin THONGTIN1 0.822

THONGTIN2 0.816

THONGTIN3 0.810

THONGTIN4 0.784

Độ phiền nhiễu PHIENNHIEU2 0.882

PHIENNHIEU3 0.870

PHIENNHIEU1 0.860

Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH MUA 
THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 

TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH 
PHÂN TÍCH TỪ NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

ThS.Phan Thị Nhung
Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Email: nhungpt@due.edu.vn

Tóm tắt: Bài báo này nhằm mục đích xây dựng mô hình nghiên cứu về 
hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ (TPHC) trên nền tảng trực tuyến của người 
tiêu dùng Việt Nam. Bài viết dựa trên các nghiên cứu lý thuyết về hành vi khách 
hàng và tổng quan tình hình nghiên cứu, đề xuất khung phân tích về ý định mua 
thực phẩm hữu cơ trên nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. Khung 
phân tích được xây dựng dựa trên quan điểm tiếp cận tích hợp giữa mô hình lý 
thyết hành vi có kế hoạch (TPB), Sự đa dạng của phương tiện (MRT) và Mô hình 
kích thích - môi trường - phản ứng (SOR), theo đó ý định mua TPHC của người 
tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến chịu ảnh hưởng của thái độ đối với TPHC và 
trải nghiệm mua hàng trực tuyến. Bài viết đóng góp khung lý thuyết nền tảng về 
ý định mua TPHC trực tuyến của người tiêu dùng, đồng thời đưa ra một số gợi ý 
cho doanh nghiệp sản xuất và các nhà hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy 
phát triển kênh phân phối sản phẩm TPHC trực tuyến tại thị trường Việt Nam.

Từ khoá: Thực phẩm hữu cơ, ý định mua hàng trực tuyến, thái độ của 
người tiêu dùng đối với TPHC, trải nghiệm mua hàng trực tuyến

FACTORS AFFECTING THE INTENTION OF VIETNAMESE 
CONSUMERS TO BUY ORGANIC FOOD ON ONLINE PLATFORMS: 

PROPOSING AN ANALYTICAL MODEL FROM THEORETICAL 
RESEARCH

Abstract: This paper aims to build a research model in online purchase 
intention forward organic food, a case study in Viet Nam. Based on the theoretical 
research on customer behaviour and a literature review, an analytical framework 
on the intention of Vietnamese consumers to online purchase intention forward 
organic food. The framework is developed by integrating the TPB, MRT, and SOR. 
According to the framework, online purchase intention forward organic food is 
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influenced by consumer attitude towards organic foods and the online shopping experience. 
Besides contributing a theoretical framework on online purchase intention forward organic 
food, the article also proposes some suggestions for manufacturers and policymakers to 
develop an online organic food distribution channel in the Vietnam market.

Keywords: Organic foods, online purchase intention, consumer attitude towards 
organic foods, the online shopping experience

1. Giới thiệu
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của đời sống hàng ngày của 

người dân trên toàn thế giới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đại dịch đã làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khoẻ cộng đồng, kinh tế tài chính, anh ninh lương thực và chất lượng 
cuộc sống của người dân (Geneva, 2021; Severo et al., 2021). Để hạn chế sự lây lan của dịch 
bệnh nhiều quốc gia đã hướng dẫn người dân nên ở trong nhà và chỉ rời khỏi nhà trong các 
trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, cấp cứu, hoặc đi làm những công việc không thể 
thực hiện được từ xa (Imtyaz et al., 2020; Sandford, 2020). Sự cần thiết phải tự cô lập và 
tách biệt với phần còn lại của xã hội đã phá vỡ thói quen của người tiêu dùng về sản phẩm 
họ mua, số lượng mua và kênh mua sắm hàng ngày. Đa số người tiêu dùng phải ưu tiên lựa 
chọn sản phẩm và kênh mua sắm vì sức khoẻ, sự an toàn cá nhân và hạnh phúc gia đình mình. 

Tiêu dùng thực phẩm là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu đối với con người, và nó đã 
trở thành một lĩnh vực nghiên cứu chính trong bối cảnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 
Theo (Cachero-Martínez, 2020) đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tâm lý của người tiêu 
dùng. Con người đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về những nguy hiểm do không quan tâm đến 
hành tinh này. Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình nhận thức này, nhiều người đã quyết tâm 
hành động một cách có trách nhiệm hơn. Khủng hoảng về sức khoẻ làm cho người tiêu 
dùng càng chú ý hơn đối với các vấn đề liên quan đến sức khoẻ. Người tiêu dùng càng chú 
trọng hơn đối với các sản phẩm thực phẩm lành mạnh như sản phẩm hữu cơ, nhóm thực 
phẩm được sản xuất bằng các phương pháp thân thiện với môi trường và các phương pháp 
chế biến không sử dụng hoá chất phụ gia và chất bảo quản độc hại tới sức khoẻ của người 
dùng, để duy trì chế độ ăn uống hợp lý và cân bằng cung cấp đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ 
hệ thống miễn dịch khỏe mạnh chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như nhiễm 
coronavirus (Dietz & Santos-Burgoa, 2020, p. 19; Mayasari et al., 2020; Śmiglak-Krajewska 
& Wojciechowska-Solis, 2021).

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, mô hình kinh doanh trên toàn cầu tiếp tục thay 
đổi đáng kể với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT). Mô hình 
kinh tế này đã có những đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới đang 
bước vào cuộc cách mạng 4.0. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường TMĐT 
phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 25%, 
được đánh giá là thị trường tiềm năng nhất ở khu vực ASEAN. Trong bối cảnh dịch bệnh, tỷ 
lệ người dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến đã tăng từ 77% năm 2019 lên 88% trong 
năm 2020 (theo sách trắng điện tử Việt Nam ,2021). Kênh mua sắm trực tuyến trở thành một 
phương thức giao dịch mang lại hiệu quả cao trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Đối với 
nhà sản xuất và tiếp thị, giúp xoá bỏ các rào cản về mặt địa lý, mở rộng thị trường tiềm năng, 
giảm thiểu các chi phí kinh doanh như mặt bằng, nhân sự, tiếp thị... Đối với người tiêu dùng, 
mua sắm trực tuyến đem lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, có thể thực 
hiện hành vi mua mọi lúc mọi nơi, có nhiều sự lựa chọn về các mặt hàng, dễ dàng tìm kiếm 
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thông tin về sản phẩm, so sánh giá cả và chất lượng giữa các nhà cung ứng khác nhau. Vì 
vậy, mua sắm trực tuyến trở thành một xu hướng mới trong thế kỷ 21.

Mặt khác, nghiên cứu về dự định hành vi tiêu dùng sản phẩm hữu cơ trên nền tảng trực 
tuyến thì còn rất ít nghiên cứu, đặc biệt trên thị trường Việt Nam hầu như chưa có nghiên 
cứu chính thống nào về vấn đề này. Điều này cho thấy, vẫn còn nhiều khoảng trống cần được 
nghiên cứu về xu hướng hành vi tiêu dùng sản phẩm hữu cơ trên nền tảng trực tuyến tại thị 
trường Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đề xuất mô hình về những nhân tố ảnh hưởng tới 
ý định mua sản phẩm hữu cơ trên nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. Qua 
đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý đối với các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh thực phẩm hữu cơ tại thị trường Việt Nam nói chung trong chiến lược xây dựng 
các hệ thống kinh doanh trực tuyến và chính sách bán hàng thích hợp.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến bài viết
Thực phẩm hữu cơ
Thực phẩm hữu cơ là danh mục sản phẩm thành công nhất trong thị trường sản phẩm 

bền vững và có đạo đức (Juhlet al.,2017); thị trường này bao gồm các mặt hàng thực phẩm tự 
nhiên không có hóa chất nhân tạo như phân bón, thuốc kháng sinh và sinh vật biến đổi gen.

Thực phẩm hữu cơ là thực phẩm được sản xuất không sử dụng phân bón nhân tạo (được 
trồng trên đất chỉ phục hồi bằng phân hữu cơ), không có thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh 
trưởng, kháng sinh, kích thích tố và nhiều loại hóa chất khác và được chế biến không sử dụng 
phụ gia và hóa chất. chất bảo quản phổ biến trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại. 
Người ta thường tin rằng thực phẩm hữu cơ có chất lượng tốt hơn thực phẩm được sản xuất 
theo cách thông thường.

Các nguồn tài liệu khác nhau đưa các định nghĩa khác nhau về thực phẩm hữu cơ, 
nhưng gần như tất cả các định nghĩa đều dựa trên các thuộc tính như an toàn, dinh dưỡng, 
tính chất quan trọng, và tự nhiên. Thực phẩm hữu cơ đang trở nên phổ biến ở các nước phát 
triển và cả đang phát triển. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm 
hữu cơ vì chúng được sản xuất mà không sử dụng thuốc trừ sâu, các nguyên vật liệu liên 
quan đến nông nghiệp khác có hại cho sức khỏe con người.

Ý định mua hàng; 
Theo Ajzen (1991) thì một hành vi có thể được dự đoán bởi các ý định trước đó. Quan 

điểm của lý thuyết hành vi hoạch định cho rằng ý định và khuynh hướng cá nhân là chỉ báo 
dự đoán hành vi. Ý định được thừa nhận là động cơ dẫn đến hành vi, là dấu hiệu của mức độ 
sẵn sàng mua. Như vậy, nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng lên hành vi là ý định hay khuynh 
hướng hành vi. Các ý định được giả định để nắm bắt các yếu tố động lực ảnh hưởng đến hành 
vi; Chúng là dấu hiệu cho thấy người ta sẵn sàng cố gắng như thế nào, về nỗ lực của họ mà 
họ đang có kế hoạch sử dụng, để thực hiện hành vi đó. Theo nguyên tắc chung, ý định tham 
gia vào hành vi mạnh mẽ hơn thì khả năng hoạt động của nó càng cao. Tuy nhiên, phải rõ 
ràng rằng một ý định hành vi có thể chỉ biểu hiện trong hành vi chỉ khi hành vi đang được đề 
cập được kiểm soát theo ý chí.

Mua hàng trực tuyến:
Liang và Lai (2000), cho rằng mua sắm trực tuyến (còn được gọi là mua hàng qua 
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mạng, mua hàng qua internet) là quá trình mua sản phẩm/dịch vụ qua internet. Mua sắm trực 
tuyến là hành vi của người tiêu dùng trong việc mua sắm thông qua các cửa hiệu trên mạng 
hoặc website sử dụng các giao dịch mua hàng trực tuyến (Monsuwe và cộng sự, 2004). Mua 
sắm trực tuyến là một giao dịch được thực hiện bởi người tiêu dùng thông qua giao diện dựa 
trên máy tính bằng cách kết nối và có thể tương tác máy tính của người tiêu dùng với các cửa 
hàng số hóa của nhà bán lẻ thông qua mạng máy tính (Haubl và Trifts, 2000).

2.2. Cơ sở lý thuyết nền tảng
2.2.1. Lý thuyết hành vi có kế hoạch
Ajzen (1991) đã xây dựng lý thuyết hành vi có kế hoạch, lý thuyết là phần mở rộng của 

lý thuyết hành vi hợp lý (Fishbein và Ajzen, 1975). Theo lý thuyết hành vi có kế hoạch, ba 
yếu tố cơ bản dùng để dự đoán ý định mua của người tiêu dùng là (1) Chuẩn chủ quan (được 
hiểu là tầm quan trọng của những ý kiến từ những người xung quanh mà người tiêu dùng 
quan tâm); (2) Thái độ của người tiêu dùng; (3) Nhận thức kiểm soát hành vi (tức là người 
tiêu dùng nhận thấy rằng họ có thể kiểm soát hành vi của mình) (Ajzen, 1991).

Nhiều nghiên cứu từ lâu đã sử dụng Thuyết Hành vi có Kế hoạch (TPB) để giải thích 
hành động của con người. Theo TPB, hành vi của một cá nhân được xác định bởi ý định của 
họ để thực hiện hoạt động đó. Đổi lại, ý định được liên kết với một số yếu tố như thái độ, 
chuẩn mực chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi. Ý kiến thuận lợi hoặc không thuận lợi 
của một người liên quan đến hành vi nhất định được gọi là thái độ. Khả năng chấp nhận hành 
động được xã hội nhận thức của một người được coi là một tiêu chuẩn chủ quan. Cuối cùng, 
kiểm soát hành vi nhận thức đề cập đến nhận thức của một người về khả năng thực hiện một 
hành vi cụ thể của họ. Theo Ajzen (1991) nếu thái độ, chuẩn mực chủ quan và khả năng kiểm 
soát hành vi nhận thức đều mạnh mẽ, thì ý định sẽ vững chắc, dẫn đến hành vi mong muốn. 
Do đó, TPB coi thái độ là thành phần quan trọng nhất trong việc xác định ý định và các hành 
vi tiếp theo. 

Trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ, nhiều nghiên cứu ở cả các nước phát triển và đang 
phát triển đã áp dụng và điều chỉnh TPB để giải thích hành vi mua hàng của người tiêu dùng. 
Một số nghiên cứu như Rodríguez et al. (2007), Dettmann và Dimitri (2009), Maaya và cộng 
sự. (2018), Pham et al. (2019), Nguyen et al. (2021). Hơn nữa, các nghiên cứu thực nghiệm 
đã chỉ ra được sự phù hợp của mô hình TPB vào việc nghiên cứu các hành vi của người tiêu 
dùng trên nền tảng trực tuyến (Al-Jabari, Othman, & Mat, 2012). Do vậy, nghiên cứu này kế 
thừa hai yếu tố cốt lõi của mô hình TPB là thái độ - ý định để tiến hành kiểm định mối quan 
hệ giữa thái độ đối với ý định mua hàng thực phẩm trực tuyến của người tiêu dùng.

2.2.2. Lý thuyết về sự đa dạng của phương tiện (Media Richness Theory-MRT)
Lý thuyết về sự đa dạng của phương tiện (Media Richness Theory-MRT) được xây 

dựng bởi Daft and Lengel, 1986. Lý thuyết này được sử dụng để giải thích tính hợp lệ của 
việc trình bày sản phẩm trực tuyến. Trên môi trường internet, người tiêu dùng bị ảnh hưởng 
bởi sự thiếu nhận thức đầy đủ về sản phẩm dịch vụ vì chúng không thể được kiểm tra hoặc 
thử nghiệm. Do đó, việc giới thiệu sản phẩm trực tuyến đóng vai trò quan trọng để truyền 
tải thông tin đến khách hàng. Những người bán hàng trên kênh trực tuyến đang liên tục phát 
triển cách trình bày sản phẩm của họ để cải thiện nhận thức về sản phẩm của người tiêu dùng. 
Mức độ đa dạng về phương tiện của bản trình bày sản phẩm trực tuyến mà trang Web sử dụng 
càng cao, thì người tiêu dùng càng có thể thu được nhiều thông tin hơn. Các hình ảnh ngày 
càng sinh động và tính tương tác trở nên cao hơn không chỉ giúp người tiêu dùng chẩn đoán 
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chất lượng sản phẩm tốt hơn mà còn nâng cao đáng kể trải nghiệm mua sắm và do đó ảnh 
hưởng đến nhận thức, thái độ và ý định mua hàng của người tiêu dùng.

2.2.3. Lý thuyết về mô hình kích thích - môi trường - phản ứng (Stimulus - Organism 
- Response- SOR)

Theo mô hình lý thuyết SOR, tất cả các khía cạnh của môi trường đều đóng vai trò kích 
thích (S), ảnh hưởng đến trạng thái bên trong của con người (O), điều này thúc đẩy phản 
ứng hành vi của họ (R) (Mehrabian và Russell, 1974). Mô hình SOR thích hợp cho nghiên 
cứu hiện tại vì các lý do như sau. Đầu tiên, mô hình SOR đã được sử dụng rộng rãi trong các 
nghiên cứu trước đây về hành vi của người tiêu dùng (Chang và cộng sự, 2006; Parboteeah 
và cộng sự, 2009; Wang và cộng sự, 2011; Li và Yuan, 2018) đã khám phá các tính năng 
của cửa hàng trực tuyến như là tác nhân kích thích, tác động của chúng đối với trạng thái 
bên trong của người tiêu dùng và tác động sau đó của chúng đối với phản ứng hành vi của 
người tiêu dùng. Chang và cộng sự (2006) đã điều tra mối quan hệ giữa mô hình cảm xúc 
của người tiêu dùng và hành vi mua hàng dựa trên mô hình Kích thích - Môi trường - Phản 
ứng (S-O-R). Thứ hai, với vai trò quan trọng của các tín hiệu môi trường trong việc ảnh 
hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, mô hình SOR cung cấp một cách thức mô tả và có 
cấu trúc để xem xét tác động của các kích thích môi trường đối với phản ứng nhận thức hoặc 
cảm xúc của người tiêu dùng và ý định mua hàng hữu cơ của họ. Do đó, nghiên cứu hiện tại 
đã áp dụng mô hình vào hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng. Nghiên cứu này 
ứng dụng mô hình SOR để nghiên cứu về yếu tố kích thích (S) (gồm kiến thức về TPHC, 
giá, khuyến mãi, xu hướng tiêu dùng, chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, dịch vụ điện 
tử: là các yếu tố kích thích) ảnh hưởng đến môi trường (O) (là thái độ đối với TPHC và trải 
nghiệm khi mua hàng trực tuyến) có tác động trực tiếp đến ý định của người tiêu dùng trong 
thực phẩm hữu cơ (R).

2.3. Tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài
Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng TPHC tập trung vào khả năng giải thích của thái 

độ đối với tiêu dùng TPHC cũng như các cản trở của việc tiêu dùng loại thực phẩm này. Các 
nghiên cứu của Hughner et al. (2007) và Paul & Rana (2012) nhấn mạnh các yếu tố thúc đẩy 
thái độ và hành vi mua TPHC là động cơ vị kỷ (ví dụ: sức khỏe, khẩu vị, an toàn thực phẩm 
và xu hướng), lòng vị tha và động cơ sinh quyển (ví dụ: hỗ trợ địa phương, môi trường và 
phúc lợi động vật). Họ cũng đề xuất các yếu tố cản trở việc mua hàng như giá cao, tính sẵn 
có thấp sự hoài nghi về nhãn mác và không đủ nỗ lực tiếp thị. Tuy nhiên, các kết quả nghiên 
cứu dường như thay đổi trong các bối cảnh khác nhau về văn hoá và sự phát triển của các nền 
kinh tế (T. N. Nguyen et al., 2016; Soyez, 2012)their subjective norms and environmental 
self-identity, and by mitigating their perceived inconvenience associated with eco-friendly 
products. Additionally, these findings were moderated by consumers’ past purchase 
behaviour. The implications for retailers, marketers and other stakeholders are discussed 
and future research directions presented.”,”container-title”:”Journal of Retailing and 
Consumer Services”,”issue”:”C”,”language”:”en”,”note”:”publisher: Elsevier”,”page”:”98-
108”,”source”:”ideas.repec.org”,”title”:”Pro-environmental purchase behaviour: The role 
of consumers’ biospheric values”,”title-short”:”Pro-environmental purchase behaviour”,”
volume”:”33”,”author”:[{“family”:”Nguyen”,”given”:”The Ninh”},{“family”:”Lobo”,”gi
ven”:”Antonio”},{“family”:”Greenland”,”given”:”Steven”}],”issued”:{“date-parts”:[[“20
16”]]}}},{“id”:341,”uris”:[“http://zotero.org/users/9503069/items/CFAIYQ2J”],”itemDat
a”:{“id”:341,”type”:”article-journal”,”abstract”:”Purpose: The purpose of this paper is to 
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link national cultural values to personal pro-environmental value orientations, in order to 
investigate why the salience of pro-environmental value orientations differs cross-culturally. 
A value-based model is proposed and tested in a multinational study. Design/methodology/
approach: An empirical investigation of 1,096 consumers was conducted in five nations 
with a different cultural profile on the two cultural dimensions in-group collectivism and 
assertiveness. The paper applies multi-group structural equation modelling to test the 
moderating effect of culture on the impact of pro-environmental values on attitudes and 
subjective norms. Findings: The study reveals that the influence of a pro-environmental 
value orientation differs substantially, according to national cultural values. While an 
ecocentric value orientation is important in the US, Canadian, German, and Australian 
samples which hold individualistic values, an anthropocentric value orientation is salient in 
the Russian sample, characterized by collectivistic values. The hypothesized influence of the 
national cultural value assertiveness, however, could not be established decisively. Research 
limitations/implications: First, the present study considers culture as a national value on an 
aggregated level. Future studies should take into account cultural values at different levels of 
aggregation. Second, since only one collectivistic society is the object of the investigation, 
the results are limited in terms of generalizability. Practical implications: In order to address 
the ecocentric value orientation in the analyzed individualistic societies, marketers should 
emphasize benefits for the environment in the USA, Canada, Australia, and Germany. By 
contrast, the positive consequences for humankind in general and future generations should 
be stressed in the collectivistic Russian sample. Originality/value: The paper contributes to 
the literature by integrating both individual and national perspectives on the value-based 
drivers of environmental concern. The study also provides insight into pro-environmental 
consumer behavior in an emerging market (namely Russia. Chẳng hạn như, nghiên cứu của 
Von Meyer-Höfer et al. (2015) kết luận rằng, trong khi những lo lắng về các khía cạnh sức 
khỏe và khẩu vị ảnh hưởng tích cực đến thái độ của người tiêu dùng Đức đối với TPHC, tác 
động đó không rõ ràng ở người tiêu dùng Chile. Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây đều hầu 
hết tập trung đến bối cảnh các nước phát triển ở phương Tây, thiếu hụt kiến   thức về tiêu thụ 
TPHC ở các nền kinh tế thị trường mới nổi (Paul & Rana, 2012; von Meyer-Höfer et al., 
2015).

Trong bối cảnh trực tuyến, các nghiên cứu chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng chính tới ý 
định hành vi mua TPHC trực tuyến thường xoay quanh các yếu tố gắn với môi trường giao 
dịch như thiết kế và thẩm mỹ của cửa hàng trực tuyến, sự tương tác, nềm tin và rủi ro. Tariq, 
Wang, Tanveer, và các cộng sự (2019)information and navigation design khám phá rằng yếu 
tố thiết kế và thẩm mỹ có ảnh hưởng tích cực đến thái độ và hành vi mua TPHC trên nền 
tảng online. Những trang Web có thiết kế và thẩm mỹ tốt còn làm gia tăng sự hài lòng cho 
khách hàng khi trải nghiệm mua sắm (Ćirić et al., 2021). Nghiên cứu của Hsu và các cộng 
sự (2014) cho thấy sự tương tác là một yếu tố quan trọng trong việc bán hàng qua kênh trực 
tuyến. Mức tương tác cao sẽ làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng, thúc đẩy thái độ của 
người tiêu dùng khi mua hàng qua kênh trực tuyến và cuối cùng là ảnh hưởng đến ý định 
mua. Wei et al. (2011) chỉ ra người tiêu dùng thu thập thông tin và trao đổi kinh nghiệm trước 
khi ra quyết định mua TPHC trên môi trường trực tuyến. Yếu tố niềm tin có ảnh hưởng lớn 
đến thái độ và ý định lựa chọn TPHC (Giao & Thu, 2021; Hoàng et al., 2019), cả trên môi 
trường mạng (Hsu et al., 2014). Cuối cùng, trong môi trường trực tuyến thì rủi ro nhận thức 
được coi là rào cản đối với hành vi mua của khách hàng bởi sự so sánh và đánh giá các rủi 
ro mà khách hàng có thể nhận được khi mua hàng trực tuyến có thể là vô thức hoặc là có ý 
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thức (Forsythe & Shi, 2003). Tương tụ như vậy, các nghiên cứu của Chiu et al., (2006) và 
Zimmer et al. (2010) ghi nhận mối liên hệ tiêu cực giữa rủi ro được nhận thức với thái độ đối 
với mua hàng qua mạng internet. Rủi ro được cho là có ảnh hưởng ngược chiều đến ý định 
mua hàng qua mạng trong nghiên cứu của Hsu et al., (2014) .

Việc mua sắm trực tuyến thường không phổ biến đối với thực phẩm tươi sống như 
TPHC tại Việt Nam. Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan đến TPHC chủ yếu tập trung 
vào thị trường truyền thống, mua sắm trực tiếp tại điểm bán. Như nghiên cứu của Pham et al. 
(2019) chỉ ra rằng mối quan tâm về an toàn thực phẩm, nhận thức về sức khỏe và khả năng 
tiếp cận các phương tiện truyền thông đối với thông điệp thực phẩm đóng vai trò chủ đạo 
trong hình thành thái độ đối với tiêu dùng TPHC. Điều thú vị là, mối quan tâm về môi trường 
và khẩu vị thực phẩm có rất ít giá trị tới việc hình thành thái độ và ý định mua của người tiêu 
dùng TPHC. Ngược lại, các rào cản (như giá cao, tính sẵn có thấp, ghi nhãn kém và sự chậm 
trễ) gây cản trở tới thái độ và ý định mua TPHC (Pham et al., 2019). Nghiên cứu của Thu và 
các cộng sự (2021) chỉ ra niềm tin là tiền đề của thái độ và đóng vai trò trung gian trong mối 
quan hệ giữa thông tin minh bạch và kiến thức về TPHC với ý định mua TPHC của người 
dùng ở TP Long Xuyên. Các nghiên cứu của Giao và Thu (2021), Truong và Nguyen (2020) 
cho thấy sự quan tâm đến môi trường và sức khỏe, sự hiểu biết, an toàn thực phẩm, nhãn hữu 
cơ và giá cả là các nhân tố tác động mạnh lên ý định hành vi mua TPHC của người tiêu dùng 
Việt. Nghiên cứu của N.T.Nguyên và L.T.Trang (2021) khẳng định lại các yếu tố này đối với 
người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu của H.T.K.Loan và N.N.Hiền (2021) bổ 
sung thêm đặc bối cảnh gia đình, thái độ, nhận thức về an toàn và rủi ro cũng là các yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng TPHC.

Bảng 1: Tóm tắt một số mô hình nghiên cứu về hành vi tiêu dùng TPHC tại Việt Nam 
và thế giới

Tác giả Lý thuyết 
nền tảng

Bối cảnh, 
quốc gia

Phương 
pháp 

nghiên 
cứu

Các biến nghiên cứu

Biến độc lập Biến phụ 
thuộc

1 Anum Tarip et 
al.,2018

- Thương mại 
xã hội (Social 
commerce)

Mua TPHC 
trên nền tảng 
thương mại 
xã hội, Trung 
Quốc

Định 
lượng

- Thái độ của NTD đối với TPHC:
+ ý thức về sức khoẻ
+ Chứng nhận chất lượng và an 
toàn thực phẩm
+ Giá cả
+ Chủ nghĩa tiêu dùng về môi 
trường và đạo đức
+ Ý thức về xã hội và xu hướng 
tiêu dùng
+ Thiết kế điều hướng của trang 
web

Hành vi mua 
ngẫu hứng 
trực tuyến

2 Anum Tarip et 
al.,2019

- Lý thuyết 
hành vi có kế 
hoạch (TPB)
- Lý thuyết 
về sự đa dạng 
các phương 
tiện truyền 
thông (MRT)

Hành vi mua 
hàng ngẫu 
hứng online, 
Bắc Kinh 
-Trung Quốc

Định 
lượng

- Thái độ của người tiêu dùng đối 
với thực phẩm hữu cơ:
+ Chứng nhận hữu cơ
+ Ý thức về sức khoẻ
+ Thân thiện môi trường
+ chất lượng và an toàn
+ Sự sẵn sàng chi trả
+ chủ nghĩa tiêu dùng vì môi 
trường và đạo đức
+ Xu hướng tiêu dùng

Hành vi mua 
ngẫu hứng 
trực tuyến
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Mô hình kích 
thích - môi 
trường - phản 
ứng (SOR)

Mua sắm 
trực tuyến, 
Pakistan

Định 
lượng

- Sự gắn kết tình cảm
- Sự gắn kết nhận thức
- Trải mua sắm online

Ý định mua 
sắm online

4 Mosteller, J., et 
al.,2014

- Tâm lý học 
môi trường
- Mô hình 
SOR
- Lý thuyết 
về sự thông 
thạo

Sự hài lòng 
khi lựa chọn 
mua sắm 
online, người 
dùng dưới 40 
tuổi

Định 
tính, 
định 

lượng

- Nỗ lực nhận thức
- Ảnh hưởng tích cực
- Sự trôi chảy của các giác quan: 
+ Phông chữ văn bản (rõ ràng)
+ Chữ/nền (tương phản)
+ Cường độ thông tin (đối xứng)

-Sự hài lòng 
khi lựa chọn 
mua sắm 
online

5 Chen peng and 
yeong gug kim, 

2014

SOR Hành vi mua 
hàng online, 
Trung Quốc

Định 
lượng

-Thái độ đối với mua sắm online:
+Giá trị mua sắm khoái lạc
+ Giá trị mua sắm thực dụng
+ Kích thích môi trường
- Mua hàng theo cảm xúc:
+Giá trị mua sắm khoái lạc
+ Giá trị mua sắm thực dụng
+ Kích thích môi trường

- Ý định mua 
lại sản phẩm 
trên nền tảng 
online

6 Ubedullah 
Amjad Ali, Atif 

Aziz, 2022

TPB theory 
of planned 
behavior

Ý định mua 
hàng online, 
Pakistan

Định 
lượng

- Chất lượng thông tin của trang 
web
- Tính bảo mật và dịch vụ
- Độ tin cậy của trang web
- Biến điều tiết: Nhận thức rủi ro

Ý định mua 
hàng online

7 Ma, 
K.X., Mather, 

D.W., Ott, 
D.L., Fang, 
E., Bremer, 

P. and Mirosa, 
M. (2022)

TPB Ý định mua 
lại thực phẩm 
tươi sống trực 
tuyến, Trung 
QUốc

Định 
lượng

- Hình ảnh thương hiệu
- Sự hài lòng của khách hàng:
+ Trải nghiệm sau mua hàng 
online: vận chuyển, chất lượng 
sản phẩm giao tận tay, lợi ích bổ 
sung, Dịch vụ hỗ trợ, đóng gói, 
dịch vụ đổi trả

Ý định mua 
lại thực 
phẩm tươi 
sống online

8 Śmiglak-
Krajewska, M.; 
Wojciechowska-

Solis, J, 2021

Hành vi mua 
TPHC trong 
bối cảnh 
covid19, Ba 
Lan

Định 
lượng

- Tầm quan trọng của thông tin 
ghi trên nhãn dãn
- Kênh ưu tiên mua sắm trong bối 
cảnh dịch bệnh covid 19
- Các sản phẩm hữu cơ được ưu 
tiên mua

Yếu tố thúc 
đẩy tiêu 
dùng sản 
phẩm hữu cơ

9 Syahrizal 
Maulana et al., 

2021

Marketing 
mix 4P

Ý định mua 
lại TPHC 
trực tuyến, 
Indonesia

Định 
lượng

- Niềm tin
- Sự hài lòng
- Sản phẩm
-Giá
- Phân phối
- Truyền thông cổ động

- Ý định mua 
lại TPHC 
trực tuyến

10 Maja Ćirić et al., 
2021

Hành vi mua 
TPHC trực 
tuyến trong 
bối cảnh 
covid 19, 
Serbia

Định 
lượng

- Lợi ích của mua sắm trực tuyến, 
hậu quả của đại dịch covid và 
nhãn TPHC
- Các thuộc tính của TPHC và yếu 
tố cản trở hành vi mua
- Đặc điểm của web và sự hài lòng 
khi mua sắm trực tuyến
- Sự an toàn khi mua sắm online

- Quyết định 
mua TPHC 
trực tuyến

11 Jasur Hasanov, 
Haliyana Khalid, 

2015

Chất lượng 
web
Sự hài lòng

Mua TPHC 
trực tuyến, 
Malaysia

Định 
lượng

-Sự hài lòng của khách hàng
- Chất lượng website
- Tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình 
trạng hôn nhân, thu nhập, trình độ 
đào tạo

Ý định mua 
hàng trực 
tuyến
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12 Rajat Kumar et 
al., 2014

Mua TPHC 
trực tuyến, 
Ấn Độ

Định 
lượng

- Khả năng tiếp cận TPHC
- Nhận thức về giá cả của TPHC
- Nhận thức về lợi ích sức khoẻ
- Tiết kiệm thời gian

Ý định mua 
TPHC trực 
tuyến

13 Candra, S., 
Ayudina, M., 
Arashi, M.A., 

2021

-chất lượng 
dịch vụ điện 
tử
- TPB

Hành vi mua 
thực phẩm 
trực tuyến 
trong bối 
cảnh covid, 
Indonesia

Định 
lượng

- Chất lượng dịch vụ điện tử
- Chuẩn chủ quan
- Chất lượng Thực phẩm
- Ý thức về sức khoẻ

- ý định mua 
trực tuyến
- Hành vi 
mua trực 
tuyến

14 Parves Sultan et 
al., 2021

SOR 
stimulus-
organism-
response

Hành vi mua 
TPHC, Úc

Định 
lượng

- Các công cụ truyền thông 
marketing
- Giá trị của TPHC
- Thái độ khoái lạc
- Thái độ thực dụng

- ý định, 
hành vi mua

15 Jiabao Lin et al., 
2022

SOR Ý định mua 
tiếp tục 
TPHC trực 
tuyến, Trung 
Quốc

Định 
lượng

Giá trị cảm nhận:
- Nhận thức giá trị hữu dụng
- Nhận thức giá trị khoái lạc
- Đặc điểm sản phẩm hữu cơ
- Đặc điểm nền tảng web

Ý định mua 
tiếp tục 
TPHC trực 
tuyến

16 Neeraj Dangi et 
al., 2020

- dựa trên nền 
tảng của TPB 

- Ý định, 
hành vi mua 
TPHC

Định 
tính

- Các yếu tố liên quan đến nhân 
khẩu học.
- Các yếu tố liên quan đến sản 
phẩm
- Các nhân tố liên quan đến nhà 
cung ứng
- Các yếu tố liên quan đến tâm lý 
người tiêu dùng

Ý định, 
hành vi mua 
TPHC

17 Abha Wankhede, 
2021

Marketing 
mix
UTAUT

Mối quan tâm 
và hành vi 
mua TPHC, 
Ấn độ

Định 
tính, 
định 

lượng

- Các yếu tố thuộc về môi trường
- Các yếu tố xã hội: Sự khoái lạc, 
chấp nhận của xã hội
- tính sẵn có của TPHC
- Khuyến mãi

Ý định - 
niềm tin - 
hành vi mua 
TPHC

18 Thu Huong 
Pham et al., 

2019

-Lý thuyết 
hành động 
hợp lý
-Hành vi có 
kế hoạch 

Hành vi mua 
sản phẩm 
xanh, Việt 
Nam

Định 
lượng

- Thái độ đối với sản phẩm xanh: 
mối quan tâm về môi trường, sự 
quan tâm về an toàn thực phẩm, 
ý thức về sức khoẻ, hương vị thực 
phẩm, phương tiện truyền thông 
tiếp xúc với thông điệp thực 
phẩm, rào cản cảm nhận

Ý định mua

19 Huỳnh Đinh Lệ 
Thu và các cộng 

sự, 2021

Lý thuyết 
hành động 
hợp lý
-Hành vi có 
kế hoạch

Hành vi mua 
TPHC, Long 
Xuyên, Việt 
Nam

Định 
lượng

- Chuẩn chủ quan
- Thái độ : Thông tin minh bạch, 
kiến thức về TPHC
- Niềm tin: Thông tin minh bạch, 
kiến thức về TPHC

Ý định mua

20 Nguyen Trong 
Luan et al., 2021

Tâm lý 
học về môi 
trường

Hành vi tiêu 
dùng sản 
phẩm xanh, 
Việt Nam

Định 
lượng

- nhận thức về trách nhiệm môi 
trường
- kiến thức xanh
- thái độ xanh
- giá trị sản phẩm xanh

Ý định mua 
sản phẩm 
xanh

21 Manh Hung Le 
and Phuong Mai 
Nguyen, 2022

TPB, NAM Hành vi tiêu 
dùng TPHC, 
Viet Nam

Định 
lượng

- Nhận thức kiểm soát hành vi
-Thái độ đối với TPHC: Nhận 
thức về môi trường, kiến thức về 
TPHC
- Chuẩn mực cá nhân
- Chuẩn mực xã hội

Ý định mua 
TPHC
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22 Hoang Viet 
Nguyen et al., 

2021

Hành vi có kế 
hoạch (TPB)

Hành vi tiêu 
dùng thịt hữu 
cơ, Việt Nam

Định 
lượng

- Chuẩn mực chủ quan
- Thái độ đối với TPHC : mối 
quan tâm về môi trường
- Rào cản chi phí được nhận thức
- Cảm giác tội lỗi

Ý định mua

23 Le Van Huy et 
al, 2019

Lối sống liên 
quan đến 
thực phẩm 
(food-related 
lifestyles 
FRL)

Hành vi tiêu 
dùng TPHC, 
Việt Nam

Định 
tính, 
định 

lượng

- Tính mới/ sáng tạo
- Chú đến thông tin thực phẩm 
lành mạnh
- Yêu thích nấu ăn
- Yêu thích thực phẩm hữu cơ
- Sự tiện lợi
- Chủ nghĩa dân tộc

Các biến 
dùng để 
phân đoạn

(Nguồn: tổng hợp của tác giả)
Tóm lại, có rất nhiền nghiên cứu liên quan đến ý đinh, hành vi tiêu dùng TPHC cả trong 

bối cảnh Việt Nam và thế giới. Trong bối cảnh nghiên cứu hành vi mua hàng truyền thống 
nói chung, các nhân tố ảnh hưởng tới ý định hành vi mua TPHC nói chung gồm 1) Các yếu 
tố liên quan đến sản phẩm: nhãn dán, nguồn gốc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, hương vị, an 
toàn thực phẩm, tính thiên nhiên; 2) Các nhân tố liên quan đến nhà cung ứng: thương hiệu, 
hàm lượng dinh dưỡng, hình ảnh bên ngoài, giá, sự sẵn có, thiếu sự hỗ trợ của chính phủ; 3) 
Các yếu tố liên quan đến tâm lý người tiêu dùng: sức khoẻ, môi trường, xã hội, mối quan tâm 
về động vật, niềm tin, trải nghiệm mua hàng quá khứ; 4) Các nhân tố thuộc về nhân khẩu 
học: Sự hiểu biết, trình độ học vấn, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, văn hoá (Neeraj 
Dangi et al., 2020). Mặt khác trên bối cảnh mua hàng trực tuyến, ý định hành vi mua cũng 
chịu tác động bởi các biến số trong môi trường truyền thống, ngoài ra ý định hành vi mua 
hàng trực tuyến nói chung và TPHC nói riêng theo các nghiên cứu trước cho thấy tập trung 
vào các nhân tố gồm: 1) Thái độ đối với sảm phẩm hữu cơ gồm: ý thức về sức khoẻ, Chứng 
nhận chất lượng và an toàn thực phẩm, Giá cả, Chủ nghĩa tiêu dùng về môi trường và đạo 
đức, Ý thức về xã hội và xu hướng tiêu dùng; 2) Trải nghiệm khi mua sắm online của người 
tiêu dùng gồm: Chất lượng thông tin của trang web, Tính bảo mật và dịch vụ, Độ tin cậy của 
trang web; 3) Sự hài lòng khi lựa chọn kênh mua sắm online gồm: Nỗ lực nhận thức; Ảnh 
hưởng tích cực, Sự trôi chảy của các giác quan; 4) Thái độ đối với mua sắm online gồm: 
Giá trị mua sắm khoái lạc, Giá trị mua sắm thực dụng; Kích thích môi trường; 5) Nhóm biến 
điều tiết gồm: Nhận thức rủi ro, sự phong phú của các phương tiện truyền thông, sự hấp dẫn 
xã hội, các biến nhân khẩu học (tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, tình 
trạng hôn nhân). Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm cũng đã chỉ ra có sự khác nhau, 
thậm chí là mâu thuẫn giữa các yếu tố cấu thành nên ý định, hành vi mua TPHC của người 
tiêu dùng (Nasir and Karakaya, 2014; Sch€aufele and Hamm, 2018; Dangi et al., 2020). Đặc 
biệt ở thị trường Việt Nam, các nghiên cứu về TPHC vẫn đang dừng lại chủ yếu ở thị trường 
truyền thống. Hiện nay chưa có một nghiên cứu chính thống nào liên quan đến hành vi mua 
thực phẩm hữu cơ trực tuyến trên thị trường Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này nâng cao hiểu 
biết nhằm giải quyết những lỗ hổng nói trên, nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng tới ý định 
mua thực phẩm hữu cơ trên nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

2.4. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu ý định tiêu dùng TPHC trực tuyến được xây dựng dựa trên sự kết 

hợp của các lý thuyết nền tảng TPB, MRT và SOR. Các biến trong mô hình đề xuất được lựa 
chọn và kế thừa từ các nghiên cứu trước. Cụ thể, tác giả sẽ kiểm định tác động ảnh hưởng 
của thái độ người dùng đối với TPHC và trải nghiệm người dùng trên môi trường trực tuyến 
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ảnh hưởng tới ý định mua TPHC trên nền tảng trực tuyến tại thị trường Việt Nam như thế 
nào. Đây được xem là hai biến ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong các nghiên cứu trước ở bối 
cảnh trên thế giới. Như các nghiên cứu của (Anum Tarip et al.,2018, 2019), (Ma, K.X. et al., 
2022), (Neeraj Dangi et al., 2020),....

Thái độ của người tiêu dùng đối với tiêu dùng TPHC được hình thành từ nhận thức về 
sự hiểu biết về TPHC, giá cả, cũng như nhận thức về tác động của các chính sách về khuyến 
mãi và xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đây là các yếu tố có tác động mạnh tới dự định hành vi 
tiêu dùng trong các nghiên cứu trước. 

Trải nghiệm của người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến chịu tác động của chất lượng 
của trang web như chất lượng thông tin, độ tin cậy của trang web và đặc biệt là chất lượng 
dịch vụ điện tử đã được chứng minh bằng các kết quả nghiên cứu thực nghiệm của các tác 
giả như Jasur Hasanov, Haliyana Khalid (2015), Ubedullah Amjad Ali, Atif Aziz (2022), 
(Jiabao Lin et al., 2022). 

Mô hình nghiên cứu được đề xuất như hình 1:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu
Kiến thức về TPHC:
Kiến thức về thực phẩm là một khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến hành vi của người 

tiêu dùng trong quá trình mua thực phẩm [38]. Đáng ngạc nhiên, sự hiểu biết của người tiêu 
dùng về môi trường, sinh thái và thực phẩm hữu cơ không thể tách rời khỏi việc mua các mặt 
hàng thân thiện với môi trường [39]. Do đó, nhận thức và kiến thức của khách hàng về thực 
phẩm hữu cơ rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định mua hàng. Một số nghiên cứu gần 
đây như Paul và Rana (2012) [40], J. Shin và Mattila (2019) [41], và Singh và Verma (2017) 
[42] đã xem xét tác động của nhận thức và kiến thức của người tiêu dùng về thực phẩm hữu 
cơ. Do đó giả thuyết H1 được phát biểu là:

H1: Hiểu biết về TPHC có ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với TPHC
Nhận thức về giá:
Giá cả là một thành phần quan trọng trong việc thu hút sự quan tâm của người tiêu 

dùng. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm giá sản phẩm rẻ. Giá của sản phẩm thường 
được dùng để phân biệt chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm có chất lượng tốt hơn có xu 
hướng có giá cao hơn. Các thương hiệu cao cấp hứa hẹn các sản phẩm chất lượng cao và 
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cung cấp hình ảnh tích cực cho người dùng của họ. Trong kinh doanh thực phẩm hữu cơ cần 
hiểu rõ lợi thế và tác động tích cực của sản phẩm thực phẩm hữu cơ đang được bán để có thể 
đưa ra mức giá phù hợp với người tiêu dùng. Người tiêu dùng tin rằng sản phẩm được bán 
sẽ mang lại lợi ích và chất lượng theo đúng giá cả đưa ra. Người tiêu dùng nhận được lợi ích 
theo mức giá phải trả sẽ hài lòng với sản phẩm (Su và Huang, 2011) do đó sẽ có thái độ tích 
cực với sản phẩm. Giả thuyết H2 được đề xuất như sau.

H2: Nhận thức về giá cả của TPHC có ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với TPHC
Khuyến mãi:
Có thể là một công cụ tiếp thị hoặc một chiến dịch được doanh nghiệp triển khai đến với 

khách hàng mục tiêu nhằm mục đích cuối cùng là thuyết phục họ mua sản phẩm của doanh 
nghiệp (Ramus & Asger Nielsen 2005). Chính vì vậy, khi được tiếp cận với các chương trình 
khuyến mãi của sản phẩm, sẽ tạm cho khách hàng có thái độ tích cực hơn đối với sản phẩm. 
Do đó, giả thuyết H3 được phát biểu như sau:

H3: Khuyến mãi có ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với TPHC
Xu hướng tiêu dùng hiện đại:
Ở các nước phát triển tiêu dùng thực phẩm hữu cơ đã được coi như là một biểu tượng 

của địa vị, bắt nguồn từ xu hướng xã hội độc quyền và nó trở nên đắt đỏ hơn trong xã hội 
ưu tú này của một số nhóm người Rana, J., Paul, J., 2017) Do vậy, giả thuyết H4 được phát 
biểu như sau:

H4: Xu hướng tiêu dùng hiện đại có ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với TPHC
Chất lượng thông tin:
Chất lượng thông tin được cảm nhận là tiêu chí giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong 

so sánh các sản phẩm trực tuyến, giảm thiếu được cảm nhận rủi ro khi mua sắm trên không 
gian ảo (Grewal, Iyer, Krishnan, & Sharma, 2003). Thực tế cho thấy, các trang web được 
trang bị thông tin có chất lượng tạo cơ hội cho người tiêu dùng kiểm tra các thuộc tính của 
sản phẩm/dịch vụ một cách kỹ lưỡng, điều này giúp các nhà cung cấp dịch vụ phân phối tối 
ưu hơn (Wei, Wang, Zhu, Xue & Chen, 2018). Hơn nữa, Atika và các cộng sự (2016) cho 
rằng chất lượng thông tin phải bao gồm một số yếu tố như dữ liệu có liên quan, thông tin cập 
nhật, cơ sở hạ tầng được thiết kế tốt, trang web thân thiện với người dùng để nó có thể tạo 
điều kiện thuận lợi và gia tăng trải nghiệm và ý định mua hàng của người tiêu dùng. Do đó, 
giả thuyết H5 được phát biểu như sau:

H5: Chất lượng thông tin trên trang mạng có ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm trực 
tuyến của người tiêu dùng

Độ tin cậy của trang web:
Theo Jeong, Oh, và Gregoire (2003), mô tả độ tin cậy của trang web là “tính hiệu quả 

và hiệu quả của trang web hay trang mạng xã hội trong việc truyền tải thông điệp có chủ đích 
đến người xem”. Nhiều học giả đã tuyên bố rằng độ tin cậy của trang web là yếu tố quan 
trọng trong kinh doanh điện tử và có tác động đáng kể đến trải nghiệm và ý định mua hàng 
trực tuyến (Loiacono, Watson, & Goodhue, 2007). Tương tự, một tài liệu khác giải thích 
rằng sự xuất hiện của trang web có liên quan trực tiếp đến cảm xúc của người tiêu dùng do 
đó ảnh hưởng đến trải nghiệm và ý định mua hàng của họ (Shiekh & Aziz, 2021). Giả thuyết 
H6 được phát biểu là:

H6: Độ tin cậy của trang web ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm trực tuyến của người 
tiêu dùng
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Chất lượng dịch vụ điện tử:
Nghiên cứu của Ahmed và cộng sự. (2017) nhận thấy rằng các doanh nghiệp mua sắm 

trực tuyến ở Trung Quốc có thể đạt được mức độ quan tâm mua hàng cao nhờ chất lượng 
dịch vụ điện tử, điều này có tác động đến ý định mua hàng. Hơn thế nữa, Kalia và cộng sự 
(2016), Candra và các cộng sự (2021) giải thích rằng tính dễ sử dụng, phản hồi nhanh, tính 
thông tin và cảm giác an toàn khi sử dụng dịch vụ điện tử có thể làm tăng ý định mua hàng, 
cho thấy mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điện tử và ý định mua hàng. Dựa trên ba 
nghiên cứu trên, giả thuyết H7 được phát biểu như sau:

H7: Chất lượng dịch vụ trực tuyến ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm trực tuyến của 
người tiêu dùng

Thái độ đối với TPHC:
Teng và Wang (2015) cho rằng, thái độ tích cực đối với thực phẩm hữu cơ là một tiền 

đề quan trọng thúc đẩy ý định mua TPHC. Cũng theo lý thuyết TPB chỉ ra rằng, thái độ là 
một yếu tố quan trọng quyết định đến ý định hành vi, thái độ đối với một hành vi của một cá 
nhân càng mạnh thì ý định thực hiện hành vi của người đó càng mạnh (Ajzen, 1991). Do đó, 
giả thuyết H8 được đề xuất như sau:

H8: Thái độ đối với TPHC ảnh hưởng tích cực đến ý định mua TPHC trực tuyến của 
người tiêu dùng

Trải nghiệm trực tuyến:
Trải nghiệm của khách hàng có có thể được hiểu như một trạng thái sinh lý có yếu tố 

tình cảm. Người tiêu dùng mua sắm trực tuyến nhiều ngày càng có nhiều thông tin cũng như 
kỹ năng hơn (Katawetawaraks & Wang, 2011). Trải nghiệm mua hàng dựa trên web là một 
trong những điểm quan trọng của trải nghiệm người tiêu dùng trực tuyến (Shahid, Mariam, 
et al,2022). Nó là một trong những thành phần đóng góp chính trong việc tạo cảm tình của 
người mua và do đó hình thành ý định mua hàng (Shahid, Mariam, et al,2022). Do vậy, giả 
thuyết H9 được phát biểu như sau:

H9: Trải nghiệm trực tuyến ảnh hưởng tích cực đến ý định mua TPHC trực tuyến của 
người tiêu dùng

3. Kết luận
Nghiên cứu này giải thích ý định mua TPHC trên nền tảng trực tuyến dựa trên xem xét 

ảnh hưởng của hai nhân tố thuộc về thái độ đối với TPHC và trải nghiệm khi mua hàng trực 
tuyến. Từ đó, nghiên cứu phát triển khung phân tích dựa trên ba lý thuyết nền tảng TPB, MRT 
và SOR để giải thích ý định mua TPHC trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, 
các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ của người tiêu dùng về TPHC bao gồm: hiểu biết về TPHC, 
giá của TPHC, các chương trình khuyến mãi, xu hướng tiêu dùng của người mua và các yếu 
tố ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng khi mua hàng trực tuyến bao gồm: chất lượng thông 
tin, độ tin cậy và chất lượng dịch vụ điện tử của trang web. Về lý thuyết, nghiên cứu này đã 
đóng góp nền tảng lý thuyết quan trọng làm tiền đề cho các nghiên cứu thực nghiệm sau này 
về ý định mua TPHC trực tuyến của người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam. Về thực tiễn, 
nghiên cứu này giúp các nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực TPHC nói riêng và sản phẩm 
nông nghiệp nói chung tại thị trường Việt Nam hiểu hơn về các yếu tố tác động lên ý định 
mua TPHC trực tuyến, từ đó đưa ra được những giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển 
kinh doanh phân phối các sản phẩm này trên thị trường Việt Nam. 
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Dựa trên khung lý thuyết đề xuất, để phân phối sản phẩm TPHC trên nền tảng trưc 
tuyến được hiệu quả, các nhà phân phối cần tập trung các chiến lược tiếp thị nhằm cung cấp 
các thông tin liên quan đến TPHC, các chương trình khuyến mãi, các chính sách giá hấp dẫn 
trên môi trường mạng, đồng thời tận dụng xu hướng tiêu dùng mới liên quan đến mối quan 
tâm về sức khoẻ và môi trường sống để gia tăng thái độ cảm nhận tích cực của người dùng 
đối với TPHC, từ đó tác động tới ý định hành vi mua mạnh mẽ hơn. Ngoài ra các nhà kinh 
doanh TPHC trực tuyến cũng cần chú ý đầu tư tới chất lượng của website bán hàng trực 
tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến để tạo ra một trải nghiệm mua sắm tích cực, 
từ đó làm gia tăng ý định mua hàng của người tiêu dùng.
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Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét các mối quan hệ giữa nhận thức về tính 
xác thực của khách hàng với các yếu tố nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương 
hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu; từ đó sẽ có tác động như 
thế nào đến quyết định lựa chọn thương hiệu của khách hàng đối với các nhà hàng 
hải sản nổi tiếng tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Kết quả chỉ ra rõ ràng rằng 
nhận thức về tính xác thực của khách hàng là yếu tố quyết định quan trọng đến 
nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành 
thương hiệu, từ đó có sự tác động đáng kể đến quyết định lựa chọn thương hiệu 
của khách hàng. Dựa trên những phát hiện, kết luận và khuyến nghị được thảo 
luận; bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế và hướng nghiên cứu 
trong tương lai.

Từ khóa: nhà hàng hải sản, nhận biết thương hiệu, lựa chọn thương hiệu, 
tính xác thực, trung thành thương hiệu.

THE EFFECT OF AUTHENTICITY PERCEPTIONS, PERCEIVED 
QUALITY, BRAND AWARENESS, BRAND IMAGE AND BRAND 

LOYALTY ON BRAND CHOICE INTENTION

Abstract: This study examines the relationships between customers’ 
authenticity perceptions and the factors of brand awareness, brand image, 
perceived quality and brand loyalty; from there, it will have an impact on customers’ 
brand choice intention for famous seafood restaurants in Quy Nhon city, Binh 
Dinh. The results clearly show that customers’ authenticity perceptions is an 
important determinant of brand awareness, brand image, perceived quality and 
brand loyalty, thereby having an impact on significantly influence the brand choice 
intention of customers. Based on the findings, conclusions and recommendations 
are discussed; besides, the study also points out the limitations and directions for 
future research.

Keywords: seafood restaurant, brand awareness, brand choice intention, 
authenticity perceptions, brand loyalty.
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1. Đặt vấn đề 
Trong vài thập kỷ qua, sự nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sự đa dạng văn 

hóa làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm đích thực và độc đáo. Để tận dụng xu 
hướng này, các nhà marketing đã bắt đầu sử dụng tính xác thực như một công cụ nhằm thực 
hiện chiến lược định vị thương hiệu và thu hút người tiêu dùng (Robinson và Clifford, 2012). 
Nhiều thương hiệu du lịch và khách sạn đã kết hợp khái niệm “tính xác thực” vào trong các 
chiến lược marketing của mình (Jang và cộng sự, 2012; Tsai và Lu, 2012). Điều này đồng 
nghĩa, thương hiệu của một nhà hàng có tính đặc trưng, chân thực, mang đến những trải 
nghiệm kỳ lạ và độc đáo thì nhà hàng đó có khả năng định hình được bản sắc và hình ảnh riêng 
trong tâm trí khách hàng, có thể dễ dàng được khách hàng tiềm năng nhận ra và được liên kết 
chính xác so với thương hiệu của các nhà hàng kém chân thực hơn (Lu, 2012).

Bên cạnh đó, các tính năng xác thực, biểu hiện sự độc đáo của dịch vụ như tính vô hình, 
tính khả biến, tính dễ hư hỏng và không thể tách rời góp phần làm cho tài sản thương hiệu trở 
thành yếu tố quan trọng trong sự thành công của ngành khách sạn (Sun và Ghiselli, 2010). 
Đồng quan điểm, Prasad và Dev (2000) xác nhận kết quả sẽ tương tự đối với các chuỗi khách 
sạn có thương hiệu mạnh, họ sẽ có khả năng xây dựng bản sắc và hình ảnh của riêng mình 
tương đối nhanh và dễ dàng hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Từ đó, có thể thấy được tầm 
quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và quản lý thương hiệu, trong đó điển hình như 
ngành nhà hàng, khách sạn với các nghiên cứu nổi bật đối với tài sản thương hiệu (Sun và 
Ghiselli, 2010; Hyun và Kim, 2011; Lu và cộng sự, 2015; Shabbir và cộng sự, 2017). Hơn 
nữa, mặc dù ngày càng có nhiều nghiên cứu tập trung vào nhận thức của người tiêu dùng về 
tính xác thực của trải nghiệm/sản phẩm quan trọng như thế nào (Robinson và Clifford, 2012; 
Lu và cộng sự, 2015), nhưng vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về mối liên hệ giữa nhận 
thức về tính xác thực của người tiêu dùng đối với các nhà hàng đặc trưng về sản phẩm đặc thù, 
điển hình như nhà hàng hải sản tại một vùng/địa phương du lịch cụ thể. 

Tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại có rất hiều nghiên cứu về thương hiệu khách sạn 
mà bỏ qua thương hiệu nhà hàng như nghiên cứu của Mai Thị Linh (2020), Phan Thị Minh 
Duyên (2014), Bùi Trọng Tiến Bảo (2018). Đối với đối tượng nhà hàng có hai nghiên cứu 
điển hình của Nguyễn Trọng Nhân và cộng sự (2016) nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng 
đến chất lượng dịch vụ nhà hàng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và nghiên cứu của 
Trần Thế Nam và Nguyễn Thị Thoa (2020) nghiên cứu trải nghiệm nghiệm thương hiệu của 
khách hàng tại Nhà hàng Gogi tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tại Việt Nam có thể nhận 
thấy chưa có nghiên cứu nào cụ thể xác định mối tương quan một cách có hệ thống của yếu 
tố nhận thức về tính xác thực ảnh hưởng đến các thành phần của tài sản thương hiệu và có sự 
tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu, mà cá biệt ở đây là thương hiệu các nhà hàng 
đặc trưng kinh doanh hải sản.

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ, đo lường mức độ tác động của 
yếu tố nhận thức về tính xác thực của khách hàng với các yếu tố nhận biết thương hiệu, hình 
ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu; từ đó sẽ có tác động như 
thế nào đến quyết định lựa chọn thương hiệu của khách hàng đối với các nhà hàng hải sản nổi 
tiếng tại địa phương du lịch mới nổi thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Theo bố cục, nghiên 
cứu sẽ trình bày cơ sở lý thuyết, mô hình và giả thuyết nghiên cứu được đề xuất thông qua 
việc xem xét các kết quả nghiên cứu trước đó. Tiếp đến, phương pháp nghiên cứu định tính và 
định lượng được sử dụng để thu thập và xử lý số liệu. Cuối cùng, kết quả được phát hiện và 
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giải thích; từ đó nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị nhằm gia tăng hoạt động quản trị thương 
hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các nhà hàng hải sản tại thành phố Quy 
Nhơn, Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 
2.1. Nhận thức tính xác thực
Trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, tính xác thực đã được khái niệm rộng rãi như là một 

giá trị tổng quát và là một động lực thúc đẩy các cá nhân đi du lịch đến những nơi xa (Kolar 
và Zabkar, 2010). Mối quan hệ giữa khái niệm tính xác thực và động lực của khách du lịch 
lần đầu tiên được đề xuất bởi MacCannell (1973). MacCannell (1973) lập luận rằng người 
tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm đích thực mà không thể được tìm thấy trong cuộc sống hiện 
tại hoặc trong thói quen hàng ngày của chính họ. Jensen và Lindberg (2000) cho rằng, người 
tiêu dùng không có khả năng đánh giá kinh nghiệm của họ về tính xác thực dựa trên các tiêu 
chí khách quan nhưng có thể dựa trên cảm tính của họ. 

Để nâng cao hiểu biết lý thuyết về cách người tiêu dùng coi thương hiệu là đích thực, 
Morhart và cộng sự (2015) đã phát triển khung lý thuyết về tính xác thực của thương hiệu. 
Khung lý thuyết này gợi ý rằng người tiêu dùng sẽ sử dụng các dấu hiệu khác nhau để đánh 
giá tính xác thực của thương hiệu. Kết quả nghiên cứu của Morhart và cộng sự (2015) cung 
cấp một cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu hiện tại nhằm phát triển mối quan hệ giữa nhận thức 
tính xác thực và các thành phần của tài sản thương hiệu. Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu 
cũng chỉ ra được sự ảnh hưởng của nhận thức tính xác thực đến các thành phần của tài sản 
thương hiệu (Jang và cộng sự, 2012; Tsai và Lu, 2012). Do đó, nghiên cứu này đề xuất rằng 
nhận thức tính xác thực là một yếu tố quan trọng để hình thành tài sản thương hiệu thông qua 
sự ảnh hưởng đến với các thành phần của tài sản thương hiệu trường hợp các nhà hàng hải sản. 

Theo Keller (2009), kiến   thức về thương hiệu, bao gồm hai thành phần: hình ảnh thương 
hiệu và nhận thức về thương hiệu, trong đó nổi bật là nhận biết thương hiệu là nguồn hình 
thành tài sản thương hiệu dựa trên khách hàng. Keller (2009) còn gợi ý rằng sự nhận biết về 
thương hiệu được hình thành và thay đổi bởi các yếu tố khác nhau, trong đó có khả năng được 
phát triển bởi các diễn giải đối với nhận thức về tính xác thực thương hiệu của khách hàng. 
Do đó, bất kể bối cảnh cụ thể nào, tính xác thực có thể là một công cụ marketing quan trọng 
để tạo ra lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy thành công của doanh nghiệp.

Mặt khác, Xu và Chan (2010) cho rằng, chất lượng cảm nhận được định vị là yếu tố cốt 
lõi và chính trong khung tài sản thương hiệu dựa trên khách hàng. Hyun và Kim (2011) xác 
định, chất lượng cảm nhận là một yếu tố chủ quan đánh giá về một sản phẩm hoặc dịch vụ 
nhất định và chịu tác động của nhận thức, đánh giá và xác thực về chất lượng của chính cá 
nhân đó về cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Theo đó, đánh giá của một khách hàng về 
chất lượng đối với một sản phẩm/dịch vụ được xác định bằng chính nhận thức, kinh nghiệm, 
nhu cầu và tình huống tiêu dùng (Lu và cộng sự, 2015). 

Aaker (2010) cũng khẳng định rằng “hình ảnh thương hiệu là một tập hợp các liên kết, 
thường được tổ chức theo một cách có ý nghĩa nào đó”. Vì vậy, hầu hết các nghiên cứu về 
tài sản thương hiệu chủ yếu tập trung vào hình ảnh thương hiệu (Sun và Ghiselli, 2010). Đối 
với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, nhận thức của người tiêu dùng về mức độ xác thực có thể 
là một yếu tố quan trọng trong mối liên kết thương hiệu và xây dựng một giá trị độc đáo của 
chính hình ảnh thương hiệu đến khách hàng.
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Từ các cơ sở lý thuyết nêu trên, các giả thuyết được đề xuất:
H1. Đối với các nhà hàng hải sản, Nhận thức tính xác thực của khách hàng ảnh 

hưởng tích cực (+) đến Nhận biết thương hiệu.
H2. Đối với các nhà hàng hải sản, Nhận thức tính xác thực của khách hàng ảnh 

hưởng tích cực (+) đến Chất lượng cảm nhận.
H3. Đối với các nhà hàng hải sản, Nhận thức tính xác thực của khách hàng ảnh 

hưởng tích cực (+) đến Hình ảnh thương hiệu.
2.2. Nhận biết thương hiệu 
Aaker (2010), nhận biết thương hiệu là “khả năng người mua tiềm năng nhận ra thương 

hiệu là một thành viên của một loại sản phẩm nhất định”. Keller (2009) cho rằng nhận biết 
thương hiệu là khả năng nhận ra thương hiệu trong kí ức của người tiêu dùng trong các điều 
kiện khác nhau. Nhận biết thương hiệu được coi là công cụ để các cá nhân nhận biết, quen 
thuộc và ghi nhớ về một thương hiệu (Barreda và cộng sự, 2015). Aaker (2010) nhấn mạnh 
ngay cả ở giai đoạn nhận biết về thương hiệu cũng đã có thể khơi dậy cảm giác quen thuộc và 
đưa ra ý tưởng về thương hiệu cũng như tín hiệu cho sự cam kết, dẫn đến sự trung thành đối 
với thương hiệu. 

Bilgin (2018) cho rằng mức độ nhận biết thương hiệu cao góp phần gia tăng các yếu tố 
khác của thương hiệu dẫn đến sự trung thành thương hiệu. Sun và Ghiselli (2010) nhấn mạnh, 
một khi thương hiệu đã được người tiêu dùng quan tâm và biết đến nhiều hơn sẽ ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến hành vi mua hàng tiếp theo, góp phần tạo ra sự trung thành đối với thương 
hiệu. Mặt khác, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra được mối quan hệ giữa tích cực giữa nhận biết 
thương hiệu và hình ảnh thương hiệu (Perera và Dissanayake, 2013; Sasmita và Suki, 2015; 
Chinomona, 2016). Do đó, giả thuyết được đề xuất:

H4. Đối với các nhà hàng hải sản, Nhận biết thương hiệu ảnh hưởng tích cực (+) đến 
Trung thành thương hiệu.

2.3. Chất lượng cảm nhận
Nghiên cứu của Sun và Ghiselli (2010) đã đề xuất mối quan hệ tích cực giữa sự cảm 

nhận về chất lượng dịch vụ và sự trung thành của khách hàng, vì chất lượng dịch vụ cao cấp 
sẽ nâng cao tính ưu việt trong quá trình nhận thức về một thương hiệu và dẫn đến việc mua 
hàng lặp lại của khách hàng. Đồng quan điểm, Nam và cộng sự (2011) xác định khách hàng 
được cung cấp dịch vụ có chất lượng sẽ có sự cảm nhận tích cực về dịch vụ, góp phần nâng 
cao sự trung thành đối với thương hiệu đó. 

Đối với thương hiệu nhà hàng, khách sạn; nghiên cứu tiêu biểu của Hyun và Kim (2011) 
đã kiểm tra mô hình cấu trúc của tài sản thương hiệu bằng cách sử dụng dữ liệu được thu 
thập từ 188 khách hàng thường xuyên của năm thương hiệu chuỗi nhà hàng tại Hàn Quốc. 
Phát hiện của Hyun và Kim (2011) chỉ ra rằng chất lượng cảm nhận ảnh hưởng đáng kể đến 
sự trung thành thương hiệu. Nghiên cứu của Lu và cộng sự (2015) đã thu thập dữ liệu từ 228 
khách hàng thường xuyên của các thương hiệu nhà hàng truyền thống tại Tây Bắc Hoa Kỳ. 
Kết quả nghiên cứu của Lu và cộng sự (2015) nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng cảm 
nhận trong nhận thức của khách hàng đối với sự trung thành thương hiệu trong ngành công 
nghiệp nhà hàng khách sạn. Do đó, giả thuyết được đề xuất:
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H5. Đối với các nhà hàng hải sản, chất lượng cảm nhận sẽ ảnh hưởng tích cực (+) 
đến Trung thành thương hiệu.

2.4. Hình ảnh thương hiệu
Keller (2009) định nghĩa hình ảnh thương hiệu là “sự nhận thức và sở thích của người 

tiêu dùng đối với một thương hiệu, thể hiện qua các loại liên kết thương hiệu khác nhau được 
lưu giữ trong trí nhớ của người tiêu dùng”. Hình ảnh thương hiệu chứa đựng thông tin và ý 
tưởng mà người tiêu dùng có về các sản phẩm khác nhau của thương hiệu và các tính năng của 
sản phẩm (Lee và cộng sự, 2011). Aghekyan và cộng sự (2012) nhận định, hình ảnh thương 
hiệu đóng một vai trò quan trọng trong ý định mua hàng. Sản phẩm có hình ảnh thương hiệu 
và có các thuộc tính cao, sẽ hình thành thái độ của người tiêu dùng thuận lợi và tích cực hơn. 

Kim và Ko (2012) cho rằng, hình ảnh thương hiệu là một trong những công cụ đầu tiên 
của marketing, hình thành các tác động đến thương hiệu và góp phần gia tăng sự trung thành 
thương hiệu của người tiêu dùng. Đồng quan điểm, Shabbir và cộng sự (2017) nhấn mạnh, 
nhận thức về thương hiệu và hình ảnh thương hiệu là nguồn gốc đáng kể của sự trung thành 
với thương hiệu. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra được mối quan hệ tích cực giữa hình 
ảnh thương hiệu và trung thành thương hiệu (Fatema và cộng sự, 2013; Dhurup và cộng sự, 
2014). Do đó, giả thuyết được đề xuất:

H6. Đối với các nhà hàng hải sản, Hình ảnh thương hiệu ảnh hưởng tích cực (+) đến 
Trung thành thương hiệu.

2.5. Trung thành thương hiệu
Lazarevic (2012), định nghĩa “sự trung thành thương hiệu là một cảm giác tích cực đối 

với thương hiệu và sự duy trì để mua thương hiệu đó trong tương lai, bất kể có các hoạt động 
của đối thủ cạnh tranh hoặc có sự thay đổi từ môi trường kinh doanh”. Sự trung thành với 
thương hiệu là hành vi mua lại phản ánh quyết định có ý thức khi người tiêu dùng tiếp tục mua 
cùng một thương hiệu (Tatar và Erdogmus, 2016). Đồng quan điểm, Sasmita và Suki (2015), 
sự trung thành thương hiệu được biểu hiện khi người tiêu dùng thích mua hoặc mua cùng một 
thương hiệu nhất quán trong một loại sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Mặc dù sự trung thành 
thương hiệu được trình bày như một thành phần của giá trị thương hiệu bởi Aaker (2010) và 
Keller (2009), nhưng trên thực tế nhiều nghiên cứu đã mô hình hóa và tóm tắt nó như là một 
biến nội sinh được xác định bởi nhận thức thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và chất lượng 
cảm nhận (Brunner và cộng sự, 2008; Lai và cộng sự, 2009). Do đó, sự trung thành với thương 
hiệu có thể hoạt động như một cấu trúc tóm tắt chính của tài sản thương hiệu (Hsu và cộng 
sự, 2011).

Giovanis và Athanasopoulou (2017), sự trung thành thương hiệu có hai chiều: thái độ và 
hành vi của người tiêu dùng. Lazarevic (2012), trung thành thái độ đề cập đến sự sẵn sàng của 
người tiêu dùng để mua một nhãn hiệu nhất định bất kể trở ngại trong việc mua ngay cả với 
giá cao hơn, trong khi trung thành hành vi đề cập đến việc mua lặp lại thương hiệu đó. Trên 
cơ sở lý luận trên, nghiên cứu này sử dụng sự trung thành thương hiệu như một biến thay thế 
cho giá trị thương hiệu và điều tra xem liệu nó có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lựa chọn 
thương hiệu của người tiêu dùng hay không. Do đó, giả thuyết được đề xuất:

H7. Đối với các nhà hàng hải sản, sự Trung thành thương hiệu ảnh hưởng tích cực 
(+) đến Quyết định lựa chọn thương hiệu.
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Nguồn: Tác giả đề xuất (2022)
3. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định tính thông qua 

phỏng vấn 04 chuyên gia bao gồm 03 giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị 
kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn và 01 chuyên gia của Sở Du lịch tỉnh Bình Định; và 
thảo luận nhóm bao gồm 10 khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ tại các Nhà hàng 
hải sản có tiếng tại Quy Nhơn, Bình Định được thống kê từ các trang website chuyên về ẩm 
thực như: tripadvisor.com.vn; foodi.com.vn; 2trip.vn và hiquynhon.com; tiếp đó tác giả tiến 
hành phương pháp nghiên cứu định lượng sơ bộ gồm 50 mẫu và nghiên cứu định lượng chính 
thức. Kết quả sau khi nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng sơ bộ đồng ý với mô 
hình gồm 7 giả thuyết nghiên cứu có 6 yếu tố với 24 biến quan sát. Nghiên cứu định lượng sử 
dụng thang đo Likert 5 điểm với: (1) hoàn toàn không đồng ý, (2) không đồng ý, (3) trung lập, 
(4) đồng ý và (5) hoàn toàn đồng ý. Nghiên cứu dựa trên điểm đánh giá các tiêu chí để tiến 
hành các phân tích thống kê. 

Đối với yếu tố Nhận thức tính xác thực (NTXT) có 4 thang đo, trong đó: 3 thang đo được 
thông qua từ các nghiên cứu của Lu và cộng sự (2015), Sukalakamala và Boyce (2007), và 1 
thang đo được tác giả và người trả lời khuyến nghị. Để đo lường yếu tố Nhận biết thương hiệu 
(NBTH), bao gồm 4 thang đo, trong đó: 3 thang đo đã được thông qua từ các nghiên cứu của 
Sun và Ghiselli (2010), Bilgin (2018), và 1 thang đo được tác giả và người trả lời khuyến nghị. 
Đối với yếu tố Chất lượng cảm nhận (CLCN) có 4 thang đo, trong đó: 3 thang đo đã được 
thông qua từ các nghiên cứu của Sun và Ghiselli (2010), Hyun và Kim (2011) và 1 thang đo 
được tác giả và người trả lời khuyến nghị. Đối với yếu tố Hình ảnh thương hiệu (HATH) có 
4 thang đo, trong đó: 3 thang đo đã được thông qua từ các nghiên cứu của Kim và Ko (2012), 
Shabbir và cộng sự (2017) và 1 thang đo được tác giả và người trả lời khuyến nghị. Đối với 
yếu tố Trung thành thương hiệu (TTTH), 4 thang đo được thông qua từ các nghiên cứu của 
Sasmita và Suki (2015), Giovanis và Athanasopoulou (2017). Để đo lường yếu tố Quyết định 
lựa chọn thương hiệu (LCTH), 4 thang đo được thông qua từ các nghiên cứu của Hsu và cộng 
sự (2011), Lu và công sự (2015).

Hình 1: Mô hình nghiên cứu
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Bảng 1: Nguồn thang đo biến thành phần

Yếu tố Thang đo/Biến Nguồn

Nhận thức 
tính xác thực 

(NTXT)

XT1: Đối với tôi, thiết kế tổng thể và thiết kế nội thất của nhà hàng là chân 
thật.
XT2: Tôi tận hưởng và trải nghiệm dịch vụ đích thực được cung cấp bởi các 
nhân viên trong nhà hàng này.
XT3: Đồ ăn/thức uống của nhà hàng này đảm bảo sự chính thống.
XT4: Đồ ăn/thức uống của nhà hàng này đảm bảo sự an toàn.

Lu và cộng 
sự (2015); 

Sukalakamala và 
Boyce (2007);

Tác giả đề xuất và 
nghiên cứu định tính

Nhận biết 
thương hiệu 

(NBTH)

NB1: Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại biểu tượng hoặc logo của nhà hàng này.
NB2: Tôi biết về thương hiệu của nhà hàng này.
NB3: Tôi có thể nhận ra tên của nhà hàng này trong số các nhà hàng khác.
NB4: Tôi có thể đọc được tên và sologan của thương hiệu nhà hàng này.

Sun và Ghiselli
(2010); Bilgin 

(2018);
Tác giả đề xuất và 

nghiên cứu định tính

Chất lượng 
cảm nhận 
(CLCN)

CL1: Nhìn chung chất lượng đồ ăn/thức uống ở nhà hàng này tốt.
CL2: Nhà hàng này thực hiện tốt dịch vụ của mình ngay lần đầu tiên mà tôi 
đến.
CL3: Nhân viên của nhà hàng này luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi.
CL4: Nhân viên của nhà hàng này phục vụ rất lịch sự và văn minh.

Sun và Ghiselli 
(2010); Hyun và Kim 

(2011);
Tác giả đề xuất và 

nghiên cứu định tính

Hình ảnh 
thương hiệu 

(HATH)

HA1: Nhà hàng này có một số hình ảnh khác biệt so với các nhà hàng khác.
HA2: Tôi cảm thấy thoải mái khi ăn ở nhà hàng này.
HA3: Nhà hàng này có hình ảnh rất rõ ràng.
HA4: Thương hiệu nhà hàng này có đẳng cấp sang trọng hơn các thương hiệu 
nhà hàng khác.

Kim và Ko (2012); 
Shabbir và cộng sự 

(2017);
Tác giả đề xuất và 

nghiên cứu định tính

Trung thành 
thương hiệu 

(TTTH)

TT1: Tôi thường xuyên đến nhà hàng này.
TT2: Tôi sẽ ghé thăm nhà hàng này một lần nữa.
TT3: Nhà hàng này là lựa chọn đầu tiên của tôi so với các nhà hàng khác.
TT4: Tôi sẵn sàng giới thiệu thương hiệu nhà hàng này cho những người khác.

Sasmita và Suki 
(2015); Giovanis 

và Athanasopoulou 
(2017)

Quyết định 
lựa chọn 

thương hiệu 
(LCTH)

LC1: Ngay cả khi nhà hàng này giống với những nhà hàng khác, thì việc 
chọn nhà hàng này có vẻ thông thái hơn.
LC2: Nhà hàng này luôn là sự lựa chọn tốt hơn so với các nhà hàng đối thủ.
LC3: Sẽ rất hợp lý khi chọn nhà hàng này thay vì bất kỳ nhà hàng nào khác, 
ngay cả khi chúng giống nhau.
LC4: Nhà hàng này là lựa chọn yêu thích của tôi trong số tất cả các nhà hàng khác.

Hsu và cộng sự 
(2011); Lu và cộng 

sự (2015)

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2022)
Nghiên cứu thực hiện khảo sát 250 khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ tại các 

Nhà hàng hải sản có tiếng tại Quy Nhơn, Bình Định bao gồm: S.Blue Restaurant & Bar, Sea 
Fire Salt Restaurant, TRE Restaurant, Riverside Restaurant, Tau Hoa Hoa Restaurant, 114 
Restaurant, Tu Vi Quan Restaurant, Hai Au Restaurant, Cine Restaurant và Vi Cua Restaurant. 
Phương pháp thu thập mẫu được sử dụng là phương pháp chọn mẫu thuận tiện thông qua 2 
công cụ khảo sát là bảng hỏi thực tế và GoogleDoc. Thời gian khảo sát từ tháng 10/2022 đến 
tháng 12/2022. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 và AMOS 20 nhằm phân tích và xử 
lý số liệu. 

4. Kết quả nghiên cứu
Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
 Theo Hair và cộng sự (2014) cho rằng, đối với phương pháp phân tích nhân tố khám 

phá EFA thì kích cỡ mẫu cần ít nhất gấp 5 lần biến quan sát. Như vậy với nghiên cứu này, 
mô hình với 6 thành phần bao gồm 24 biến quan sát nên số mẫu cần có tối thiểu là 144 mẫu. 
Do đó, số lượng mẫu để phân tích và xử lý là 250 là đảm bảo được yêu cầu. Kết quả khảo sát 
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mô tả mẫu nghiên cứu với các thông tin được thu thập bao gồm: giới tính, độ tuổi, thu nhập 
và thương hiệu nhà hàng được khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ. Kết quả đã cho 
thấy sự đảm bảo tin cậy của tính đại diện mẫu của mục tiêu nghiên cứu và phù hợp với thực 
tế (Bảng 2).

Bảng 2: Kết quả thông kế mô tả mẫu nghiên cứu 
Thông tin Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%)

Giới tính - Nữ
- Nam

108
142

43,2
56,8

Tuổi - từ 18-30
- từ 31-40
- từ 41-50
- trên 50

29
82
98
41

11,6
32,8
39,2
16,4

Thu nhập
(triệu đồng/tháng)

- dưới 5 
- từ 5-10 
- từ 10-15
- trên 15

22
77
91
60

8,8
30,8
36,4
24,0

Thương hiệu Nhà hàng - S.Blue Restaurant & Bar
- Sea Fire Salt Restaurant
- TRE Restaurant
- Riverside Restaurant
- Tau Hoa Hoa Restaurant
- 114 Restaurant
- Tu Vi Quan Restaurant
- Hai Au Restaurant
- Cine Restaurant
- Vi Cua Restaurant

27
12
11
28
41
37
34
23
20
17

10,8
4,8
4,4
11,2
16,4
14,8
13,6
9,20
8,00
6,80

Nguồn: Tác giả xử lý và tổng hợp (2023)
Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha
Những biến có tương quan biến tổng (Item Total Corelation) nhỏ hơn 0,5 được xem là 

biến rác và bị loại ra khỏi mô hình, thang đo được chấp nhận khi hệ số Cronbach’s Alpha lớn 
hơn 0,7 (Hair và cộng sự, 2014). Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha lần 1 loại bỏ biến HA4 
do có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,5. Kết quả xử lý dữ liệu Cronbach’s Alpha lần 2 
cho thấy, tất cả các biến quan sát đều có tương quan biến tổng lớn hơn 0,5 và hệ số Cronbach’s 
alpha đều lớn hơn 0,7. Hệ số Cronbach›s alpha của các yếu tố Nhận thức tính xác thực (0,846), 
Nhận biết thương hiệu (0,821); Chất lượng cảm nhận (0,847), Hình ảnh thương hiệu (0,747), 
Trung thành thương hiệu (0,781) và Quyết định lựa chọn thương hiệu (0,779) (Bảng 3).

Bảng 3: Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha

Yếu tố Thang đo/ Biến Tương quan 
biến tổng

Cronbach’s alpha 
nếu loại biến

Cronbach’s 
alpha

Nhận thức tính xác thực 
(NTXT)

XT1
XT2
XT3
XT4

0,644
0,734
0,759
0,601

0,822
0,784
0,771
0,839

0,846

Nhận biết thương hiệu 
(NBTH)

NB1
NB2
NB3
NB4

0,572
0,631
0,643
0,729

0,806
0,780
0,774
0,733

0,821
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Chất lượng cảm nhận 
(CLCN)

CL1
CL2
CL3
CL4

0,729
0,681
0,641
0,695

0,789
0,808
0,827
0,802

0,847

Hình ảnh thương hiệu 
(HATH)

HA1
HA2
HA3

0,573
0,562
0,618

0,690
0,684
0,619

0,747

Trung thành thương hiệu 
(TTTH)

TT1
TT2
TT3
TT4

0,582
0,607
0,654
0,517

0,730
0,720
0,694
0,762

0,781

Quyết định lựa chọn 
thương hiệu (LCTH)

LC1
LC2
LC3
LC4

0,571
0,542
0,570
0,651

0,731
0,746
0,732
0,689

0,779

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp (2023)
Phân tích nhân tố khám phá EFA
Kết quả cho thấy (Bảng 4): kiểm định KMO và Bartlett’s trong phân tích factor ta được: 

Hệ số KMO = 0,824 > 0,5 cho thấy dữ liệu phù hợp cho phân tích nhân tố khám phá. Bartlett’s 
Test có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000 < 0,05) nên các biến quan sát có tương quan với nhau 
trong tổng thể. Phương sai trích bằng 66,678, thể hiện rằng sự biến thiên của các yếu tố được 
phân tích có thể giải thích được 66,678% sự biến thiên của dữ liệu khảo sát ban đầu. Hệ số 
Eigenvalues của yếu tố thứ 6 bằng 1,363>1, thể hiện sự hội tụ của phép phân tích dừng ở yếu 
tố thứ 6. Hệ số tải yếu tố của mỗi biến quan sát thể hiện các yếu tố đều lớn hơn 0,5, cho thấy 
rằng các biến quan sát đều thể hiện được có được sự ảnh hưởng ở mức quan trọng với các yếu 
tố mà các biến này biểu diễn.

Bảng 4: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA

Biến quan sát Yếu tố
1 2 3 4 5 6

CL1 0,808
CL2 0,772
CL4 0,754
CL3 0,704
XT3 0,916
XT2 0,816
XT4 0,652
XT1 0,649
NB4 0,854
NB2 0,758
NB3 0,709
NB1 0,581
LC4 0,791
LC1 0,670
LC3 0,658
LC2 0,642
TT3 0,728
TT4 0,685
TT2 0,676
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TT1 0,597
HA3 0,749
HA1 0,714
HA2 0,652
Eigenvalue 5,660 2,556 2,363 1,750 1,643 1,363
Phương sai (%) 24,608 11,115 10,275 7,610 7,144 5,926
Tổng phương sai % 24,608 35,723 45,998 53,608 60,752 66,678
KMO 0,824

Kiểm định Bartlett
Chi-Square 2353,424
df 253
Sig. 0,000

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp (2023)
Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Kết quả cho thấy (Bảng 5): mô hình có giá trị Chi-quare = 2486,283; df = 276; CMIN/

df = 1,456 với giá trị p = 0,000, các chỉ số GFI = 0,901; TLI = 0,947; CFI = 0,953; RMSEA 
= 0,043. Bên cạnh đó, các hệ số hồi quy beta đã chuẩn hóa của mô hình đều có giá trị dương 
với mức ý nghĩa thống kê p-value < 0,05. Điều này chứng minh rằng kết quả kiểm định các 
giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận, với các hệ số tương quan beta đã chuẩn hóa tương 
ứng là giả thuyết H1: 0,143; giả thuyết H2: 0,435; giả thuyết H3: 0,222; giả thuyết H4: 0,265; 
giả thuyết H5: 0,390; giả thuyết H6: 0,230 và giả thuyết H7: 0,208.

Bảng 5: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Mối quan hệ Hệ số tương quan Sai lệch chuẩn Giá trị tới hạn P Giả thuyết
NBTH <--- NTXT 0,143 0,071 2,009 0,045 H1: Chấp nhận
CLCN <--- NTXT 0,435 0,068 6,398 0,000 H2: Chấp nhận
HATH <--- NTXT 0,222 0,063 3,540 0,000 H3: Chấp nhận
TTTH <--- NBTH 0,265 0,060 4,451 0,000 H4: Chấp nhận
TTTH <--- CLCN 0,390 0,064 6,062 0,000 H5: Chấp nhận
TTTH <--- HATH 0,230 0,074 3,116 0,002 H6: Chấp nhận
LCTH <--- TTTH 0,208 0,091 2,288 0,022 H7: Chấp nhận

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp (2023)
Hình 2: Kết quả mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp (2023)
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5. Kết luận và khuyến nghị
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ, đo lường mức độ tác động của 

yếu tố nhận thức về tính xác thực của khách hàng với các yếu tố nhận biết thương hiệu, hình 
ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu; từ đó sẽ có tác động như 
thế nào đến quyết định lựa chọn thương hiệu của khách hàng đối với các nhà hàng hải sản nổi 
tiếng tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự nhận thức của 
khách hàng về tính xác thực có mối quan hệ tích cực đáng kể đối với nhận biết thương hiệu, 
hình ảnh thương hiệu và chất lượng cảm nhận của nhà hàng hải sản. Kết quả trên cũng tương 
đồng với kết quả của các nghiên cứu của Prasad và Dev (2000); Sukalakamala và Boyce 
(2007); Sun và Ghiselli (2010); Hsu và cộng sự (2011); Hyun và Kim (2011); Robinson và 
Clifford (2012); Lu (2012); Lu và cộng sự (2015); Shabbir và cộng sự (2017). Trên cơ sở của 
kết quả này cho thấy sự quan trọng của yếu tố tính xác thực với sự đặc trưng, chân thực, mang 
đến những trải nghiệm kỳ lạ và độc đáo với bản sắc và hình ảnh riêng của chính nhà hàng đó 
trong tâm trí khách hàng. Những điểm cần lưu ý:

Đầu tiên, phát hiện cho thấy rằng việc tạo ra một trải nghiệm ăn uống tổng thể sẽ giúp 
nâng cao các khía cạnh của tài sản thương hiệu cho nhà hàng. Do đó, điều quan trọng đối với 
các nhà quản lý nhà hàng là cần phải quan tâm và có sự nỗ lực đáng kể vào việc giám sát và cải 
thiện mọi khía cạnh của quá trình cung cấp dịch vụ để đảm bảo trải nghiệm ăn uống đích thực 
cho khách hàng. Môi trường trải nghiệm ăn uống độc đáo và đích thực, các món ăn và dịch vụ 
được cung cấp chuẩn mực sẽ khơi gợi một cách hợp lý các phản ứng cảm xúc vui vẻ của người 
tiêu dùng. Để làm được điều này, nhà hàng cần quan tâm đến các yếu tố môi trường đích thực 
như thiết kế, lựa chọn đồ nội thất, phụ kiện trang trí và tác phẩm nghệ thuật; mặt khác, chơi 
nhạc phù hợp cũng có thể giúp thiết lập một bầu không khí đích thực sảng khoái và thư giãn.

Thứ hai, các phát hiện cho thấy lòng trung thành với thương hiệu đến từ ba khía cạnh 
tài sản thương hiệu khác (tức là nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm 
nhận). Do đó, các nhà hàng cần cung cấp các tín hiệu hiệu quả để kích thích sự nhận biết về 
thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và nâng cao chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng, đổi 
lại sẽ hỗ trợ người tiêu dùng hình thành sự trung thành đối với thương hiệu, từ đó góp phần 
gia tăng tài sản thương hiệu. Những nội dung có thể thực hiện điển hình, liên tục giao tiếp với 
việc khách hàng, sử dụng tên và biểu tượng phản ánh tính xác thực của nhà hàng thông qua 
các kênh marketing khác nhau như quảng cáo, thư trực tiếp, mạng xã hội có thể giúp nhà hàng 
nâng cao nhận thức về thương hiệu cũng như hình thành một hình ảnh thương hiệu rõ ràng. 

Ngoài ra, thành công của việc tạo ra nhận thức tích cực về chất lượng cho bất kỳ nhà 
hàng nào phần lớn dựa vào về nhân viên. Nhà hàng cần cung cấp một cách nhất quán, xác 
thực dịch vụ đạt chất lượng cao là rất quan trọng trong việc thiết lập hình ảnh, do đó cũng sẽ 
giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu và hình ảnh thương hiệu. Để đạt được mục tiêu này, 
các chính sách về nguồn nhân lực chẳng hạn như tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo là rất quan 
trọng. 

Các nghiên cứu trong tương lai dự kiến   sẽ sử dụng mô hình này vào một số ngành hàng 
khác hoặc đối với một thương hiệu nhất định với bộ dữ liệu lớn hơn, nâng cao độ tin cậy. 
Đồng thời, có thể mở rộng mô hình nhiều yếu tố có mối quan hệ khác nhằm xác định và đánh 
giá mức độ tác động của các yếu tố hình thành nên tài sản thương hiệu. Bên cạnh đó, không 
gian nghiên cứu khác nhau cũng sẽ là hướng nghiên cứu mới, bởi vì đặc điểm từng thị trường 
sẽ khác nhau trong bối cảnh nghiên cứu khác. 
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Abstract: This study is aim to explore how logistics service quality of 
e-commerce can be measured in Vietnam context, especially targeted group of young 
consumers who are going to be fundamental purchasing power in the upcoming era. 
Besides, relationship between variables of logistics service quality in e-commerce 
(timeliness, availability, condition) and customer loyalty is also examined since 
young consumers are concerned less brand loyalty than previous generation. After 
validated the proposed measurement scale, this study applied regression analysis 
on the sample of 388 qualified responses. Condition and availability demonstrated 
their promoting impact on loyalty while this link was not proved between timeliness 
and loyalty. Suggestions in terms of further scale development and managerial 
improvement were made based on the study’s findings. 

Keywords: logistics service quality, customer loyalty, e-commerce, young 
customers, Vietnam

NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ LOGISTICS TRONG 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA 

KHÁCH HÀNG TRẺ VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khám phá tiêu thức đo lường chất 
lượng dịch vụ logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam, đặc biệt nhắm tới 
nhóm người tiêu dùng trẻ có tiềm năng mua lớn trong hiện tại và tương lai. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố chất lượng dịch vụ 
logistics thương mại điện tử với lòng trung thành của nhóm khách hàng trẻ. Sau 
khi kiểm định, nghiên cứu này áp dụng phương pháp hồi quy để phân tích dữ liệu 
thu thập từ 388 phiếu khảo sát. Tình trạng đơn hàng và Tính sẵn có được chứng 
minh có khả năng thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng, nhưng mối liên hệ 
giữa Tính đúng thời điểm và lòng trung thành được chỉ ra là không rõ ràng. Dựa 
trên các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất về lý thuyết và 
hàm ý quản trị để cải thiện chất lượng dịch vụ logistics trong thương mại điện tử 
tại thị trường Việt Nam. 

Từ khóa: chất lượng dịch vụ logistics, lòng trung thành khách hàng, thương 
mại điện tử, khách hàng trẻ, Việt Nam
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1. Introduction 
In the last three years, the pandemic Covid-19 has left considerable subsequence on the 

activities of the global economy and society. In order to limit the infection among the public, 
governments had to impose social distancing, lock down and sanitation (Nguyen et al., 2021), 
which disrupted the global supply chains and production networks. Not only having problems 
with market demand, businesses also have to face changes in the way they offer and distribute 
goods to customers. This situation has stimulated e-commerce to transform into one of the 
most popular shopping places in recent years. This can be witnessed in the amazing increase 
in sales and profits of e-commerce sites (e.g. Amazon; Ebay; AliExpress...) compared to the 
time before the epidemic (Bhatti et al., 2020). Many governments, before the danger of the 
pandemic, have taken many measures to support online shopping activities, and businesses 
also actively use this distribution channel to bring goods to consumers. Therefore, it can 
be recognized that the business environment in recent years presents both opportunities and 
challenges for e-commerce.

With approximately three quarters of population using the Internet and various incentive 
programs offered by the authority, particularly the Ministry of Industry and Trade, e-commerce 
is projected to grow substantially in Vietnam (Acclime & Kantar, 2022). Evidently, this 
segment’s average growth rate has been 29% over the five-year period from 2020 to 2025 
and by 2025, the total value of e-commerce transactions in Vietnam is forecasted to reach 
52 billion USD according to Vietnam E-commerce Index 2021 report. Currently, in terms 
of total value, scale of Vietnam e-commerce ranks the 4th in Southeast Asia, having five out 
of ten most visited e-commerce platforms in this region, namely: Tiki, FPT shop, Sendo, 
Mobile World, Bach Hoa Xanh. These facts have depicted the significant potential for strong 
development of Vietnam’s e-commerce market in the near future. 

Despite a number of advantages such as being based on an online transaction platform, 
promoting interaction between parties, eliminating geographical and time distances (He et al., 
2008), studies still show many negative problems that exist in the operation of e-commerce 
such as limited perceived trust, technical barriers, cultural differences and limited knowledge 
from customers (Aljifri et al., 2003; Leonard & Jones, 2021) and especially the increase in the 
complexity of customer behavior. Shoppers can access more information easily, are more tech-
savvy and agile and have a wider and increasingly diverse selection of goods on many online 
shopping channels. As a result, the need for differentiation in service is also increasing such 
as the need for fast delivery, high quality but low cost service. For this reason, maintaining 
a stable and high level of logistics service quality during order fulfillment has been under 
concern by e-commerce platform operators. They have invested in and operated their own 
logistics system, for example, Shopee Express of Shopee, Tiki NOW of Tiki, Lazada Express 
of Lazada, to control logistics service. Due to the burden of investment and operating costs, 
most businesses are operating a mix of in-house and outsourced logistics system. Thus, it 
can be seen that the control, evaluation and improvement of the quality of logistics services 
in the supply chain of goods on the e-commerce platforms is necessary in the context of the 
fast-growing e-commerce in Vietnam to help businesses improve satisfaction by meeting the 
increasing requirements of customers in Vietnam.

Many studies have demonstrated the role of promoting financial performance, 
developing markets, and establishing competitive advantages if businesses can improve 
customer satisfaction and loyalty (Saeidi et al., 2015, Wieseke et al., 2014). The demand of 
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end customers for quality logistics services has been revealed by many studies to increase 
significantly (Morganti et al., 2014). There have been a number of studies that proposed scale 
of factors and criteria to measure logistics service quality (Menzter et al., 2001; Grant, 2004; 
Thai, 2013; Le et al., 2020; Vu et al., 2020), which focus on service offered by suppliers or 
logistics professionals to their business partners; and to measure e-commerce service quality 
(Parasuraman, 2005), which did not specify very much measure logistics service separately. 
Even though some authors have studied logistics service quality in e-commerce context (Xing 
et al., 2010; Murfield et al., 2017), they emphasized on retailers selling online instead of 
third-party e-commerce platforms (i.e. Shopee, Lazada, etc.), in well-grown e-commerce 
markets where level of service has been fully developed and stable, and consumers have 
had much awareness and set a different level of expectation towards how their orders are 
handled. Furthermore, results of relationship between factors of logistics service quality and 
customer loyalty in these studies still lack uniformity. Not yet mentioning, group of young 
consumers was not allocated as targeted surveyed subjects. Within the scope of this study at 
this current point of time, young consumers who are targeted to be surveyed by the authors 
were born from 1995 forward, so are currently 27 and younger. These consumers who were 
born since mid-1990s are found to be closely related to the Industrial Revolution 4.0, attached 
with the growing popularity of the Internet, smart device and social media (Thangavel et 
al., 2022). These consumers. As changes in politics, culture and social-economics have been 
found to leave impact on purchasing behavior (Delafrooz, Paim, & Khatibi, 2010), these 
‘Post-Millennials’ have different consuming values and preferences from previous generation 
(Desai and Lele, 2017), make buying decision based on deal, product displays and reviews, 
and are less brand loyalty (Accenture, 2017). Meanwhile, this group of consumers who are 
teach-savvy and high innovativeness, and account for approximately a third of consuming 
force in Vietnam by 2025 (Minh Nguyet, 2022), are expected to lead e-commerce purchasing 
behavior in the near future (Vieira et al., 2020). 

Based on issues that have been raised, this study was conducted towards the following 
main objectives: (1) Synthesize and validate a measurement scale for logistics service quality 
in e-commerce in Vietnam from perspective of young consumers; (2) Analyze relationship 
between logistics service quality and customer loyalty of young consumers; (3) Extract 
implication for managers in order to improve young customer experience purchasing on 
e-commerce platforms.

2. Literature review and Methods
2.1 Literature review 
2.1.1 Customer loyalty 
Customer loyalty is defined as a pattern of consumer behavior when they commit to 

certain products/services that they have used and re-used without switching to another similar 
product/service in a long time. When customer loyalty toward products/services has been 
formed, willingness to purchase regardless of price-related issues can also be found (Oppong 
et al., 2014). Customer loyalty has been suggested to be measured through purchasing 
probability, purchasing rate, re-purchasing rate, word of mouth (Eid, 2011). Despite being 
approached in a variety of ways, most studies emphasize that customer loyalty is the result of 
many businesses’ efforts in improving quality, satisfaction, and perceived value. (Ganguli & 
Roy, 2011; Nguyen et al., 2022). 
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2.1.2 Logistics service quality in e-commerce 
As primary activities in the value chain of every enterprise (Porter, 1985), performance 

of logistical activities is the topic of interest in both managerial and academic fields. These 
logistics activities either in-house or outsourced are performed in the way to fulfil customer 
needs, “provide place, time and form utility, by ensuring the product is at the right place, at 
the time the customer wants it, and in an undamaged condition” (Emerson & Grimm, 1996). 
Later on, this idea has been summarized into 7Rs as factors of logistics service (Rushton et 
al., 2014), and fulfilling customers’ expectation is supposed as the output of logistics process 
(Grant, 2012). For this nature, the measurement of logistics quality is consequently approached 
from perspective of customers who experience the logistical process and perceive its values. 
To measure service quality in general, Parasuraman et al. (1985) suggested to measure via 
tangible, responsiveness, reliability, assurance and empathy dimensions which emphasized 
more on reflecting process quality and lessened on the aspect of quality outcome. The latter 
is relatively fundamental in measuring quality of logistics, particularly in ‘to C’ business 
like e-commerce where customers are limited in observing the entire process. Bienstock et 
al. (1997) and Mentzer et al. (1989) initially measured physical distribution service quality 
through timeliness, availability, order delivery accuracy (item and quantity), shipment damage, 
which has worked as base for further scale development in both qualitative and empirical 
analyses approaching comprehensively to logistics service quality concept (Mentzer et al., 
2001; Grant, 2004; Rafig and Jaafar, 2007). However, these studies were carried out in B2B 
context, either between suppliers and their business partners or between logistics service 
providers and their clients. 

The factors to evaluate the quality of logistics services in general from the above studies 
are selectively inherited to survey subjects who were individuals placing orders on an electronic 
platform, do not directly observe the entire process of logistics activities to perform customer 
service. Rabinovich and Bailey (2006), Murfield et al. (2017) and Jain et al. (2020) observed 
availability, timeliness and condition to study logistics service quality in the USA and India. 
Xing et al. (2010) also had these three components in their scale of examining distribution 
quality of pure e-tailers in the UK. Rao et al. (2011) selected diversity of delivery options, 
availability of products, track and trace ability, on-time delivery in their scale which by nature 
could share similar meaning with items explaining timeliness and availability. Therefore, it 
is theoretically supported that logistics service quality in e-commerce business is possibly 
reflected via timeliness, availability and condition. 

2.1.3 Logistics service quality in e-commerce and customer loyalty 
Timeliness variable has been used to evaluate the time aspect of order fulfillment. 

Customers judge lead time of an order by noticing duration between when the order is placed 
and when the goods are delivered (Mentzer et al., 1989), so the ability to deliver quickly is a 
common item to explain this variable. In addition, customer’s perception in terms of time over 
covered ability to select particular date and time for receiving shipments (Cheng & Chang, 
2003), the matter whether the shipment is delivered within specified date and time (Trabold et 
al., 2006). The positive association of timeliness on customer loyalty when shopping online 
is shown in several empirical studies (Rao et al., 2011; Murfield et al., 2017; Jain et al., 
2020). However, these studies were conducted in mature e-commerce markets, focused on 
transaction between retailers having online sale platforms, and even targeted specifically to 
Omni-channel distribution only (Murfield et al., 2017), and young consumers whose online 
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purchasing behaviors are certainly different from previous generations were not entirely the 
targeted surveyed subjects. These have promoted the author to test the following hypothesis 

H1: Timeliness has a positive impact on young customer loyalty in e-commerce 
Availability, first and foremost, is interpreted via the readiness of wanted items for order 

fulfillment (Mentzer et al., 1989), the speedy replenishment of out-of-stock searched products 
and availability of substitutes (Xing et al., 2010). Moreover, this variable is also explained in 
the sense of enabling customers to opt among different customer service options (Rao et al., 
2011) and availability of order track and trace (Xing & Grant, 2006). The positive influence 
of this variable on customer loyalty in e-commerce was confirmed in studies of Rao et al. 
(2011) and Griffis et al. (2012), Jain et al. (2020), but rejected in Murfield et al. (2017). 
The inconsistent findings among different related studies initiated the author to examine the 
following hypothesis: 

H2: Availability has a positive impact on young customer loyalty in e-commerce 
Condition of delivered shipment variable should be explained thoroughly both form 

and composition (Bienstock et al., 1997). Hence, this variable can be interpreted through 
completeness of order, level of damage in terms of quantity and quality, accurate order 
execution (Rabinovich & Bailey, 2004; Xing et al., 2010; Murfield et al., 2017). That order 
condition has a positive influence on customer loyalty was proved in Lin et al. (2016) and 
Jain et al. (2020). However, this relationship was not confirmed in Rao et al. (2011), Griffis 
et al. (2012), Murfield et al. (2017). Therefore, it is significant for this study to analyze the 
following hypothesis:

H3: Condition has a positive impact on young customer loyalty in e-commerce 
2.2 Methods
Based on reviewed literatures above, the author initially synthesized theoretical findings 

to form a measurement scale for e-commerce logistics service quality and customer loyalty. 
Afterwards, the author referred to three experts including two Doctors specialized in business 
and marketing management and an experienced e-commerce executive for adjustment. After 
being revised, a scale consisted of four variables with 16 observed items was finalized (Table 2). 

In this study, secondary data was in need for reviewing and forming theoretical and 
academic assistance and reference for analysis and comparison in discussion part. Secondary 
data was collected from e-commerce and logistics reports created by Governmental and 
trusted organizations, reviewed publications and most current published affairs. In addition, 
primary data of young customers’ perceived experience while purchasing online is obviously 
needed to examine the three proposed hypotheses. A three-section questionnaire was applied 
for collection. Section 1 included study introduction, anonymity assurance and respondent 
guidance. Section 2 included questions asking respondents’ evaluation according to the 
proposed measurement scale, based on their perception with most frequently shopped 
e-commerce platform, on 7-point Likert in which 1 represented “Totally disagree” and 7 
represented “Totally agree”. Section 3 included questions of respondents’ demographics 
information which is summarized in Table 1. The questionnaire was made in Vietnamese, 
converted to Google Form, distributed on online communities on social network platforms, 
online versions of books and discount codes were used as small treat for respondents. 
Respondents needed to log in their email address in order to answer the questionnaire, which 
was for limiting fraud submissions. 
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The author employed a combination of Cronbach’s Alpha testing, Exploratory 
Factor Analysis, Descriptive, Correlation and Regression analysis in order to validate the 
measurement scale and assess impact of independent variables (Timeliness, Availability, 
Condition) on young customer loyalty. In order to conduct the mentioned tests and analysis, 
SPSS 24 software was used, and thresholds proposed by Hair (2010) were referred. 

3. Findings 
3.1 Demographics of respondents
The study has managed to collect 462 responses. After removing submissions with 

missing answers, complete bias (e.g. all 7), and so on, the study got 388 qualified responses, 
which fulfill the minimum sample size of 384 according to Krejcie and Morgan (1970), with 
the following demographics: 

Table 1. Demographics of study respondents
Demographic Characteristics N %

Gender
Male 185 47.68

Female 203 52.32
Age

15-17 Years old 45 11.60
18-22 Years old 168 43.30
23-27 Years old 175 45.10

Education level 
High school lesser 42 10.82

High school 170 43.81
College/University 157 40.46

Postgraduate 19 4.91
Income per month 

< 5,000,000 VND 181 46.65
From 5,000,000-10,000,000 VND 102 26.29
From 10,000,000-15,000,000 VND 62 15.98
From 15,000,000-25,000,000 VND 38 9.79

> 25,000,000 VND 5 1.29
Marriage status

Single 265 68.30
Married 120 30.93

Divorced /Widowed 3 0.77
Average monthly number of orders

< 1 21 5.41
From 1-2 75 19.33
From 3-5 121 31.19
From 6-7 76 19.59
From 8-10 43 11.08
From 10-15 35 9.02

> 15 17 4.38
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3.2 Common Method Variance 
In order to avoid the situation of Common Method Variance (CMV), the study followed 

suggestions proposed by Podsakoff et al. (2012). Besides, CMV is checked via Harman’s 
single factor test, from which single factor explains 41.95% (less than 50%) of total variance. 
Therefore, CMV issues do not occur in this study (Malhotra et al., 2006). 

3.3 Cronbach alpha test and Exploring factor analysis 
The correlation values of these 16 items ranged between 0.606 and 0.852, above 0.3. 

The Cronbach’s alpha values of the four variables were all more than 0.7, and the values of 
Cronbach Alpha if item deleted were all smaller than their corresponding factor’s alpha value. 
According to Hair (2010), these results indicated that the proposed measurement scale is 
sufficiently credible. 

The author conducted KMO & Bartlett’s test, principal component extraction, varimax 
rotation. The KMO coefficient was 0.895 (between 0.5 and 1) with significance of the test 
was 0.000, less than 0.05. There were four components having Initial Eigenvalues greater 
than 1, with cumulative percentage of variance of 73.955% (greater than 50%). In addition, 
cross-loading values of all items, which converged into the four groups, were greater than 
0.5. Therefore, the level of factor convergence can be trusted. As can be seen from Table 
2, the reviewed 16 items converged respectively into the four factors, namely Timeliness, 
Availability, Condition and Loyalty, as the proposed measurement. Hence, this scale is reliable 
enough for further analysis of testing hypotheses. 

3.4 Correlation 
The author applied Pearson correlation analysis for observed items, and the results 

revealed that there is a significant correlation between every two different factors at the 0.01 
level (2-tailed). The correlations between each independent variable (timeliness, availability, 
condition) and the dependent variable (loyalty) is feasible for analyzing regression (Table 
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3). For correlations among independent variables, all absolute statistical values are below 
0.7 (Table 3), and VIF coefficients of these three items ranges from 1.120 to 1.520 (below 2) 
(Table 4), hence the possibility of multicollinearity is not concerned in this study. 

Table 3. Correlation Analysis Results
TIM AVA CON LOY

TIM
Pearson correlation 1

Sig. (2-tailed) -

AVA
Pearson correlation 0.231 1

Sig. (2-tailed) 0.000 -

CON
Pearson correlation 0.322 0.558 1

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 -

LOY
Pearson correlation 0.229 0.469 0.501 1

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 -
(Source: Author) 

3.5 Regression Analysis 
The author applied regression analysis to test the research hypotheses and evaluate the 

impact of the independent variables on the dependent variable. According to reported results 
in Table 4, sig of F test and Durbin-Watson value of this study meet thresholds suggested by 
Hair et al. (2010). The independent variables explain 30.1% of the variation of dependent 
variable - loyalty. 

The p-value of relationship between Timeliness and Loyalty is 0.184, greater than 0.05, 
so the relationship between these two variable should be rejected. Among the two remaining 
independent variables, Condition is revealed to have greater impact on Loyalty with a 
standardized coefficient of 0.331, while this figure of Availability variable is obviously less of 
0.270. The standardized regression equation can be formed as below:

LOY = 0.331*CON + 0.270*AVA
Table 4. Regression Analysis Results

Standardized
Coefficients t p VIF

(Constant) 10.973 0.000
TIM 0.060 1.332 0.184 1.120
AVA 0.270 5.269 0.000 1.458
CON 0.331 6.271 0.000 1.540

Sig of F test = 0.000; R2 adjusted = 0.301; Durbin-Watson = 1.787
Thresholds (Hair et al., 2010): Sig of F test < 0.05; p-value < 0.05; Durbin-Watson coefficient from 1.5 
to 2.5

(Source: Author)
4. Discussion, implications and conclusions
4.1 Discussion 
This study has explored and validated the three variables of timeliness, availability 

and condition to measure logistics service quality in the context of ‘to-C’ e-commerce in 
Vietnam, which contributes to findings of Murfield et al. (2017), Jain et al. (2020), Xing et al. 
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(2010) in the USA, Indian and the UK market, affirming a geographical extension for criteria 
applicability. Similarly, to some previous studies, this study also did not find a concurrence 
of direct promoting impacts of all three logistical variables on customer loyalty. To be more 
specific, timeliness did not have an obvious influence on young Vietnamese customer loyalty, 
which is quite different from Rao et al., (2011), Murfield et al. (2017), Jain et al. (2020). In 
fact, customer perception towards service in terms of time could be related to their level of 
time consciousness (Kleijnen et al., 2007). In Vietnam, at the age of 27 and below and having 
enough income to place online orders, young consumers are mainly interns, freshmen, junior 
job-holders, university/college students who are not credibly concerned about time matter. For 
university/college students, they have flexible timetable during the day, and can place their 
school address as receiving location, which is not forbidden in Vietnam. Then, if the shipment 
arrives when they are having class, it is still feasible for them to go out for collecting, and even 
if they are not present within the campus then, asking friends or classmate for helping pick-up 
is not a big matter. For young job holders, they can ask drivers to leave packages at reception 
desks of their office block or accommodation buildings, which is common in metropolises 
in Vietnam. Not yet mentioning, asking the shippers to comeback the second or the third 
time within that day or on the next day is still possible widely without any further charge of 
which young consumers are much more sensitive (Thangavel et al., 2022). Then, this study 
has contributed a statistical support to the fact that whether the order is delivered accurately 
within expected date and time and Vietnamese young customers’ intention to repurchase or 
introduce an e-commerce platform to others are not clearly linked. 

For Availability and Condition, this study has found positive impacts of both variables 
on customer loyalty, which is similar to findings of Jain et al. (2020), while studies in the USA 
by Rao et al. (2011) and Murfield et al. (2017) did not find positive link between Condition 
on Customer loyalty. To be more precise, Condition, among three proposed LSQ variables, 
was found to leave the most significant impact on young Vietnamese E-shoppers loyalty, with 
the highest standardized coefficient of 0.331. For Vietnamese young consumers, at the age 
no more than 27 at this current time, their income is very limited, as can be depicted from the 
demographics, income of the majority was no more than 10,000,000 VND. Limited budget 
together with the generation-born nature of being price sensitive (Thangavel et al., 2022), the 
issues of item missing, damaged goods are likely to worry them more. In case these situations 
take place, the worry and disappointment possibly change their place of purchasing. This 
means in case delivered items are broken or mistaken with the placed order frequently, it 
possibly contribute to nearly a third of chance that the young consumer consider an online 
shopping place switch. For Availability whose standardized coefficient is 0.270, it is statistically 
supported to have positive influence on loyalty of young Vietnamese e-shoppers. This can 
be interpreted that e-commerce platforms that are good at sourcing and capable of offering 
customer with proper product readiness can consequently retain young customers for further 
transactions. As the variable Availability is explained via two aspects, namely: availability 
of the product-self (product information update, re-fulfilment, substitute) and availability of 
means supporting distribution process (delivery mode and tracking), the positive coefficient, 
accounting for a proportion of more than a quarter, proves that excellent performance of 
logistical activities such as inventory control, a comprehensive and continuously updating 
logistics information system and prompt transportation can contribute significantly to keep 
young customers re-visiting the sites for shopping. 
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4.2 Implications 
According reliability indexes of this study, it can be said that Vietnamese consumers, 

particularly the young ones, are quite aware of logistics service concept in e-commerce, 
perceive and reflect the service to fulfill their orders. Therefore, it is significant for researchers 
to continue develop measurement scale of this topic in Vietnam by introducing further criteria 
to best fit the local market. With two hypotheses were affirmed and the unclear positive 
impact of timeliness on customer loyalty, this study suggested further research in the future 
to conduct studies of this subject towards other market segments in order to reveal how these 
logistical variables influence their loyalty. Those findings together with contribution of this 
paper may provide managers with more comprehensive implication to improve their logistics 
service to meet the need of all customer groups. 

Based on the above findings, the author suggested several managerial implication as 
follow. First of all, businesses should pay much attention to initiatives for guaranteeing 
shipment condition which should be prioritized first among the three propose LSQ aspects. 
Therefore, proper packaging and packing are among top concerns in order fulfilment 
process so as to ensure the goods condition during delivery period. In addition, setting clear 
and detail return policies in related to occurrence of product damages should be put into 
consideration. By this way, firms may enhance secured perception for young consumers when 
selecting platforms for purchasing. Even though standardized coefficient of Availability is 
lower than Condition, the difference between these two number is not really considerable. 
Hence, e-commerce businesses are suggested to care for practices improving this aspect. This 
especially significant within Vietnam context where online platforms are quite comparative 
in terms shipment condition insurance. In addition to conventional suggestion of inventory 
control improvement, the author suggested that multiple sourcing for each product category 
should be considered, which contribute greatly to product availability on platforms, and also 
provide customer with substitutes timely when their searched items from favorite shops are 
out-of-stock. 

4.3 Conclusions
This study is one of a few efforts that have been made to validate a measurement scale 

of logistics service quality of e-commerce in Vietnam, based on adaption and adjustment 
criteria from research in India, the USA, the UK. The paper has also discussed similarity and 
difference of logistics service quality variables on customer loyalty between Vietnam and 
other markets in the world. These findings help to enrich knowledge toward research topic, 
particularly of young consumers, on which the author has suggested several implications for 
future research and assist e-commerce platforms improve their logistics performance to retain 
customer loyalty.  
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Abstract: This research is aimed to review the logistics service quality 
provided by evaluating customer satisfaction with empirical research from 
Giao Hang Tiet Kiem. Research models and hypotheses are built to evaluate the 
quality of the logistics service of Giao Hang Tiet Kiem. Through analyzing the 
qualitative of the research context and the logistics service of Giao Hang Tiet 
Kiem, the results of this quantitative research have shown the personnel contact 
quality, information quality, ordering procedure, order accuracy, order condition, 
order discrepancy handling, timeliness that directly affect the quality of digital 
transformation logistics services, and at the same time draw recommendations 
for service companies to improve in its business strategy and policy. The main 
objective of this research is to identify the relationship between customers’ 
satisfaction with the service quality offered by logistics service providers in the 
era of digital transformation and propose policy implications for service providers 
to improve and improve the quality of their services.

Keywords: customer satisfaction, digital transformation, logistics service 
quality, retention 

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
LOGISTICS - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ GIAO HÀNG TIẾT 

KIỆM TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét chất lượng dịch vụ logistics 
được cung cấp thông qua việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng với nghiên 
cứu thực nghiệm từ Giao Hàng Tiết Kiệm. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 
được xây dựng để đánh giá chất lượng dịch vụ logistics của Giao Hàng Tiết Kiệm. 
Thông qua phân tích định tính bối cảnh nghiên cứu và dịch vụ logistics của Giao 
Hàng Tiết Kiệm, kết quả của nghiên cứu định lượng này đã chỉ ra chất lượng liên 
hệ nhân sự, chất lượng thông tin, quy trình đặt hàng, độ chính xác của đơn hàng, 
tình trạng đơn hàng, xử lý sai lệch đơn hàng, tính kịp thời ảnh hưởng trực tiếp đến 
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chất lượng dịch vụ logistics chuyển đổi số, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để các công ty 
dịch vụ hoàn thiện hơn trong chiến lược, chính sách kinh doanh của mình. Mục tiêu chính của 
nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng 
dịch vụ mà các nhà cung cấp dịch vụ logistics cung cấp trong thời đại chuyển đổi số và đề 
xuất các hàm ý chính sách để các nhà cung cấp dịch vụ cải thiện và nâng cao chất lượng dịch 
vụ của mình.

Từ khóa: thỏa mãn khách hàng, chuyển đổi số, chất lượng dịch vụ hậu cần, duy trì quan hệ

1. Introduction
The digital era has considerably changed the underpinning dynamics of operations 

across industries, including the logistics service (Hofmann & Osterwalder, 2017). The surge 
of players investing in technology-supported operations has challenged existing practices 
and growth prospects of logistics service providers (LSPs) (Castillo, et al., 2018). This gives 
pressure on LSPs in integrating new technologies to enhance value propositions offered to 
customers to stay competitive in the market. Complicated as they are, the new set of values 
involves means to a better experience for customers, reduction or deletion of disjointed 
and non-transparent services tracking, automation of ordering processes, reinforcement of 
real-time customer interfaces, and so on by a smarter and more accurate delivery solution 
(Daugherty, Bolumole & Grawe, 2019; Gruchmann & Seuring, 2018). This would lead to the 
new adoption of technologies or logistics 4.0 to enhance the speed of service offered; improve 
reliability and quality; smooth out the storage systems; or reinforce efficiency (Tang & 
Veelenturf, 2019). Indeed, advanced technology or digital adoption may enable differentiation 
in offerings while moving to a better level of operational efficiency and responsiveness of the 
services (Gunasekaran, Subramanian & Papadopoulos, 2017). 

Adopting digital transformation sharpens a weapon for companies to be more competitive 
by faster serving speed, lower operation costs, improved efficiency and reliability of service 
quality, and so on (Tang & Veelenturf, 2019; Werner-Lewandowska & Kosacha-Olejnik, 
2019). Peng, Prybutok & Xie (2020) emphasize how LSQ processes can ensure satisfaction 
that infers to the alignment of total quality management in providing service quality and faster 
delivery to customers. In parallel, to stay competitive, companies attempt to pursue low-
cost options by managing their integrated system of delivery quality (Zhang, et al., 2017). 
It extends the knowledge of logistics service quality (LSQ) by addressing customer-related 
service perceived issues, such as which ways, how, and when LSQ can be offered to adapt 
expectations of customers and drive service outcomes (Stank, et al., 2017). 

Despite the importance of LSQ, little research has paid a deep focus on this field 
(Thongkruer & Wanarat, 2020), especially in the B2B relationships, i.e. logistics service 
quality evaluated by retailers within their value chains to provide services for end-users 
(consumers). For LSPs, ensuring the satisfaction of customers is even more important in 
the current context of customers increasingly concerned and being influenced by perceived 
quality during the service process (Gaudenzi, Confente & Russo, 2020). Previous studies have 
identified various determinants of satisfaction from LSQ which indicates its complicatedness 
(Murfield, et al., 2017). They suggest that owing to the digital transformation, it is essential to 
redefine dimensions to measure LSQ (Strandhagen, et al., 2018). 

The research uses the specific case of Giao Hang Tiet Kiem in the Vietnam context 
to describe the real-world phenomenon of customer satisfaction and retention through the 
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influences of combinations of LSQ dimensions. Giao Hang Tiet Kiem is growing since its first 
appearance in 2013 along with the growth of e-commerce and online shopping in Vietnam. 
The company has a large customer portfolio with more than 500,000 customers with a wide 
coverage of up to 99% of provinces national-wide. Giao Hang Tiet Kiem has self-developed its 
system, software, and app by the internal Giao Hang Tiet Kiem Technology Center. Further, in 
the era of digital transformation, Giao Hang Tiet Kiem also invests, researches, and develops 
stay-of-art technologies such as AI, Big Data, Machine Learning, Chatbots, etc. to optimize 
the potential of serving customers better. 

Acknowledging the complexity of LSQ relationships, we posit the following question in 
this research - What combination of LSQ affects customer satisfaction and retention at Giao 
Hang Tiet Kiem in the era of digital transformation?

The empirical answer to this question is achieved by using survey data from Giao Hang 
Tiet Kiem clients evaluating LSQ dimensions of managing qualified delivery services via 
the Giao Hang Tiet Kiem App in the B2B relationship. This analysis results in the defined 
set of LSQ dimensions with their influences on satisfaction and retention. In doing so, the 
quantitative method is adopted. 

We first review the literature background of key concepts including service quality (SQ), 
customer satisfaction (CS), customer retention (CR), LSQ, and LSQ dimensions. We continue 
to demonstrate the details of empirical analysis. And, finally, we will discuss the findings, 
implications of the results, then provide concluding remarks. 

2. Literature Review
2.1. Logistics service quality (LSQ) 
With the fast-paced changing business environment, LSPs may rely on LSQ to drive 

their growth by delivering better service quality (SQ) to adapt to the expectations or desired 
demands of clients. SQ should share core notions of sustainability practices to survive in the 
competitive market (Gupta, Singh, & Suri, 2018). By definition, LSQ can be approached as 
a means to enhance customers’ perception and evaluation of LSQ forming their satisfaction 
when using the service (Mentzer, Flint & Hult, 2001). It means the core meaning of LSQ 
is similar to SQ. The comparison between expected results and obtained service quality 
decides the level of satisfaction. Mentzer, Flint & Hult (2001) proposed the dimensions 
of the LSQ based on the SERVQUAL model of Parasurama, Zeithaml & Berry (1985) to 
develop the 09-construct LSQ model with the hypothesis of a positive relationship between 
LSQ and Customer satisfaction seen from the customer’s point of view (Sohn, Woo & Kim, 
2017). SERVQUAL proposes five dimensions of SQ - tangibility, reliability, responsiveness, 
empathy, and reassurance.

Personnel contact quality (PCQ) highlights the customer-oriented perception of contact 
persons who directly serve clients (Gaudenzi, et al., 2020). As the core notion of service quality, 
the performance of contact people relies on their knowledge and empathy which can support 
them to fulfil their tasks and resolve customers’ problems (Mentzer, Flint, & Hult, 2001). This 
dimension shares the core notion of SERVQUAL about the interaction between customers 
and contacts persons/ employees (Parasuraman, et al., 1985). PSQ shares the consensus on 
the relationship of service personnel covering experience, problem-solving ability, interaction 
with customers, and positive perception of customers towards service quality (Mentzer, et al., 
2001). 
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Information quality (IQ) - Customers expect to receive complete and adequate 
information from LSPs about their deliveries/ shipping orders (Gaudenzi, et al., 2020; Rafiq 
& Jaafar, 2007). The availability of order-related information, shipping tracking capability 
of the system, speed and accuracy of information tracked, information about single orders 
and summary reports, etc. are essential metrics to measure if information quality is achieved 
or not. The sharing of information is more than useful for internal management but more 
importantly, to create and maintain customer relationships. This dimension also links with the 
better capability of keeping timeliness and order accuracy as promised (Uvet, 2020). 

Ordering procedure (OP) - If the purpose of LSPs when optimizing internal procedures 
is to enhance the efficiency and effectiveness of operational performance, efficient ordering 
procedures can enhance the convenience and ease of use for customers (Mentzer, et al., 
2001). Ordering procedure can be considered as an indicator of operational excellence which 
is important for customers to positively perceive service quality leading to their satisfaction 
(Rafiq & Jaafar, 2007). 

Order accuracy (OA) in shipping details, for instance, right orders, right quantity, right 
items, etc. can boost the positive judgment about service quality from customers’ perspective 
refers to how closely the shipment matches with orders when arriving at customers’ places 
from their evaluation (Mentzer, et al., 2001). In other words, order accuracy is the metric 
showing the perception of customers about delivery performance (Gaudenzi, et al., 2020). 

Order condition (OC) - Service quality is perceived to be high only when there is no 
damage or lack of damage to products being delivered (Mentzer, et al., 2001). This dimension 
directly links to customer complaints and the ability of LSP’s customer services in handling 
discrepancies and problems. 

Order discrepancy handling (ODH) indicates the effectiveness and quality of any 
discrepancies that may happen in orders when or after they are delivered. Discrepancies could 
be damages, inaccurate items or quantity, poor condition, and so on (Mentzer, et al., 2001). 
ODH connects closely to the quality of personnel contacts by employees’ ability to handle 
order-related or customer-related problems. 

Timeliness 
Generally, timeliness often suggests the meaning of the on-time arrival of items as 

promised or as estimated. It also refers to the lead time between ordering and receiving 
(Mentzer, et al., 2001). The performance of the delivery system is significantly shown by the 
cycle time from order placement and delivery completion (Uvet, 2020). 

2.2. Logistics service quality
Digital transformation (DT) is widely discussed from various perspectives; however, 

the consensus on its definition has not yet concluded; but emphasises the use of advanced 
technologies in either process or business model to enable business improvements (Cichosz, 
2018; Fitzgerald, et al., 2014). As the nature of logistics services, not all constructs have to be 
digital, for instance, shippers, bikes, delivery vans, etc.; but they are elements of DT that are 
equipped with technologies for tracking (Mathauer & Hofmann, 2019). This implies the role 
of people in creating and leveraging DT capabilities to enhance values and improve LSQ at 
LSPs (Cichosz, Wallenburg, & Knemeyer, 2020). 

Differing in ways to adopt technologies, the scope of services, and the values offered, 
LSQ is different from LSP to LSP (Evangelista, McKinnon & Sweeney, 2013; Marchet, et 
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al., 2017). According to studies by Wagner (2008) and Wallenburg (2009), the improvements 
of LSPs by adopting technologies in DT could provide benefits to their service quality 
performance, and customer satisfaction for higher retention and loyalty. The way that DT 
can be any helped improve LSQ is by shorter lead times in delivery with higher flexibility in 
ensuring accuracy, condition, and problem handling (Russell & Swanson, 2019; Winkelhaus 
& Groose, 2020).

Advanced technologies can help boost LSQ in different ways, including a reduction of 
lead time in delivery and manipulation mistakes, an increase in information flow to and from 
customers, and higher reliability. Customer needs in digital transformation logistics will be 
better met with greater convenience (Tang & Veelenturf, 2019)

2.3. Research model 
Customers’ perception of quality and values offered by LSPs in the context of the network 

relationship is the predictor of service quality and that leads to particular satisfaction levels 
in logistics service (Gaudenzi, et al., 2020; Jang, Marlow, & Mitroussi, 2013; Parasuraman, 
et al., 2005; Zeithaml, Parasuraman, and Malhotra, 2002). Moreover, placing service quality 
in the digital era, SQ has a relationship with the direction that has a positive and significant 
influence on satisfaction (Ayo & Oni, 2016; Akil and Ungan, 2022; Rao, et al., 2011). The 
direct proportion of LSQ dimensions and satisfaction is also recognized (Putri & Ginting, 
2021; Uvet, 2020). Additionally, it is widely confirmed that customers who have a higher 
level of satisfaction also have high retention in the logistics service context (Hanaysha, 2018; 
Rao, et al., 2011). 

While LSQ has a direct influence on satisfaction, its influence on retention is also 
perceived. LSQ initializes customers’ perceptions in evaluating the capabilities of LSPs in 
creating and nurturing a long-term relationship with them (Danesh, Nasab, and Ling, 2012). 
Furthermore, LSQ is considered to be a critical success factor in achieving higher retention 
(Micu, Aviaz & Capatina, 2013). Positive LSQ has the power in driving customers not to 
switch their choices to other LSPs (Darzi & Bhat, 2018). The indirect relationship between 
LSQ and retention through satisfaction as an intervening variable is also confirmed (Nugroho, 
Kempa & Panjaitan, 2020). 

The hypotheses of the research, accordingly, are developed as follows: 
Hypotheses 
H1: Personnel contact quality positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H2: Information quality positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H3: Ordering procedure positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H4: Order accuracy positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H5: Order condition positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H6: Order discrepancy handling positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H7: Timeliness positively affects perceived LSQ at Giao Hang Tiet Kiem
H8: LSQ has a significant effect on satisfaction at Giao Hang Tiet Kiem 
H9: Satisfaction has a significant effect on retention at Giao Hang Tiet Kiem
H10: LSQ has a significant effect on retention through satisfaction at Giao Hang Tiet Kiem
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3. Method 
This study uses two research processes simultaneously: qualitative research and 

quantitative research. Qualitative research is carried out mainly in the process of designing a 
research model, building a scale and testing the reality of the model in terms of the logistics 
service provision of Giao Hang Tiet Kiem. Based on interviews with 5 experts in the field of 
logistics and a sample survey of 15 customers of Giao Hang Tiet Kiem to calibrate and unify 
the survey questionnaire.

The case study is effective and fit for the current state of the conceptual digital 
transformation and the diverse combinations of LSQ dimensions to measure satisfaction 
(Edmondson & McManus, 2007). The literature review also suggests protocols for surveying 
questions, themes and headings of data coding, and finding analysis to explore the correlation 
of LSQ, customer satisfaction and retention. 

Data were collected via a questionnaire-based survey from a sample of Giao Hang Tiet 
Kiem clients, including small retailers and e-shop owners with diverse requirements but a 
unique demand for fast, economical, and effective delivery service quality. the survey is 
organized into three main parts - (1) assessment of LSQ at Giao Hang Tiet Kiem with the use 
of Giao Hang Tiet Kiem app; (2) satisfaction when using the service of Giao Hang Tiet Kiem 
in the era of digital transformation; and (3) intention of using Giao Hang Tiet Kiem service 
for a long run. 

The sample size is provided by Giao Hang Tiet Kiem on the company’s customer database, 
including 500 - business households, small and medium enterprises, and sales organizations 
wishing to deliver goods to customers. customers through Giao Hang Tiet Kiem logistics 
services, all of these customers have experienced using the Giao Hang Tiet Kiem application 
and have confirmed its convenience by regular use of Giao Hang Tiet Kiem logistics services 
in the delivery of goods. goods we sell to buyers. They are mostly small retailers with a 
high frequency of using delivery services for daily shipping demands. Collected data after 
the survey was entered and statistically analyzed on SPSS software. During this phase, we 
validated and tested the reliability and validity of the dataset and the measures adopted before 
conducting the analysis using SPSS and related tests.

H3

H4

Figure 1. The conceptual model 
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Simultaneously, the use of the SPSS data analysis tool is performed to evaluate and 
test the hypotheses of the empirical research model. Finally, through the analysis to establish 
the SEM model to evaluate the correlation between the components of the model to evaluate 
the quality of digital transformation logistics services with the case of Giao Hang Tiet Kiem 
Company in Vietnam.

4. Results and discussions
4.1. Profile of the sample
4.2. Measurement model
According to the two-step process by Anderson and Gerbing (1988). Confirmatory factor 

analysis (CFA) was first employed to assess the goodness-of-fit for the measurement model 
through standardized loadings, composite reliability, convergent, and discriminant validity. In 
this step, the standardized loadings should be cut off at 0.6 and the composite reliability values 
(Cronbach alpha) above 0.7 were recommended (Hair et al., 2014). The findings from Table 2 
showed that the standardized loadings of items were available and all C.R values ranged from 
0,794 to 0,895. The average variance extracted value (AVE) was used to check the convergent 
validity. It was found that AVE values of all constructs were higher than 0,5 distributed from 
0,519 to 0,761. Lastly, the results presented in Table 3 denoted that the discriminant validity 
was accepted when it satisfied correlation coefficient by (Fornell and Larcker (1981). This 
confirmed that the square roots of AVE values of all factors were higher than their correlations 
with the remaining factors. 

Table 2. The result of confirmatory factor analysis

Construct Loading C.R AVE

Personnel contact quality (PCQ) 0,895 0,631
1. Responsiveness of tellers to order needs 
2. Customer focus of tellers, especially personal issues
3. Tellers’ approach and behavior while meeting order requests 
4. Competency of tellers to customers’ questions and order needs 
5. Handling customer feedback

0,853
0,776
0,750
0,791
0,798

Information quality (IQY) 0,870 0,626
1. Availability of order-related information, including details of pick-up time, 

estimated arrival time, receiving information, payment records, etc. 
2. Shipping tracking capability 
3. Speed and accuracy of information tracked 
4. Complete and adequate information provided via the app for a single order and 

summary reports

0,717

0,841
0,761
0,840

Ordering procedure (OPE) 0,811 0,519
1. Simpleness and ease to use 
2. The efficiency of time and cost 
3. High responsiveness and a flawless manner. 
4. Automated records facilitate the retrieval of information for current and next orders.

0,806
0,674
0,710
0,682

Order accuracy (OAY) 0,814 0,593
1. Perfect order accuracy with a high percentage of completed orders without errors 
2. Accuracy in filling orders, delivery time, billing, action on complaints 
3. Accurate tracking information

0,805
0,770
0,733

Order condition (OCN) 0,794 0,564
1. Product delivery without or lack of damages 
2. Safety and security of goods in delivery 
3. Delivery with the right items and quantity

0,721
0,815
0,712
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Order discrepancy handling (ODH) 0,820 0,534
1. Order discrepancy handling is effectively managed in orders after their arrival. 
2. Straightforward and result-oriented handling solutions 
3. High and active responsiveness to the order discrepancy
4. Employees show careful consideration of discrepancies and are willing to find 

solutions as soon as possible

0,738
0,764
0,768
0,646

Timeliness (TIM) 0,858 0,602
1. Total order cycle time is short with simple steps of clicking and selecting. 
2. Transportation time is optimized for fast delivery. 
3. Timeliness of shipment pickup and delivery as estimated in the app 
4. Order placement accessibility and handiness

0,786
0,830
0,757
0,729

Logistics Service Quality (LSQ) 0,864 0,761
1. The quality of LSQ of GHTK when using the app (LSQ)
2. The level of service received from GHTK frequently meets your expectations

0,816
0,925

Satisfaction with LSQ of GHTK (SAT) 0,845 0,522
1. I am satisfied with the information quality provided by employees and via the app 
of GHTK. 
2. I am satisfied with the order fulfillment quality of GHTK. 
3. I am satisfied with the service provided by employees and via the app of GHTK. 
4. I am satisfied with the timeliness of GHTK services recently. 
5. Overall, you’re satisfied with the service offered owing to the use of the GHTK 
app 

0,723

0,652
0,787
0,732
0,711

Retention in GHTK (RET) 0,824 0,610

1. How likely is it that you are to leave GHTK due to their service quality?
2. How likely is it that you are to keep using the service of GHTK for your delivery 
demands for a longer time?
3. How likely would you recommend GHTK service to others?

0,743
0,814

0,784

Table 3. Discriminant validity assessment
PCQ IQY OPE OAY OCN ODH TIM LSQ SAT RET

PCQ 0,794
IQY -0,062 0,791
OPE -0,005 0,037 0,720
OAY -0,074 0,107 -0,052 0,770
OCN 0,026 -0,067 0,052 0,059 0,751
ODH 0,005 0,028 -0,069 0,015 0,028 0,731
TIM -0,026 -0,052 0,008 -0,113 -0,001 -0,008 0,776
LSQ 0,073 0,357 0,285 0,325 0,301 0,233 0,187 0,872
SAT 0,169 0,176 0,257 0,163 0,224 0,121 0,256 0,506 0,722
RET 0,190 0,118 0,109 0,123 0,213 0,009 0,196 0,364 0,615 0,781

Notes: The values of the square root of AVE are presented through the italics diagonal elements. The 
other elements present the mutual correlation among constructs

For the model fit of the measurement model, it was essential to check several major 
indices consisting of the Comparative fit index (CFI), Goodness of fit index (GFI), Tucker-
Lewis index (TLI), Root mean square error of approximation (RMSEA) and P-value (Hair et 
al., 2014). The values after the analysis process exhibited a good fit of the measurement model 
with specific indices estimated as follows: Chi-square = 938,367; df = 584; CMIN/df = 1,607; 
p-value = 0,000; CFI = 0,952; GFI = 0,900; TLI = 0,945 ; RMSEA = 0,037. 
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4.3. Structural model
In the second step, the structural equation modelling (SEM) technique was used to test 

the relationships in the research model (Anderson and Gerbing, 1988). The analysis result 
denoted a good fit of the structural model through the following indices: Chi-square = 982,349; 
df = 599; CMIN/df = 1,640; p-value = 0,000; CFI = 0,948 ; GFI = 0,895; TLI = 0,942; RMSEA 
= 0,038. It could therefore be concluded the research model was valid and available with 
further analysis (Hair et al., 2014). To assess the significance of interrelationships between 
constructs, the standardized path coefficient, and p-value were recommended to check (Cohen, 
1988). Given that path coefficients with absolute values, less than 0,1; around 0,3 or above 0,5 
presented a light effect, medium effect, and strong effect, respectively with a significant level 
lower than 5%. The findings indicated that 9 hypotheses relating to direct interrelationships 
were supported in this study (Table 4 and Figure 2).

Table 4. The results of the structural model.

Hypothesis Coefficient P-value Conclusion

H1. PCQ è LSQ 0,134 ,002 Supported

H2. IQY è LSQ 0,349 *** Supported

H3. OPE è LSQ 0,299 *** Supported

H4. OAY è LSQ 0,322 *** Supported

H5. OCN è LSQ 0,289 *** Supported

H6. ODH è LSQ 0,231 *** Supported

H7. TIM è LSQ 0,265 *** Supported

H8. LSQ è SAT 0,540 *** Supported

H9. SAT è RET 0,621 *** Supported

Note: PCQ = personnel contact quality; IQY = information quality; OPE = ordering procedure; 
OAY = order accuracy; OCN = order condition; ODH = order discrepancy handling; TIM = timeliness; 
LSQ = logistic service quality; SAT = satisfaction; RET = retention; ***p < 0.001

Figure 2. Hypotheses testing of the structural model

Note: ***p<0,001; **p<0,01; Chi-square = 982,349; df = 599; CMIN/df = 1,640; p-value = 0,000; 
CFI = 0,948 ; GFI = 0,895; TLI = 0,942; RMSEA = 0,038.
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Being consistent with our expectation in the hypotheses from H1 to H10, the logistic 
service quality was tightly associated with critical attributes including personnel contact 
quality, information quality, ordering procedure, order accuracy, order condition, order 
discrepancy, and timeliness when 10 hypotheses were accepted. Six attributes contributed to 
explaining approximately 53% of the variance in logistic service quality. This study confirmed 
the strong effect of logistics service quality on satisfaction with LSQ of Giao Hang Tiet Kiem 
when hypothesis 8 was supported (β8=0,540). Satisfaction could be explained by 29% of 
logistic service quality in this study. Ultimately, the relationship between satisfaction and 
retention was also validated in the case of Giao Hang Tiet Kiem when the estimated indices 
were significant (β9=0,621). The path coefficient of this relationship recognized the largest 
value compared to the remaining coefficients. Satisfaction contributed to interpreting 39% of 
the variance in retention (R2 = 0,39).

To explore the indirect effect of logistic service quality on retention via satisfaction 
with the Giao Hang Tiet Kiem, the mediating test was carried out with the Sobel test and the 
bias-corrected bootstrapping method (Preacher and Hayes, 2008). The analysis result was 
presented in Table 5. It signified that the effect of logistic service quality on retention was 
remarkably mediated when estimated values were significant ( LSQ è SAT è RET; 0,249; 95% 
bootstrap CIs = 0,196 lower limit CIs, 0,309 upper limit CIs; p = 0,001). It could be concluded 
that satisfaction plays a mediating role in the relationship between logistic service quality and 
retention in the setting of Giao Hang Tiet Kiem. Consequently, hypothesis 10 was accepted 
in this research. 

Table 5. Results of mediating role testing

Path of mediating role Indirect effect
95% Bootstrap CIs

P-value
LL CIs UL CIs

LSQ è SAT è RET 0,249 0,196 0,309 0,001

Note LSQ = logistic service quality; SAT = satisfaction; RET = retention.

4.4. Discussions 
The purpose of this study is to investigate and evaluate the quality of digital transformation 

logistics services and customer satisfaction for logistics enterprises applying digital platforms 
in customer service. It can be said that the quality of logistics services in general and customer 
satisfaction for logistics businesses, in particular, is an important content that most logistics 
businesses pay special attention to when implementing digital transformation.

The quality of logistics services of digital transformation enterprises according to the 
results of empirical research at Giao Hang Tiet Kiem Company shows that the quality of this 
logistics service depends on many different variables, including Quality of human relations, 
Quality of logistics services. Information quality, Order process, Order accuracy, Order 
status, Order deviation handling, and Service timeliness. The research model is built based on 
reference to previous studies and experimental research under the conditions of Giao Hang 
Tiet Kiem Company in Vietnam.

Indeed, the variables analyzed in the research model all contribute to reflecting the 
interest of customers when interacting and using logistics services to better support their 
business and sales activities.
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The research results also show the role of digital transformation in changing the business 
model of logistics companies from the empirical assessment of Giao Hang Tiet Kiem, 
contributing to improving customer service and customer engagement with logistics companies 
through membership registration, service quality provided and customer satisfaction.

Indeed, the variables analyzed in the empirical research model analyzed above all 
contribute to reflecting the interest of customers when interacting and using logistics services 
to better support business activities. , their sales. Customers when accessing and using logistics 
services wait for the best response from the logistics company through the above variables.

The research results also show the role of digital transformation in changing the business 
model of logistics companies from an empirical assessment of Giao Hang Tiet Kiem Company, 
making an important contribution to the process of service improvement. customer service 
and enhance customer engagement with logistics companies through membership registration 
of logistics companies, through improvements and enhancement of service quality provided, 
and through evaluation results of customer satisfaction.

Customers of logistics enterprises can easily register and perform services on the digital 
application platform that logistics enterprises have deployed. This allows to reduce service 
registration time, customers can easily register for services with all the necessary features of 
a traditional logistics service that customers have before, customers also easily follow track 
the journey of orders moving when the logistics business performs its services, customers 
also easily connect with online staff as well as operate in the journey, interact with customers 
waiting to receive orders without customers sold, as well as the condition of the goods collected 
by the logistics company when delivery is completed. These are the basic characteristics of 
digital transformation logistics services that most sales individuals and organizations expect 
for them to well perform their business mission and goals. All the variables of the tested 
research model become significant for the quality of logistics services and customers are 
really satisfied based on service quality and the maintenance of the logistics services they 
have provided options in the trading process.

The change in the logistics service system towards a digital transformation that logistics 
enterprises are making shows the great efforts of enterprises in the process of connecting, 
attracting and serving customers. The customers that the logistics company serves are 
both organizations and individuals selling online goods that need to transport goods to the 
customer’s address, and the customer is an organization or individual who has purchased 
goods on the platform. Internet platform.

Once the logistics company applies digital technology to the quality service delivery 
process, the customer will be ready to transfer the shipping and delivery functions to the 
logistics company. The variables drawn from the study fully demonstrate the customer’s 
interest and expectations about the quality of logistics services and the continued maintenance 
of logistics services during the customer’s business development. Giao Hang Tiet Kiem 
Company has been performing well in its services on the digital platform that the Company 
has deployed. Quality assurance criteria that customers care about such as Quality of human 
relations, Quality of logistics services. Information quality, Order process, Order accuracy, 
Order status, Order deviation handling, and Service timeliness are well implemented by Giao 
Hang Tiet Kiem company. Customers are really satisfied with all the criteria that Giao Hang 
Tiet Kiem Company implements to ensure good service quality, meet customers’ expectations 
and contribute to the development of business activities of customers.
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The fierce competition in business in general and competition among logistics companies, 
in particular, has contributed to creating good conditions for customers to receive high-quality 
logistics services. On the side of logistics companies, digital transformation is required to 
create a platform for customers to register and connect online with the company, create orders 
easily on the digital platform and track the delivery of goods. the goods that the customer 
sells to the buyer safely and at an acceptable cost. On the customer side, it is the logistics 
company’s efforts to change the service system on the digital platform to allow customers 
to easily access the service, ensuring that the order is optimally delivered to the customer on 
time and at costs according to the commitment to order.

The decisive issue drawn from the research results shows that to ensure the maintenance 
and implementation of quality logistics services and maintain customer loyalty, logistics 
companies are required to continuously improve the business model and its business model 
components. To well implement digital-based logistics services, it is necessary to establish 
traditional business elements such as forwarding staff, a warehouse system to store orders, 
and a system of transportation. move to cover the entire market and the management system 
operates actively and effectively.

In this way, research logistics companies reduce management and operating costs, and 
save time and other resources that can be used to optimize other processes that are necessary 
for the operation process company action.

The main criteria for choosing a logistics or transportation service provider are cost and 
safety. The provision of optimal logistics services in both aspects mentioned above will be the 
decisive factor in determining the business ability and developing optimal logistics services 
for customers, affirming the brand name of the logistics company in the market, satisfying 
the needs of customer’s business needs and logistics service needs for all target and potential 
customers of the company.

5. Conclusions and Policy Implications 
Our research has taken a holistic approach to scrutinize the customer evaluation of 

logistics service quality in the era of digital transformation with an empirical study from Giao 
Hang Tiet Kiem. The results show that satisfaction plays a mediating role in the relationship 
between logistic service quality and retention in the setting of Giao Hang Tiet Kiem. We 
propose a method with which Giao Hang Tiet Kiem can ground his market position and 
innovate his operational processes to deliver more value to customers. In the academic 
literature, process innovation is often perceived as a more radical approach, enabled by IT. A 
contemporary interpretation of this is a learning organisation that is not afraid to spearhead 
innovation and does so with the lean start-up methodology and the agile working approach.

The research found that for the logistics service provider, digital transformation starts 
with a further specialisation into a niche where they have the ‘right to win’. The forwarder has 
to invest in IT and acquire the skills how to integrate it into his organisation, especially in the 
B2B relationships to provide services and ensuring the satisfaction of customers is even more 
important in the current context.

The findings from the specific case of Giao Hang Tiet Kiem in the Vietnam context to 
identify the key activity describe the real-world phenomenon of customer satisfaction and 
retention through the influences of combinations of logistics service quality dimensions.

Innovating the ordering procedure, ordering condition, ordering discrepancy handling, 
and analytics capabilities are some of the many proposed approaches for the research. They 



534 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI“ LẦN THỨ 4 NĂM 2023

are the key personnel in service quality that leads to particular customer satisfaction levels 
in logistics service. Therefore, service quality is the key to personal contact through sales 
activities, and should never be automated. For the shipper who expects highly visible, flexible 
and individualised supply chains, and is now enabled to book freight shipments online 
instantly, the dilemma to choose between tech and the affable local forwarder will eventually 
present itself. 

Embarking on the journey of digital transformation together with the logistics service is 
the most effective way to stay relevant in a market that is becoming increasingly transactional. 
The research could be concluded that satisfaction plays a mediating role in the relationship 
between logistic service quality and retention in the setting of Giao Hang Tiet Kiem. After the 
relationship is established, continuous service improvement, and co-created services across 
the process chain can add unprecedented value and competitive advantage for the shipper and 
lead to lock-in effects. With the mindset of a learning organization, every small- and medium-
sized freight forwarder can successfully transform his business model, and seize the advent 
of digital transformation to deliver more value to his customer with logistics service quality.
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