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Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, có thể thấy chuyển đổi số mà cụ thể là kinh tế số 
đang trở thành xu hướng ứng dụng dành cho các doanh nghiệp tại VN. Điều 
này càng trở nên rõ nét hơn khi VN nói riêng và thế giới nhìn chung đều chịu 

ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 vào cuối 
tháng 12/2019 khiến các doanh nghiệp không kịp đưa ra các phương án ứng phó. Các 
hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ do giãn cách xã hội, sức mua người tiêu dùng 
giảm mạnh, tình trạng thất nghiệp tăng. Bên cạnh đó, vào tháng 02/2022 vừa qua, cả 
thế giới đồng thời cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xung đột Nga-Ukraine, phần nào 
cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của VN khi nguồn cung nguyên vật liệu tăng dẫn 
đến nguy cơ dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng. Tất cả các tình trạng vừa liệt kê chính là 
các đặc điểm của thế giới VUCA, một thế giới với nhiều sự biến động, không chắc chắn, 
phức tạp và mơ hồ. Vì vậy cần có giải pháp để thích ứng và tồn tại trong thế giới VUCA 
mà các chính sách về chuyển đổi số chính là giải pháp ưu tiên cần được lựa chọn để 
triển khai. 
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Abstract:
In recent years, digital transformation, specifically the digital economy, has become 

a new technology trend for enterprises in Vietnam. It seems to be more obvious when 
Vietnam and the world have been both heavily affected by the Covid-19 pandemic. At 
the end of December 2019, the outbreak of the Covid-19 pandemic made it impossible 
for enterprises to come up with response plans. There were somes problem caused by 
the Covid-19 pandemic: Production and business activities were stalled due to social 
distancing; Consumer purchasing power decreased; Unemployment rate increased. 
In addition, in February 2022, the world was strongly affected by the Russia-Ukraine 
conflict, which also partly affected Vietnamese enterprises when the price of raw materials 
increased. It led to the risk of supply chain disruption. All of the facts just listed are 
considered as features of the VUCA world, a world of volatility, uncertainty, complexity, 
and ambiguity. It is necessary to have a good solution so that enterprises can adapt and 
survive in the VUCA world. Therefore, the policies about digital transformation is the 
priority solution that needs to be selected for implementation.
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