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PHẦN 1

TỔNG QUAN CHUNG



TỔNG QUAN CHUNG



1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

• Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, thay đổi cục diện của rất

nhiều ngành nghề trên thế giới và Việt Nam. Công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện

diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các

hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

• CMCN 4.0 là một khái niệm mới, được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 2013 trong một

báo cáo của Chính phủ Đức. Nhưng đến nay, khái niệm này đã được cả thế giới quan

tâm, số lượt tìm kiếm cụm từ này trên trang Google tăng một cách chóng mặt, đạt mức

30 triệu kết quả đối với cụm từ “CMCN 4.0”; 460 triệu kết quả đối với cụm từ “trí tuệ

nhân tạo”; 2,8 tỷ kết quả đối với cụm từ “Internet vạn vật”...

• Có thể nói, sự tích hợp cao độ của Big data, AI và IoT là công nghệ nền tảng của CMCN

4.0 và có thể gọi là công nghệ 4.0 (CN 4.0), hay công nghệ thông minh.



2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong

điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nền kinh tế số đã

từng bước hình thành, phát triển

nhanh và trở thành bộ phận quan

trọng của nền kinh tế. Tuy vậy,

quy mô Kinh tế số của Việt Nam

vẫn còn nhỏ. Nhiều doanh

nghiệp hiện còn đang bị động.

Vậy Việt Nam nằm ở đâu trên

bản đồ CMCN 4.0?



2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong

điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam

IoT AI Big Data

Cơ sở hạ tầng viễn thông tại Việt
Nam hiện được xây dựng khá đồng
bộ. Vùng phủ sóng di động đạt
99,7% dân số trên cả nước. Trong
đó, vùng phủ sóng 3G, 4G đạt trên
98% với mức cước phí thấp. Mạng
5G đã được cấp phép thử nghiệm
và dự kiến triển khai thương mại từ
năm 2020. Vì vậy, trong 3 yếu tố cơ
bản hình thành nên CN 4.0 thì IoT
có ưu thế nhất để đầu tư phát triển
khi chúng ta đang có hạ tầng
internet khá phát triển với 70% dân
số sử dụng internet.

Mặc dù AI Việt Nam hiện nay
chưa phát triển, tuy nhiên cũng
đã có những cơ sở để hy vọng
AI sẽ nhanh chóng phát triển
trong thới gian tới khi chúng ta
có đội ngũ chuyên gia trong lĩnh
vực toán học và tin học đạt trình
độ quốc tế. Đặc biệt gần đây,
Tập đoàn Vingroup đã đầu tư
phát triển Viện nghiên cứu AI
với những chuyên gia hàng đầu
thế giới trong lĩnh vực này được
mời về làm việc.

Còn dữ liệu lớn là yếu tố cơ bản quan
trọng nhất đối với CN 4.0 lại là lĩnh
vực mà chúng ta đang yếu nhất.
Nguồn dữ liệu của chúng ta vừa thiếu
lại phân tán, ít được kết nối, tính minh
bạch các thông tin liên quan đến đối
tượng chưa được đảm bảo làm giảm
độ tin cậy, thông tin thu được nhiều
khi không tuân thủ chuẩn mực về định
dạng (format) gây khó khăn trong ứng
dụng AI. Tất cả điều này ảnh hưởng
đến chất lượng của nguồn dữ liệu đầu
vào và làm giảm khả năng sử dụng của
chúng.



2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong

điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam

• Xếp hạng chung về thể chế của Việt Nam hiện vẫn ở mức dưới trung bình. Năm

2018, Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá, Việt Nam đạt 50/100 điểm, xếp hạng

94/140 quốc gia về thể chế. Thể chế cho các hoạt động kinh tế số, kinh tế chia sẻ,

đổi mới sáng tạo tại Việt Nam chưa được hình thành đồng bộ. Việt Nam cũng chưa

có hành lang pháp lý cho thí điểm triển khai áp dụng các sản phẩm, mô hình kinh

doanh, dịch vụ mới của CMCN 4.0.

• Kinh tế số của Việt Nam có quy mô còn nhỏ. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam

hiện còn bị động. Quá trình chuyển đổi số quốc gia hiện vẫn còn chậm, thiếu chủ

động. Nước ta cũng chưa xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia

cho ứng dụng và phát triển các công nghệ nền tảng của cuộc CMCN lần thứ 4.



3. Covid-19 và áp lực ứng dụng

chuyển đổi CNTT trong điều hành doanh nghiệp

Do ảnh hưởng của Covid-19, hàng nghìn doanh nghiệp đang phải cắt giảm quy mô sản xuất, giảm

giờ làm. Tuy đánh giá cao giải pháp chống dịch của Chính phủ, nhưng cả doanh nghiệp Việt Nam

và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều bày tỏ quan ngại về tác động của dịch

Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nền kinh tế quý I/2020 đã có sự suy

giảm đáng kể so với cùng kỳ nhiều

năm trước đây. Kinh tế Việt Nam quý

I/2020 tăng trưởng 3,82%, thấp nhất

trong vòng 10 năm trở lại đây.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê – TCTK)



3. Covid-19 và áp lực ứng dụng

chuyển đổi CNTT trong điều hành doanh nghiệp

Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ 

tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, nếu Covid-19 kéo dài 6 tháng

• 74% số doanh nghiệp được khảo sát có thể sẽ phá sản

• gần 30% số doanh nghiệp mất 20 - 50% doanh thu

• 60% số doanh nghiệp giảm hơn một nửa doanh thu

Bên cạnh đó:

• tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 là 243.711 lao động, 

giảm 23,3%. 

• số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 14.800 doanh nghiệp, giảm 1,6%, trong khi tỷ lệ này 

của cùng kỳ năm 2019 tăng đến 78,1%. 



3. Covid-19 và áp lực ứng dụng

chuyển đổi CNTT trong điều hành doanh nghiệp

Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể cứ

mãi “đóng băng” chờ cho đến khi hết dịch

rồi mới quay lại vận hành, nhiều nhà lãnh

đạo đã liên tục đưa ra những chiến lược

mới để thích ứng với tình thế khó khăn

hiện nay, đảm bảo mọi công việc được

hoàn thành, giao dịch với khách hàng

được diễn ra, mọi vấn đề được giải quyết

và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.



3. Covid-19 và 3 áp lực căn bản về ứng dụng

chuyển đổi CNTT trong điều hành doanh nghiệp

• Áp lực về việc lựa chọn các hình thức làm việc mới trong bối cảnh giãn cách xã: Trong khả năng cho

phép, các doanh nghiệp có thể tiến hành để nhân sự làm việc tại nhà để hạn chế đi lại, giao tiếp. Bằng

chứng cho thấy, không chỉ ở Việt Nam, trên toàn thế giới có hơn 15 triệu kết quả chỉ trong 0.61 giây

cho cụm từ “Work from home” – “làm việc tại nhà” đã thể hiện rõ ràng xu hướng ngày càng được ưa

chuộng trên thế giới hiện nay.

• Áp lực lựa chọn các công nghệ giúp tăng năng suất, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: là tập hợp

của các ứng dụng/phần mềm/công cụ khác nhau có thể tùy chỉnh cho phép doanh nghiệp tích hợp và

quản lý các quy trình quan trọng nhất của doanh nghiệp, chúng làm cho doanh nghiệp hoạt động trơn

tru hơn bằng cách thống nhất và bảo vệ thông tin, tự động hóa các quy trình và tạo ra các xu hướng

dễ hiểu.

• Áp lực thay đổi tư duy nhằm thích ứng bới những thay đổi bất khả kháng từ môi trường bên ngoài:

doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với tình trạng kinh doanh trì trệ, số lượng giao dịch không đủ,

thiếu hụt doanh thu, … do hệ quả của dịch bệnh. Đây cũng chính là thời điểm để các nhà lãnh đạo

không ngại ứng dụng CNTT trong việc thúc đẩy bán hàng, quản lý doanh nghiệp và quản lý các mối

quan hệ với đối tác.



PHẦN 2

MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

TRONG BỐI CẢNH COVID-19 HIỆN NAY



1. Ứng dụng E-office 

Ứng dụng văn phòng trực tuyến

Khi mà tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới chưa được kiểm soát, nhân viên buộc

phát làm việc ở nhà, lượng thông tin online cần được xử lý càng nhiều hơn bao giờ hết: dữ

liệu cuộc gọi, ghi chú, lịch sử email, các cuộc hẹn hay lịch họp ngày càng dày đặc. Để giải

quyết vấn đề này triệt để, tích hợp mọi ứng dụng vào một hệ thống duy nhất là điều quan

trọng đầu tiên cần làm.

Một số công cụ miễn phí đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay có thể kể đến

Zalo, Viber, Facebook, Zoom Meetings, Microsoft Teams…



Họp trực tuyến qua Zalo đã trở thành một xu hướng cập nhật hiện nay tại Việt

Nam, đặc biệt là trong bối cảnh “làm việc tại nhà” do dịch Covid19. Zalo là một

ứng dụng cho phép người dùng sử dụng các chức năng như nhắn tin, gọi điện

video miễn phí, đăng tải trạng thái …Tại Việt Nam, theo công bố của

VNG(2019), Zalo hiện đã có hơn 100 triệu người sử dụng tại Việt Nam. Ứng

dụng trên đặc biệt được các doanh nghiệp SMEs ưa thích bởi sự dễ dàng trong

sử dụng cũng như chi phí vô cùng hợp lý. Ngoài ra, với nền tảng mạng xã hội,

Zalo hiện nay còn được các doanh nghiệp SMEs, hộ kinh doanh tiếp cận như 1

kênh quảng bá sản phẩm, cũng như tiếp thị bán hàng.

Ưu điểm:

• Đăng ký đơn giản và dễ dàng trong sử dụng

• Khả năng chia sẻ thông tin (file, hình ảnh với chất lượng HD) giúp Zalo là lựa chọn số một của

dân công chức, sinh viên hay giới văn phòng.

• Zalo Page đang trở thành một xu hướng kinh doanh online và thu hút được nhiều doanh nghiệp

Nhược điểm:

• Chưa có phiên bản dành cho Java, chưa thể kết nối trực tiếp với các trang mạng xã hội

Facebook, Twitter…

• Nhược điểm lớn nhất của zalo hiện nay chính là tính lỏng lẻo trong bảo mật dữ liệu người dùng

cũng như tính chính thống về mặt thông tin.



Viber là một ứng dụng trên điện thoại cho phép bạn nhắn tin và gọi điện thoại đến

các tài khoản Viber khác hoàn toàn miễn phí. Viber hoạt động chủ yếu dựa trên

Wifi hoặc 3G. Chất lượng âm thành cuộc gọi của Viber thường tốt hơn những

cuộc gọi thông thường khác. Đặc biệt, Viber còn cho phép bạn liên lạc với người

thân, bạn bè ở bất kỳ đâu mà không tốn một khoảng phí nào. Đây là ưu điểm mà

Viber vượt trội hơn hẳn so với các hình thức gọi điện thoại khác hay kể cả

Zalo. Phân khúc khách hàng của Viber tại Việt Nam hoàn toàn khác biệt so với

Zalo. Nếu như Zalo chủ yếu tập trung vào những đối tượng là các bạn trẻ thì Viber

lại được những người đi làm, nhất là các cấp quản lý sử dụng nhiều hơn. Với hoạt

động của doanh nghiệp, Viber hiện được ưa dùng tại các công ty có quy mô lớn

với mục đích liên lạc trao đổi thông tin nội bộ.

Ưu điểm:

• Có thể gọi Viber tới các số điện thoại khác dù họ không sử dụng dịch vụ này. Đây có thể là

một điểm cộng lớn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý mối quan hệ với

khách hàng.

Nhược điểm:

• Tính năng chưa đầy đủ, vẫn sơ sài và không thực sự hấp dẫn dù đã có mặt ở thị trường Việt

Nam từ lâu. Điều này gây ra nhiều bất tiện cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh lượng

thông tin online cần được xử lý nhiều và phức tạp.



Facebook Messenger là một dịch vụ và ứng dụng

phần mềm tin nhắn tức thời chia sẻ giao tiếp bằng ký

tự và giọng nói.

Các công ty gần đây cũng đã bắt đầu sử dụng

Messenger để hỗ trợ khách hàng, khiến ứng dụng

này trở thành một công cụ thông tin hằng ngày vô

cùng hữu hiệu cho rất nhiều người trên thế giới

Ưu điểm:

• Ứng dụng Messenger của Facebook chủ yếu được sử dụng để gửi tin nhắn, nhưng cũng bao gồm tùy

chọn trò chuyện video. Nếu các nhóm dự án muốn tổ chức hội họp qua video thì Facebook

Messenger cũng đáp ứng khá tốt khi hỗ trợ kết nối đa tài khoản.

• Facebook Messenger có các tính năng hỗ trợ quảng cáo, marketing cho các doanh nghiệp. Đây là

một tài nguyên đối với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quản lý bán hàng thời kỳ covid.

Nhược điểm:

• Tính năng quảng cáo vượt trội cũng đồng nghĩa với việc người dùng Messenger sẽ bị những tin nhắn

rác, và tin nhắn quảng cáo làm phiền.



Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là

phần mềm họp hội nghị trực tuyến đa điểm,

hoạt động trên môi trường internet. Zoom

Cloud Meetings được phát hành nhằm mục

đích tạo ra những cuộc họp online với video

hoặc voice ở bất cứ đâu miễn là có kết nối

internet.

Ưu điểm:

• Ứng dụng miễn phí này cho phép cuộc gọi tới 100 người. Ngoài ra, Zoom cũng cung

cấp các lựa chọn trả phí với nhiều tính năng hơn. Yếu tố dễ dàng sử dụng của Zoom

chính là điểm nổi trội thu hút người dùng.

Nhược điểm:

• Nền tảng này đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các tin tặc. Vừa qua đã xảy ra các

cuộc tấn công từ bên ngoài để nghe lén các cuộc họp, các cuộc trò chuyện riêng tư...

được thực hiện thông qua ứng dụng Zoom, từ đó có khả năng dẫn đến vi phạm dữ liệu

cá nhân hoặc gián điệp kinh doanh.



Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức

tạp, cộng với sức ảnh hưởng của xu hướng làm

việc từ xa, Microsoft Teams ngày càng được

nhiều CEO/Manager tìm hiểu với mong muốn

cải thiện hiệu quả làm việc cho doanh nghiệp, dễ

dàng thực hiện các thao tác họp trực tuyến, trao

đổi tài liệu online...

Ưu điểm:

• Quy mô của cuộc họp có thể là 2 người, 10 người,... và tối đa là 150 người. Toàn bộ chu kỳ họp sẽ

được tự động hóa, từ việc lập lịch biểu, ghi chú cuộc họp tới tính năng chia sẻ màn hình, ghi âm lại

nội dung và nhắn tin tức thời ngay trong phòng họp.

• Với cloud calling, Teams đã tích hợp Skype vào bên trong để đảm bảo đầy đủ các tính năng gọi

điện online qua đám mây.

Nhược điểm:

• Với tư cách là nhà quản trị, Microsolf Teams không có một giao diện cho phép người quản lý theo

dõi ngay được công việc đã hoàn thành được bao nhiêu % so với dự kiến, những cá nhân nào đang

đảm bảo được tiến độ công việc được giao...

• Lỏng lẻo trong việc phân quyền. Bất cứ ai là thành viên của một nhóm đều tự động có quyền truy

cập vào tất cả các kênh và tài liệu trong nhóm.



2. Các công cụ/nền tảng khác

ERP (Enteprise Resource Planning - kế hoạch
hoá nguồn lực doanh nghiệp) là bộ giải pháp
CNTT dành cho doanh nghiệp trong bối cảnh này.
• Với sự hỗ trợ của máy tính, doanh nghiệp có

thể tự động hóa thực hiện các quy trình quản trị
chủ chốt, như: kế toán, phân tích tài chính,
quản trị mua bán sản phẩm, hoạch định sản
xuất, hậu cần hay quản lý quan hệ với khách
hàng,…

• ERP giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng
tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp
phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục
của môi trường bên ngoài.

• Ngoài chức năng quản lý, ERP còn đảm nhận
luôn nhiệm vụ phân tích, kiểm tra thực trạng sử
dụng nguồn lực với mức độ cập nhật tuỳ thuộc
yêu cầu của nhà quản lý.



2. Các công cụ/nền tảng khác

Vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay,

khi những cuộc họp trực tiếp không thể diễn ra hay đội

nhóm nhân viên không thể giao tiếp trao đổi hàng

ngày, nhiều công việc quan trọng có thể bị rơi vào lãng

quên. Đây chính là thời điểm mà nhiều doanh nghiệp

nhận ra tầm quan trọng của hệ thống quản lý quan hệ

khách hàng CRM.

Nhiều hệ thống CRM thông minh hiện nay được tự

động hoá với sự hỗ trợ của công nghệ AI (Artificial

Intelligence) có khả năng nhận diện email khách hàng

và tự động giải quyết các vấn đề (một số vấn đề

thường gặp đã được lập trình hướng giải quyết sẵn)

hoặc chuyển hướng tìm hiểu khách hàng kỹ hơn với

các nhiều bước hơn khi không được phản hồi kịp thời.



PHẦN 3

TRIỂN VỌNG VÀ XU THẾ ỨNG DỤNG 

CNTT THỜI DỊCH COVID-19



Triển vọng và xu thế

ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

• Trên thực tế, nền kinh tế số của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ ngay từ trước khi

đại dịch. Covid-19 là một "cú hích" mạnh thúc đẩy kinh tế số của Việt Nam, và cũng

nhờ có cơ sở hạ tầng kinh tế số tương đối tốt, "cú hích" này có thể sẽ giúp định hình

sớm hơn nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai.

• Dù vậy, kinh tế số sẽ đòi hỏi những thay đổi sâu rộng trong mối quan hệ giữa khách

hàng và người sản xuất, từ khuôn khổ pháp lý đến trình độ, kỹ năng, và đến cả cơ

cấu của nền kinh tế.

• Sau Covid-19, vấn đề quan trọng là các quốc gia phải chú trọng xây dựng một nền

kinh tế không chỉ tăng trưởng nhanh, mà còn phải là nền kinh tế có thể chịu đựng

được những cú sốc mạnh và sau đó thích ứng nhanh chóng với môi trường mới.



Triển vọng và xu thế

ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

Thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Đây là giải pháp đã được nhắc tới rất nhiều cả ở cấp độ

Chính phủ và doanh nghiệp dưới tác động của cuộc

Cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác, dịch bệnh cũng

buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi sang phương

thức hoạt động mới như làm việc trực tuyến online, làm

việc từ xa không tập trung tại trụ sở cố định.

Vì vậy, đây là “thời điểm vàng” để các doanh nghiệp

thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện chuyển đổi số trong

doanh nghiệp.



Triển vọng và xu thế

ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

Tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Chính phủ.

Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ xây

dựng nền tảng số kết nối cộng đồng doanh

nghiệp, các đơn vị có thể áp dụng điều hành

công ty từ xa, hướng tới số hóa quản trị và tối ưu

hóa hoạt động sản xuất kinh doanh...

Nền tảng này sẽ góp phần hình thành chuyển đổi

số cho các doanh nghiệp Việt Nam và xây dựng

cộng đồng doanh nhân số.



Triển vọng và xu thế

ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

 Sử dụng các công cụ quản lý doanh nghiệp hiện đại.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu dưới tác động của cách

mạng công nghiệp 4.0 thì việc sử dụng các công cụ quản lý

doanh nghiệp hiện đại là yêu cầu cấp bách để nâng cao

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khi dịch bệnh xảy ra, việc áp dụng các công cụ quản lý tiên

tiến như ERP, CRM sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt mục

tiêu chiến lược với chi phí thấp nhất, đánh giá công việc của

nhân viên theo hiệu quả thay cho giao việc, làm tinh gọn bộ

máy.



Triển vọng và xu thế

ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

 Tìm hướng đi mới, thay đổi cách thức marketing và

bán hàng.

Hoạt động sau thời dịch Covid-19 vừa là thách thức, vừa là

cơ hội. Thách thức lớn nhất là các nhà đầu tư, các nguồn lực

tài chính đi vào trạng thái “ngủ đông”. Cơ hội lớn nhất là

thói quen của người tiêu dùng tự giác thay đổi từ offline sang

online.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động mà thị trường bão

hòa thì đây cũng là thời điểm để tập trung vào các hoạt động

nghiên cứu phát triển (R&D), hoạt động cốt lõi để tìm ra

những hướng đi mới hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm,

dịch vụ, hiệu quả tổ chức.



Triển vọng và xu thế

ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

 Thay đổi tư duy và nâng cao mức độ sẵn sàng

cho các nhà quản lý.

Từ trước đến nay chúng ta vẫn có tư duy quản lý

theo lối mòn, cái gì chúng ta chưa quản lý được

hoặc không quản lý được thì chúng ta cấm.

Như vậy làm gì còn đổi mới sáng tạo và nói đến

cùng sẽ không thể có CMCN 4.0?

Đứng trước những khó khăn từ ảnh hưởng của đại

dịch Covid--19, nhà quản lý không thể phủ nhận đây

là cơ hội lớn để tranh thủ trang bị kiến thức, kỹ năng

về các công cụ quản lý ứng dụng CNTT.

→



KẾT LUẬN

• Việc ứng dụng các công cụ CNTT trong điều hành doanh nghiệp trở thành xu thế tất yếu, đặc
biệt trong bối cảnh Covid19 hiện nay bởi các ưu điểm/tính năng vượt trội, đặc biệt là khả năng
đảm bảo hiệu suất công việc cao mà không cần tương tác/gặp gỡ trực tiếp.

• Các công cụ CNTT có thể ứng dụng trong doanh nghiệp vô cùng đa dạng, phong phú, bao gồm
các ứng dụng/phần mềm/công cụ khác nhau có thể tùy chỉnh cho phép doanh nghiệp tích hợp
và quản lý các quy trình quan trọng nhất của doanh nghiệp, chúng làm cho doanh nghiệp hoạt
động trơn tru hơn bằng cách thống nhất và bảo vệ thông tin, tự động hóa các quy trình và tạo ra
các xu hướng dễ hiểu.

• Việc lựa chọn đưa vào sử dụng các công cụ nào phụ thuộc vào quy mô, đặc thù kinh doanh, số
lượng nhân sự cũng như thói quen của doanh nghiệp ….. trong đó có 2 nội dung cần đặc biệt
quan tâm đó là: (i) việc chọn sử dụng các công cụ nào đó cần căn cứ vào tình hình/bối cảnh
thực tế của doanh nghiệp chứ không dùng theo trào lưu đám đông (ii) việc sử dụng cần được
duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, tối thiểu là 6 tháng trở lên để giúp taọ lập thói
quen cũng như tránh tình trạng nhiễu loạn không cần thiết với nhân sự nội bộ của tổ chức.




