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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Xu thế thời đại: thanh toán không dùng 

tiền mặt  

Thanh toán trong các hoạt động kinh tế của Việt Nam đang có sự chuyển dịch theo 

hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM). Đây 

cũng là xu thế tất yếu chung của toàn thế giới. TTKDTM giúp giảm thiểu lượng tiền 

mặt lưu thông, quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. 

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. Người tiêu dùng có thể sử dụng các giấy tờ 

có giá, tài sản hữu hình (không phải vàng, bạc) hoặc sử dụng công cụ (dịch vụ thu chi, thẻ 

ngân hàng, thanh toán trực tuyến) để thanh toán, nhưng chủ yếu thông qua các tổ chức 

tín dụng, thay vì người tiêu dùng và người bán trao đổi trực tiếp với nhau. 

Hình thức này góp phần hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông, giảm thiểu chi phí xã hội, 

thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, tạo minh bạch trong các khoản chi tiêu và giao 

dịch, đem lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia (ví dụ như: các giao dịch có giá trị lớn, 

các giao dịch ở xa có thể thanh toán nhanh chóng, an toàn vì tránh được các rủi ro mang 

tiền mặt như mất cắp, rủi ro vật lý của tiền mặt như rách, mất góc không thể sử dụng...). 

Việc TTKDTM cũng giúp giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển và kiểm đếm hay bảo quản 

tiền; giảm lạm phát khi giảm lượng tiền mặt lưu thông.  

TTKDTM tại Việt Nam 

Hoạt động TTKDTM tại Việt Nam đã và đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt, việc 
thanh toán, giao dịch bằng thiết bị di động trong những năm qua tăng trưởng rất nhanh 
(Biểu đồ 1). Số lượng giao dịch tài chính qua điện thoại di động chỉ hai năm gần đây đã 
chiếm hơn 75% tổng lượng giao dịch của cả giai đoạn 2015-2020. Riêng năm 2020, có 
hơn 900 triệu lượt giao dịch bằng điện thoại, tăng 74,7% so với năm 2019. 

 

Hình 1. Giao dịch thanh toán qua di động (triệu lượt) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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Trên thực tế, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân đã có ý thức chuyển sang 

TTKDTM nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Số liệu thống kê của 

NHNN cho thấy, đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhưng hoạt động thanh 

toán vẫn tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước: giá trị giao dịch qua hệ thống 

thanh toán điện tử liên ngân hàng trong ba tháng đầu năm 2020 tăng hơn 21% so với ba 

tháng đầu năm 2019; giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử 

trong thời gian này tăng 81,32% về số lượng và tăng 145,32% về giá trị so với cùng kỳ 

năm 2019. 

TTKDTM trong khu vực dịch vụ công cũng cải thiện đáng kể. Tính đến cuối năm 2019, 

khoảng 50 ngân hàng đã kết nối thanh toán điện tử với hải quan, thuế; hơn 95% số thu 

của hải quan và 90% tiền điện được đóng qua ngân hàng; một số bệnh viện cũng có 

lượng giao dịch viện phí không tiền mặt đến 35%.  

Các kết quả trên đã minh chứng những giải pháp quản lý của nhà nước đang đi đúng 

hướng. Nhiều tổ chức trên thế giới đã đánh giá cao việc phát triển hoạt động TTKDTM tại 

Việt Nam. Theo Tạp chí Nikkei Asia (số ra ngày 18/4/2019), Việt Nam đã vượt Singapore 

và Malaysia trong cuộc đua "không tiền mặt”.  

TP.HCM đẩy mạnh TTKDTM 

Chính quyền và các doanh 

nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã 

cùng chung tay triển khai nhiều 

giải pháp nhằm tăng cường các 

hoạt động TTKDTM. Cụ thể, 

ngày 07/12/2018, Hội đồng 

nhân dân TP.HCM ban hành 

Nghị quyết số 28/2018/NQ-

HĐND về giảm lệ phí thực hiện 

các thủ tục hành chính áp dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và mức độ 4 thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

Thành phố để khuyến khích 

người dân thực hiện thủ tục 

hành chính qua mạng. Đối với 

việc chi trả các chương trình an 

sinh xã hội, Bảo hiểm Xã hội Thành phố đã phối hợp với các ngân hàng để triển khai chi 

trả lương hưu, trợ cấp xã hội theo phương thức TTKDTM. Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội 

TP.HCM cho thấy, đến hết tháng 6/2020, người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản 

ngân hàng đạt tỷ lệ rất cao, đến 99,5%; tỷ lệ người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần 

đạt 50,4%; tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 55,2%. 

Cũng với xu thế này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM triển khai phần mềm quản lý dữ 

liệu học phí tập trung và kết nối với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán để thực 

hiện thu học phí không dùng tiền mặt. Trong lĩnh vực y tế, nhiều bệnh viện trên địa bàn đã 

triển khai mô hình kết nối phần mềm thanh toán của ngân hàng với phần mềm khám chữa 

bệnh của bệnh viện (có thể kể đến như Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện 

Hội thảo trong khuôn khổ chương trình Ngày không       
tiền mặt 2020 tại TP.HCM 
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Chợ Rẫy, Bệnh viện quận Thủ Đức...), tích hợp tính năng thanh toán trong thẻ khám chữa 

bệnh, thanh toán quét mã QR Code qua thiết bị di động, thanh toán tại hệ thống thu hộ 

của các tổ chức trung gian thanh toán. 

Ở khu vực doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch 

vụ thiết yếu như điện, nước…đã triển khai mạnh 

việc TTKDTM. Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực 

TP.HCM đã phối hợp với 22 ngân hàng và 11 tổ 

chức trung gian thanh toán để triển khai thu tiền 

điện không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ đến 98,9%. 

Các công ty cấp nước thuộc Tổng Công ty Cấp 

nước Sài Gòn đều đã liên kết với các ngân hàng 

và tổ chức trung gian thanh toán để thu tiền 

nước qua nhiều kênh thanh toán khác nhau.  

Bên cạnh đó, các ngân hàng trên địa bàn 

TP.HCM đã hoàn tất triển khai nâng cấp chuẩn 

trao đổi dữ liệu, mở rộng kênh thanh toán ngoại 

tệ, giúp đa dạng hóa việc cung cấp dịch vụ 

chuyển tiền qua kênh thanh toán điện tử liên 

ngân hàng. Các ngân hàng cũng đang nỗ lực 

chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, đồng thời tích 

cực nghiên cứu, triển khai các sản phẩm, dịch vụ 

tiện ích như số hóa thông tin thẻ, thanh toán QR 

Code và mở rộng kết nối với các tổ chức trung 

gian thanh toán, nhà cung ứng dịch vụ. 

Nhắc đến TTKDTM, không thể bỏ qua các doanh nghiệp fintech cung cấp giải pháp thanh 

toán qua ví điện tử. Đây là sân chơi sôi động, với sự góp mặt của hàng loạt các tên tuổi 

lớn như VNPay, Momo, Zalo Pay, Airpay…Trong đó, Momo là ứng dụng ví điện tử của 

một doanh nghiệp tại TP.HCM (Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến -M_Service) 

có bước phát triển rất ngoạn mục. Năm 2020, ví điện tử này có hơn 20 triệu khách hàng 

cá nhân (lượng khách hàng cá nhân này đã tăng gấp 40 lần trong 5 năm gần đây). Một 

đại diện khác của TP.HCM có thể kể đến là ZaloPay của VNG. Là đơn vị tiên phong xây 

dựng tính năng chuyển tiền, thanh toán…trên nền tảng trò chuyện trực tuyến, đầu năm 

2020, ZaloPay ra mắt tính năng mới cho phép hơn 100 triệu người dùng Zalo có thể 

chuyển tiền, thanh toán, lì xì nhóm ngay trong ứng dụng Zalo. Ví điện tử này đã liên kết 

với 33 ngân hàng và 3 tổ chức thẻ quốc tế Visa, Mastercard, JCB, đồng thời kết nối với 

hàng trăm đối tác thanh toán trên toàn quốc. Theo ông Nguyễn Hưng (Tổng Giám đốc 

TPBank), các mô hình kinh doanh không tiền mặt từ các tổ chức trung gian thanh toán 

đang và sẽ tiếp tục là điểm sáng, với sự bùng nổ về tính năng, công nghệ và trải nghiệm 

người dùng. 

Hoạt động TTKDTM đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, nhờ vào những nỗ 

lực thúc đẩy của các cơ quan quản lý, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Cơ sở hạ 

tầng và công nghệ phục vụ TTKDTM đang tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cao chất 

lượng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của xã hội. Các công nghệ 

Là một tổ chức trung gian trong phát 
triển thị trường công nghệ, Sàn Giao 
dịch công nghệ TP.HCM (79 Trương 
Định, Quận 1 - http://techport.vn) 
đang tập hợp và giới thiệu các mô 
hình, giải pháp công nghệ phục vụ 
TTKDTM, ví dụ như: Mô hình mua 
sắm hoàn tiền (cashback) dùng cho 
các nhu cầu mua sắm trực tuyến, 
một dạng chiến thuật tiếp thị liên 
kết, đáp ứng lợi ích của nhiều bên 
như nhà cung cấp, kênh phân phối 
và người tiêu dùng cuối cùng; Giải 
pháp  quản lý và thu phí đỗ xe qua 
thiết bị di động, cho phép tài xế sử 
dụng tài khoản trả trước kết nối điện 
thoại di động hoặc sử dụng dịch vụ 
Mobile Payment liên kết với biển số 
xe để tìm chỗ đậu và thanh toán phí 
đậu xe;… 

http://techport.vn/
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mới, hiện đại trong thanh toán như xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sử dụng mã 

phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ 

mPOS... được triển khai ứng dụng ngày càng phổ biến trong đời sống thường nhật, mang 

lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, như nhận định của ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch 

UBND TP.HCM) tại Hội thảo “Xã hội không tiền mặt: Triển khai chính sách, hướng tới 

tương lai” vừa qua, “Rất nhiều lợi ích đã được người dân đánh giá cao khi sử dụng các 

kênh thanh toán hiện đại. Cùng với các tiện ích mang lại, góp phần quan trọng trong thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp”.  

Như Hà  

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 
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Mobile Money -  Đa dạng hình thức thanh 

toán không dùng tiền mặt  

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg về việc triển khai thí 

điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ 

(Mobile Money). Quyết định (có hiệu lực từ ngày 9/3/2021) sẽ áp dụng trong 2 năm, 

kể từ thời điểm doanh nghiệp đầu tiên được chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ. 

Mobile Money, hiểu đơn giản là dùng tài khoản viễn thông để gửi và nhận tiền trong cùng 

một mạng. Đây chính là một loại ví điện tử, nhưng không cần liên kết với tài khoản ngân 

hàng. Xu hướng này đã xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Âu từ năm 2000. Ở châu Á, 

năm 2018 đã có 60 triệu tài khoản mới đăng ký dịch vụ này, với giá trị giao dịch tăng gấp 

đôi so với năm 2017. Đến cuối năm 2019, đã có khoảng 95 quốc gia và vùng lãnh thổ 
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“Tiền di động” – Mobile Money được dùng 
trên nền tảng ViettelPay - Ảnh: V.L. 

 

chấp nhận Mobile Money. Sau hơn 20 năm, thế giới đã có hơn 1 tỷ tài khoản di động đăng 

ký, giao dịch với khối lượng trung bình khoảng 1,9 tỷ USD mỗi ngày, tốc độ tăng trưởng 

hằng năm đạt bình quân 20%.  

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, thanh toán điện tử đang ngày càng trở nên phổ 

biến và mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, để sử dụng các dịch vụ thanh 

toán điện tử, người dùng thường phải có tài khoản ngân hàng. Nhưng, chỉ hơn 60% 

người trưởng thành có thể đáp ứng được điều kiện này. Trong bối cảnh này, với gần 130 

triệu thuê bao và độ phủ sóng mạng di động lên tới 99,8% dân số, Mobile Money sẽ giúp 

phần lớn người dân Việt Nam tiếp cận được với các phương thức thanh toán hiện đại và 

thuận tiện nhất.  

Cơ hội rộng mở cho các nhà mạng với thị trường thanh toán số  

Mobile Money do tổ chức cung cấp dịch vụ 

trung gian thanh toán và dịch vụ viễn thông 

thực hiện và định danh khách hàng thông qua 

cơ sở dữ liệu thuê bao di động. Hiện tại, có 3 

doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai thí điểm 

dịch vụ Mobile Money là Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 

và Tổng công ty Viễn thông MobiFone 

(MobiFone). Các nhà mạng này đã chuẩn bị 

sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các yêu 

cầu về an toàn, bảo mật và phòng chống rủi ro. 

Viettel đã triển khai thử nghiệm thành công 

Mobile Money cho 40.000 khách hàng nội bộ 

và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tới 100% khách 

hàng của Viettel. Với mạng lưới viễn thông phủ 

sóng toàn quốc, Viettel có đủ năng lực đưa 

Mobile Money tiếp cận đến cấp xã, phường 

tại các địa phương. 

VNPT có lợi thế trong cuộc đua triển khai dịch vụ Mobile Money với hơn 1.000 điểm giao 

dịch khắp cả nước, hơn 10.000 điểm giao dịch của doanh nghiệp đối tác và gần 200.000 

điểm kinh doanh dịch vụ cá nhân, hộ gia đình,…sẵn sàng chuyển đổi thành các điểm giao 

dịch Mobile Money, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngay cả ở các khu vực vùng sâu, 

vùng xa. 

Đại diện Mobifone cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp đã tích cực đầu tư, chuẩn bị mọi 

mặt cho việc cung cấp dịch vụ Mobile Money. Mobifone sẵn sàng kết nối với các điểm 

chấp nhận dịch vụ thanh toán và chuẩn bị chặt chẽ các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ, 

chính sách nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng. 

https://cdn.tuoitre.vn/2021/3/12/mobimoney02-2read-only-16155130462741579892912.png
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Không cần tài khoản ngân hàng, điện thoại thông minh và Internet 

Để tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính số Mobile Money, người dùng chỉ cần có chứng 

minh nhân dân (căn cước công dân, hộ chiếu) trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di 

động và được định danh, xác thực theo đúng quy định. Các số thuê bao di động này phải 

có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề, tính đến thời điểm 

đăng ký dịch vụ Mobile Money. Mỗi người dùng chỉ được mở một tài khoản Mobile Money 

tại mỗi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

Người dùng có thể nạp, rút tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch, từ tài khoản thanh 

toán tại ngân hàng hoặc từ ví điện tử của khách hàng tại chính doanh nghiệp cung cấp thí 

điểm dịch vụ. Các tài khoản trong cùng hệ thống có thể chuyển tiền qua lại lẫn nhau với 

hạn mức giao dịch tối đa là 10 triệu đồng/tháng.  

Ưu điểm vượt trội của Mobile Money là không bị giới hạn về không gian và thời gian. Do 

đó, người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi,…sẽ dễ dàng thanh toán tiền 

điện, nước, thậm chí là cả mua đồ dùng ngoài chợ. Thuận tiện nhất là người dùng chỉ cần 

thao tác trên điện thoại di động hoặc đến các điểm giao dịch gần nhất để thanh toán. 

Những người dùng điện thoại phổ thông (hoặc tại những vùng không có Internet) có thể 

thanh toán thông qua tin nhắn SMS bằng tài khoản Mobile Money của mình. Có nghĩa là, 

khách hàng Mobile Money có thể thanh toán, chuyển tiền hay thực hiện các giao dịch tiền 

lẻ hằng ngày một cách tiện lợi, chỉ bằng các thiết bị thông minh hoặc điện thoại 2G, dù 

không có tài khoản ngân hàng. Về lâu dài, dịch vụ này góp phần làm thay đổi thói quen 

dùng tiền mặt của người dân.  

Không thể phủ nhận những cơ hội mà Mobile Money có thể mang lại cho người dân. Nó 

góp phần “bình dân hóa” dịch vụ tài chính số, với nhiều tiện ích trong giao dịch, thanh toán 

trên mọi vùng, miền. Ông Phạm Tiến Dũng (Vụ trưởng Vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà 

nước) cho biết, Mobile Money góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền 

mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông 

thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money sẽ giúp 

tận dụng được hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát 

triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích 

cho người sử dụng.  

Hà Võ 

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Hương Nguyễn. Mobile Money được Thủ tướng đồng ý cho triển khai thí điểm trong 2 năm.  

https://laodong.vn/kinh-te/mobile-money-duoc-thu-tuong-dong-y-cho-trien-khai-thi-diem-trong-2-
nam-887458.ldo 

[2] Hà Trần. Thị trường thanh toán của Việt Nam sẽ ra sao khi Mobile Money 'nhập cuộc'?  

https://cafebiz.vn/thi-truong-thanh-toan-cua-viet-nam-se-ra-sao-khi-mobile-money-nhap-cuoc-
20210107085608493.chn 

[3] L.Thanh. Chạy đua cung cấp Mobile-Money. https://tuoitre.vn/chay-dua-cung-cap-mobile-
money-20210312084129217.htm 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 03/2021 

 

 8 

 

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 2/2021 
(từ 31/01-28/2)

 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 03/2021 

 

 9 

 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Cấp nước thông minh: xu thế của ngành nước 

TP. Hồ Chí Minh 

Cấp nước thông minh là một trong những định hướng chiến lược của ngành cấp 

nước TP.HCM. Yêu cầu cốt lõi của cấp nước thông minh là từ các khâu quản lý, sản 

xuất, vận hành, đến phân phối nước đều phải ứng dụng KH&CN tiên tiến, có chế độ 

tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường… 

Hiện trạng cấp nước trong những năm gần đây  

Là thành phố năng động và có dân số đông nhất cả nước, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 

đảm bảo các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm hàng đầu tại TP.HCM. Trong đó, vận 

hành hiệu quả hệ thống cấp nước (ổn định chất lượng nước sạch) phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt, sản xuất và dịch vụ là một vấn đề quan trọng. 

Những năm gần đây, sự phát triển của đô thị kéo theo nhu cầu về số lượng và chất lượng 

nước gia tăng, đã tạo ra nhiều thách thức cho ngành nước Thành phố. Diện tích rộng, độ 

dốc địa hình thấp và bị phân chia bởi nhiều sông ngòi và kênh rạch, gây khó khăn cho 

việc lắp đặt các tuyến ống cấp nước, cả về kỹ thuật và kinh tế. Mặt khác, các nhà máy xử 

lý nước lại khá xa trung tâm, dẫn tới thiếu công suất cấp nước, tỷ lệ thất thoát nước 

cao,...Để giải quyết vấn đề, theo Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đến năm 2025 đã 

được ban hành, Thành phố ưu tiên phát triển đồng bộ công suất các nhà máy nước và 

mạng lưới truyền dẫn, phân phối, đồng thời từng bước hiện đại hóa hệ thống sản xuất, 

quản lý và kinh doanh… 

 

Địa hình TPHCM khá bằng phẳng và được phân chia bởi sông Sài Gòn, Đồng Nai (Nguồn: Sawaco) 
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Ngoài chính sách thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển toàn diện 

ngành nước, nguồn nước và đường ống dẫn nước đến người tiêu dùng, nhiều chương 

trình nghiên cứu tái cấu trúc mạng lưới cấp nước Thành phố cũng đã được triển khai. 

Những giải pháp mang tính toàn diện, lâu dài đã giúp ngành nước Thành phố giải quyết 

nhiều khó khăn và đạt được một số thành tựu bước đầu. Báo cáo mới nhất của Tổng 

công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho thấy, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch duy 

trì đạt 100%, tỷ lệ thất thoát nước đã giảm dưới 19,97% (thấp hơn nhiều so với mục tiêu 

đặt ra năm 2025). Việc thay các loại đồng hồ đo nước trên địa bàn Thành phố cũng đạt 

trên 100% so với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. Thành phố cũng đã khởi công 2 tuyến ống 

xương sống cấp nước cho các khu vực Bình Tân, Bình Chánh, Quận 7, Nhà Bè.  

Tuy nhiên, áp lực về ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn, Đồng Nai, ảnh hưởng lớn đến 

nguồn cung cấp nước thô của Thành phố vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cùng với đó, 

hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước, dù được đầu tư phát triển, vẫn chưa theo kịp 

được tốc độ đô thị hóa. Theo các chuyên gia môi trường, đã đến lúc Thành phố cần có 

các giải pháp sử dụng nước thông minh.  

Công nghệ mới cho hệ thống cấp nước thông minh 

Yêu cầu của cấp nước thông minh là từ khâu vận hành, sản xuất, quản lý đến khâu phân 

phối nước phải ứng dụng KH&CN tiên tiến, có chế độ tự động hóa cao, tiết kiệm năng 

lượng, thân thiện với môi trường. Hệ thống cấp nước thông minh cho phép cơ quan quản 

lý giám sát chặt chẽ cơ sở hạ tầng, như tình trạng vận hành hệ thống đường ống, máy 

bơm. Các dữ liệu vận hành được cập nhật hàng ngày, giúp quản lý hiệu quả hoạt động 

cấp nước, đồng thời, là căn cứ để người tiêu dùng tiết kiệm sử dụng nước. 

Trong lĩnh vực cấp nước, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ mang lại 

hiệu quả trên diện rộng. Điển hình như việc trang bị biến tần cho các nhà máy đã giúp 

điều chỉnh chế độ vận hành các trạm bơm phù hợp với yêu cầu của mạng lưới cấp nước; 

ứng dụng thành công phần mềm thủy lực (WATERGEMs) vào hoạt động quản lý vận 

hành, phát triển hệ thống cấp nước… Hệ thống GIS cho mạng lưới cấp nước cũng được 

triển khai, góp phần nâng cao năng lực quản lý cấp nước, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu 

phục vụ công tác vận hành. Bên cạnh đó, Thành phố cũng ứng dụng thành công giải pháp 

thi công đấu nối ống cấp nước bằng công nghệ sử dụng van Linestop (cắt tê không ngưng 

nước) trong công tác di dời đường ống cấp nước cỡ lớn. 

Ngoài ứng dụng KH&CN để nâng cấp, cải tiến công nghệ xử lý nước tại nhà máy, vào 

quản lý, vận hành mạng lưới để nâng cao chất lượng nước sạch, hướng đến cung cấp 

nước uống tại vòi, ngành nước Thành phố đã tập trung thực hiện định hướng phát triển 

cấp nước thông minh để đáp ứng mô hình đô thị thông minh. Hiện nay, Sawaco đã triển 

khai đồng bộ các ứng dụng hỗ trợ khách hàng tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, 

tăng cường khả năng quản lý, chăm sóc khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng khi sử 

dụng các dịch vụ cấp nước. Một số đơn vị đã thực hiện hiệu quả nhiều công nghệ mới 

vào quản lý vận hành, như sử dụng điện thoại thông minh trong đọc số đồng hồ nước; áp 
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Đồng hồ nước giúp hách hàng, đơn vị cấp nước 
đều có thể biết được áp lực, lưu lượng và được 

cảnh báo rò rỉ. 
 

Nhân viên Công ty CP cấp nước Gia Định gắn 
đồng hồ nước thông minh cho khách hàng      

(nguồn: Tuổi trẻ) 

dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán 

tiền nước,… Các ứng dụng, cải cách 

trên đã mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm 

thời gian, nhân lực và chi phí hoạt động 

cho ngành và cả người sử dụng. 

Việc lắp đặt thí điểm đồng hồ nước 

thông minh ở quận Thủ Đức (nay là 

Thành phố Thủ Đức) đã mang lại hiệu 

quả rõ rệt. Đồng hồ nước thông minh có 

gắn chip điện tử và tích hợp công nghệ 

điện toán đám mây, giúp người dân 

kiểm soát được lượng nước sử dụng. 

Ứng dụng này đã nhanh chóng đem lại 

hiệu quả cao cho doanh nghiệp: giảm 

thất thoát nước, giảm giá thành sản 

xuất, nâng cao chất lượng phục vụ. Không chỉ đo lưu lượng, đồng hồ nước thông minh còn 

kết nối với khách hàng và công ty cấp nước, cho phép tự động thanh toán và quản lý khách 

hàng, không cần nhân viên đi lấy chỉ số. Ngoài ra, đồng hồ thông minh còn hỗ trợ giám sát 

và phát hiện rò rỉ, giúp giảm chi phí bảo trì và tổn thất do rò rỉ. 

Theo ông Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp nước Gia 

Định), từ năm 2019 đến nay, nhằm hiện đại hóa hệ thống cấp nước, công ty đã gắn mới 

hơn 1.000 đồng hồ nước thông minh cho khách hàng, tiến tới gắn cho tất cả các khách 

hàng của công ty. Hiệu quả là người dân dễ dàng theo dõi lượng nước sử dụng (qua biểu 

đồ nước hàng tháng), phát hiện kịp thời nếu có rò rỉ, từ đó, tiết kiệm nước sạch. Đối với 

công ty, đồng hồ nước thông minh giúp 

tiết kiệm thời gian, nhân lực cho công 

tác đọc số, cho chỉ số nước chính xác, 

tránh thất thoát nước do sai số từ đồng 

hồ, giảm khiếu nại của khách hàng. 

Gần đây, tại hội thảo “Ứng dụng công 

nghệ đồng hồ nước thông minh giai 

đoạn 2020-2025”, nhiều chuyên gia đã 

trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công 

tác cấp nước thông minh. Cụ thể như 

việc nghiên cứu, phát triển công nghệ 

chế tạo hệ thống đo lường nước thông 

minh; giải pháp đọc số thông minh 

SisBa từ George Kent (Malaysia); công 

nghệ đồng hồ nước thông minh (Israel); 

ứng dụng đồng hồ nước thông minh 
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được triển khai tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định và nghiên cứu công nghệ đồng hồ 

nước thông minh và giải pháp cho ngành cấp nước TP.HCM... Các kết quả từ hội thảo sẽ 

được Thành phố tiếp tục nghiên cứu và ban hành các đặc tính kỹ thuật đồng hồ thông 

minh, ứng dụng quản lý số liệu để phục vụ công tác trang bị, sử dụng đồng hồ nước thông 

minh. Đồng thời, chọn một số khu vực để lắp đặt thử nghiệm, và sớm đưa vào lắp đặt cho 

Thành phố để đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho nhân dân. 

Có thể nói, tăng cường ứng dụng công nghệ là một nội dung quan trọng trong công tác 

nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của ngành nước. Với các công nghệ đang được 

ứng dụng, triển khai, Thành phố có thể quy hoạch, phân bố các khu vực lắp đặt đồng hồ 

nước thông minh, mở rộng diện tích cấp nước và xây dựng các chiến lược cấu trúc hệ 

thống cấp nước tương lai. 

Thu Hà  

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định ban hành Đề án xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2020. 

[2] Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp 
nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác 
nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030. 

[3] Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 
năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 
 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số  

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 kéo theo giãn cách xã hội đã thúc đẩy các hình 

thức học qua mạng, làm việc từ xa, khám bệnh qua mạng, bán hàng và thanh toán 

qua mạng, giao hàng tận nhà, ngân hàng điện tử,… phát triển nhanh chóng, tác 

động đến từng doanh nghiệp. Nếu không bắt kịp các phương thức mới, doanh 

nghiệp sẽ mất vị thế cạnh tranh, khó đuổi kịp đối thủ trong ngành. 

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh 

nghiệp số, qua việc thay thế các quy trình thủ công bằng các quy trình kỹ thuật số, hoặc 

thay thế công nghệ kỹ thuật số cũ bằng công nghệ kỹ thuật số mới hơn. Các công nghệ 

được áp dụng trong chuyển đổi số có thể kể đến như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn 

vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud), … 
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Chuyển đổi số áp dụng các công nghệ phân tích, biến đổi các dữ liệu có được từ quá trình 

số hóa và tạo ra các giá trị mới hơn. Chuyển đổi số giúp cắt giảm chi phí vận hành, nâng 

cao hiệu quả hoạt động, tăng ưu thế cạnh tranh, tìm kiếm và thu hút khách hàng, mở rộng 

kênh phân phối, tự động hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Nhờ đó, các nhà 

quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kịp thời để không bỏ lỡ những cơ hội 

trong đầu tư, kinh doanh. 

Chuyển đổi số đã dần len lỏi vào các ngành kinh tế trong những năm gần đây. Đặc biệt, 

những kinh nghiệm từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã có tác động mạnh mẽ hơn 

đến quyết định đầu tư cho chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp, nhằm đảm bảo vừa 

phát triển kinh doanh, vừa phòng dịch và luôn có phương án thay đổi linh hoạt. 

Dễ nhận thấy nhất là khi giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, nhiều doanh 

nghiệp đã nhận thấy cơ hội phát triển dịch vụ y tế tại nhà: chỉ cần đặt lịch hẹn qua ứng 

dụng trên điện thoại, sẽ có bác sĩ, y tá tới tận nhà khám bệnh và kết quả được thông báo, 

tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng.  

Trong lĩnh vực giáo dục, tuy dạy học trực tuyến đã có từ trước, nhưng việc hạn chế tập 

trung đông người, nhất là trong các lớp học, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã khiến các 

trường phải thay đổi, bổ sung hình thức dạy và học trực tuyến, linh hoạt chuyển đổi hình 

thức dạy học cho phù hợp với diễn biến của xã hội.  

Ở lĩnh vực ngân hàng, theo thống kê của Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), hiện có tới 

gần 92% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Có thể thấy, sự thay đổi thói 

quen của người tiêu dùng dưới tác động của dịch Covid-19 đã tạo động lực thôi thúc các 

ngân hàng chuyển đổi số nhanh hơn. Các ngân hàng chạy đua cung ứng các sản phẩm 

dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại - Digital Banking, với hệ sinh thái số cũng đa dạng hơn. 

Người dân cũng như doanh nghiệp dần từ bỏ thói quen sử dụng tiền mặt và thay vào đó, sử 

dụng các dịch vụ thẻ, thanh toán trực tuyến qua ngân hàng nhiều hơn. 

Khó khăn trong tiến trình chuyển đổi số 

Chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng thách thức đặt ra cũng 

không ít. Thống kê đến 31/12/2018, Việt Nam có 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động. 

Trong đó, 593.629 doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (chiếm 97,2%), doanh nghiệp lớn 

chỉ chiếm 2,8%. Tuy nhiên, chuyển đổi số hiện đa phần diễn ra ở các doanh nghiệp lớn, 

có nguồn vốn mạnh và nhân lực dồi dào. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự 
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quan tâm đến chuyển đổi số. Nguyên nhân chính là do các khó khăn về vốn đầu tư cho 

công nghệ, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh đó, bước đầu tiên của chuyển 

đổi số là số hóa toàn bộ dữ liệu, trong đó, 

quy trình làm việc của doanh nghiệp sẽ 

được đưa lên môi trường internet. Do vậy, 

vấn đề an toàn thông tin là nỗi lo của 

doanh nghiệp, bởi theo báo cáo “Chương 

trình đánh giá an ninh mạng năm 2020” 

của Tập đoàn công nghệ Bkav, thiệt hại do 

virus máy tính gây ra đối với người dùng 

Việt Nam đã vượt mốc 1 tỷ USD. Các cuộc 

tấn công ngày càng gia tăng về số lượng và đa dạng về phương thức. Vì vậy, trong quá 

trình chuyển đổi số, doanh nghiệp cần phải xây dựng song song chiến lược về an toàn 

thông tin, bên cạnh số hóa dữ liệu và đầu tư hệ thống giám sát 24/7, sẵn sàng phát hiện 

các hành vi, dấu hiệu xâm nhập và kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công mạng có khả 

năng xảy ra. 

Khảo sát do VCCI và JETRO thực hiện (với hơn 400 doanh nghiệp tại Việt Nam) năm 

2020 cho thấy, có tới 55,6% doanh nghiệp từ chối chuyển đổi số vì lý do chi phí cao, 

38,9% do thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ và 32,3% thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng 

công nghệ số. Mặt khác, trong quá trình đi đến chuyển đổi số, rào cản lớn nhất vẫn là tư 

duy của chủ doanh nghiệp. Nếu họ đang đạt được thành công nhất định ở mô hình cũ và 

chưa có niềm tin vào mô hình mới trên cơ sở chuyển đổi số, sẽ có tâm lý ngại thay đổi vì 

sợ thất bại. 

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

Với 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”, ngày 03/6/2020, Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg. Theo định hướng này, để hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 

công bố 12 nền tảng số “Make in Vietnam” khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô vừa 

và nhỏ ứng dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh (Bảng 1).  

Khi ứng dụng các nền tảng số “Make in Vietnam”, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được 

tiếp cận chính sách ưu đãi tối thiểu gồm 3 điểm chính: (1) Miễn phí trải nghiệm sử dụng nền 

tảng trong thời gian 03 tháng; (2) Ký hợp đồng sử dụng 01 năm được miễn phí sử dụng 06 

tháng (giảm 50%); (3) Miễn phí các khóa đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền 

tảng. Ngoài ra còn có các chính sách ưu đãi bổ sung tùy đặc thù của mỗi nền tảng. 
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Doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng nền tảng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện một 

nhóm nghiệp vụ của mình. Năm nhóm nghiệp vụ được hỗ trợ gồm: Kế toán; Quảng cáo, 

tiếp thị; Phân phối; Thanh toán và Chăm sóc khách hàng. 

Bảng 1: Nền tảng số “Make in Vietnam” khuyến khích áp dụng 

TT Nền tảng số Diễn giải 

1 Nền tảng kế toán 
dịch vụ MISA ASP 

Giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ kế 
toán/thuế với các tổ chức cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp có 
thể tìm đúng kế toán có năng lực ở bất kỳ đâu và đáp ứng mảng 
nghiệp vụ mà doanh nghiệp cần. 

2 Nền tảng quảng cáo, 
tiếp thị trực tuyến 
Novaon Onfluencer 

Giúp các nhà quảng cáo và nhãn hàng chọn được influencer 
phù hợp với chiến dịch của mình một cách nhanh chóng và 
hiệu quả. 

3 Nền tảng phân phối 
hàng hóa Giga1 

Giúp doanh nghiệp loại bỏ các khâu trung gian đó để phân 
phối trực tiếp hàng hóa tới các cửa hàng bán lẻ. Từ đó, tiết 
kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm cho người dùng cuối. 

4 Nền tảng thanh toán 
trực tuyến VnPay 

Giúp hoạt động thanh toán, quản lý chi tiêu bán hàng nhanh 
chóng, thuận tiện và hiệu quả. Khách hàng từ 40 ngân hàng và 
ví điện tử có thể ngay lập tức giao dịch với doanh nghiệp mà 
không cần tải ứng dụng mới, không tạo tài khoản mới. Chỉ với 
một thao tác quét mã QR, nhân viên thu ngân có thể tiết kiệm 
được 1/3 thời gian thanh toán cho khách hàng. 

5 Nền tảng thanh toán 
trực tuyến Momo 

Là ứng dụng ví điện tử trên điện thoại thông minh, MoMo liên 
kết trực tiếp với hơn 25 ngân hàng, người dùng MoMo có thể 
thanh toán mọi tiện ích hàng ngày bao gồm: chuyển tiền: thanh 
toán hóa đơn: mua vé máy bay, vé xe lửa, vé xem phim; thu-
chi hộ và thương mại trên di động,… 

6 Nền tảng hăm sóc 
khách hàng 
StringeeX 

Cung cấp giải pháp tích hợp đồng bộ đa kênh giao tiếp, hỗ trợ 
doanh nghiệp chuyển đổi số hoàn toàn công đoạn bán hàng từ 
xa và chăm sóc khách hàng. Từ đó, cải thiện chất lượng dịch 
vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

7 Nền tảng quản trị 
tổng thể doanh 
nghiệp 1Office 

Nền tảng đưa toàn bộ hoạt động cần thiết của doanh nghiệp 
lên môi trường số. Bằng việc số hóa toàn bộ doanh nghiệp 
theo một khối thống nhất từ nhân sự, quy trình, công việc, 
quản lý dự án, bán hàng…đến truyền thông nội bộ. 

8 Nền tảng nhà hàng, 
cửa hàng BizFly 

Giúp số hóa toàn bộ hoạt động của một nhà hàng hoặc cửa 
hàng. Bizfly cung cấp dưới dạng dịch vụ bộ giải pháp đáp ứng 
các nhu cầu chuyển đổi số cơ bản của các nhà hàng, cửa hàng. 

9 Nền tảng khách sạn, 
điểm vui chơi 
EZCloud 

Giúp số hóa toàn bộ hoạt động và cung cấp giải pháp đột phá 
hỗ trợ các khách sạn, cơ sở lưu trú, địa điểm vui chơi chuyển 
đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng tối ưu hóa chi 
phí, tăng hiệu quả phân phối và tiếp cận khách hàng. 

10 Nền tảng an toàn, an 
ninh mạng CyRadar 

Tiên phong về an ninh mạng do FPT Ventures đầu tư, áp dụng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn, mang lại 
cách tiếp cận mới cho các giải pháp bảo mật. CyRadar đã 
được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trao giải “Sản phẩm 
An toàn thông tin chất lượng cao” năm 2015 và 2017. 
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TT Nền tảng số Diễn giải 

11 Nền tảng tư vấn 
Consultant 
Anywhere 

Cho phép doanh nghiệp chủ động tiếp cận và lựa chọn chuyên gia 
phù hợp cho dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cụ thể 
như pháp lý, thuế, chuyển đổi số,...Mức độ uy tín của chuyên gia 
được cộng đồng khách hàng đánh giá và ghi nhận nên có độ 
chính xác cao. 

12 Nền tảng tuyển dụng 
Vietnamworks 

Giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí trong 
công tác tuyển dụng nhân sự. Với trên 4 triệu người dùng và 
hồ sơ xin việc đã được số hóa, doanh nghiệp có thể tiếp cận 
và tìm kiếm nhân sự phù hợp. Công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ 
trợ tự động phân tích, đánh giá hồ sơ ứng viên. Và từ đó, giúp 
lựa chọn các ứng viên tiềm năng, phù hợp nhất theo tiêu chí 
và yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Với vai trò là đầu tàu kinh tế quốc gia, nơi chiếm đến 31,6% tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động trên cả nước1, ngày 03/7/2020, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Quyết 

định số 2393/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM”, với 

tầm nhìn “Đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, 

toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh 

vượng, văn minh của một xã hội số”. Cụ thể, TP.HCM công bố đề án chuyển đổi số, thành 

lập Trung tâm Dữ liệu dùng chung của Thành phố đặt tại Khu Công viên phần mềm 

Quang Trung, chủ trương xây dựng TP.Thủ Đức thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao, 

tổ chức cuộc thi quốc tế về ý tưởng xây dựng khu đô thị sáng tạo; tổ chức tập huấn cho 

chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số và hướng dẫn 

doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển KH&CN phục vụ chuyển đổi số. 

Duy Sang 

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. 

[2] SME Chuyển đổi số: Bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất (11/1) https://khoahocphattrien.vn/chinh-
sach/sme-chuyen-doi-so-bat-dau-tu--nho-nhat/20210108105615949p1c785.htm 

[3] Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

[4] Bộ TT&TT công bố 12 nền tảng "Make in Viet Nam" hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số (12/1) 
https://ictvietnam.vn/bo-tttt-cong-bo-12-nen-tang-make-in-viet-nam-ho-tro-dn-nho-va-vua-chuyen-
doi-so-20210112104723615.htm 

[5] Quyết định số 2393/QĐ-UBND của UBND TP.HCM phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của 
TP.HCM. 

                                              
1
 Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020, năm 2019 TP.HCM có 239.623 doanh nghiệp đang 

hoạt động, chiếm 31,6% số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước. 
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Bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong EVFTA 

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế toàn cầu và tham gia 

nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), mà gần đây là Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam – EU (EVFTA), chỉ dẫn địa lý sản phẩm có vai trò rất quan trọng trong giao 

thương buôn bán. 

Trong Hiệp định EVFTA, chế định về SHTT là một 

trong những chương có dung lượng lớn nhất trong 

toàn bộ nội dung của Hiệp định. Trong đó, chỉ dẫn địa 

lý (CDĐL) là đối tượng SHTT mà EU đặc biệt quan 

tâm, do khối này có khá nhiều các sản phẩm được bảo 

hộ dưới dạng CDĐL.  

EVFTA bảo hộ CDĐL với 4 nhóm sản phẩm là: rượu 

vang, đồ uống có cồn, nông sản và thực phẩm theo cơ 

chế riêng, độc lập với nhãn hiệu hàng hóa, thông qua 

cam kết về quy trình công nhận CDĐL.  

Đối với sản phẩm  của Việt Nam, EU sẽ bảo hộ 39 

CDĐL ở mức bảo hộ cao, chủ yếu là các mặt hàng rau 

quả (49%), còn lại là các sản phẩm cây công nghiệp - chế biến (15%), thủy sản và chế 

biến từ thủy sản (13%), sản phẩm khác (13%)  mà không phải tốn chi phí đăng ký (Bảng 

1). Ngược lại, Việt Nam cũng cam kết bảo hộ tới 169 CDĐL của EU, các sản phẩm được 

bảo hộ chứng nhận CDĐL của EU phần lớn là các sản phẩm không phải thế mạnh của 

Việt Nam hoặc Việt Nam không sản xuất, trong đó lớn nhất là rượu vang (51,4%), rượu 

mạnh (13,6%), pho-mát (11,8%), dầu ô-liu (5,3%), các loại nông sản khác như hoa quả 

cũng chỉ chiếm 2,9%, bia 2,3%... Có thể nói, việc bảo hộ chính thức các CDĐL của Việt 

Nam tại EU, bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi cho các loại nông sản của Việt Nam vốn đã 

có mặt trên thị trường từ lâu như cà phê Buôn Ma Thuột, nước mắm Phú Quốc mà còn 

mở ra cơ hội tiếp cận thị trường này cho các đặc sản khác như: Vú sữa Vĩnh Kim, Thanh 

Long Bình Thuận, Nho Ninh Thuận,…Việc bảo hộ của Việt Nam với các CDĐL của  EU tại 

Việt Nam, ngoài việc mang ý nghĩa bổ sung cho nhau về cơ cấu, cũng tạo thêm cơ hội 

cho người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận với các đặc sản có truyền thống lâu đời của 

EU. Cam kết về CDĐL sẽ tạo điều kiện cho việc khẳng định thương hiệu cho các loại 

hàng hóa trên tại thị trường của cả hai phía. EVFTA cũng thống nhất cơ chế bổ sung các 

CDĐL mới trong tương lai. 

Bảng 1: Danh sách bảo hộ của EU đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam 

1 Nước mắm 
Phú Quốc  

11 Nước mắm 
Phan  Thiết  

21 Vú sữa Vĩnh 
Kim  

31 Cà phê Buôn 
Mê Thuột 

2 Thanh long 
Bình Thuận 

12 Mãng cầu Bà 
Đen 

22 Nho Ninh 
Thuận 

32 Xoài Hòa Lộc 

3 Bưởi Bình Minh 13 Bưởi Tân Triều 23 Gạo Hồng Dân 33 Gạo Bảy Núi 

Tem chỉ dẫn địa lý thanh long 

Bình Thuận. 
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4 Muối Bạc Liêu 14 Quýt Bắc Cạn 24 Hồng Bắc Cạn 34 Quế Vân Yên 

5 Hạt dẻ Trùng 
Khánh  

15 Bưởi Phúc 
Trạch 

25 Mắm tôm Hậu 
Lộc 

35 Quế Hà My  

6 Vải Lục Ngạn 16 Cói Nga Sơn 26 Hồng Bảo Lâm  36 Xoài Yên Châu  

7 Bưởi Đoan 
Hùng 

17 Cam Cao 
Phong 

27 Chuối Đại 
Hoàn 

37 Hoa hồi Lạng 
Sơn 

8 Sò Quảng Ninh  18 Vải Thanh Hà  28 Gạo Điện Biên  38 Mực Hạ Long 

9 Gạo Hải Hậu  19 Bưởi Luận Văn 29 Cam Vinh 39 Trà Tân Cương 

10 Mật ong Mèo 
Vạc 

20 Mai Yên Tử  30 Trà Mộc Châu   

Nguồn: Bộ Công Thương 

Sản phẩm được bảo hộ sẽ tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng về nguồn gốc xuất 
xứ được công nhận và đảm bảo chất lượng, giúp nâng cao giá trị hàng hóa, tạo sức cạnh 
tranh cao, từ đó, gia tăng khối lượng mua và ở mức giá cao hơn sản phẩm không được 
bảo hộ. Một số thống kê cho thấy, giá bán sản phẩm sau khi có bảo hộ chỉ dẫn địa lý tăng 
từ 20-100%. Điển hình như nước mắm Phú Quốc, từ khi được EU chấp nhận bảo hộ 
CDĐL, không chỉ số lượng xuất khẩu vào EU tăng đáng kể, mà giá bán cũng tăng từ 30-
50%. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn rộng đường xuất khẩu sang các thị trường khó tính 
khác như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Canada,... Vải thiều Lục Ngạn, từ giá bán dưới 10.000 
đồng/kg, hiện đã được tiêu thụ rộng khắp với giá bình quân hơn 35.000 đồng/kg. Cũng 
nhờ CDĐL, trái vải đã thâm nhập được vào nhiều thị trường như Australia, Pháp, Mỹ, 
Nhật Bản,... 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trị giá xuất khẩu gạo tháng 8/2020 của Việt Nam vào 
thị trường EU đạt hơn 1,2 triệu USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ trước đó. Mặt hàng cà 
phê cũng gia tăng lượng xuất khẩu vào thị trường EU, đạt giá trị 76 triệu USD, tăng gần 
35% so với tháng trước. Bên cạnh gạo, cà phê, các sản phẩm rau, quả của Việt Nam 
cũng rộng cửa vào EU với EVFTA, trị giá xuất khẩu đạt 14,7 triệu USD, tăng 6% so với 
cùng kỳ năm trước. Như vậy, việc gia tăng xuất khẩu các sản phẩm gạo, cà phê, rau 
quả,…mang thương hiệu Việt Nam sang thị trường EU không chỉ là thành công của các 
doanh nghiệp, mà còn là dấu mốc của sản phẩm mang thương hiệu Việt chính thức ghi 
danh trên thị trường quốc tế.  

Doanh nghiệp kinh doanh nông sản xuất khẩu vào EU, muốn 
hưởng lợi thế từ các sản phẩm đã được bảo hộ CDĐL, phải 
được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý” tương ứng.  

Ví dụ, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL 
“Bình Thuận” dành cho sản phẩm thanh long xuất khẩu và 
hưởng các ưu đãi và bảo hộ về CDĐL theo EVFTA, doanh 
nghiệp phải đảm bảo thanh long đưa ra thị trường được sản 
xuất trong vùng đăng bạ CDĐL, có chất lượng đáp ứng điều 
kiện bảo hộ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, về ngoại 

quan đạt tiêu chuẩn loại đặc biệt, hạng 1, hạng 2 theo tiêu chuẩn Việt Nam đối với quả 
thanh long tươi (TCVN 7523: 2014). Hồ sơ yêu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng CDĐL cần được gửi tới Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, bao gồm: 

CDĐL là dấu hiệu dùng 
để chỉ sản phẩm có 
nguồn gốc từ khu vực, 
địa phương, vùng lãnh 
thổ hay quốc gia cụ thể. 
Quyền đối với CDĐL là 
không thể chuyển 
nhượng. 
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- Tờ khai đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
CDĐL. 

- Bản sao Giấy chứng nhận 
sản xuất, kinh doanh thanh 
long theo GAP còn hiệu lực, 
hoặc bản sao Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm còn hiệu lực 
(đối với đơn vị đóng gói kinh 
doanh tiêu thụ quả thanh 
long). 

- Bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ 
chức được thành lập và hoạt động hợp pháp. 

Nếu là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có Quy chế quản lý nội bộ sử dụng CDĐL “Bình 
Thuận” dùng cho trái thanh long và danh sách các thành viên đăng ký sử dụng CDĐL 
“Bình Thuận” cho trái thanh long (có chữ ký của từng thành viên). Nếu doanh nghiệp chỉ 
hoạt động thương mại thuần túy (không tổ chức sản xuất) thì hồ sơ phải có văn bản liên 
kết hoặc hợp đồng thu mua thanh long với các tổ chức, cá nhân sản xuất thanh long đã 
được cấp quyền sử dụng CDĐL “Bình Thuận” dùng cho trái thanh long. 

Việc bảo hộ CDĐL cho các sản phẩm địa phương là hướng đi hiệu quả, vừa bảo vệ tên 
tuổi và nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa giúp quá trình sản xuất nông sản tuân theo 
quy trình chặt chẽ và đảm bảo chất lượng khi truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện gia tăng 
giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm,…hỗ trợ tốt cho sản phẩm khi xuất khẩu ra 
nước ngoài. 39 CDĐL của Việt Nam được hưởng bảo hộ cao trong EVFTA sẽ mang lại 
nhiều cơ hội tiếp cận thị trường các nước khối EU cho doanh nghiệp Việt. Để tận dụng tốt 
các cơ hội này, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin thị trường, các quy định 
mới; đồng thời cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất, chú trọng chất lượng ngay từ khâu 
nguyên liệu để tạo ra được các sản phẩm chất lượng, xây dựng và khẳng định được 
thương hiệu của mình tại EU. 

Vân Anh 

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Bộ công thương, Sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý: Nhập làn “cao tốc EVFTA” 

https://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/san-pham-%C4%91uoc-bao-ho-chi-dan-%C4%91ia-ly-nhap-
lan-cao-toc-evfta--21141-22.html 

[2] Quỳnh Nga, congthuong.vn. Lợi ích lớn từ chỉ dẫn địa lý. https://congthuong.vn/loi-ich-lon-tu-
chi-dan-dia-ly-116147.html 

[3] Quyết định số  76/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “ 
Bình Thuận dùng cho quả thanh long. 

[4] Vũ Long. Điểm 39 sản phẩm Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Châu Âu. 
https://laodong.vn/kinh-te/diem-39-san-pham-viet-nam-duoc-bao-ho-chi-dan-dia-ly-tai-chau-au-
818079.ldo 

Quy trình cấp CDĐL thanh long Bình Thuận (khoảng 25 ngày) 
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NHẬN ĐỊNH 

Nhiều hoạt động liên quan đến kinh tế số, chuyển đổi số “phủ sóng” khá mạnh tại Thành 

phố trong tháng qua.  

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19, kéo theo giãn cách xã hội, cũng là một trong những 

động lực thúc đẩy các hình thức học qua mạng, làm việc từ xa, khám bệnh qua mạng, bán 

hàng và thanh toán qua mạng, giao hàng tận nhà, ngân hàng điện tử,…phát triển nhanh 

chóng. Qua đó, tác động mạnh mẽ đến các quyết định đầu tư chuyển đổi số của doanh 

nghiệp để đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo phát triển kinh doanh, vừa phòng dịch và luôn 

có phương án thay đổi linh hoạt.  

Ngành cấp nước vận dụng nhiều công nghệ mới trong quản lý, vận hành hệ thống. Bên 

cạnh việc cung cấp hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước, ngành đang triển khai giải 

pháp cấp nước thông minh thay cho giải pháp truyền thống, với việc lắp đặt (thí điểm) các 

đồng hồ nước thông minh, cho phép tự động thanh toán và quản lý khách hàng, hỗ trợ 

giám sát và phát hiện rò rỉ, giảm thiểu chi phí bảo trì và tổn thất do rò rỉ, tiết kiệm thời gian, 

nhân lực và chi phí hoạt động cho ngành và nhiều tiện ích cho người sử dụng. 

Các nhà mạng, song song với việc khai thác tối đa các tài nguyên về đường truyền, băng 

thông phục vụ các dịch vụ thoại và dữ liệu truyền thống, đang chuyển mình nhanh chóng 

để hòa nhập vào xu thế chuyển dịch thanh toán trong các hoạt động kinh tế, từ tiền mặt 

sang thanh toán không dùng tiền mặt, khi Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận cho phép 

triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có 

giá trị nhỏ (Mobile Money). Như vậy, thanh toán không dùng tiền mặt chắc chắn sẽ càng 

phát triển mạnh mẽ, khi mà phần lớn người dân (Việt Nam có gần 130 triệu thuê bao di 

động và độ phủ sóng mạng lên tới 99,8% dân số) tiếp cận được với các phương thức 

thanh toán hiện đại và thuận tiện. 

Chuyển đổi số chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng thách thức đặt 

ra cũng không ít. Chuyển đổi số hiện đa phần diễn ra ở các doanh nghiệp lớn, có nguồn 

vốn mạnh và nhân lực dồi dào. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, 

chủ yếu do các khó khăn về vốn đầu tư cho công nghệ.  

Theo Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM mới được công bố gần đây, Thành phố sẽ 

từng bước xây dựng chính quyền số (với việc triển khai nhiều giải pháp phục vụ doanh 

nghiệp, như tích hợp các dịch vụ theo nhu cầu doanh nghiệp; triển khai các ứng dụng 

nâng cao tương tác giữa doanh nghiệp với chính quyền) phục vụ phát triển nền kinh tế số; 

tập trung chuyển đổi số trong 10 ngành, lĩnh vực (gồm: y tế, giáo dục, giao thông vận tải, 

tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng, đào tạo 

nhân lực).  

Xác định các nhiệm vụ phát triển kinh tế số cho doanh nghiệp là phổ biến kiến thức về 

chuyển đổi sang kinh tế số; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số 
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tại doanh nghiệp, Thành phố đang có nhiều bước đi cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp tiến 

hành quá trình chuyển đổi số, ví dụ như phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở, đẩy nhanh tiến 

trình thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo, kiến tạo các cơ chế cho 

doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển KH&CN phục vụ chuyển đổi số,…Đây là những nội 

dung doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận và vận dụng, khai thác tối đa để 

đảm bảo tốt vị thế cạnh tranh và phát triển bền vững. 
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