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LỜI CÁM ƠN 

Ban tổ chức Hội thảo cấp Thành phố “Marketing giai đoạn bình thường mới” trân trọng cám 

ơn đến Quý lãnh đạo, cá nhân và tổ chức đã góp phần làm nên thành công của Hội thảo: 

- Lãnh đạo Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế – Tài chính  Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

Công Nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tài chính – Marketing.  

- Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh của các trường đại học nói trên đã cùng với Khoa 

Marketing – Kinh doanh Quốc tế Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức 

Hội thảo.  

- Các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đến từ các trường đại học, 

viện nghiên cứu, doanh nghiệp. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 



6 

LỜI MỞ ĐẦU 

Ngày 01/10/2022 đánh dấu tròn một năm Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai 

đoạn “bình thường mới” sau hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch 

Covid-19. Trạng thái “bình thường mới” là trạng thái mà ở đó đất nước vừa tập trung chống 

dịch vừa khôi phục và phát triển lại nền kinh tế như trước khi xảy ra đại dịch. Một năm qua, 

cùng với các nỗ lực phục hồi kinh tế, nhiều giải pháp khắc phục hậu quả của đại dịch đã 

được cả hệ thống chính trị, tất cả người dân cùng thực hiện. Như vậy, các tổ chức kinh 

doanh buộc phải thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận với khách hàng, phân tích nhu cầu, 

tiếp thị, bán hàng, đến chăm sóc khách hàng,…. Một câu hỏi được đặt ra, làm cách nào để 

doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu và thích nghi với các phương thức 

Marketing phù hợp với bối cảnh thị trường trong giai đoạn bình thường mới này?  Để làm rõ 

hơn vấn đề này, Khoa Marketing – Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Hội thảo cấp Thành phố với đề tài “Marketing giai 

đoạn bình thường mới”. Thông qua hội thảo: 

- Giúp các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, 

giảng dạy, học tập trong lĩnh vực Marketing; 

- Giúp cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tích cực nghiên 

cứu tài liệu, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong nghiên cứu, giảng dạy và học 

tập trong lĩnh vực Marketing; 

- Tăng cường sự hợp tác giữa các trường Đại học, và các doanh nghiệp về công tác đào 

tạo, nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Marketing; 

 Cuốn kỷ yếu của Hội thảo bao gồm nhiều bài tham luận liên quan trực tiếp và gián 

tiếp đến chủ đề của Hội thảo. Các bài viết này có giá trị khoa học và tham khảo cho việc 

nghiên cứu và giảng dạy về Marketing cho các bậc đào tạo. Ban tổ chức Hội thảo hy vọng 

rằng cuốn kỷ yếu này là tài liệu bổ ích cho bạn đọc xa gần và những ai có quan tâm đến lĩnh 

vực Marketing, đặc biệt là Marketing giai đoạn bình thường mới. 

Trong quá trình biên soạn Kỷ yếu không thể nào tránh khỏi sai sót. Ban tổ chức 

rấtmong nhận được sự góp ý và chia sẻ của Quý tác giả và độc giả. Mọi ý kiến đóng góp của 

quý vị sẽ là niềm động viên cho chúng tôi thực hiện tốt hơn vào các Hội thảo tiếp theo. 

Trân trọng! 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

PGS.TS. NGUYỄN PHÚ TỤ 
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SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC  VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO 

TẠO TẠI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM ................................................... 258 

Chu Thị Huế, Lê Quang Hùng 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  VÀ DIGITAL MARKETING 

TRONG GIAI ĐOẠN  BÌNH THƯỜNG MỚI ....................................................................... 265 

Hồng Quý  

TÁC ĐỘNG CỦA INFLUENCER MARKETING ĐẾN  QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM 

TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...................... 275 

Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trương Thị Ngọc Hân 

TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI ẢNH HƯỞNG  ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM CỦA 

NGƯỜI TIÊU DÙNG  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ................................................. 284 

Lê Kim Liên 

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO ĐỒNG TÍNH LUYẾN 

ÁI: CƠ SỞ LÝ LUẬN ............................................................................................................... 291 

Trương Thị Ngọc Hân 

THỰC TRẠNG  FOOD REVIEWER TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK CỦA THẾ HỆ Z 

TRONG THỜI ĐẠI SỐ ............................................................................................................ 298 

Nguyễn Thanh Ý 

THỰC TRẠNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN NGÀNH HÀNG  TIÊU DÙNG NHANH 

TẠI VIỆT NAM ......................................................................................................................... 303 

Võ Thụy Thanh Tâm 

ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY VÀ  BIGQUERY DỰ ĐOÁN QUYẾT ĐỊNH 

MUA HÀNG ............................................................................................................................... 309 

Lê Nhật Tùng 
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ẢNH HƯỞNG CỦA INFLUENCER MARKETING  

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

MỸ PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 

Võ Thị Thu Hương
1
, Đoàn Trọng Nhân

2

Tóm tắt: Với sự phát triển vượt bậc của khoa học – công nghệ và đặc biệt là cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, lại được thúc đẩy bởi quá trình toàn cầu hóa, thế giới đương đại đang bước 

vào kỷ nguyên số. Influencer marketing càng ngày càng được sử dụng rộng rãi và được xem như là 

phương pháp hiệu quả nhất của các doanh nghiệp mỹ phẩm để đưa sản phẩm đến gần hơn với 

người tiêu dùng. Đặc biệt, thông qua kỷ nguyên số hiện nay, thì các phương tiện truyền thông, 

mạng xã hội, ... đang phát triển với tốc độ cực nhanh. Những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội 

và cộng đồng có được sự tin tưởng của người tiêu dùng, từ đó sản phẩm sẽ được tiêu thụ nhanh 

chóng hơn. Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của hoạt động Influencer marketing trong 

ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam, cũng như tầm quan trọng của tiếp thị ngày nay bằng việc sử 

dụng hình ảnh của những người có sức ảnh hưởng đã tác động đến thái độ và hành vi mua hàng 

của người tiêu dùng. Từ đó, đưa ra những nhận xét về ưu điểm, khó khăn và thiết lập ma trận 

SWOT nhằm chỉ rõ các chiến lược cần thiết cho Influencer marketing ngày nay. Đồng thời, kết hợp 

với các chiến lược của ma trận SWOT nhằm đưa ra các nhóm giải pháp giúp các doanh nghiệp mỹ 

phẩm Việt Nam hoàn thiện hoạt động Influencer marketing trong thời gian tới. 

Từ khóa: kỷ nguyên số, tiếp thị, người ảnh hưởng, thị trường, mỹ phẩm. 

1. Giới thiệu

Theo Forbes (2016) Trường đại học Elon, nghiên cứu về ngành công nghiệp làm đẹp sử dụng 

các yếu tố ảnh hưởng xã hội. Với sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội, việc sử dụng 

những người có ảnh hưởng xã hội đã trở thành một chiến thuật phổ biến trong tiếp thị thương hiệu. 

Nghiên cứu này đã xác định các đặc điểm của những người có ảnh hưởng xã hội làm đẹp được chọn 

để định hướng người tiêu dùng và định vị thương hiệu. Nghiên cứu đã chỉ ra hành vi người tiêu 

dùng được thực hiên khi theo dõi những người có ảnh hưởng. Càng nhiều người có ảnh hưởng đánh 

giá về một sản phẩm rằng sản phẩm có hiệu suất thực tế, càng nhiều người tiêu dùng sẽ nhận thấy 

rằng truyền thông là đáng tin cậy, người tiêu dùng sẽ càng tin tưởng vào tính chính xác của đánh 

giá, niềm tin của người tiêu dùng càng mạnh mẽ rằng sản phẩm có các thuộc tính được đề cập trong 

phần đánh giá. 

Theo Gerdeman Dina (2019), nghiên cứu về việc những người có ảnh hưởng quảng cáo sản 

phẩm cho ngành công nghiệp mỹ phẩm. Theo số liệu từ nghiên cứu, chi tiêu toàn cầu cho Influencer 

marketing đã tăng vọt trong những năm gần đây, tăng từ mức ước tính khoảng 2 tỷ đô la (2017) lên 

khoảng 8 tỷ đô la vào năm 2019. Một dự báo cho thấy chi tiêu dự kiến sẽ tăng thêm 15 tỷ đô là vào 

năm 2022. Trên thực tế, hàng mỹ phẩm Estee Lauder đã tiết lộ rằng công ty đang cho khoảng 75% 

ngân sách tiếp thị cho những người có ảnh hưởng. Nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của 

Influencer marketing vào thị trường mỹ phẩm cũng như tạo ra xu hướng cho ngành công nghiệp 

làm đẹp. Kết quả nghiên cứu cho thấy một con số khổng lồ 62% phụ nữ nói rằng họ theo dõi những 

1
 Thạc sỹ, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, vtt.huong@hutech.edu.vn 

2
 Học viên cao học, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, trongnhandoan1206@gmail.com 
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người có ảnh hưởng sắc đẹp trên phương diện truyền thông xã hội. Khi được hỏi nơi họ tìm kiếm 

thông tin về các sản phẩm làm đẹp trước khi mua chúng, những người có ảnh hưởng trên mạng xã 

hội được xếp cao nhất với 67%, tiếp theo là đánh giá sản phẩm của bên thứ ba ở mức 59% và các 

chuyên gia làm đẹp ở mức 55%. Quảng cáo của công ty được xếp hạng thấp hơn nhiều ở mức 44%, 

các nhân vật và người nổi tiếng công khai là 34%. 

Theo Khanh (2019), nghiên cứu đề tài Chiến lược marketing cho ngành công nghiệp làm đẹp, 

thời trang. Tác giả đã khám phá sự tiện lợi của tiếp thị kỹ thuật số trong chiến lược marketing cho 

ngành công nghiệp làm đẹp. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định rằng marketing cho ngành công 

nghiệp làm đẹp đang cần tìm đến những gương mặt có sức ảnh hưởng đến người dùng trong tương 

lai. Có thể kể đến Colourpop với Jenn Im, Becca với Jaclyn Hill hay Tarte và Grav3yardGirl. Chiến 

lược hợp tác với người ảnh hưởng đồng nghĩa với việc sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ tiếp cận 

được với lượng người hâm mộ và theo dõi lớn của họ.  

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Theo Anna Ritchie (2017) và Influencer Marketing Hub (2017), đưa ra khái niệm khá hoàn 

chỉnh về Influencer, đó là Influencer hay còn gọi là "Người gây ảnh hưởng", bất kỳ người dùng 

Online nào đều có khả năng trở thành người có sức tác động đến những đối tượng hoặc thị trường 

nhất định. Tùy vào hoạt động, tiếng nói, lĩnh vực mà họ đang ở trong, hoặc mục đích dùng mạng xã 

hội,... sẽ có những mức độ ảnh hưởng rộng hẹp khác nhau. Họ có thể là doanh nhân, ca sĩ, blogger, 

người kể chuyện hài. Việc sử dụng người gây ảnh hưởng trong chiến dịch marketing là một hình 

thức vô cùng phổ biến đối với các thương hiệu. Một Influencer thường được đánh giá hiệu quả 

thông qua 03 tiêu chí: Reach (Độ phủ), Resonance (Khả năng thay đổi ý kiến người tiêu dùng: 

Brand preference hay Brand image), Relevance (Sự liên quan). Nhìn chung, người gây ảnh hưởng 

có thể chia làm 03 loại chính:  

– VIPs/CELEBRITIES (Người nổi tiếng/Người của công chúng): Là nhóm người gây ảnh

hưởng có độ phủ cao nhất, nhưng không phải người nào cũng có sự liên quan tới ngành. 

– PROFESSIONAL INFLUENCERS (Các chuyên gia, người có chuyên môn cao và có sức

ảnh hưởng trong ngành hàng): Những người này có độ phủ tương đối cao (thấp hơn người nổi 

tiếng), có mức độ thay đổi ý kiến người tiêu dùng và liên quan với ngành hàng cao nhất. 

– CITIZEN INFLUENCERS (Những người có số lượng bạn bè và người theo dõi từ 500

người trở lên có những chia sẻ về ngành hàng tạo được nhiều sự chú ý): Có độ thay đổi ý kiến 

người tiêu dùng tương đối cao, tuy nhiên độ phủ thấp nhất trong 03 nhóm người gây ảnh hưởng. 

Bên cạnh đó, ở Việt Nam hiện nay còn 02 hình thức người gây ảnh hưởng phổ biến: 

– NEWS/ COMMUNITY FANPAGE: Thông thường là những trang tin tức như YAN News,

Blog Tâm sự hay cung cấp những thông tin hàng ngày. 

– FICTION CHARACTER FANPAGE: Nhân vật hư cấu là một dạng người có ảnh hưởng

chiếm được rất nhiều cảm tình của giới trẻ, nhờ những nhân vật có cá tính riêng kết hợp với nội 

dung hài hước, độc đáo. Những fanpage như Bà già kêu ca, Thỏ bảy màu, Lê Bích, ...  

Có nhiều cách để phân loại Influencer marketing, trong đó phổ biến nhất và hiệu quả nhất đối 

với marketing đó là dựa trên ảnh hưởng của những người có ảnh hưởng mà có thể phân loại 

Influencer thành 04 nhóm chính: (1) Người nổi tiếng, (2) Người ảnh hưởng lớn, (3) Người ảnh 

hưởng vừa và nhỏ, và (4) Người ảnh hưởng siêu nhỏ.  
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2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là các phương pháp thống kê, so sánh, phân 

tích,… để trình bày và phân tích về ảnh hưởng của Influencer marketing, nhóm tác giả tham khảo 

chủ yếu nguồn thông tin thứ cấp từ các tài liệu sách, tạp chí và kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên đề. 

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích tài liệu, bài viết sẽ hệ thống hóa các vấn đề cụ thể về Influencer 

marketing trong kỷ nguyên số đối với ngành công nghiệp mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1 Tổng quan về ngành Influencer marketing 2022 

Tổng giá trị ngành Influencer Marketing dự kiến tăng trưởng đến mốc 16,4 tỷ USD vào năm 

2022. Ngược lại những lo ngại ban đầu rằng nhu cầu Influencer Marketing có thể giảm trong mùa 

đại dịch, những con số lại cho thấy những tín hiệu tăng trưởng vượt bậc trong cả năm 2020 và 2021. 

Các đợt cách ly xã hội đã tạo điều kiện để mọi người dành thời gian trên không gian mạng. Xu 

hướng này vẫn đang được duy trì, mặc dù nhiều người đã quay trở lại làm việc. Chính vì vậy, doanh 

nghiệp cần phải nâng cấp các hạ tầng Online của mình để đối phó với nhu cầu tương tác trực tuyến 

của khách hàng tiềm năng (Influencer Marketing Hub 2022). 

(Nguồn: https://blog.vn.revu.net/bao-cao-influencer-marketing-2022) 

Hình 1. Tổng giá trị ngành Influencer marketing dự kiến vào cuối năm 2022 

Từ 1,7 tỷ USD vào thời điểm báo cáo này xuất hiện lần đầu vào năm 2016, Influencer 

Marketing đã phát triển để có quy mô thị trường 13,8 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng 

thêm 19% lên 16,4 tỷ USD vào năm 2022 (Influencer Marketing Hub 2022). 

(Nguồn: https://blog.vn.revu.net/bao-cao-influencer-marketing-2022) 

Hình 2. Các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến Influencer marketing 

Nhu cầu triển khai các chiến dịch Influencer Marketing tăng phi mã đã thúc đẩy nhiều hơn 

các đơn vị tham gia vào ngành. Đây cũng là nguyên nhân tạo nên tính đa dạng và độc đáo trong 

chính ngành Influencer Marketing trong những năm gần đây. 
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(Nguồn: https://blog.vn.revu.net/bao-cao-influencer-marketing-2022) 

Hình 3. Các nền tảng sử dụng chiến dịch Influencer marketing 

Sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng TikTok (45%). Trong năm 2022, TikTok vẫn tiếp tục 

duy trì phong độ, tăng nhẹ lên 46%, song nền tảng này đã phải nhường ngôi vương cho hai “ông 

lớn” của Mark Zuckerberg. Đáng ngạc nhiên, Facebook đã trở nên phổ biến như một kênh 

Influencer Marketing vào năm 2021, với 50% thương hiệu làm việc với những người có ảnh hưởng 

trên Facebook. Facebook không có nhiều Influencer thực sự nổi tiếng như các nền tảng trên, nhưng 

nó vẫn được yêu thích, đặc biệt là với những khán giả lớn tuổi thuộc thế hệ Millennials, thế hệ X và 

Baby Boomers (Influencer Marketing Hub 2022). 

3.2 Thực trạng Influencer marketing trong ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam 

Ưu thế 

Từ ngày 01/01/2008, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ hiệp định mỹ phẩm ASEAN, cách thức 

quản lý mỹ phẩm được thực hiện thống nhất ở tất cả các nước thành viên. Vì vậy, mỹ phẩm của 

Việt Nam không thua kém về chất lượng so với nhiều nước khác. Các sản phẩm mỹ phẩm Việt Nam 

ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhân viên được đào tạo quy củ, am tường về sản phẩm, cách sử 

dụng và có kiến thức về làm đẹp, khi khách hàng cần lời khuyên gì là có thể tư vấn ngay. Mỹ phẩm 

Việt đa phần có giá thành vừa phải, chất lượng tương đối ổn và có nguồn gốc thiên nhiên, hợp với 

cơ địa của hầu hết mọi loại da người Việt. Các doanh nghiệp mỹ phẩm của Việt Nam đều nỗ lực 

thiết lập con đường đi riêng, thay vì đổ tiền vào quảng cáo, họ lặng lẽ khẳng định qua chất lượng, 

giá thành. “Với số tiền dùng cho quảng cáo, vì nhận thấy có thể làm nhiều hơn cho những khách 

hàng thân thuộc của mình (chương trình khuyến mãi, quà tặng khách hàng, …), đầu tư hoàn thiện 

cho dòng sản phẩm và mặc khác đảm bảo cho đời sống đội ngũ nhân viên bán hàng giỏi.” 

Khó khăn 

Chỉ tập trung vào chất lượng mà thiếu sự quan tâm đến bao bì, mẫu mã, PR thương hiệu, mỹ 

phẩm Việt đã bị thua thiệt ngay trên sân nhà. Một số nhãn hàng xác định thị trường trọng điểm là 

xuất khẩu chứ không phải trong nước nên họ không chi mạnh cho quảng bá tại Việt Nam. Chính vì 

vậy, người tiêu dùng không biết đến tên của các sản phẩm chất lượng trong nước. Mỹ phẩm Việt 

chưa có thương hiệu, phân phối hàng còn nhiều hạn chế. Đối với chị em phụ nữ, mỹ phẩm còn thể 

hiện phong cách, đẳng cấp của người dùng. Trong khi đó, mỹ phẩm Việt lại chưa xây dựng được 

thương hiệu trên thị trường.  

Xu hướng tiếp cận thị trường Việt Nam đối với công ty mỹ phẩm FDI, có thể thấy rõ hai con 

đường khác biệt:  

+ Thứ nhất là tham gia thị trường bằng hình thức đầu tư trực tiếp, mà điển hình là Công ty Mỹ 

phẩm DeBON (Hàn Quốc). Tham gia thị trường từ năm 1997, khi xây dựng nhà máy sản xuất tại 

Việt Nam, DeBON đã từng bước chiếm lĩnh thị phần mỹ phẩm tại Việt Nam. Có những thời điểm, 
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công ty này đạt mức tăng trưởng đến 30%/năm. 

+ Thứ hai là đưa thương hiệu mỹ phẩm tham gia thị trường một cách gián tiếp thông qua 

nhượng quyền thương mại. Điển hình cho phương thức này phải nói đến Shiseido. Đây là nhãn 

hàng mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật được công ty Thủy Lộc đưa vào Việt Nam phân phối từ năm 

1997. Nhãn hàng này đã từng bước chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam thông qua hệ thống 

cửa hàng bán lẻ được mở rộng tại các tỉnh thành lớn trên khắp cả nước, trọng điểm là tại Hà Nội và 

TP. HCM.  

Tuy nhiên, đến năm 2015, theo một số hiệp định mà Việt Nam phải tuân thủ như Hiệp định 

Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (ATIGA), Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung 

Quốc (ACFTA), Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Khu 

vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA), hay Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện Việt Nam-

Nhật (VJEPA) thì thuế của hầu hết các mặt hàng nhập khẩu sẽ phải giảm về mức 0-5%. Khi đó, 

những ưu đãi về đầu tư đối với ngành mỹ phẩm sẽ không còn hấp dẫn bởi chi phí đầu tư lớn. 

3.3 Đánh giá hoạt động Influencer marleting đối với ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt 

Nam thông qua ma trận SWOT 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam với những ưu thế và 

khó khăn, kết hợp với đặc điểm thị trường mỹ phẩm và thực trạng hoạt động Influencer marketing 

của ngành mỹ phẩm, nghiên cứu đưa ra ma trận SWOT theo Bảng 1 sau đây: 

Bảng 1: Ma trận SWOT của Influencer marketing trong ngành mỹ phẩm Việt Nam 

MA TRẬN SWOT CƠ HỘI (O) THÁCH THỨC (T) 

 - O1: Tình hình chính trị - xã 

hội trong nước ổn định, kinh tế 

đang phát triển và tăng trưởng 

nhanh chóng dẫn đến nhu cầu 

tiêu dùng nói chung, nhu cầu 

mỹ phẩm nói riêng ngày càng 

cao.  

- O2: Người có ảnh hưởng 

ngày càng chứng tỏ ưu thế 

trong việc quảng bá sản phẩm 

mỹ phẩm. 

- O3: Nhu cầu sử dụng mỹ 

phẩm ngày càng tăng.  

- O4: Các kênh thương mại 

điện tử và mạng xã hội ngày 

càng phát triển, góp phần quan 

trọng thúc đẩy tiêu dùng mỹ 

phẩm. 

- T1: Thị trường sản phẩm mỹ 

phẩm trong và ngoài nước rất 

hỗn loạn với nhiều mức giá 

khác nhau.  

- T2: Cạnh tranh từ nhiều đối 

thủ lớn, các công ty, tập đoàn 

có nhiều ảnh hưởng trong thị 

trường mỹ phẩm. 

 - T3: Nhu cầu của khách hàng 

về chất lượng sản phẩm ngày 

càng tăng cao. 

ĐIỂM MẠNH 

- S1: Các doanh nghiệp mỹ 

phẩm đã tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm.  

KẾT HỢP S – O  

S1, S2, S3, + O1, O2, O3, O4: 

Lựa chọn chiến lược 

Influencer marketing hiệu quả. 

KẾT HỢP S – T  

S1, S2, S3 + T2, T3:  

Sử dụng các công cụ phân tích 

Influencer marketing mới nhất. 
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MA TRẬN SWOT CƠ HỘI (O) THÁCH THỨC (T) 

- S2: Sản phẩm đa dạng phù 

hợp với nhiều nhóm khách 

hàng.  

- S3: Chất lượng sản phẩm dần 

được chứng minh theo thời 

gian. 

 Chiến lược hoàn thiện 

Influencer marketing 

 Chiến lược áp dụng 

công nghệ nhằm tối ưu hóa 

hoạt động Influencer 

marketing 

ĐIỂM YẾU 

- W1: Chủ yếu là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ.  

- W2: Đội ngũ nhân viên có 

chuyên môn và kinh nghiệm 

về marketing nói chung, và 

Influencer marketing nói riêng 

còn ít.  

- W3: Chọn lựa người có tầm 

ảnh hưởng không phù hợp. 

- W4: Truyền tải thông điệp 

không đúng cách. 

KẾT HỢP W – O 

W1, W2, W3 + O4: 

Áp dụng hình thức Influencer 

marketing phù hợp với tình 

hình doanh nghiệp. 

 Chiến lược đẩy mạnh 

Micro Influencer marketing 

KẾT HỢP W – T 

W1, W2, W3 + T2, T3: 

Tận dụng các ứng dụng của 

mạng xã hội để đánh giá hiệu 

quả Influencer marketing. 

 Chiến lược khai thác 

tối đa công cụ quản lý 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

4. Các giải pháp cho hoạt động Influencer Marketing trong ngành công nghiệp mỹ

phẩm Việt Nam 

4.1 Giải pháp hoàn thiện Influencer marketing 

Nhằm hoàn thiện một chiến dịch Influencer marketing cần tập trung vào một số nội dung 

chính sau: 

Xác định mục tiêu: Để chiến dịch Influencer marketing có hiệu quả, doanh nghiệp cần làm rõ 

một số vấn đề chính sau đây:  

+ Người ảnh hưởng mà thương hiệu của bạn đang hướng đến có giống với khán giả và thị 

trường mục tiêu của sản phẩm hay không?  

+ Những đối tượng trên có được liên kết chặt chẽ với nhau không? 

+ Nếu thương hiệu của doanh nghiệp đang kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm và người ảnh 

hưởng được chọn lại thuộc lĩnh vực này, thì không nhất thiết phải đảm bảo sự liên kết thương hiệu. 

Tính cộng hưởng: Người ảnh hưởng có sử dụng sản phẩm mỹ phẩm đó không? Đây là một 

trong những vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần làm rõ. Việc tìm kiếm những người ảnh hưởng 

yêu thích sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu, sẽ giúp thúc đẩy hiệu quả chiến dịch tiếp thị. Từ đó, 

không chỉ giúp nội dung marketing được xác thực, mà còn giúp thương hiệu sẽ tạo được cảm hứng 

cho người ảnh hưởng.  

Xây dựng quan hệ hợp tác với người có tầm ảnh hưởng 

Xây dựng một chiến dịch Influencer marketing không phải chỉ là nhiệm vụ của bộ phận 

marketing hay của người có tầm ảnh hưởng. Cả hai bên cần có sự cộng tác và thấu hiểu toàn diện 

với nhau. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, hai bên cần có sự trao đổi và liên lạc liên tục để đảm 
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bảo mọi thông tin được rõ ràng và thông suốt, từ đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm 

bảo hoạt động marketing diễn ra thuận lợi. 

Mức độ trung thành 

Khi tìm kiếm người ảnh hưởng, hãy tìm kiếm và hợp tác với người sẽ mang lại lợi ích lâu dài 

cho thương hiệu và phát triển cùng với thương hiệu. Đặc biệt, khi làm việc với người ảnh hưởng, 

hãy cân nhắc những người có khả năng phù hợp nhất với thương hiệu và vai trò của họ trong tương 

lai. Ngoài sự trung thành của người ảnh hưởng, hãy tìm những người ảnh hưởng có lượng người 

theo dõi và tương tác trung thành. Những người này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chiến dịch, họ sẽ sẵn 

lòng hành động dựa trên lời khuyên và đề xuất của người có ảnh hưởng. 

4.2 Giải pháp đẩy mạnh Micro Influencer marketing 

 Sự gần gũi và thân thiết giữa những người ảnh hưởng siêu nhỏ và người theo dõi là chìa khóa 

đem lại sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong quyết định mua hàng của người theo dõi của họ. Chính vì thế, 

khái niệm Micro-Influencer (Những người có ảnh hưởng siêu nhỏ) ra đời. Những người ảnh hưởng 

siêu nhỏ là những người ảnh hưởng có lượng fan nhỏ, dưới 30,000 lượt theo dõi. Theo HelloSociety 

(2019), một công ty chuyên về Influencer marketing, những người có ảnh hưởng siêu nhỏ đem lại 

nhiều lợi ích hơn cho nhãn hàng so với những người có ảnh hưởng đại chúng với lượng người hâm 

mộ hùng hậu. Cụ thể là:  

+ Tỷ lệ tương tác cao (do người có ảnh hưởng siêu nhỏ có thời gian tương tác với số lượng 

người theo dõi của mình). 

+ Chi phí thấp (Chi phí cho người có ảnh hưởng siêu nhỏ trong các chiến dịch Influencer 

marketing là thấp hơn nhiều so với những người có ảnh hưởng lớn). 

+ Tính thuyết phục cao. Phần lớn các đồ dùng mỹ phẩm của người ảnh hưởng siêu nhỏ là tự 

mua và tự quyết định, nên họ tạo được sự tin tưởng rất lớn đối với những người theo dõi khi họ chia 

sẻ về một sản phẩm nào đó.  

Đẩy mạnh marketing bằng những người ảnh hưởng siêu nhỏ cần một số nội dung sau:  

* Lựa chọn người có ảnh hưởng siêu nhỏ là người đã sử dụng và ưa thích sản phẩm mỹ phẩm 

của doanh nghiệp.  

* Lồng ghép thông điệp quảng cáo xoay quanh sản phẩm mỹ phẩm thông qua những mẫu 

chuyện được chia sẻ từ người có ảnh hưởng siêu nhỏ.  

* Sử dụng marketing bằng những người ảnh hưởng siêu nhỏ dài hạn. Bởi vì một chiến dịch 

dài hạn người có ảnh hưởng siêu nhỏ sẽ có đủ thời gian để truyền đạt hết các thông điệp về sản 

phẩm và thương hiệu mỹ phẩm một cách tự nhiên. 

4.3 Giải pháp sử dụng phần mềm đánh giá hiệu quả Influencer marketing 

Những ứng dụng hiện đại nhằm giúp nhà quản lý và doanh nghiệp nắm bắt được quá trình 

thực hiện chiến dịch Influencer marketing cũng như đánh giá hiệu quả chiến dịch một cách chính 

xác, toàn diện. Sau đây, là một số ứng dụng quản lý Influencer marketing, đó là Influencer 

Campaign Tracking được phát triển bởi YouNet từ ngày 20/11/2019 nhằm giải quyết những vấn đề 

sau:  

+ Thống kê tổng quan về hoạt động Influencer marketing của các chiến dịch đang diễn ra trên 

mạng xã hội. 

+ Phân tích nhanh và thống kê mối liên quan giữa các xu hướng trên mạng xã hội và mức độ 

tương tác của người có ảnh hưởng.  
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+ Nắm bắt tổng quát hoạt động Influencer marketing của ngành hàng, đối thủ và thương hiệu 

của doanh nghiệp mỹ phẩm.  

+ Hiểu được tổng quát về tình hình chung của cộng đồng người có ảnh hưởng ở Việt Nam 

thông qua các chỉ số về tỷ lệ những người ảnh hưởng kém chất lượng trong nhiều chiến dịch tiêu 

biểu. 

+ Thấu hiểu các chiến thuật sử dụng hình ảnh của người có ảnh hưởng hiệu quả thông qua các 

bảng xếp hạng. 

+ Phân tích hiệu quả truyền thông với các chỉ số tổng tương tác, lượt bình luận, lượt chia sẻ, 

…  

+ Phân tích chất lượng của người có ảnh hưởng bằng công nghệ AI dựa trên các tiêu chí mức 

độ liên quan của người có ảnh hưởng với ngành, mức độ liên quan của bình luận với bài viết.  

+ Phân tích chuyên sâu khán giả của người có ảnh hưởng đối với sản phẩm được quảng cáo 

thông qua bảng phân tích nhân khẩu học trong chiến dịch (độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý, …). 

+ So sánh hiệu quả chiến dịch và tiềm năng của Influencer marketing có thể mang lại để tối 

ưu hóa trong các chiến dịch tiếp theo. Ứng dụng này hiện đang được miễn phí hoàn toàn trên trang 

chủ SociaLift của YouNet và có thể sử dụng ngay theo cách thức sau:  

 Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://tracking.socialift.asia/  

 Bước 2: Điền vào thanh tìm kiếm bất kỳ hashtag nào để xem hiệu quả của chiến dịch 

Influencer marketing.  

 Bước 3: Tham khảo các chỉ số phân tích chiến dịch Influencer marketing độc quyền của 

SociaLift.asia 

4.4 Giải pháp sử dụng các công cụ quản lý trên các mạng xã hội 

Các công cụ hỗ trợ nhà quản lý và người có ảnh hưởng thích hợp với các doanh nghiệp nhỏ và 

các chiến dịch marketing bằng những người ảnh hưởng siêu nhỏ. Có thể kể đến một số công cụ như: 

+ Iconosquare: Là một ứng dụng trả tiền cung cấp cho người dùng một loạt các công cụ để 

quản lý tài khoản Instagram và Facebook.  

+ Quintly: Là một công cụ bao gồm một loạt các mạng xã hội. Đây là một công cụ miễn phí 

dùng để phân tích Facebook, nhưng phải trả phí nếu muốn phân tích Instagram và các tài khoản 

mạng xã hội khác.  

+ Qwaya: Là một công cụ quản lý quảng cáo Facebook dành cho các chuyên gia marketing, 

đặc biệt là Influencer marketing khi cung cấp nhiều tính năng quan trọng để quản lý công việc từ 

một nền tảng duy nhất.  

5. Kết luận 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số đã giúp cho hoạt 

động Influencer marketing trong ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam phát triển rất mạnh và 

mang lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động Influencer marketing giúp đánh 

giá được những ưu điểm, và khó khăn, nhằm kết hợp với các chiến lược của ma trận SWOT để đưa 

ra nhóm giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam hoàn thiện hoạt động 

Influencer marketing trong tương lai.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA  

ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG TỪ TIẾP CẬN LÝ THUYẾT  

VĂN HÓA CỦA HOFSTEDE 

Đặng Thị Kiều Oanh
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 - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
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Tóm tắt 

Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng luôn thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. 

Hành vi tiêu dùng chịu sự chi phối bởi nhiều nhân tố, trong đó có yếu tố văn hóa của con người. 

Thực tế cho thấy, nghiên cứu hành vi tiêu dùng thường được nhìn nhận từ góc độ riêng biệt như 

kinh tế học, tâm lý học theo các chuyên ngành mà ít nhìn nó trong mối quan hệ tương hỗ mạnh mẽ. 

Tiếp cận trên lý thuyết văn hóa của Hofstede, nghiên cứu sẽ trình bày và lý giải sự ảnh hưởng của 

yếu tố văn hóa tới hành vi tiêu dùng.  

Từ khóa: hành vi tiêu dùng, văn hóa, lý thuyết văn hóa của Hofstede 

1. Đặt vấn đề 

Xúc tiến sản phẩm là một khâu “sống còn” trong chiến lược tăng trưởng và cạnh tranh của tổ 

chức/ doanh nghiệp. Do đó, những kiến thức về hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng sẽ là nhân tố 

then chốt đảm bảo cho tổ chức/ doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về hành vi tiêu dùng. Hầu hết các công 

trình nghiên cứu này đều tập trung vào sự ảnh hưởng của đặc điểm sản phẩm, đặc điểm nhân khẩu 

học và tính đổi mới đến hành vi tiêu dùng mà đã bỏ qua một yếu tố quan trọng, đó là văn hóa cá 

nhân. Thực tế cho thấy, yếu tố văn hóa nói chung, trong đó có yếu tố văn hóa cá nhân đóng một vai 

trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi tiêu dùng. Bằng chứng là các yếu tố văn hóa cá nhân như 

tính độc đáo, cá biệt, sáng tạo và phong cách riêng thể hiện bản thân, cái tôi và sự tự do lựa chọn 

thường được nhấn mạnh trong các thông điệp quảng cáo đã thuyết phục được người tiêu dùng. Do 

đó, một nghiên cứu để kiểm định sự ảnh hưởng của yếu tố văn hóa cá nhân đến hành vi tiêu dùng là 

rất cần thiết cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. 

Bối cảnh đương đại cho thấy có sự đồng thuận giữa hành vi tiêu dùng của cá nhân với yếu tố 

văn hóa cá nhân. Thực tế hiện nay cho thấy thì hành vi tiêu dùng quyết định đến việc sản xuất và 

tương hỗ cho việc thực hành văn hóa; ngược lại văn hóa định hình cho hành vi tiêu dùng phát triển 

một cách ổn định, tuy nhiên nó cũng có thể mang lại thách thức cho hành vi tiêu dùng.  

Tiếp cận lý thuyết văn hóa của Hofstede, trên cơ sở của bốn yếu tố là tính cá nhân, tính tập 

thể, sợ rủi ro và tính đổi mới, bài viết xem xét ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến hành vi tiêu dùng.  

Câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong bài viết là: Các yếu tố văn hóa cá nhân ảnh hưởng như thế 

nào đến hành vi tiêu dùng? Và những giải pháp nào có thể đẩy hành vi tiêu dùng? 

2. Cơ sở lý thuyết của đề tài 

2.1. Khung lý thuyết văn hóa của Hofstede 

Lý thuyết văn hóa Hofstede đề cập đến 5 khía cạnh văn hóa bao gồm: Khoảng cách quyền 

lực, chủ nghĩa cá nhân/chủ nghĩa tập thể, nam quyền/nữ quyền, né tránh rủi ro và định hướng dài 
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hạn/ngắn hạn (Hofstede, 1991). Trong đó:  

Khoảng cách quyền lực (Power distance) chính là sự khác biệt về quyền lực và phân chia 

quyền lực giữa các thành viên (Hofstede,1991). Khoảng cách quyền lực xảy ra ở các lĩnh vực như 

khoảng cách quyền lực trong gia đình, trường học, nơi làm việc, tổ chức, hệ thống chính trị, trong 

tôn giáo, hệ tư tưởng, tư tưởng (Hofstede, 2000).  

Chủ nghĩa cá nhân/ Chủ nghĩa tập thể (Individualism/ Collectivism) gắn liền với xã hội, trong 

đó sự trói buộc giữa các cá nhân là lỏng lẻo; chủ nghĩa tập thể thì ngược lại, các thành viên gắn liền 

với xã hội trong đó con người từ khi sinh ra đã hòa nhập vào sự mạnh mẽ, gắn liền với nhóm người 

cùng chuyên quyền xuyên suốt cuộc đời (Hofstede, 1991). Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể 

thể hiện trong: Gia đình, tính cách cá nhân con người và hành vi con người, ngôn ngữ, trường học, 

tình huống làm việc, việc áp dụng phương pháp quản lý, hành vi người tiêu dùng, vấn đề sức khỏe 

và khuyết tật, hệ thống chính trị, tôn giáo và lý tưởng (Hofstede, 2000).  

Nam quyền/ Nữ quyền (Masculinity/ Fermininity) không phải là giới nam lên nắm quyền hay 

giới nữ lên nắm quyền; cũng không phải là sự phân chia theo sinh vật học. Nam quyền hay nữ 

quyền ở đây được thể hiện trong gia đình, trường học, giới tính, hành vi người tiêu dùng, nơi làm 

việc, hệ thống chính trị, thói quen, phong tục, hành vi giới tính và trong tôn giáo (Hofstede, 2000). 

 Né tránh rủi ro (Uncertainty Avoidence) là phạm vi mà các thành viên trong một nền văn hóa 

cảm thấy bị đe dọa bởi các tình trạng không xác định, không chắc chắn. Đây là một cái cảm giác 

giữa những thứ khác nhau, được giải mã thông qua thần kinh cảm xúc trong một nhu cầu có thể 

đoán trước (Hofstede, 1991). Các thành viên trong xã hội thích rủi ro thì họ thường thích sự đổi 

mới, thay đổi, khám phá, họ không thích sự ổn định.  

Định hướng dài hạn/Ngắn hạn (Long term/Short term orientation) thể hiện trong gia đình, mối 

quan hệ xã hội, trong công việc, trong suy nghĩ, chuẩn mực xã hội (Hofstede, 2000). 

Hofstede (1980) cho rằng văn hóa được coi các chương trình tập hợp trong tiềm thức con 

người để phân biệt các thành viên của nhóm con người này với các thành viên của nhóm con người 

khác. Như vậy, theo cách hiểu này thì văn hóa được cho là nguồn gốc của hành vi con người 

(Hofstede, 1991).  

Ban đầu Hofstede cho rằng quan điểm văn hóa thuần nhất nên ông chỉ quan tâm đến văn hóa 

cấp quốc gia, tuy nhiên đến năm 1993, ông và cộng sự đã mở rộng tiếp cận văn hóa của mình. Theo 

đó, bên cạnh văn hóa cấp cấp quốc gia, đã xuất hiện hai cấp độ văn hóa mới là văn hóa nhóm và văn 

hóa cá nhân; trong đó, ông đặc biệt chú ý đến cấp độ văn hóa cá nhân. 

Ngày nay, với quan điểm về văn hóa mới như (1) Văn hóa năng động, văn hóa thay đổi theo 

thời gian, văn hóa thay đổi theo công nghệ và theo xu hướng toàn cầu hóa trong giao lưu xã hội, 

giao thương, đi lại (Yaprak, 2008) việc tiếp cận văn hóa cá nhân trong nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

được quan tâm. 

2.2. Văn hóa cá nhân theo quan điểm nghiên cứu của Hofstede 

Hiện nay, trong lĩnh vực nghiên cứu, có nhiều lý thuyết khác nhau tập trung vào việc xác định 

các yếu tố văn hóa cá nhân bao gồm “Nghiên cứu các giá trị” của Rokeach và cộng sự (1931); “Văn 

hóa cá nhân” của Mc. Clelland (1991) và “Cấu trúc văn hóa cá nhân” của Schwartz (1994). Đặc 

biệt, mỗi yếu tố văn hóa cá nhân được xác định dựa vào mục tiêu mà nó hướng tới (Schwartz cùng 

cộng sự, 2009). Các giá trị này hình thành 2 nhóm: (1) cởi mở để thay đổi và bảo tồn, (2) tự tăng 

cường so với tự siêu việt. Tuy nhiên, lý thuyết văn hóa của Hofstede (1980;1991) vẫn được nhiều 

tác giả vận dụng cho nghiên cứu thực nghiệm của mình.  
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Trong quá trình đo lường cho nghiên cứu văn hóa trên nền tảng lý thuyết Hofstede, nhiều nhà 

nghiên cứu đã chú ý đến nghiên cứu văn hóa cấp cá nhân. Điển hình như Yoo, Donthu và cộng sự, 

trên nền tảng khái niệm văn hóa của Hofstede, các tác giả đã xây dựng bộ thang đo các cho văn hóa 

cấp độ cá nhân trên cơ sở của chuẩn mực chủ quan xã hội. Tương tự, Furrer, Liu và Shudharshan 

(2000) cũng phát triển bộ thang đo của tác giả Hofstede cho thang đo cấp cá nhân.  

Dựa trên nền tảng năm khía cạnh văn hóa cấp quốc gia của Hofstede (1980;1991), Sharma 

(2010) đã xây dựng mô hình nghiên cứu văn hóa cấp cá nhân của mình, với mười khía cạnh văn 

hóa, bao gồm: tính độc lập và tính phụ thuộc (trên cơ sở của chủ nghĩa cá nhân/chủ nghĩa tập thể); 

quyền lực và sự thiếu công bằng trong xã hội (trên cơ sở đánh giá khoảng cách quyền lực); sợ rủi ro 

và không chấp nhận sự mơ hồ (trên cơ sở của sự rủi ro); nam quyền và bình đẳng giới (trên cơ sở 

của nam/ nữ quyền); truyền thống và sự khôn ngoan (trên cơ sở của định hướng dài hạn và ngắn 

hạn) (Nguyễn Văn Phúc & Nguyễn Đình Trọng, 2014: tr.59).  

Theo Hofstede (2004) trong nền văn hóa cá nhân thì mối quan hệ giữa các cá nhân là lỏng lẻo; 

trong khi xã hội chủ nghĩa tập thể thì lại tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ trong nhóm. Chủ nghĩa cá nhân 

ưa thích tự do, quyền tự chủ, hành động độc lập, và hướng đến thành tích cá nhân (Oyserman và 

cộng sự, 2002); còn chủ nghĩa tập thể tạo cho các thành viên thấy mình như là một phần của nhóm, 

sẵn sàng ưu tiên cho các mục tiêu chung hơn là mục tiêu cá nhân (Sharma, 2010). Văn hóa cá nhân, 

theo đó bao gồm sự độc lập, định hướng bản thân, tự do và tự tin vào bản thân mình; trong khi tính 

tập thể liên quan đến sự phụ thuộc, hướng đến cá nhân khác, sự hài hòa và có xu hướng giống nhau. 

Do đó, các nhà Marketing cần phải hiểu được văn hóa tập thế (nhóm) và văn hóa cá nhân để có thể 

đáp ứng được nhu cầu của họ, từ đó mới có thể kích thích hành vi tiêu dùng. 

Khi xem xét khía cạnh văn hóa Hofstede cho cấp độ cá nhân về mặt khoảng cách quyền lực sẽ 

nhìn nhận ở hai khái niệm là quyền lực và sự bất bình đẳng trong xã hội. Thực tế cho thấy, cá nhân 

trong xã hội, trong tổ chức có sự khác biệt về quyền lực, và họ chấp nhận sự khác biệt này. 

Sợ rủi ro mô tả mức độ mọi người thấy bị đe dọa bởi tình huống không rõ ràng. Nếu sợ rủi ro 

cao thì cá nhân đó mong muốn giảm sự mơ hồ và nguy cơ. Theo đó, các cá nhân sợ rủi ro cao thiên 

về tình cảm và tìm kiếm sự an toàn, ngược lại các cá nhân ít sợ rủi ro ít có cảm xúc và thích mạo 

hiểm, có nhu cầu lớn hơn trong kiểm soát môi trường, sự kiện và các tình huống cá nhân của họ 

(Sharma, 2010). Do đó, các nhà Marketing cần phải hiểu đặc tính này để thiết kế ra các sản phẩm 

đặc thù cho từng kiểu khách hàng, tất cả đều nhằm thỏa mãn nhu cầu và thị hiếu khác nhau của 

khách hàng. 

Bình đẳng giới là mức độ mà người ta cảm nhận đàn ông và phụ nữ bình đẳng về vai trò xã 

hội, khả năng, quyền và trách nhiệm (Schwartz và cộng sự, 2009). Điều này ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng của họ.  

Khi xem xét văn hóa cấp cá nhân, tính truyền thống được xem như một định hướng văn hóa 

cá nhân đại diện cho các giá trị truyền thống trong ngắn hạn như không vật chất, lòng nhân từ, đạo 

đức và tôn trọng các di sản của một con người. Sự khôn ngoan là một định hướng văn hóa cá nhân 

đại diện cho việc lập kế hoạch, sự kiên trì, và tiết kiệm cho định hướng tương lai (Sharma, 2010). 

Các nghiên cứu cho thấy rằng văn hóa ảnh hưởng mạnh lên hành vi tiêu dùng. Thông qua lý thuyết 

nền về văn hóa Hofstede, Soares (2004) cho rằng văn hóa ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng ở ba cấp 

độ: ảnh hưởng ít, ảnh hưởng vừa vừa và ảnh hưởng mạnh.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hành vi tiêu 

dùng cá nhân và văn hóa cần tập trung trên việc tổng quát hóa lý thuyết trên cơ sở xây dựng mô 

hình và các biến trong ngữ cảnh văn hóa khác nhau. Với quan điểm văn hóa mới hiện nay thì hướng 
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nghiên cứu văn hóa cấp cá nhân được phát triển bên cạnh cấp nghiên cứu quốc gia hay tiểu văn hóa 

(Huo và Randall, 1991). Đặc biệt, các khía cạnh văn hóa đặc trưng được quan tâm, dẫn đến các 

nghiên cứu về ảnh hưởng của văn hóa đến nhận thức, thái độ và hành vi được xúc tiến. Vì văn hóa 

có thể thay đổi theo sự tác động của xu hướng toàn cầu và sự hình thành ngày càng rõ nét các tiểu 

văn hóa (Tung, 2008), riêng về lĩnh vực tiêu dùng, các ngành nào có sự giao tiếp giữa người bán và 

người mua đều nên được thực hiện nghiên cứu về sự ảnh hưởng của văn hóa ảnh hưởng lên hành vi 

tiêu dùng nhằm thúc đẩy việc ra quyết định mua và tiêu dùng một cách đúng đắn và hiệu quả cho cả 

hai bên. 

2.3. Hành vi tiêu dùng 

Theo Philip Kotler, hành vi người tiêu dùng được định nghĩa: “Một tổng thể những hành động 

diễn biến trong suốt quá trình kể từ khi nhận biết nhu cầu cho tới khi mua và sau khi mua sản 

phẩm” (Philip Kotler, 2007: tr.156). Hay nói cách khác, hành vi của người tiêu dùng là cách thức 

các cá nhân ra quyết định sẽ sử dụng các nguồn lực sẵn có của họ (thời gian, tiền bạc, nỗ lực) như 

thế nào cho các sản phẩm tiêu dùng.  

Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, hành vi người tiêu dùng chính là sự tác động qua lại giữa 

các yếu tố kích thích của môi trường với nhận thức và hành vi của con người mà qua sự tương tác 

đó, con người thay đổi cuộc sống của họ. Theo cách định nghĩa này, khái niệm hành vi tiêu dùng 

được nhìn dưới góc độ tính tương tác, tác động qua lại lẫn nhau giữa con người và môi trường bên 

ngoài (American Marketing Association, 2012) 

Các định nghĩa về hành vi người tiêu dùng đều tập trung vào các khía cạnh của quá trình nhận 

biết, tìm kiếm thông tin, đánh giá mua hàng, phản ứng sau mua của người tiêu dùng và mối quan hệ 

biện chứng giữa quá trình đó với các yếu tố bên ngoài tác động trực tiếp, gián tiếp vào nó. Như vậy 

hành vi tiêu dùng là hành động của một người tiến hành mua và sử dụng sản phẩm cũng như dịch 

vụ, bao gồm cả quá trình tâm lý và xã hội xảy ra trước và sau khi xảy ra hành động này. 

- Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng:   

Thứ nhất, yếu tố văn hóa bao gồm nền văn hóa, nhánh văn hóa và tầng lớp của một con 

người. Hành vi tiêu dùng của con người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa bao gồm các dân tộc, tôn 

giáo, các nhóm chủng tộc và các vùng địa lý. Những cách thức lựa chọn phản ánh rõ nét những giá 

trị văn hóa mà người tiêu dùng đang chịu ảnh hưởng. Yếu tố tầng lớp xã hội có đặc điểm những bộ 

phận tương đối đồng nhất và bền vững và có những thứ bậc trong xã hội, có trình độ văn hóa, nghề 

nghiệp, giá trị chung. Mỗi một cá nhân có những địa vị cao hay thấp tùy thuộc vào tầng lớp xã hội 

của họ, tuy nhiên địa vị này có thể thay đổi. 

Thứ hai, yếu tố nhóm, địa vị xã hội, gia đình. Mỗi một địa vị xã hội thuộc một tầng lớp xã hội 

khác nhau sẽ có những hành vi, khuynh hướng tiêu dùng khác nhau. Những nhóm tham khảo bao 

gồm gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, và đồng nghiệp có quan hệ giao tiếp thường xuyên ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến thái độ và hành vi tiêu dùng của cá nhân đó. 

Thứ ba, yếu tố tuổi tác và các giai đoạn chu kỳ sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, lối sống 

và tính cách. Tùy vao mỗi một giai đoạn và chu kỳ sống, tâm lý của mỗi người mà hành vi tiêu 

dùng cũng khác nhau. Nhu cầu, khả năng tài chính, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế có tác động lớn 

đến việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng. Mỗi người có lối sống và tính cách khác nhau nên họ sẽ chọn 

những cách tiêu dùng phù hợp với họ thể hiện qua hành vi mua sắm. 

 

Thứ tư, yếu tố động cơ, nhận thức, sự hiểu biết, niềm tin. Mỗi một con người đều có những 
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nhu cầu khác nhau như: nhu cầu có nguồn gốc tâm lý, sinh học, …con người phải hành động để 

thỏa mãn nó. Trong tiêu dùng, nhận thức của người tiêu dùng được thể hiện qua hành vi tiêu dùng, 

từ đó họ có niềm tin và thái độ đối với các sản phẩm.  

3. Văn hóa và hành vi tiêu dùng: những chiều kích ảnh hưởng 

3.1. Ảnh hưởng đến hành vi khám phá  

Theo Soares (2004), hành vi khám phá chính là tìm kiếm thông tin, khám phá hành vi tiêu 

dùng và đón nhận rủi ro. Hành vi khám phá được thấy như là một sự khác biệt giữa các cá nhân 

trong thiên hướng con người để gắn kết hai dạng hành vi khám phá tìm kiếm thông tin và khám phá 

tìm kiếm sản phẩm. Theo đó, các cá nhân có hành vi khám phá cao sẽ thích những sản phẩm lạ, mới 

và tìm kiếm sự đa dạng trong mua hàng. Hành vi khám phá tìm kiếm thông tin phản ảnh khuynh 

hướng để đón nhận sự kích thích nhận thức kiến thức liên quan, những người có khuynh hướng 

khám phá thông tin thích đi xem, ngắm, nói chuyện về tiêu dùng, trao đổi kinh nghiệm tiêu dùng 

(Baumgarnner và Steenkamp, 1996). 

Theo Schaninger (1976) thì hành vi khám phá ảnh hưởng âm lên nhận thức rủi ro, khi một 

người càng khám phá, càng có nhiều thông tin về sản phẩm thì họ giảm được nhận thức rủi ro về 

sản phẩm đó, khi đó làm tăng ý định mua lên. Tương tự như vậy thì Baumgartner và Steenkamp 

(1996) đã chỉ ra hành vi khám phá có ảnh hưởng đến rủi ro mua hàng. Nghiên cứu của Shoham, 

Rose và Kahle (1998) đã chỉ ra mức độ kích thích sự lựa chọn có liên quan đến nhận thức rủi ro. 

Dựa vào mối liên hệ này để biện luận biến trung gian cho văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng lên hành 

vi thông qua đặc điểm cá nhân tên là hành vi khám phá, kích thích lựa chọn, nhận thức rủi ro. 

Văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng như kích thích sự lựa chọn, nhận thức 

rủi ro và hành vi khám phá. Xem xét sự ảnh hưởng của văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng lên hành vi 

như thế nào nên mô hình đề xuất có ý nghĩa để góp phần làm đầy kiến thức quản lý toàn cầu cho 

các nước đang phát triển. Kết quả nghiên cứu này có thể xem xét trong văn hóa và hành vi thì văn 

hóa ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp giải thích cho hành vi tốt hơn. 

3.2. Ảnh hưởng đến sự lựa chọn 

Theo Soares (2004) thì mức độ kích thích sự lựa chọn liên quan đến một tình trạng sẵn sàng 

chấp nhận rủi ro vì lợi ích theo kinh nghiệm hơn là kết quả mang lại. Theo kết quả nghiên cứu của 

Soares (2004) thì định hướng dài hạn ảnh hưởng nghịch lên mức độ kích thích lựa chọn. Dựa trên 

giá trị văn hóa cấp cá nhân phát triển cho nghiên cứu thì tính truyền thống và sự khôn ngoan ảnh 

hưởng lên mức độ kích thích sự lựa chọn khác nhau. Tính truyền thống gắn liền với định hướng 

ngắn hạn và tính khôn ngoan định hướng cho văn hóa định hướng dài hạn. Sự ảnh hưởng của hai 

khía cạnh tính truyền thống và sự khôn ngoan sẽ ảnh hưởng khác nhau lên mức độ kích thích sự lựa 

chọn. 

3.3. Ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro 

Nhận ro thức rủi bao gồm cả hai mặt tình trạng không chắc chắn và hậu quả (Cumingham, 

1967). Nhận thức rủi ro của người tiêu dùng là do mâu thuẫn giữa mục tiêu người tiêu dùng và hậu 

quả mang lại không đúng với mục tiêu ban đầu. Theo Taylor (1974) cho rằng nhận thức rủi ro liên 

quan đến tình trạng không chắc chắn giữa kết quả và hậu quả. Nhận thức rủi ro bao gồm: Thời gian, 

tiền bạc, tâm lý và xã hội, an toàn và sức khỏe. Cá nhân sợ rủi ro và chấp nhận sự mơ hồ sẽ ảnh 

hưởng khác nhau lên nhận thức rủi ro. Nếu càng sợ rủi ro thì càng tăng nhận thức rủi ro lên và nếu 

chấp nhận mơ hồ, không sợ rủi ro thì sẽ ảnh hưởng ít lên nhận thức rủi ro. Đặc điểm cá nhân như 

chấp nhận sự mơ hồ, cứng nhắc và chủ nghĩa tín ngưỡng liên quan đến hành vi khám phá, lo lắng, 
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tự trọng, cứng nhắc và đón nhận rủi ro với nhận thức rủi ro. Khi một người càng khám phá, càng có 

nhiều thông tin về sản phẩm thì họ giảm được nhận thức rủi ro về sản phẩm đó, khi đó làm tăng ý 

định mua lên.  

3.4. Ảnh hưởng đến ý định mua  

Ý định mua là một tiền hành vi tâm lý được Ajzen và Fisbein (1977) đưa ra trong mô hình lý 

thuyết TPB. Theo lý thuyết TPB thì ý định hành vi được hình thành từ thái độ, chuẩn mực chủ quan 

và kiểm soát hành vi có nhận thức. Từ ý định hành vi sẽ dẫn đến hành vi của con người. Thành 

phần thái độ trong lý thuyết TPB này vẫn gồm ba thành phần cơ bản là nhận biết, cảm xúc và xu 

hướng hành vi (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2007). Nhận thức rủi ro ảnh hưởng 

nghịch lên ý định mua, một người nếu càng nhận thức rủi ro về sản phẩm nào đó thì khả năng mua 

của họ bị giảm xuống. Thông qua năm mối quan hệ đã biện luận trên có thể đề xuất một mô hình 

nghiên cứu văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng lên hành vi.  

Các nghiên cứu cho thấy văn hóa ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng. Hành vi tiêu dùng lại 

mang tính thời sự, do đó các nhà quản trị Marketing cần nắm bắt được yếu tố văn hóa của họ, từ đó 

có thể hiểu được hành vi tiêu dùng và xây dựng các chiến lược Marketing cho phù hợp.  

Đời sống con người chỉ sống chưa đủ mà còn tìm kiếm các giá trị văn hoá trong đời sống xã 

hội, những yếu tố đa dạng và phong phú của các hoạt động phi kinh tế nhờ đó mà có chỗ đứng. Xét 

trong bối cảnh của Việt Nam, kết quả này là hoàn toàn phù hợp. Hiện nay, Việt Nam là một quốc 

gia có nền kinh tế chuyển đổi, các giá trị văn hóa truyền thống như tính tập thể vẫn song song tồn 

tại cùng với giá trị văn hóa của xã hội hiện đại như tính cá nhân. Đặc biệt, tính cá nhân và thực tế 

của người Việt Nam đang trở nên phổ biến, quan niệm “sống để tồn tại” dần chuyển “sống để 

hưởng thụ”. Theo đó, người tiêu dùng có tính cá nhân thường nhấn mạnh mục tiêu và thành tích cá 

nhân cũng như thường cạnh tranh với những người khác, thường quan tâm đến việc thể hiện bản 

thân và cá tính riêng của mình, chính vì thế các nhà quản trị Marketing cần nắm bắt được đặc tính 

văn hóa này để thỏa mãn nhu cầu của họ.  

4. KẾT LUẬN 

Văn hóa ảnh hưởng lên nhận thức của con người, bao gồm cả thức cảm (Perception) và thức 

trí (Cognition). Điều này dẫn đến hành vi tiêu  dùng của con người chịu sự chi phối của yếu tố này. 

Thực tế cho thấy, văn hóa không ổn định, văn hóa luôn thay đổi theo thời gian, do đó văn hóa cấp 

cá nhân luôn thay đổi. 

Thông qua lý thuyết nghiên cứu văn hóa của Hofstede có thể thấy văn hóa cấp cá nhân ảnh 

hưởng hành vi tiêu dùng. Mối quan hệ văn hoá và kinh tế là mối quan hệ tương hỗ hay có thế nói là 

mối quan hệ nhân quả. Các sản phẩm liên quan mật thiết đến một nền văn hoá của nó và có sự khác 

biệt với các nền văn hoá khác (nơi sống khác). Hơn nữa, người dùng sản phẩm đó vì tâm thức 

chung cùng nền văn hoá (cùng nơi sống) hiểu cảm nhận các hương vị, tính đặc trưng của sản 

phẩm… Văn hoá giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kinh tế hỗ trợ ngược 

lại cho văn hoá được phát triển ổn định. Đây cũng là quan điểm đang được tán đồng hiện nay.  

Hành vi tiêu dùng của con người chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu là văn hóa (văn 

hóa, văn hóa đặc thù, tầng lớp xã hội), xã hội (nhóm tham khảo, gia đình, vai trò và địa vị xã hội), 

cá nhân (tuổi tác và các giai đoạn của cuộc sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, phong cách sống, 

nhân cách và ý niệm về bản thân) và tâm lý ( động cơ, nhận thức, kiến thức, niềm tin và thái độ), 

các yếu tố gây nên sự không hài lòng và các yếu tố tạo nên sự hài lòng. Tổ chức/ doanh nghiệp nắm 

vững những yếu tố này sẽ giúp cho việc tiếp cận và phục vụ người tiêu dùng hiệu quả hơn. Đặc biệt 
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trong giai đoạn bình thường mới hiện nay người dân đã có sự thay đổi hành vi tiêu dùng, đã có sự 

thay đổi hình thức mua sắm, hình thức thanh toán. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn, 

nhiều cơ hội để tìm cho mình một loại sản phẩm phù hợp nhất. Sự hiểu biết về hành vi tiêu dùng sẽ 

cung cấp nền tảng cho những chiến lược Marketing, như việc định sẵn sản phẩm, phân khúc thị 

trường, phát triển sản phẩm mới, những áp dụng thị trường mới, Marketing toàn cầu, hiệu quả hơn 

khi được đặt trên cơ sở một sự hiểu biết về hành vi tiêu dùng. Đây cũng là một hướng nghiên cứu 

mới trong nghiên cứu mối quan hệ giữa yếu tố văn hóa với hành vi tiêu dùng.  
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CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG  

CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 

Lâm Nguyễn Hoài Diễm
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Tóm tắt 

Bài nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng (SHL) của khách 

hàng (KH) đối với chất lượng dịch vụ (CLDV) thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam (VN), để 

từ đó giúp các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT VN nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu của KH. Tác giả kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích 

dữ liệu thu thập được qua khảo sát 299 KH có sử dụng dịch vụ TMĐT tại VN trên 6 Website 

TMĐT có lượng truy cập nhiều nhất tính đến 9/2022. Đối với phân tích định lượng, tác giả sử dụng 

phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu và đưa ra kết luận. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố: tính 

hiệu quả (HQ), mức độ tin cậy (TC), sự cam kết (CK), thiết kế trang web (TK), dịch vụ khách hàng 

(DV) và mức độ an toàn (AT) đều có tác động đồng biến đến SHL của KH. Từ đó tác giả đề xuất 

một số giải pháp quản trị nhằm tăng lượng KH tiềm năng cho các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT 

tại VN trong thời gian tới. 

Từ khóa: chất lượng dịch vụ, thương mại điện tử, sự hài lòng, Việt Nam 

1. GIỚI THIỆU 

Theo Báo cáo Digital 2022: global overview report của (Social, 2022), tỷ lệ người dùng 

Internet mua sắm hàng tuần ở VN đứng thứ 11 trong số các quốc gia (58.2%), ngang bằng với mức 

trung bình toàn cầu, cao hơn Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản, Đức nhưng thấp hơn Thái Lan, 

Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Ấn Độ, Indonesia và Anh. Tổng doanh 

thu kinh tế Internet VN đến năm 2025 dự báo đạt mức 57 tỷ USD, chỉ đứng sau Indonesia. 

Nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của Internet, hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên 

phổ biến và phát triển trên thế giới (Wu, Cai, & Liu, 2011). TMĐT đã tạo ra nhiều cơ hội, cũng như 

thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. TMĐT trên nền tảng di động tiếp 

tục sẽ là xu thế chủ đạo của thế giới. Giá cả, trải nghiệm, chất lượng sản phẩm,… sẽ là yếu tố quan 

trọng thu hút người dùng mua hàng trên các trang TMĐT. Đáp ứng SHL của KH trong TMĐT là 

một trong những mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp, trong đó có cả các sàn giao dịch 

TMĐT. Vậy làm thế nào để nhận diện được các nhân tố tác động đến SHL của KH, mang đến cho 

KH sự hài lòng tốt nhất đối với CLDV TMĐT. Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm ra các nhân 

tố tác động đến SHL của KH đối với CLDV TMĐT, mối quan hệ tác động giữa các nhân tố này là 

đồng biến hay nghịch biến để từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao CLDV TMĐT 

tại Việt Nam trong thời gian tới. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết  

2.1.1. Sự hài lòng của khách hàng  

Có rất nhiều định nghĩa về sự thoả mãn của KH: Sự thoả mãn là mức độ của trạng thái cảm 

                                                           
1
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giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sản phẩm với những kỳ vọng của 

người đó (Kotler & Armstrong, 1994). 

Nhiều nghiên cứu về sự thoả mãn của KH trong các ngành dịch vụ đều kết luận rằng chất 

lượng dịch vụ và sự thoả mãn là hai khái niệm được phân biệt. Theo quan điểm của (Oliver, 1993), 

chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến mức độ thoả mãn của KH. Còn theo (Cronin Jr & Taylor, 1994), 

cảm nhận chất lượng dịch vụ dẫn đến sự thoả mãn của KH. (Spreng & Mackoy, 1996) cũng chỉ ra 

rằng chất lượng dịch vụ là tiền đề của sự thoả mãn KH, ngoài ra yếu tố giả cả cũng cần được xem 

xét khi nghiên cứu sự thoả mãn của KH. 

2.1.2. Chất lượng dịch vụ thương mại điện tử  

Theo (Zeithaml, Parasuraman, & Malhotra, 2002) đã xây dựng thang đo e-SERVQUAL nhằm 

đo lường CLDV trực tuyến được cảm nhận bởi KH. Thang đo này bao gồm bảy nhân tố: 1- tính 

hiệu quả, 2- sự tin tưởng, 3- khả năng hoàn thành, 4- tính bảo mật, 5- sự phản hồi, 6- bồi thường và 

7- liên lạc.  

(Lee & Lin, 2005) đã phát triển một mô hình để kiểm tra mối quan hệ giữa CLDV TMĐT và 

CLDV tổng thể, giữa SHL của KH và ý định mua hàng. Nghiên cứu này đã chỉ ra CLDV TMĐT: 1 

- thiết kế trang website, 2 - độ tin cậy, 3 - sự phản hồi và 4 - sự tin tưởng. 

Theo nghiên cứu của (Li & Suomi, 2009), nhóm nghiên cứu đã đề xuất thang đo 8 khía cạnh 

nhằm đo CLDV TMĐT dựa trên thang đo e-SERVQUAL: 1 - thiết kế trang Web, 2 - độ tin cậy, 3 - 

sự hoàn thành, 4 - bảo mật, 5 - tính phản hồi, 6 - tính cá nhân, 7 - thông tin và 8 - sự đồng cảm. 

Theo tác giả, nghiên cứu về CLDV TMĐT đã được tiến hành trong bối cảnh khác nhau. Trong đó, 

bao gồm CLDV điện tử, CLDV bán lẻ trực tuyến, CLDV mua sắm trực tuyến và CLDV tài chính 

trực tuyến. Đa số các nghiên cứu trên đều kế thừa các nhân tố trong thang đo SERVQUAL, đồng 

thời kết hợp với một số nhân tố chất lượng website.  

(Phương, 2012) trong nghiên cứu của mình đã đưa ra các nhân tố: thông tin về công ty và sản 

phẩm, sự dễ sử dụng cảm nhận, rủi ro cảm nhận, lợi ích cảm nhận, kinh nghiệm mua hàng và ý định 

mua sắm trực tuyến để đo lường CLDV TMĐT qua mua sắm trực tuyến. 

(Giao, 2017) đã chỉ ra rằng tính hiệu quả, tính đáp ứng, tính tin cậy, sự đảm bảo, chất lượng 

trang Web, dễ sử dụng nhằm lượng hóa CLDV TMĐT khi nghiên cứu. Theo nghiên cứu của (Ngân, 

2017) có 5 nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ TMĐT: Nghiên cứu tại 3 nhà bán lẻ trực tuyến: 

Lazada, Tiki và Sendo đó là 1- tính hiệu quả, 2 – mức độ cam kết, 3- sự tin cậy, 4- bảo mật và 5- sự 

phản hồi.  

Nghiên cứu của (Moriset, 2018) đã mở rộng kiến thức liên quan đến các khía cạnh CLDV 

trong bối cảnh TMĐT, từ nhiều quan điểm khác nhau của hai nhóm: người mua và người không 

mua dịch vụ Internet. Nghiên cứu này đã đưa ra sáu đặc điểm CLDV chính đã được chỉ ra bởi người 

mua dịch vụ Internet, đó là: 1 - độ tin cậy, 2 - sự truy cập, 3 - tính dễ sử dụng, 4 - sự cá nhân hóa, 5 

- tính bảo mật và 6 - sự uy tín.  

Nghiên cứu của (Dung & Trang, 2020) có 8 nhân tố chất lượng dịch vụ TMĐT B2C với SHL 

của KH tại Việt Nam là: 1- thiết kế Website, 2- sự tin cậy, 3 - sự hoàn thành, 4 - tính bảo mật, 5 - sự 

phản hồi, 6 - cá nhân hóa, 7 - thông tin và 8 - sự đồng cảm.  

Còn theo nghiên cứu của (Giao & Vy, 2020) có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của KH 

tại sàn TMĐT Sendo.vn: 1 - độ tin cậy, 2 - dịch vụ khách hàng, 3 - thiết kế trang web và 4 - độ an 

toàn.  
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2.1.3. Thương mại điện tử 

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), “Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, 

quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng 

được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hóa 

thông qua mạng Internet”. 

Theo Ủy ban TMĐT của Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) định 

nghĩa: “Thương mại điện tử liên quan đến các giao dịch thương mại trao đổi hàng hóa và dịch vụ 

giữa các nhóm (cá nhân) mang tính điện tử chủ yếu thông qua các hệ thống có nền tảng dựa trên 

Internet. “Các kỹ thuật thông tin liên lạc có thể là email, EDI, Internet và Extranet có thể được dùng 

để hỗ trợ TMĐT. 

Theo Ủy ban Châu Âu: “Thương mại điện tử có thể định nghĩa chung là sự mua bán, trao đổi 

hàng hóa hay dịch vụ giữa các doanh nghiệp, gia đình, cá nhân, tổ chức tư nhân bằng các giao dịch 

điện tử thông qua mạng Internet hay các mạng máy tính trung gian (thông tin liên lạc trực tuyến). 

Thuật ngữ bao gồm việc đặt hàng và dịch vụ thông qua mạng máy tính, nhưng thanh toán và quá 

trình vận chuyển hàng hay dịch vụ cuối cùng cũng có thể thực hiện trực tuyến bằng phương pháp 

thủ công.” 

Tóm lại, TMĐT chỉ xảy ra trong môi trường kinh doanh mạng Internet và các phương tiện 

điện tử giữa các nhóm (cá nhân) với nhau thông qua các công cụ, kỹ thuật và công nghệ điện tử. 

Ngoài ra, theo nghiên cứu tại đại học Texas, các học giả cho rằng TMĐT và kinh doanh điện tử đều 

bị bao hàm bởi nền kinh tế Internet (Tuấn, 2020). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng: 

+ Thứ nhất, nghiên cứu định tính, tác giả thực hiện vào tháng 10 năm 2022 thông qua phỏng 

vấn chuyên sâu với 20 KH (trong đó có 10 nữ và 10 nam) tại Bình Dương, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí 

Minh. Trong đó, 20 KH này được lựa chọn khi đã từng mua sắm trực tuyến trên 6 website TMĐT 

mà tác đã chọn (Shopee VN, Thế giới di động, FPT Shop, Lazada VN, Điện máy xanh, Tiki). Sáu 

website này được tác giả lựa chọn do có lượng truy cập nhiều nhất, thông tin này được Hệ thống 

Giám sát và Phân tích thông tin trên môi trường mạng (Reputa) cho biết trong báo cáo ngành 

TMĐT tháng 9/2022 vừa công bố (Tiến, 2022). Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 30 phút với 20 KH ở 

độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi. Mục tiêu của quá trình phỏng vấn chuyên sâu là xem xét mức độ phù 

hợp của bảng hỏi với nền tảng TMĐT và cảm nhận của KH tại VN. Sau khi phỏng vấn tác giả đã 

nhận được sự góp ý của KH. Từ đó tác giả đã điều chỉnh và hoàn thiện bảng hỏi. Bảng hỏi gồm hai 

phần sau: Phần một được tác giả thiết kế bao gồm các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân về 

KH như độ tuổi, giới tính, thu nhập, học vấn, công việc hiện tại, trang Web TMĐT thường xuyên sử 

dụng nhất, tần suất mua hàng, mặt hàng mua sắm và hình thức mua sắm. Phần hai được tác giả thiết 

kế để ước lượng CLDV TMĐT, bao gồm 25 câu hỏi và được tác giả chia thành hai nhóm. Nhóm 

một, gồm các câu hỏi về CLDV TMĐT bao gồm 6 nhân tố chính:  (1) tính hiệu quả (4 câu hỏi), (2) 

mức độ tin cậy (4 câu hỏi), (3) sự cam kết (4 câu hỏi), (4) thiết kế trang web (5 câu hỏi), (5) dịch vụ 

KH (3 câu hỏi) và (6) mức độ an toàn (3 câu hỏi). Nhóm hai, gồm 2 câu hỏi về SHL của KH về 

CLDV TMĐT.  

+ Thứ hai, nghiên cứu định lượng, tác giả sử dụng thang đo likert 5 mức độ, trong đó: 1 = rất 

không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = bình thường, 4 = đồng ý, 5 = hoàn toàn đồng ý để lượng hóa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Texas
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%81n_kinh_t%E1%BA%BF_Internet
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CLDV TMĐT và SHL của KH khi mua sắm tại 6 website. Bảng câu hỏi được tác giả đưa lên các 

trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo và gửi qua thư điện tử kèm theo lời mời tham gia nghiên 

cứu và giúp nhân rộng đến bạn bè KH tại VN.  

Nghiên cứu này được tác giả áp dụng phương thức chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập dữ liệu 

sơ cấp. Theo nghiên cứu của (Hung, 2019) thì số mẫu tối thiểu sẽ là 50 + 8P (trong đó P là số biến 

độc lập), trong nghiên cứu này bao gồm 6 nhân tố độc lập với nhau và 23 biến quan sát nên lượng 

mẫu tối thiểu cần thiết cho nghiên cứu này là từ 234 mẫu trở lên.  

2.2.2. Mô hình và các giả thiết nghiên cứu 

Tác giả đã kế thừa thang đo của các tác giả trong phần cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ 

TMĐT đã nêu vì thấy một số nghiên cứu đã được thực hiện tại Việt Nam và cho ra kết quả có ý 

nghĩa thống kê. Mặc dù các tác giả trước đưa ra rất nhiều nhân tố trong mô hình nghiên cứu nhưng 

tác giả chỉ chọn và đưa vào bài nghiên cứu 6 nhân tố vì chúng được sử dụng nhiều nhất và có mức 

độ tác động mạnh đến SHL của KH trong các nghiên cứu trước cũng như 20 KH được phỏng vấn 

chuyên sâu đánh giá là có tác động nhiều nhất đến SHL của KH. Vậy 6 nhân tố trong mô hình đó là: 

(1) tính hiệu quả, (2) mức độ tin cậy, (3) sự cam kết, (4) thiết kế trang web, (5) dịch vụ khách hàng 

và (6) mức độ an toàn.  

BẢNG 1: CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN PHỤ 

THUỘC 

Ký hiệu Tên giả thiết 

TÁC ĐỘNG 

Đồng biến (+)/ 

Nghịch biến (-) 

H1 Tính hiệu quả có tác động đồng biến đến SHL của KH + 

H2 Mức độ tin cậy có tác động đồng biến đến SHL của KH + 

H3 Sự cam kết có tác động đồng biến đến SHL của KH + 

H4 Thiết kế trang Web có tác động đồng biến đến SHL của KH + 

H5 Dịch vụ KH có tác động đồng biến đến SHL của KH + 

H6 Mức độ an toàn có tác động đồng biến đến SHL của KH + 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha 

Kết quả phân tích thể hiện qua bảng 2 dưới đây cho thấy tất cả các thang đo đều có hệ số 

Cronbach’ Alpha từ 0.7 đến 0.8, như vậy thang đo có độ tin cậy tốt (Hung, 2019). Và tất cả các biến 

quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng nhỏ nhất là trên 0.3, điều này cho thấy tất cả các biến 

quan sát này đều cần thiết trong mô hình nghiên cứu. Tiếp theo tác giả sử dụng cho phân tích nhân 

tố khám phá EFA. 
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BẢNG 2: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BIẾN ĐỘC LẬP 

STT Thang đo 
Ký 

hiệu 

Số biến 

quan sát 

Crobach’s 

Alpha 

Hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ nhất 

1 Hiệu quả HQ 4 0.745 0.541 

2 Mức độ tin cậy TC 4 0.849 0.629 

3 Sự cam kết CK 4 0.824 0.548 

4 Thiết kế trang Web TK 5 0.720 0.345 

5 Dịch vụ khách hàng DV 3 0.747 0.399 

6 Mức độ an toàn AT 3 0.749 0.431 

Nguồn: Tác giả dùng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu 

BẢNG 3: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA BIẾN PHỤ THUỘC  

STT Thang đo Ký hiệu 
Số biến 

quan sát 

Crobach’s 

Alpha 

Hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ nhất 

1 
Sự hài lòng của 

khách hàng 
HL 2 0.732 0.578 

Nguồn: Tác giả dùng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu 

3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA  

Từ 6 nhân tố trong thang đo, tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA, với cỡ mẫu là 

299 mẫu thì hệ số tải nhân tố đều ≥ 0.5, phù hợp. Kết quả hệ số KMO = 0.832 (giữa 0.5 và 1) với 

mức ý nghĩa Sig = 0.000 < 0.05, cho thấy các biến quan sát thuộc cùng một nhân tố là phù hợp. 

Đồng thời tổng phương sai trích là 61.234% > 50% cho thấy 6 nhân tố này giải thích 61.234% sự 

biến thiên của tập dữ liệu và giá trị Eigenvalue đều ≥ 1 đủ tiêu chuẩn phân tích nhân tố.  

BẢNG 4: KẾT QUẢ EFA CỦA THANG ĐO CÁC NHÂN TỐ  

Biến quan 

sát độc lập 
Hệ số tải nhân tố 

 1 2 3 4 5 6 

HQ2 0.858      

HQ3 0.852      

HQ1 0.849      

HQ4 0.810      

TC1  0.798     

TC4  0.766     

TC2  0.663     

TC3  0.749     

CK3   0.753    

CK4   0.798    

CK2   0.897    

CK1   0.778    

TK1    0.872   
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Biến quan 

sát độc lập 
Hệ số tải nhân tố 

 1 2 3 4 5 6 

TK2    0.891   

TK3    0.820   

TK4    0.841   

TK5    0.790   

DV2     0.791  

DV1     0.674  

DV3     0.794  

AT2      0.761 

AT3      0.651 

AT1      0.742 

Nguồn: Tác giả dùng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu 

3.3. Phân tích hồi quy và kiểm định giả thiết nghiên cứu 

Qua kết quả bảng 5 cho thấy R
2
 hiệu chỉnh là 0.642, nghĩa là 64.2% sự biến thiên của sự hài 

lòng (HL) được giải thích bởi sự biến thiên của 6 nhóm biến độc lập. Ngoài ra kiểm định Durbin – 

Watson có d = 1.438 (1 < d < 3) cho thấy mô hình không có tương quan giữa các phần dư. Giá trị F 

là 42.213 có hệ số Sig. là 0.000 < 0.05, ta kết luận mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập 

dữ liệu và có thể sử dụng được. Phương trình hồi quy được thể hiện như sau: HL = - 1.490 + 

0.593*HQ + 0.421*TC + 0.214*CK + 0.330*TK + 0.208*DV + 0.367*AT. 

BẢNG 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY  

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn 

hóa 

Hệ số 

chuẩn 

hóa 
Giá trị t 

Mức ý 

nghĩa Sig. 

Thống kê đa cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta 

Độ chấp 

nhận 

biến 

Hệ số phóng 

đại phương 

sai VIF 

1 Hằng số - 1.490 0.521  2.191 0.001   

HQ 0.593 0.045 0.580 12.566 0.001 0.930 1.075 

TC 0.421 0.002 0.413 9.495 0.034 0.934 1.071 

CK 0.214 0.035 0.208 7.678 0.022 0.922 1.085 

TK 0.330 0.076 0.324 8.011 0.025 0.955 1.047 

DV 0.208 0.068 0.196 7.233 0.011 0.961 1.041 

AT 0.367 0.053 0.344 8.234 0.037 0.911 1.098 

  R
2
 hiệu chỉnh: 0.642 

Thống kê Durbin-Watson: 1.438 

Thống kê F (ANOVA): 42.213 

Mức ý nghĩa (Sig. của ANOVA): 0.000 

Nguồn: Tác giả dùng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu 
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Kiểm định giả thiết nghiên cứu: theo kết quả ở bảng 5 chỉ ra rằng cả 6 nhân tố trong mô 

hình đều có tác động mạnh đến SHL của KH. Mối quan hệ đều là đồng biến và có ý nghĩa thống kê, 

mạnh nhất là nhân tố tính hiệu quả.  

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá và đo lường mức độ tác động của các 

nhân tố chất lượng dịch vụ TMĐT đến SHL của KH. Nghiên cứu được tiến hành thông qua phương 

pháp nghiên cứu hỗn hợp định tính và định lượng với số mẫu hợp lệ thu được là 299 mẫu. 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng có 6 nhân tố trong thang đo CLDV TMĐT tác động đồng biến 

mạnh và có ý nghĩa thống kê đến SHL của KH bao gồm tính hiệu quả, mức độ tin cậy, sự cam kết, 

thiết kế trang web, dịch vụ KH và mức độ an toàn.  

4.2. Hàm ý quản trị 

Vế nhân tố tính hiệu quả:  

Tính hiệu quả được đánh giá là có tác động mạnh nhất đến SHL của KH đối với CLDV 

TMĐT. Các yếu tố của tính hiệu quả bao gồm trên trang Web này, dễ dàng tìm thấy những gì mà 

KH cần tìm kiếm, dễ dàng truy cập đến bất cứ vị trí nào trên trang Web, thông tin trên trang Web 

này được tổ chức tốt, trang Web này dễ dàng sử dụng. Do đó các doanh nghiệp TMĐT cần tối ưu 

hóa tính năng tìm kiếm bằng cách bố trí sản phẩm kèm theo tích hợp tính năng lọc sản phẩm, cũng 

như có những gợi ý về sản phẩm tương tự cùng đáp ứng nhu cầu. Thiết lập hướng dẫn cách sử dụng 

cụ thể có thể dưới dạng video ngắn tại mỗi thao tác khi sử dụng những lần đầu.  

Vế nhân tố mức độ tin cậy:  

Mức độ tin cậy được đánh giá là có tác động mạnh thứ hai đến SHL của KH đối với CLDV 

TMĐT. Các yếu tố của mức độ tin cậy bao gồm trang Web có chính sách bảo mật an toàn, trang 

Web có chính sách đảm bảo quyền riêng tư KH, trang Web có đầy đủ thông tin của công ty, hình 

ảnh các thương hiệu luôn luôn thể hiện trên trang Web. Như vậy công ty nên chú trọng đến vấn đề 

bảo mật, thường xuyên kiểm tra an ninh mạng để tránh trường hợp kẻ gian tấn công lấy cắp thông 

tin KH. Bên cạnh đó, cần đưa đầy đủ hình ảnh thương hiệu lên web để KH tin tưởng và sử dụng 

dịch vụ TMĐT nhiều hơn. Cần nâng cao niềm tin người dùng bằng cách loại bỏ hàng giả, hàng kém 

chất lượng qua thiết lập quy định và kiểm soát nghiêm thông tin nguồn gốc, nhãn mác, thông tin mô 

tả sản phẩm khác. Thực hiện đúng các chính sách đã cam kết kèm với truyền thông để người dùng 

hiểu về những chính sách, quy định và hoạt động bảo mật đó.  

Vế nhân tố mức độ an toàn:  

Mức độ an toàn được đánh giá là có tác động mạnh thứ ba đến SHL của KH đối với CLDV 

TMĐT. Các yếu tố của mức độ an toàn bao gồm bảo vệ thông tin về hành vi tìm kiếm của KH trên 

trang Web, KH cảm thấy an toàn khi thực hiện giao dịch tại trang Web này, trang Web có đầy đủ 

tính năng bảo đảm sự an toàn và bảo mật. Để hoạt động TMĐT tại VN hiệu quả hơn, đồng thời giúp 

người tiêu dùng tối ưu hóa giao dịch và SHL về CLDV TMĐT thì về phía nhà nước cần có thêm 

các quy định pháp luật nhằm quản lý CLDV TMĐT và tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp 

đầu tư vào lĩnh vực TMĐT. Hơn nữa, cần đưa ra các chế tài cụ thể để giải quyết tranh chấp giữa 

doanh nghiệp với người tiêu dùng nhằm nâng cao sự tin cậy và an toàn đối với KH. Bên cạnh đó, 

nhà nước cần phải đưa ra các tiêu chuẩn khung để đánh giá chất lượng doanh nghiệp tham gia 

TMĐT càng rõ ràng, chi tiết và công bố công khai minh bạch để người tiêu dùng có cơ sở tham 

khảo, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp hơn khi tham gia vào TMĐT.  
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Vế nhân tố thiết kế trang web:  

Thiết kế trang web được đánh giá là có tác động mạnh thứ tư đến SHL của KH đối với CLDV 

TMĐT. Các yếu tố của thiết kế trang web bao gồm trang Web cung cấp đầy đủ thông tin KH cần, 

trang Web không làm KH mất nhiều thời gian  giao dịch, rất nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành 

một giao dịch qua Web, mức độ cá nhân hoá của trang Web là phù hợp, trang Web có một danh 

mục sản phẩm tốt. Doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao tính cá nhân hóa để KH có cảm giác mình 

được quan tâm đặc biệt, xây dựng chiến lược mua sắm đi kèm với giải trí (tổ chức chương trình ca 

nhạc, tích hợp trò chơi trên sàn TMĐT,…). Cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng sàn TMĐT, phải 

đảm bảo hệ thống phần cứng có cấu hình đủ mạnh, cần kết nối Internet với cáp quang quốc tế hay 

băng thông rộng, cần tạo những thiết kế đơn giản dễ tiếp cận giúp KH dễ dàng sử dụng.  

Vế nhân tố sự cam kết:  

Sự cam kết được đánh giá là có tác động mạnh thứ năm đến SHL của KH đối với CLDV 

TMĐT. Các yếu tố của sự cam kết bao gồm luôn cung cấp các sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất theo 

yêu cầu của KH, cung cấp dịch vụ nhanh chóng dựa trên thời gian đã cam kết, luôn thể hiện đúng 

sự thật về dịch vụ của công ty, luôn thực hiện đúng cam kết về dịch vụ cung cấp. Công ty phải đảm 

bảo sự cam kết của mình với KH, nên có chính sách hoàn tiền hay một quy định cụ thể để cho 

khách hàng yên tâm khi công ty không thực hiện đúng như cam kết. 

Vế nhân tố dịch vụ khách hàng:  

Dịch vụ KH được đánh giá là có tác động mạnh thứ sáu đến SHL của KH đối với CLDV 

TMĐT. Các yếu tố của dịch vụ khách hàng bao gồm công ty rất thiện chí và sẵn sàng phản hồi yêu 

cầu của KH, khi gặp một vấn đề gì đó, công ty thể hiện sự quan tâm mong muốn giải quyết vấn đề 

đó, các thắc mắc được giải đáp nhanh chóng. Đặc biệt cần tập huấn đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên 

nghiệp khi xảy ra thắc mắc hay khiếu nại của người tiêu dùng thì nhân viên có thể nhanh chóng giải 

quyết với thái độ đồng cảm và chia sẻ.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢNG CÁO TRÊN TIKTOK  

TỚI Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Võ Chiêu Vy
1
 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khám phá các yếu tố ảnh hưởng của quảng 

cáo tới ý định mua của người tiêu dùng trên mạng xã hội TikTok, được thực hiện qua hai bước định 

tính và định lượng. Nghiên cứu định lượng chính thức thông qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi với 

một mẫu thu thập theo phương pháp thuận tiện gồm 382 người sử dụng mạng TikTok tại TPHCM. 

Dữ liệu được sử dụng để đánh giá thang đo và kiểm định các giả thuyết. Phân tích hệ số Cronbach 

Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui được sử dụng trong phần này. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy có năm yếu tố của quảng cáo qua mạng xã hội TikTok ảnh hưởng đến ý 

định mua sắm của người tiêu dùng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất 

góp phần giúp các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả quảng cáo qua mạng xã hội TikTok. 

Từ khóa: TikTok, mạng xã hội, người tiêu dùng, quảng cáo, ý định mua. 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, mạng xã hội gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của nhiều 

người. Với lượng người dùng đông đảo, tính tương tác cao, mạng xã hội không chỉ có khả năng kết 

nối mà còn là môi trường lý tưởng cho hoạt động quảng cáo và tiếp thị. Trước đây, quảng cáo được 

giới hạn trên các phương tiện truyền thống như tivi, radio, tạp chí… Tuy nhiên, nhờ vào sự phát 

triển nhanh chóng của công nghệ thông tin trên toàn thế giới như hiện nay, các doanh nghiệp ngày 

càng có nhiều sự lựa chọn để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thu hút khách hàng tiềm năng lớn hơn 

một cách dễ dàng. Có thể nói, việc quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, 

Instagram, TikTok…là một trong những kỹ thuật xúc tiến phổ biến nhất của hoạt động chiêu thị 

trong thế giới kinh doanh. Đây được xem là một cơ hội tuyệt vời và đầy tiềm năng cho các doanh 

nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu của mình. 

TikTok, còn có tên gọi khác ở thị trường Trung Quốc là Douyin, được ByteDance ra mắt tại 

Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 9 năm 2016, ban đầu ứng dụng có tên là A.me, trước khi đổi tên 

thành Douyin vào tháng 12 năm 2016 (Theo Wikipedia, 2022). Trong vòng 1 năm kể từ khi được ra 

mắt, nền tảng video ngắn đã có 100 triệu người dùng, với hơn một tỷ lượt xem video mỗi ngày. Vào 

tháng 9 năm 2021, TikTok báo cáo rằng nền tảng này đã đạt mốc 1 tỷ người dùng với khoản doanh 

thu từ quảng cáo là khoảng 4 tỷ USD. 

Lượng khách hàng tiếp cận TikTok ngày một tăng, thời gian khách hàng sử dụng TikTok 

ngày càng nhiều. Đây là cơ hội để các nhà quảng cáo, các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của 

mình đến với người tiêu dùng thông qua hình thức quảng cáo trên TikTok. Đã có rất nhiều doanh 

nghiệp Việt Nam nắm       bắt kịp thời và quảng cáo hiệu quả trên TikTok. Quảng cáo TikTok là nơi 

sức mạnh của TikTok trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong việc tạo ra doanh thu cho công việc kinh 

doanh. 

 

Thế nhưng, cũng trong thời kì bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, hằng ngày người tiêu dùng 

                                                           
1
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trực tuyến phải tiếp cận với quá nhiều thông tin. Khi thấy quảng cáo không thật sự cần thiết cho 

mình thì người tiêu dùng sẽ bỏ qua hoặc có thể cho rằng đó chỉ là những thông tin ảo không đáng 

tin cậy. Nhiều loại quảng cáo cũng gây ra những bức xúc cho người dùng, họ cảm thấy không thoải 

mái, thậm chí khó chịu với những nội dung quảng cáo không đúng nhu cầu, không hấp dẫn, thường 

xuyên xuất hiện khi họ đang sử dụng TikTok. Chính vì thế bài nghiên cứu này mục đích        xác 

định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng TP.HCM đối với quảng cáo trực 

tuyến trên TikTok và làm cơ sở cho những gợi ý về chính sách trong kinh doanh đối với những nhà 

quản trị marketing. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Mạng xã hội video TikTok 

Giới thiệu 

TikTok là mạng xã hội video ngắn (Short-form Video Social Networks) thuộc ByteDance, là 

một công ty công nghệ internet đa quốc gia có trụ sở chính tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. 

Về bản chất, TikTok khác biệt hoàn toàn với các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn, Instagram, 

Facebook hay thậm chí là mạng xã hội video YouTube. Trong khi LinkedIn tập trung vào yếu tố 

chuyên nghiệp và việc làm, Instagram tập trung vào việc chia sẻ hình ảnh hay Facebook dùng để kết 

nối xã hội nói chung, TikTok là nền tảng giải trí thông qua các đoạn video ngắn dành cho đối tượng 

chính là Gen Z.  

 TikTok được thiết kế riêng biệt chuуên dùng cho điện thoại di động nên bản chất của TikTok 

là một ứng dụng trên điện thoại. Nó giúp cho ᴠiệc chia ѕẻ ᴠideo trên điện thoại trở nên ᴠô cùng 

nhanh chóng, dễ dàng ᴠà tiện lợi. Khi nói đến TikTok, một trong những tính năng đáng chú ý nhất 

của nền tảng này là khả năng tạo video với nhiều hiệu ứng (effect) và mẫu có sẵn (templates) khác 

nhau. Thay vì chủ yếu là chọn hình ảnh hoặc video có sẵn từ thư viện sau đó đăng bài trên 

Facebook và LinkedIn, đa số người dùng TikTok sử dụng các công cụ chỉnh sửa trong ứng dụng để 

tạo và tuỳ chỉnh video. Người dùng cũng có thể tuỳ chỉnh tốc độ, thêm âm thanh, hay sử dụng chính 

camera trên điện thoại để tạo video. TikTok là một nơi tuуệt ᴠời để học hỏi ᴠà giao lưu ᴠới bạn bè, 

gia đình, đồng nghiệp ᴠà những người dùng cùng ѕở thích. Chính vì vậy TikTok trở thành công cụ 

tuуệt ᴠời để quảng bá ᴠà marketing ѕản phẩm cho doanh nghiệp. 

Tik Tok tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành ứng dụng phổ biến, nhất là trong giới trẻ. Thống 

kê cho thấy, tỷ lệ người dùng ứng dụng này tăng từ 34% (năm 2020) lên 53% (năm 2021); thời 

lượng sử dụng ứng dụng này tăng lên gấp đôi, từ 4% lên 8% trong năm 2021. Ở Việt Nam, Tik 

Tok có khoảng 13 triệu người dùng TikTok hoạt động mỗi tháng. Và mỗi người sử dụng trung bình 

lướt TikTok khoảng 30 phút/ngày. Tại Việt Nam, TikTok là ứng dụng có mức tăng trưởng tốt nhất 

khi tỷ lệ người dùng đang sử dụng tăng từ 49% lên 62%. Lượng người dùng ứng dụng này hàng 

ngày là 74%, tăng lên 8% so với trước đó. Mức độ yêu thích của TikTok tăng lên mạnh, từ 5% lên 

14%, tương đương với mức độ phổ biến tăng lên thời gian qua. Người dùng TikTok tập trung cao ở 

độ tuổi từ 18 – dưới 30 tuổi. Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng TikTok là một công cụ kinh doanh 

quan trọng đối với doanh nghiệp. 

Quảng cáo trực tuyến trên TikTok 

Quảng cáo trên Tik Tok là hình thức quảng cáo video dạng được tài trợ trên ứng dụng video 

TikTok. Khi người dùng lướt xem video trên nền tảng này, quảng cáo sẽ được ưu tiên hiển thị dạng 

video, ở cuối video sẽ là một nút kêu gọi hành động bất kỳ. Và khi người dùng nhấp vào chúng, sẽ 

https://marketingtrips.com/social/tiktok-la-gi-thau-hieu-mang-xa-hoi-video-tiktok/
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chuyển hướng đến một trang đích bất kỳ, có thể là link web, hay trang cài đặt một ứng dụng nào đó. 

Nếu so với những kênh quảng cáo online phổ biến khác như: Facebook Ads, Google Ads, 

Zalo Ads, Cốc Cốc Ads, hay Youtube Ads…. thì cơ bản những kênh quảng cáo trên đều đang ở 

trong trạng thái bão hòa, tức là lượng khách hàng đã đạt ngưỡng. Tuy nhiên số lượng người kinh 

doanh, số người chạy quảng cáo vẫn không ngừng tăng lên, điều này dẫn đến việc giá quảng cáo 

tăng, lượng khách hàng giảm, hiệu quả quảng cáo cũng giảm. Với TikTok Ads thì lại khác, đây là 

nền tảng mới, chưa có nhiều nhà quảng cáo tham gia quảng cáo trên đây, lượng khách hàng tiềm 

năng nhiều, mới, và nhu cầu mua sắm cao. Các doanh nghiệp sử dụng TikTok Ads thì sẽ đem lại cơ 

hội quảng cáo giá tốt, tiếp cận nhiều khách hàng và hiệu quả. 

Tiktok hấp dẫn người dùng bởi một nền tảng giải trí dễ sử dụng và phù hợp nhiều đối tượng. 

Việc tạo video cực kỳ dễ dàng cho dù người dùng là nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Chính điều này 

đã tạo nên trào lưu sử dụng nền tảng này trên toàn cầu. Trong xu thế quảng cáo đa kênh hiện nay, 

TikTok có nhiều loại hình quảng cáo để cá nhân hay doanh nghiệp lựa chọn: 

- Tiktok In-feed (Hình thức quảng cáo phù hợp với ngân sách thấp - vừa): trong các hình thức 

quảng cáo trên TikTok, In-feed là hình thức quảng cáo tiết kiệm nhất. Vì thế, nó thích hợp cho Cá 

nhân/Doanh nghiệp có ngân sách quảng cáo hạn chế. 

- Brand Takeover (Hình thức quảng cáo TikTok dành cho ngân sách cao - rất cao): hình thức 

quảng cáo TikTok Brand Takeover yêu cầu doanh nghiệp muốn chạy quảng cáo phải có ngân sách 

lớn. Đây là 1 trong các yếu tố khiến TikTok không cho phép được setup trực tiếp từ tài khoản quảng 

cáo cá nhân, mà phải liên hệ đơn vị đối tác hoặc kết nối trực tiếp với TikTok nếu muốn sử dụng. 

- TikTok Hashtag Challenge: là dạng quảng cáo nâng cao độ nhận diện thương hiệu hiệu quả. 

Vậy nhưng nó không thực sự mang lại nhiều chuyển đổi trực tiếp. Doanh nghiệp có thể hợp tác với 

Người gây ảnh hưởng (Influencers) để tăng khả năng hiệu ứng lan truyền cho video Challenge và 

thương hiệu. Tuy nhiên, đây là một trong các hình thức quảng cáo TikTok cần ngân sách cao và có 

thể phát sinh chi phí. 

- TikTok TopView: TopView thu hút sự chú ý của người dùng TikTok ngay khi họ mở ứng 

dụng. Sau 3 giây người dùng được phép bấm "Bỏ qua quảng cáo". TopView được hiển thị 100% và 

đảm bảo hàng triệu lượt xem trong 24 giờ. Từ đó, nó mang lại kết quả tương tác và nhận thức 

thương hiệu vượt trội. Cũng vì thế, doanh nghiệp muốn chạy hình thức này phải có ngân sách quảng 

cáo rất cao. 

- TikTok Branded Effect: Hiệu ứng thương hiệu sáng tạo là định dạng Quảng cáo TikTok khai 

phá tiềm năng sáng tạo của thương hiệu thông qua các nhãn dán, bộ lọc và các hiệu ứng 2D, 3D, 

AR được thiết kế riêng. Nó kết nối thương hiệu liền mạch hơn qua những khoảnh khắc đáng nhớ 

với người dùng. 

2.1.2. Ý định mua 

Ý định mua hàng có thể được đo bằng mong đợi mua sắm và sự xem xét của người tiêu dùng 

về mặt hàng, dịch vụ đó (Laroche, Kim and Zhou, 1996). Ý định mua được ảnh hưởng bởi mức độ 

mà cá nhân có thái độ tích cực đối với hành vi, nhận thức kiểm soát hành vi và chuẩn chủ quan. 

“Quá trình mua của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa, xã hội, cá nhân và đặc 

điểm tâm lý” (Kotler và cộng sự, 2005). 

Theo Solomon (2014), ý định là một nhân tố thể hiện khả năng thực hiện hành vi trong tương 

lai của một cá nhân. Ý định mua hàng là một giai đoạn trong các giai đoạn hành vi của khách hàng 

và là tiền đề quan trọng để dẫn đến quyết định mua hàng (Kotler, 2009). Ý định mua hàng có thể 
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được đo bằng mong đợi mua sắm và sự xem xét của người tiêu dùng về mặt hàng, dịch vụ đó 

(Laroche và cộng sự, 1996). Ý định mua hàng của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

thông tin, ứng dụng giải trí, độ tin cậy và sự kích thích (Zernigah và Sohail, 2012). Khi thông tin 

tràn ngập và không thống nhất trên internet, các nội dung của marketing muốn được lan tỏa cần 

phải có sự thu hút và cung cấp cho người xem một lý do để chia sẻ, lan truyền (Ho và Dempsey, 

2010). Alsamydai (2016) đã khẳng định ý định mua hàng được thúc đẩy bởi những quảng cáo lan 

truyền liên quan tới các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng hoặc bất kỳ thứ gì khác 

2.1.3. Tính thông tin 

Quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin.   Một trong những mục tiêu 

của quảng cáo là thông báo cho khách hàng về sản phẩm mới hoặc đặc tính mới của sản phẩm hiện 

hữu hoặc sự thay đổi về giá sản phẩm. Theo Ducoffe (1996) thì yếu tố thông tin là yếu tố quan 

trọng đối với quảng cáo trên Internet. Khách hàng tiềm năng thường đòi hỏi các thông tin bổ sung 

cho sản phẩm mà họ có nhu cầu.  

Người tiêu dùng có xu hướng đánh giá nhanh chóng các thông tin họ nhận được, vì thế các 

thông tin cung cấp cần phải ngắn gọn, súc tích (Kaasinen, 2003). Các nghiên cứu của Ducoffe 

(1996), T. D. Nguyen và cộng sự (2013) đều kết luận rằng tính thông tin của quảng cáo trực tuyến 

có ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng. Elliot và Speck (2005) chỉ ra cảm nhận về tính 

thông tin có thể giúp khách hàng đưa ra quyết định tốt hơn. Những phát hiện cho rằng những quảng 

cáo với thông tin cụ thể hơn phù hợp với bối cảnh mua sắm hơn sẽ có nhiều khả năng được xử lý và 

sẽ gây ra một phản ứng chủ động. Tầm quan trọng của quảng cáo tới nhu cầu thông tin hiện tại của 

khách hàng sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của họ về giá trị của quảng cáo.  

2.1.4. Tính giải trí 

Quảng cáo có thể được coi như là nguồn gốc của sự hài lòng và giải trí. Người tiêu dùng thích 

và yêu thích hơn khi xem quảng cáo có nhiều yếu tố giải trí và thú vị, càng có nhiều yếu tố hấp dẫn 

càng đem lại thái độ tích cực với quảng cáo. Các quảng cáo có yếu tố thú vị và giải trí thì có thể thu 

hút và duy trì sự chú ý cho khách hàng đến giai đoạn cần và muốn. Mức độ thích thú cao và sự lôi 

cuốn trong quá trình tương tác với các phương tiện truyền thông sẽ ảnh hưởng tích cực trong cảm 

nhận và tâm trạng của người tiêu dùng.  

Nhận thức tính giải trí trong quảng cáo thể hiện qua sự thoải mái và vui vẻ thông qua trải 

nghiệm các kênh truyền thông (Okazaki, 2005). Theo Ducoffe (1996), tính giải trí của quảng cáo 

trực tuyến có thể tác động tích cực đến thái độ của người tiêu dùng. Nghiên cứu của Hoffman, 

Kalsbeek, và Novak (1996) cũng chỉ ra người tiêu dùng càng hài lòng và càng tương tác cao với các 

công cụ tiếp thị truyền thông qua mạng Internet sẽ dẫn tới thái độ tích cực và cải thiện tâm trạng của 

họ. Shavitt, Lowrey, và Haefner (1998) khẳng định tính giải trí cảm nhận được từ quảng cáo có ảnh 

hưởng mạnh đến ý định mua của người tiêu dùng đối với quảng cáo đó. 

2.1.5. Sự tin cậy 

Sự tin cậy được định nghĩa là sự kỳ vọng lạc quan về kết quả của một sự kiện hay hành vi của 

con người hoặc là nhận thức của người tiêu dùng về tính trung thực và khả năng có thể tin tưởng 

của quảng cáo và các nhà quảng cáo nói chung (Bamoriya và cộng sự, 2012). Sự tin tưởng có thể 

liên quan đến sự kỳ vọng của người tiêu dùng rằng các nhà quảng cáo và công ty nên sử dụng thông 

tin cá nhân của người tiêu dùng đúng mục đích, tránh lạm dụng thông tin của người tiêu dùng 

(Phạm Thị Lan Hương và Trần Nguyễn Phương Minh, 2014).  

Người tiêu dùng sẽ không cảm thấy thoải mái về việc lướt các trang mạng xã hội nếu họ 
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không tìm thấy sự đáng tin cậy của các quảng cáo đó. Điều này làm họ do dự khi cung cấp các 

thông tin cá nhân và chỉ mua hàng từ các trang mạng mà họ biết và tin tưởng (Yaakop và cộng sự, 

2013). Sự tin cậy của quảng cáo bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, đặc biệt là bởi uy tín của 

công ty và người đăng tin quảng cáo (Chowdhury và cộng sự, 2006). Sự tin cậy ảnh hưởng trực 

tiếp, tác động tích cực đến thái độ đối với quảng cáo, thái độ đối với thương hiệu và ý định mua 

hàng của người tiêu dùng. 

2.1.6. Giá trị cảm nhận 

Giá trị cảm nhận được xem là giá trị mà người tiêu dùng đã cân nhắc giữa yếu tố về chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ và yếu tố về chi phí tổng thể phải bỏ ra để mua sản phẩm dịch vụ đó 

(Fang, George, Shao, & Wen, 2016), thể hiện thái độ và hành vi của người tiêu dùng khi tiếp tục 

mua một sản phẩm dịch vụ dựa vào sự đánh giá qua trải nghiệm mua trước đó (Chiu, Wang, Fang, 

& Huang, 2014). Cụ thể hơn, Wu, Chen, Chen, và Cheng (2014) cho rằng giá trị cảm nhận là sự 

chênh lệch giữa những lợi ích liên quan mà khách hàng đạt được (chất lượng sản phẩm, mức độ dễ 

dàng mua được sản phẩm) với những thứ khách hàng phải bỏ ra (công sức, tiền bạc, thời gian). Khi 

công ty giúp người tiêu dùng đạt được giá trị cảm nhận cao, họ kỳ vọng ý định tiếp tục mua sản 

phẩm, dịch vụ của người tiêu dùng sẽ cao hơn. Các nghiên cứu trước về giá trị cảm nhận đã chỉ ra 

khuynh hướng tiếp tục chọn mua một sản phẩm, dịch vụ khi người tiêu dùng có giá trị cảm nhận tốt 

(Chiu và cộng sự, 2014).  

2.1.7. Tính tương tác xã hội 

Khả năng tương tác là mức độ tương tác giữa người dùng với các loại   hình quảng cáo. Cho 

và Leckenby (1999), Wu (1999), Sukpanich và Chen (2000) đưa ra khẳng định về tính tương tác 

theo ba nhóm là tương tác “người - người”, “người - thông điệp” và “người - máy tính”. Đối với 

quảng cáo trực tuyến thì Sukpanich và Chen (2000) phân loại sự tương tác làm ba loại là tương tác 

“máy”, “nội dung” và “người”. Mạng xã hội là   nơi môi trường tiềm năng để quảng cáo vì đây 

chính là môi trường mà mức độ tương tác giữa người và người ở mức độ cao nhất, đặc biệt là mạng 

xã hội TikTok.  

So với các phương tiện quảng cáo cũng như các hình thức quảng cáo khác, quảng cáo trực 

tuyến trên mạng cộng đồng có tính tương tác rất cao đối với người tiêu dùng. Một thông điệp quảng 

cáo được gửi lên, ngay lập tức có thể nhận lại được rất nhiều những ý kiến phản hồi từ các thành 

viên cộng đồng.  Từ đây, không còn là truyền thông một chiều từ nhà cung cấp mà là hình thức 

truyền thông đa chiều.  

2.2. Mô hình nghiên cứu 

Tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố của quảng cáo trên TikTok ảnh hưởng đến ý 

định mua của người tiêu dùng tại TPHCM gồm có 5 nhân tố ảnh hưởng như sau: (1). Tính thông 

tin, (2). Tính giải trí, (3). Sự tin cậy, (4). Giá trị cảm nhận, (5). Tính tương tác xã hội. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1: Tính thông tin của quảng cáo trên TikTok có ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu 

dùng. 

H2: Tính giải trí của quảng cáo trên TikTok có ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu 

dùng. 

H3: Sự tin cậy của quảng cáo trên TikTok có ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng. 

H4: Giá trị cảm nhận của quảng cáo trên TikTok có ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu 

dùng. 

H5: Tính tương tác xã hội của quảng cáo trên TikTok có ảnh hưởng đến ý định mua của người 

tiêu dùng. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu định tính được thực hiện chủ yếu bằng việc phỏng vấn những người tiêu 

dùng thường xuyên sử dụng TikTok nhằm xem xét và đánh giá sự phù hợp của các yếu tố tác động 

đến ý định mua của họ đối với quảng cáo trên TikTok mà tác giả đã rút ra từ cơ sở lý thuyết. Căn cứ 

trên nghiên cứu định tính này, bảng câu hỏi đã được hoàn thành và sử dụng cho nghiên cứu định 

lượng. Tất cả các biến quan sát đều sử dụng thang đo Likert 5 bậc với mức độ tương ứng từ 1 – 

hoàn toàn không đồng ý đến 5 – hoàn toàn đồng ý.  

Bảng câu hỏi chính thức bao gồm 27 biến quan sát tương ứng với 6 thang đo thành phần của 

mô hình nghiên cứu. Đối tượng khảo sát là những người tiêu dùng có ý định mua sắm qua ảnh 

hưởng của quảng cáo trên TikTok. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện đã được chọn để phỏng vấn 

trực tiếp người khảo sát. Tổng cộng có 420 bảng khảo sát đã được phát ra, trong đó có 400 bảng 

được thu thập và có 382 bảng hợp lệ.  

Nghiên cứu dùng phần mềm SPSS 20 để kiểm định thang đo và mô hình nghiên cứu. Các 

thang đo được kiểm định bằng phương pháp hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá 

(EFA). Mô hình nghiên cứu được kiểm định thông qua mô hình Linear Regression để đo lường các 

nhân tố ảnh hưởng của quảng cáo trên TikTok đến ý định mua của người tiêu dùng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá bằng kiểm định hệ số CRONBACH ALPHA. 

Kết quả Cronbach Alpha của các thang đo được trình bày ở Bảng 1. Ta có thể thấy, tất cả các 

thang đo đều có hệ số tin cậy Cronbach Alpha khá cao. Cụ thể, Cronbach Alpha của Giá trị cảm 

nhận là 0.799, của tính tương tác xã hội là 0.772, của sự tin cậy là 0.763, của tính thông tin là 0,701, 

Giá trị cảm nhận 

Tính giải trí 

Sự tin cậy 

Ý ĐỊNH MUA CỦA 

NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Tính thông tin 

Tính tương tác xã hội 
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của tính giải trí 0.668 và của biến phụ thuộc ý định mua là 0.646. Hơn nữa các hệ số tương quan 

biến tổng cũng khá cao, các hệ số này đều lớn hơn 0.5. 

Bảng 1: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Thang đo Các biến quan sát Cronbach’s Alpha 

Tính thông tin TT1, TT2, TT3, TT5 (loại TT4) 0,701 

Tính giải trí GT1, GT2, GT4, GT5 (loại GT3) 0,668 

Sự tin cậy TC1, TC2, TC3, TC4 0,763 

Giá trị cảm nhận CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6 0,799 

Tính tương tác xã hội XH1, XH2, XH3, XH4 0,772 

Ý định mua Y1, Y2, Y3 0,646 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Kết quả phân tích EFA có Hệ số Eigenvalue >1, có 6 nhân tố được rút ra giải thích được 

60,473% sự biến thiên của dữ liệu. Kết quả các nhân tố được gom lần cuối như sau: (1). Tính tương 

tác xã hội, (2). Sự tin cậy, (3). Tính thông tin, (4). Giá trị cảm nhận, (5). Tính giải trí. 

Bảng 2: KMO VÀ BARTLETT’S TEST 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .820 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2028.215 

df 153 

Sig. .000 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

3.3. Phân tích mô hình quy tuyến tính đa biến 

Để xem xét mối quan hệ giữa các thành phần với ý định mua của ngưởi tiêu dùng    đối với quảng 

cáo qua TikTok (Y), tác giả sử dụng phương pháp hồi qui bội để kiểm định mô hình nghiên cứu. Sự phù 

hợp của mô hình tuyến tính khi đó được xem xét qua hệ số R
2
 (0 <R

2
≤ 1) và R

2
 điều chỉnh. 

Bảng 3: Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy 

Model Summary
b
 

Mô 

hình 
R R

2
 

R
2
 hiệu 

chỉnh 

Sai số 

chuẩn của 

ước lượng 

Thống kê thay đổi 

Durbin-

Watson 
Hệ số R

2 

sau khi 

đổi 

Hệ số F 

khi đổi 

Bậc tự 

do 1 

Bậc tự 

do 2 

Hệ số Sig. F 

sau khi đổi 

1 .739
a
 .547 .541 .346 .547 90.646 5 376 .000 1.752 

a. Predictors: (Constant), XH, TC, TT, CN, GT 

b. Dependent Variable: Y 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Kết quả bảng Hệ số R 
2
 = 0,547 chứng tỏ mô hình phù hợp. Các biến độc lập giải thích được 
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54,7% biến phụ thuộc. Nói cách khác 54,7% ý định mua của người tiêu dùng là do mô hình hồi quy 

giải thích. Phần còn lại là do các nhân tố khác và sai số. Kiểm định Durbin Watson = 1,752 nằm 

trong khoảng [1;3], cho thấy không có hiện tượng tương quan của phần dư. 

Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy 

Coefficients
a
 

Mô hình 
Hệ số chưa chuẩn hóa 

Hệ số  

chuẩn hóa t Sig. 

Thống kê  

cộng tuyến 

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .856 .123  6.954 .000   

XH .235 .032 .296 7.435 .000 .763 1.311 

TC .182 .028 .259 6.496 .000 .758 1.318 

TT .108 .026 .162 4.197 .000 .810 1.235 

CN .171 .028 .253 6.221 .000 .731 1.368 

GT .053 .021 .096 2.524 .012 .831 1.204 

Biến phụ thuộc: Y 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Kết quả phân tích hồi quy được thể hiện như Bảng 4. Trị thống kê        F của mô hình có giá 

trị Sig. = 0.000 (< 0.05). Hệ số VIF của các hệ số Beta đều nhỏ hơn 2 và hệ số Tolerance đều > 0,5 

cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra. Các biến độc lập này đều có hệ số beta chuẩn 

hóa dương chứng tỏ có ảnh hưởng thuận chiều với biến Y. Vậy ta có thể kết luận mô hình phù hợp 

với tập  dữ liệu và hoàn toàn có thể suy rộng ra cho toàn tổng thể.  

Mô hình hồi quy tuyến tính cuối cùng được biểu thị như sau: 

Y= 0.856 + 0.235*XH + 0.182*TC + 0.108*TT + 0.171*CN + 0.053*GT 

4. Kết luận và hàm ý quản trị 

Kết quả nghiên cứu có thể thúc đẩy sự quan tâm của doanh nghiệp và các chuyên gia 

marketing đến ý định mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng đối với quảng cáo trực tuyến trên 

TikTok, từ đó xây dựng các giải pháp để nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trực tuyến 

đến người tiêu dùng. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị có ý nghĩa đối 

với các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên TikTok. Các thông tin được truyền tải trong các 

quảng cáo trực tuyến cần đầy đủ, súc tích và cần hỗ trợ tích cực cho quyết định mua hàng, tăng 

cường yếu tố giải trí của quảng cáo trực tuyến. Doanh nghiệp cần tập trung xây dựng những nội 

dung mới, hấp dẫn, kích thích trí tò mò của người xem. Thêm nữa, công ty cũng cần nâng cao giá trị 

cảm nhận về sản phẩm sao cho người tiêu dùng cảm nhận được số tiền mua sản phẩm phải thật sự 

tương xứng. Cuối cùng, khi thực hiện quảng cáo qua TikTok, các doanh nghiệp hay cá nhân kinh 

doanh cần có các thông điệp quảng cáo phù hợp với từng nhóm  khách hàng mục tiêu. 

Do hạn chế về mặt thời gian cũng như chi phí, phạm vi nghiên cứu chỉ hạn chế trong những 

người sử dụng mạng TikTok tại TP HCM, dữ liệu thu thập theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện 

nên thị trường khá đồng nhất, mẫu chưa mang tính đại diện cao. 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH  

MUA HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trương Thị Ngọc Hân
1
 

TÓM TẮT: Với tốc độ phát triển vượt bậc trong những năm qua, thương mại điện tử đã và 

đang thay đổi cách mua hàng của nhiều người, đặc biệt là sinh viên. Nghiên cứu được thực hiện trên 

mẫu 474 sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) về quyết định mua hàng trực 

tuyến. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp gồm cả định tính và định lượng, dữ liệu được 

đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và sử dụng mô hình hồi 

quy tuyến tính để kiểm định giả thuyết nghiên cứu về sự tác động này. Kết quả cho thấy, quyết định 

mua hàng trực tuyến của sinh viên TP. Hồ Chí Minh chịu tác động của 5 nhân tố đó là: Giá cả và ý 

kiến mọi người xung quanh; sự thuận tiện; hiệu quả mua sắm; nhóm ảnh hưởng; và rủi ro, trong đó, 

giá cả và ý kiến mọi người xung quanh tác động nhiều nhất. Từ kết quả thu được, nghiên cứu đưa ra 

một số hàm ý quản trị để các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến nâng cao hiệu quả kinh doanh và 

tối đa hóa lợi nhuận. 

Từ khóa:  quyết định, mua hàng trực tuyến, sinh viên, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

ABSTRACT: With the rapid development in recent years, E-commerce has been changing 

the purchase method of many consumers, especially are students. The study was conducted on a 

sample of 474 students living in HCMC about their online shopping decision. The study used 

quantitative method and quanlitative method, and the reliability of the data was evaluated by 

Cronbach's Alpha coefficient, exploratory factor analysis and linear regression model were used to 

test the research hypothesis about this impact. The results showed that the online shopping decision 

of HCMC students was influenced by all 5 factors: Price and opinions of people around; 

convenience; procurement efficiency; influence group; and risk, in which, price and opinions of 

people around have the most significant impact. From the obtained results, the study proposes some 

managerial implications for online businesses to improve business efficiency and maximize profits. 

Keywords: decision, online shopping, student, HCMC 

1. GIỚI THIỆU 

Theo viện chiến lược và chính sách tài chính thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện 

đang đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô với mức doanh thu đạt 7 tỷ USD trong năm 2020, chỉ 

đứng sau Indonesia (32 tỷ USD) và Thái Lan (9 tỷ USD). Thương mại điện tử góp phần không nhỏ 

trong việc thúc đẩy dòng chảy hàng hóa và dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tìm kiếm cơ hội sản xuất và kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự 

lan tỏa của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Các hoạt động giao dịch,mua bán trực tuyến dần trở 

nên sôi nổi, có hệ thống và được tổ chức bài bản hơn, trở thành một phần không thể thiếu đối với 

giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Sinh viên ngày nay là đối tượng trưởng thành trong kỷ nguyên 

internet nên thấu hiểu và nắm bắt rất nhanh công nghệ, tiếp thu và ứng dụng tốt những tiến bộ của 

thế giới. Theo dự đoán của Google, Temasek và Bain & Company, đến năm 2025, thương mại điện 

tử của Việt Nam có thể sẽ đạt quy mô thị trường khoảng 29 tỷ USD, tăng trưởng 34%, mức cao 
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nhất trong khu vực. Do đó, trong tương lai, khi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Việt Nam tương 

đối hoàn thiện thì thương mại điện tử chắc chắn sẽ bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở 

các thành phố lớn. Và sinh viên với sự năng động cũng như khả năng tiếp nhận cái mới rất tốt sẽ là 

nhóm khách hàng mục tiêu của lĩnh vực thương mại điện tử. Xuất phát từ lý do trên, nghiên cứu 

hướng tới xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của sinh viên tại TP. 

Hồ Chí Minh. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng 

Có nhiều quan điểm về hành vi người tiêu dùng, các khái niệm thường được nhắc đến có thể 

kể đến như: “Hành vi tiêu dùng là tất cả các hành động trực tiếp và gián tiếp mà người tiêu dùng 

thực hiện để có được hàng hóa/dịch vụ tại một địa điểm cụ thể vào một thời điểm cụ thể” (Moon & 

cộng sự, 2015). Hay “Hành vi tiêu dùng là tập hợp các hoạt động tinh thần và thể chất liên quan tới 

quy trình phân loại và đánh giá, đạt được hàng hóa, dịch vụ, ý tưởng và cách sử dụng chúng” (Singh 

& Singh, 2015). Cụ thể hơn thì “Hành vi người tiêu dùng là hành động đặc trưng của người tiêu 

dùng được bộc lộ trong việc tìm kiếm mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ” (Echchakoui, 2016). 

2.1.2. Khái niệm mua sắm trực tuyến 

Theo nghiên cứu của (Bùi, 2013) thì “Mua sắm trực tuyến là một hình thức của thương mại 

điện tử. Với hình thức này, khách hàng sẽ mua trực tiếp hàng hóa hoặc dịch vụ của người bán thông 

qua mạng mà không qua dịch vụ trung gian, trong một thời gian nhất định”. (Hà, 2015) cho rằng: 

“Mua sắm trực tuyến là quá trình mua hàng hóa và dịch vụ từ các thương gia bán qua internet. Mua 

sắm trực tuyến cũng được biết đến với các tên gọi khác là mua hàng qua internet, mua sắm điện tử, 

mua hàng trực tuyến hoặc mua sắm qua Internet”. Theo nghiên cứu của (Trần, 2017): “Mua sắm 

trực tuyến là một quá trình mà khách hàng mua trực tiếp hàng hóa hoặc dịch vụ từ một người bán 

trong một thời gian xác thực thông qua Internet, không qua dịch vụ trung gian, nó là một dạng của 

thương mại điện tử”. Giải thích cụ thể theo góc độ công nghệ thì mua sắm trực tuyến là dịch vụ mà 

người tiêu dùng sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để giao dịch mua sắm. Nói một cách 

dễ hiểu nhất, mua sắm trực tuyến là hình thức mua hàng qua mạng, người tiêu dùng tìm một sản 

phẩm quan tâm bằng cách truy cập trang web/ứng dụng bán hàng của nhà bán lẻ hoặc tìm kiếm giữa 

các nhà cung cấp thay thế nhờ vào công cụ tìm kiếm mua sắm, hàng hóa sẽ được giao đến cho 

khách hàng mà khách hàng không cần trực tiếp đến cửa hàng để mua. (Sulaiman, Yusr, & Ismail, 

2017). Hay gần hơn là khái niệm “Mua sắm trực tuyến là hành vi của người tiêu dùng trong việc 

mua sắm thông qua các cửa hàng trên mạng hoặc website sử dụng các giao dịch mua hàng trực 

tuyến” (Đào, 2019). 

2.1.3. Khái niệm quyết định mua sắm trực tuyến 

Quyết định mua sắm là sự đánh giá của người tiêu dùng về việc mua hoặc ủng hộ một sản 

phẩm/dịch vụ được chỉ định thường xuyên hơn trong tương lai từ cùng một công ty (Hellier & cộng 

sự, 2003). Ngoài ra, một số quyết định của người tiêu dùng rất có thể được hình thành bằng cách 

tổng hợp kinh nghiệm mua hàng trong quá khứ cũng như các chương trình tài nguyên thông tin và 

tiếp thị phi thương mại  (Schiffman & Kanuk, 2007). Về phương diện tinh thần thì (Hogg & Penz, 

2007) cho rằng những trạng thái cảm xúc như thích thú, thích thú và phấn khích dẫn đến sự sẵn 

sàng mua sắm. Quá trình hình thành nên quyết định mua của khách hàng đôi khi là một quá trình 

phức tạp và khách hàng phải dựa vào những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và những 
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trải nghiệm mà họ đã thu nhận được trong quá khứ để đi tới quyết định mua hàng (Zhou & Zhang, 

2007). 

Quá trình ra quyết định mua sắm được thực hiện qua 5 giai đoạn sau: 

 

Hình 1. Quá trình ra quyết định mua sắm 

Khi muốn mua một sản phẩm nào đó, người tiêu dùng sẽ trải qua nhiều giai đoạn  ảnh hưởng 

đến quyết định mua sắm và hành vi sau khi mua sắm của họ. Trước tiên là xác định vấn đề mà 

người tiêu dùng dự định đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ. Cuối cùng, người tiêu dùng đánh 

giá các phương án thay thế và lựa chọn các thương hiệu phù hợp nhất với họ và đáp ứng nhu cầu 

của họ (Lê, 2021). 

2.1.4. Khái niệm sinh viên 

Theo Từ điển tiếng Việt, tất cả những người đang học đại học, dù chính quy hay không chính 

quy, già hay trẻ, đang học tại trường phổ thông hay các cơ sở giáo dục đại học khác, đều là sinh 

viên (Hoàng, 2010). Hay sinh viên là những học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân hệ thống: cao đẳng, đại học (Luật Giáo dục Đại học, 2019). Như vậy, sinh 

viên là người đi học đại học, cao đẳng chuyên sâu về một nghề nào đó để khi ra trường có thể 

phụng sự xã hội (Lê, 2021) 

2.2. Các nghiên cứu liên quan 

2.2.1. Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance Model) 

Mô hình TAM giải thích các yếu tố tổng quát về sự chấp nhận máy tính (Computer) và hành 

vi người sử dụng máy tính. Mô hình này khảo sát mối liên hệ và tác động của các yếu tố liên quan: 

Tin tưởng, thái độ, ý định và hành vi trong việc chấp nhận công nghệ thông tin của người sử dụng 

dựa trên cơ sở của lý thuyết TRA (Davis F. , 1986). 

 

Nguồn: (Davis F. , 1986) 

Hình 2. Mô Hình TAM 

2.2.2. Thuyết nhận thức rủi ro (Theory of Perceived Risk - TPR) 

Trong thuyết nhận thức rủi ro (Bauer, 1960) cho rằng hành vi sử dụng công nghệ luôn kèm 

theo rủi ro, bao gồm hai nhân tố: (1) Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ (các dạng 

nhận thức rủi ro: mất tính năng, mất tài chính, tốn thời gian, mất cơ hội và nhận thức rủi ro toàn bộ 
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với sản phẩm/dịch vụ), (2) Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến (các rủi ro có thể xảy 

ra khi người tiêu dùng thực hiện giao dịch thương mại điện tử trên các phương tiện – thiết bị điện tử 

liên quan đến: sự bí mật, sự an toàn - chứng thực, không khước từ, và nhận thức rủi ro toàn bộ về 

giao dịch trực tuyến). 

2.2.3. Mô hình chấp nhận thương mại điện tử (e-CAM) 

Mô hình E-CAM giải thích sự chấp nhận sử dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu này đã 

cung cấp kiến thức về các yếu tố tác động đến việc chuyển người sử dụng Internet thành khách 

hàng tiềm năng. Nhận thức tính dễ sử dụng và nhận thức sự hữu ích phải được nâng cao, trong khi 

nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ và nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực 

tuyến phải được giảm đi (Ahn & cộng sự, 2001). 

 

Nguồn: (Ahn & cộng sự, 2001). 

Hình 3. Mô Hình E-Cam 

2.2.4. Các nghiên cứu trong nước 

Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn 

thành phố Hà Nội trong bối cảnh Covid – 19” (Vũ & cộng sự, 2021). (La & Lê, 2021) với nghiên 

cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thế hệ z thành 

phố Hà Nội” cho kết quả có 4 yếu tố ảnh hưởng tích cực đó là: tính dễ sử dụng, trải nghiệm mua 

sắm trực tuyến, chất lượng và tính hữu ích. Nghiên cứu mới nhất của (Lê, 2022) “Online Shopping 

Decision Of Gen Z Students In Vietnam” cho kết quả: các yếu tố như Tính hữu dụng, Dễ sử dụng, 

Tin tưởng, Nhận thức, Tác động cùng thái độ của sinh viên Gen Z tại Việt Nam Yếu tố có ảnh 

hưởng tích cực đến quyết định mua sắm của sinh viên Gen Z tại Việt Nam. 

2.2.5. Các nghiên cứu nước ngoài 

(Pavlou & Fygenson, 2006) đã nghiên cứu tìm hiểu và dự đoán về quá trình áp dụng thương 

mại điện tử của người tiêu dùng. Kết quả nhóm tác giả đã chỉ ra rằng việc áp dụng công nghệ, niềm 

tin, kỹ năng, nguồn lực khách hàng và đặc điểm của sản phẩm có tầm quan trọng trong việc áp dụng 

thương mại điện tử của người tiêu dùng. Nghiên cứu khác về hành vi người tiêu dùng qua mạng 

(Anders & cộng sự, 2007) được nghiên cứu thông qua khảo sát sinh viên trường đại học 

Kristianstad Thụy Điển đã chỉ ra rằng 3 yếu tố là giá cả, sự thuận tiện và sự tin cậy có tác động tích 

cực đến ý định mua hàng qua mạng của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu “Các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thế hệ Millennials và thế hệ Z tại 

Malaysia” (Nasrul & cộng sự, 2020) đã phân tích dựa trên mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố: định 

hướng chất lượng, định hướng thương hiệu, định hướng mua hàng trực tuyến, trải nghiệm mua hàng 

trực tuyến và niềm tin trực tuyến nhằm đánh giá tác động của từng yếu tố trên đến ý định mua sắm 

trực tuyến của hai thế hệ trong nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rẳng các yếu tố đó là chất lượng, sự tin 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

54 

tưởng, trải nghiệm và xu hướng mua hàng trực tuyến có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sắm 

trực tuyến của Gen Y và Gen Z tại Malaysia. Nghiên cứu của (Khomson, 2020) về “Ý định, thái độ 

và động cơ mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thế hệ Z tại Thái Lan” với mục tiêu của nghiên 

cứu là tìm hiểu ảnh hưởng của 3 yếu tố: sự trải nghiệm mua sắm trực tuyến, mức độ hữu ích và mức 

độ dễ sử dụng đến quyết định mua sắm trực tuyến của thế hệ Z tại Thái Lan. Kết quả cho thấy chỉ 

có hai yếu tố là sự trải nghiệm và mức độ hữu ích có tác động đáng kể đến quyết định mua sắm trực 

tuyến của thế hệ này, còn mức độ dễ sử dụng dường như không ảnh hưởng nhiều bởi các bạn trẻ thế 

hệ Z đã có kỹ năng và đã quá quen với thế giới online. 

2.3. Mô hình nghiên cứu 

Từ cơ sở lý luận và các giả thuyết trên, nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh như sau: 

 

Hình 4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Niềm tin tác động cùng chiều đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên TP. Hồ 

Chí Minh. 

H2: Giá cả mong đợi tác động cùng chiều đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên 

TP. Hồ Chí Minh. 

H3: Rủi ro động ngược chiều đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên TP. Hồ Chí 

Minh. 

H4: Sự thuận tiện động cùng chiều đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên TP. Hồ 

Chí Minh. 

H5: Nhóm ảnh hưởng động cùng chiều đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh. 

H6: Hiệu quả mua sắm động cùng chiều đến quyết định mua hàng trực tuyến của sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm cả định tính và định lượng. 

Nghiên cứu định tính giúp khám phá, xác định thang đo, bổ sung và điều chỉnh các biến quan sát đo 

lường khái niệm trong mô hình. Sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi với các đối tượng có liên quan 

theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo được đặc trưng của đa số mẫu quan 

sát. Nghiên cứu lựa chọn đối tượng tham gia thảo luận là những sinh viên chuyên mua sắm trực 

Niềm tin 

Giá cả mong đợi 

Rủi ro 

Sự thuận tiện 

Nhóm ảnh hưởng 

Hiệu quả mua sắm 

Quyết định mua hàng 

trực tuyến của sinh 

viên TP. Hồ Chí Minh 

H

1 
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5 

H

H
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H

2 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

55 

tuyến. Nội dung bàn luận về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến và các biến 

quan sát cho mỗi thang đo trong mô hình nghiên cứu. 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện trên 474 quan sát. Tất cả các biến quan sát đều sử 

dụng thang đo Likert 5. Nghiên cứu dùng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu. Các thang đo 

được kiểm định bằng phương pháp hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích EFA. Mô hình nghiên cứu 

được kiểm định thông qua mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để đo lường các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định mua hàng trực tuyến của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy các thang đo 

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Thang đo Biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha 

NT NT1, NT2, NT3, NT4 0,624 

GC GC1, GC2, GC3, GC4 0,788 

RR RR1, RR2, RR3, RR4 0,720 

STT STT1, STT2, STT3, STT5 0,703 

NAH NAH1, NAH2, NAH3, NAH4 0,725 

HQ HQ1, HQ2, HQ3, HQ4 0,697 

QĐ QĐ1, QĐ2, QDD3, QĐ4 0,784 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Như vậy, các thang đo đều có độ tin cậy đạt yêu cầu tốt và các biến quan sát còn lại tiếp tục 

được phân tích nhân tố khám phá. 

3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

Kết quả phân tích EFA như sau: Hệ số KMO = 0,759 > 0,5 chứng tỏ dữ liệu phù hợp cao cho 

việc phân tích nhân tố, mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett (Sig) nhỏ hơn 0,05, có 6 nhân tố được 

trích với tổng phương sai trích là 63,66% > 50% như vậy việc phân tích nahan tố là tốt. Sau khi đã 

loại bỏ các biến không phù hợp, các biến còn lại trong các nhân tố đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 

0,5 và giá trị phân biệt lớn hơn 0,3. Như vậy các nhân tố đạt yêu cầu cao về phân tích nhân tố khám 

phá. Các nhân tố mới hình thành cụ thể như sau: 

Nhân tố “Niềm tin” gồm 3 biến: NT1, NT4, NT3 

Nhân tố “Sự thuận tiện” gồm 3 biến: STT3, STT1, STT2 

Nhân tố “Hiệu quả mua sắm” gồm 3 biến: HQ4, HQ3, HQ1 

Nhân tố “Nhóm ảnh hưởng” gồm 2 biến: NAH3, NAH4, NAH1 

Nhân tố “Rủi ro” gồm 3 biến: RR1,RR3, RR4 

Nhân tố “Giá cả mong đợi” gồm 3 biến: GC4, GC3, GC2 

Nhân tố “Quyết định mua hàng trực tuyến” gồm 4 biến: QĐ1, QĐ2, QĐ3, QĐ4 

Tiến hành gom biến và mã hóa các nhân tố mới với các tên biến lần lượt là: NT, STT, HQ, 

NAH, RR, GC và biến Y. 

3.3. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Phân tích ma trận hệ số tương quan Pearson cho thấy có sự tương quan cao giữa biến quyết 

định mua hàng (Y) với 6 biến độc lập STT, RR, NT, GC, NAH, HQ, riêng biến NT không ý nghĩa 

về mặt thống kê vì Sig > 0,05, nên loại biến NT và tiếp tục xét ma trận tương quan Pearson lần 2 thì 
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cả 5 biến độc lập đều có giá trị Sig < 0,05 nên cả 5 nhân tố này đều có tương quan với nhân tố phụ 

thuộc Y. 

Kết quả phân tích hồi quy như sau: Hệ số R
2
 hiệu chỉnh = 0,705 chứng tỏ độ phù hợp của mô 

hình là khá cao. Các biến độc lập giải thích được 70,5% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Nói cách 

khác 70,5% quyết định mua hàng trực tuyến của sinh viên TP. Hồ Chí Minh là do mô hình hồi quy 

giải thích. Phần còn lại là do các nhân tố khác và sai số. Kiểm định Durbin Watson = 1,752 nằm 

trong khoảng [1 <D <3], cho thấy không có hiện tượng tương quan của phần dư. 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy kiểm định F có ý nghĩa thống kê (Sig. <0,05) và mô hình 

hồi quy tuyến tính phù hợp với tổng thể hay các biến độc lập trong mô hình có thể giải thích được 

sự biến thiên của biến phụ thuộc. 

Bảng 2. Thông số thống kê trong mô hình hồi quy bằng phương pháp Enter 

Mô hình 

Hệ số chưa  

chuẩn hóa 

Hệ số  

chuẩn hóa 
t Sig. 

Thống kê cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) -.103 .155  -.664 .507   

GC .679 .030 .665 22.617 .000 .741 1.350 

STT .154 .031 .141 4.925 .000 .786 1.273 

HQ .284 .031 .258 9.260 .000 .826 1.211 

NAH .174 .038 .199 5.566 .000 .709 1.411 

RR -.127 .039 -.133 -3.268 .001 .815 1.226 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Giá trị Sig. của các biến độc lập thể hiện độ tin cậy khá cao (Sig. < 0,05). Ngoài ra, hệ số VIF 

của các hệ số Beta đều nhỏ hơn 2 và hệ số Tolerance đều lớn hơn 0,5 cho thấy không có hiện tượng 

đa cộng tuyến xảy ra. Vậy mô hình hồi quy đa biến chuẩn hóa như sau: 

Y = 0,665*GC + 0,141*STT + 0,258*HQ + 0,199*NAH – 0,133*RR 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý 

Mô hình đề xuất ban đầu gồm 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của 

sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh với 29 biến quan sát. Sau khi kiểm định, các biến quan sát được 

nhóm thành 6 nhân tố với 22 biến quan sát đưa vào phân tích hồi quy. Kết quả phân tích hồi quy 

cho thấy Giá cả mong đợi có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua hàng trực tuyến của sinh 

viên tại TP. Hồ Chí Minh. Kế tiếp lần lượt là hiệu quả mua sắm, nhóm ảnh hưởng, sự thuận tiện và 

cuối cùng là rủi ro. Trong đó chỉ có nhân tố rủi ro tác động ngược chiều đến quyết định mua hàng 

trực tuyến của sinh viên TP. Hồ Chí Minh, các nhân tố còn lại đều tác động cùng chiều. 

Dựa theo kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị như sau: 

4.1. Giá cả mong đợi 

Kinh doanh trực tuyến giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí về nhân viên, 

mặt bằng… nên việc cạnh tranh về giá trên thị trường này cũng là một điều hiển nhiên. Để có thể 

cạnh tranh về giá có thể thực hiện các biện pháp sau: tận dụng tối đa việc tiết kiệm chi phí để đưa ra 

chiến lược giá cạnh tranh nhất cho khách hàng; thường xuyên khuyến mãi để thu hút khách hàng 

ghé sàn mua sản phẩm; ứng dụng công nghệ để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; liên kết với các 
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công ty vận chuyển uy tín và chi phí vận chuyển cạnh tranh nhất để giảm chi phí cho công ty, cho 

khách hàng. 

4.2. Hiệu quả mua sắm 

Các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến cần tăng sự thỏa mãn của khách hàng bằng cách hỗ 

trợ tối đa cho khách hàng bởi đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng. Khi xác nhận đơn hàng qua email cần 

có phần thông tin thêm về chính sách đổi trả và hướng giải quyết các khiếu nại để khách hàng tham 

khảo. Đồng thời phải thể hiện cho khách hàng thấy sự thân thiện cũng như thiện chí trong việc xử lý 

mọi yêu cầu của khách hàng trong các giai đoạn trước, trong và sau khi bán. Thường xuyên đào tạo 

các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và kiến thức nghiệp vụ cần thiết cho nhân viên. Đóng gói hàng 

hóa chuyên nghiệp thể hiện sự tôn trọng khách hàng, giao hàng kịp thời để đảm bảo uy tính của 

doanh nghiệp. 

4.3. Nhóm ảnh hưởng 

Quyết định mua hàng của khách hàng trực tuyến còn bị tác động bởi “ý kiến của mọi người 

xung quanh”. Do đó doanh nghiệp cần cải thiện nhận thức mua hàng của khách hàng như có những 

cam kết chắn chắc về uy tín cũng như chất lượng phục vụ, kiểm soát chất lượng hàng hóa; truyền 

thông mạnh mẽ về thương hiệu của sản phẩm để khách hàng biết đến và trải nghiệm mua hàng trên 

các nền tảng. Đặc biệt, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng dịch vụ để nhận được phản hồi tốt từ 

khách hàng, tránh mua những phản hồi giả để dẫn dắt cảm xúc của khách hàng vì những giá trị ảo 

sẽ mang lại những hiệu ứng ngược có tác động không tốt đến hình ảnh doanh nghiệp. 

4.4. Sự thuận tiện 

Để khách hàng thấy được sự tiện lợi tối đa khi mua sắm trực tuyến các doanh nghiệp nên: 

Đơn giản hóa quy trình mua hàng, càng ít bước càng tốt; cung cấp thông tin các quy ước chung về 

chủng loại sản phẩm để có thể tìm kiếm và so sánh nhanh chóng; thường xuyên nâng cấp trang web, 

máy chủ, kiểm tra, bảo trì để đảm bảo đường truyền tốt, tốc độ xử lý nhanh; thiết kế giao diện đẹp 

mắt và thuận tiện cho việc mua sắm; Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để khách hàng có thêm 

nhiều sự lựa chọn. 

4.5. Rủi ro 

Để giảm bớt sự e ngại của khách hàng về rủi ro khi mua hàng trực tuyến doanh nghiệp cần: 

bảo mật thông tin khách hàng; cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và chính sách đổi trả; đưa ra 

các cam kết về việc thông tin cá nhân của người tiêu dùng được đảm bảo một cách tuyệt đối, tuyệt 

đối không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba khi chưa được phép; áp dụng các công 

nghệ bảo mật hiện đại để kiểm tra và bảo vệ hệ thống khỏi hacker đánh cắp thông tin của khách 

hàng và doanh nghiệp. 
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CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG  

VÍ ĐIỆN TỬ KHI MUA SẮM CỦA NGƯỜI DÂN  

TP. HỒ CHÍ MINH HẬU COVID 

Phạm Hùng
1
 

Tóm tắt: Sự chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán bằng ví điện tử tăng lên nhanh 

chóng nhờ số lượng người dùng điện thoại thông minh ngày càng tăng và kết quả của chính sách 

giãn cách xã hội. Nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện 

tử khi giao dịch của người dân TP. HCM hậu Covid. Với sự tham gia khảo sát của 229 người dân 

đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vai trò của nhóm 

nhân tố thuộc về công nghệ: hiệu suất kỳ vọng, nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội và các điều kiện 

thuận lợi và nhóm nhân tố về xã hội là tính thuận tiện và khả năng thanh toán từ xa trong chiến lược 

thúc đẩy người dùng chọn ví điện tử trong các giao dịch hay khi mua sắm.  

Từ khóa: ví điện tử, UTAUT, tính thuận tiện, khả năng thanh toán từ xa 

1. GIỚI THIỆU  

Khi đại dịch Coronavirus (COVID-19) xuất hiện, các biện pháp phòng ngừa như giãn cách xã 

hội đã thay đổi thói quen thanh toán của người tiêu dùng. Trước đây, các hoạt động mua sắm trực 

tiếp và trực tuyến, người tiêu dùng sử dụng thanh toán bằng tiền mặt. Do Covid-19, thanh toán khi 

mua sắm có xu hướng hạn chế sử dụng tiền mặt hơn. Đầu năm 2022, có 51,78 triệu người sử dụng 

thanh toán kỹ thuật số, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái (Wearesocial, 2022). Người tiêu 

dùng sử dụng các thanh toán kỹ thuật số cho nhiều mục đích khác nhau, như mua sắm trực tuyến, đi 

du lịch, đặt thức ăn trực tuyến.  

Có nhiều phương thức thanh toán kỹ thuật số khác nhau, trong đó ví điện tử (e-wallet) được 

người tiêu dùng Việt Nam sử dụng phổ biến sau khi có dịch Covid. Có hơn 20 ví điện tử được vận 

hành thì Momo, ShopeePay (Airpay) và ZaloPay là những ví điện tử được sử dụng phổ biến nhất 

hiện nay. ZaloPay và ShopeePay là đối tác ví điện tử của nền tảng thương mại điện tử là Zalo và 

Shopee. Trong khi đó, Momo là một ứng dụng ví điện tử độc lập. Sự thành công của ví điện tử là 

nhờ giao dịch nhanh, có nhiều chương trình ưu đãi và mạng lưới liên kết rộng. Decision Lab (2022) 

cũng cho biết thanh toán tiền mặt phổ biến trước khi dịch Covid bùng phát. Nhưng do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19, thanh toán tiền mặt không còn được sử dụng rộng rãi nữa cả trong giao dịch 

trực tuyến và trực tiếp. Kết quả khảo sát của Decision Lab cũng chỉ ra rằng, tại Việt Nam ví điện tử 

được sử dụng với tần suất cao trong những năm gần đây. Hơn hai phần ba người dùng Việt Nam sử 

dụng ví điện tử hàng tuần. 35% trong số đó sử dụng ví 3-5 lần trong tuần, và 30% sử dụng ví hằng 

ngày. Bên cạnh đó, 61% người dùng tại Việt Nam sỡ hữu ít nhất hai ví điện tử. 

Covid-19 đã tạo ra những thay đổi về hành vi người tiêu dùng. Quyết định/ý định sử dụng ví 

điện tử đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm (Bảng 1). 

  

                                                           
1
 ThS.Phạm Hùng, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, hungp@hufi.edu.vn 
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Bảng 1. TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VÍ ĐIỆN TỬ 

Tác giả Năm Quốc gia Nhân tố 

Kustono & cộng sự 2020 Indonesia chất lượng ứng dụng, tính hữu ích, tính dễ sử dụng 

và thái độ sử dụng 

Karim & cộng sự 2020 Malaysia tính hữu ích, tính dễ sử dụng, quyền riêng tư và bảo 

mật 

Leong & cộng sự 2021 Malaysia tính hữu ích, tính dễ sử dụng, bảo mật, tương thích, 

tính di động và tính đổi mới của người dùng 

Undale & cộng sự 2021 Ấn Độ Bảo mật và tương thích 

Luyao & cộng sự 2022 Trung Quốc tính hữu ích, tính dễ sử dụng, ảnh hưởng xã hội, điều 

kiện thuận lợi, thói quen, bảo mật và tính tương thích 

Nguyễn & Đặng 2022 Việt Nam hữu ích mong đợi, Nỗ lực mong đợi, Tin cậy cảm 

nhận, Ảnh hưởng xã hội, Điều kiện thuận lợi, Hỗ trợ 

Chính phủ 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Các nghiên cứu này đã cung cấp những nhân tố cơ bản của ví điện tử trong điều kiện bình 

thường và trong thanh toán trực tuyến. Ví điện tử hiện nay được sử dụng trong cả thanh toán trực 

tuyến và trực tiếp, và được người dân ưa chuộng vì hạn chế tiếp xúc lây lan dịch bệnh. Vì thế, việc 

nghiên cứu quyết định sử dụng ví điện tử trong bối cảnh hậu Covid và mua sắm đa kênh của người 

tiêu dùng là cần thiết. Đề tài không chỉ mang lại ý nghĩa cho các nhà kinh doanh ví mà còn các 

doanh nghiệp ứng dụng ví điện tử trong giao dịch mua bán. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu 

2.1.1 Cơ sở lý thuyết 

Vào năm 2011, Công ty Google đã giới thiệu chiếc ví di động đầu tiên (Google wallet) với 

cộng nghệ NFC (Near-Field Communications - công nghệ kết nối không dây tầm ngắn) cho phép 

người tiêu dùng thanh toán, nhận điểm khách hàng thân thiết làm phần thưởng và đổi quà. Những 

năm gần đây, người dùng thanh toán di động tăng nhanh chóng do sự phát triển của điện thoại thông 

minh. Ví điện tử là một loại thẻ điện tử được sử dụng cho các giao dịch được thực hiện trực tuyến 

thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Tiện ích của nó cũng 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. Ví điện tử đôi khi còn được gọi là ví kỹ thuật số hoặc ví điện thoại (Mobile wallet – mWallet) 

(Undale& cộng sự, 2021). Ví điện tử là một ứng dụng cho phép một cá nhân thực hiện bất kỳ giao 

dịch thanh toán nào, như mua hàng trực tuyến, giao đồ ăn, thanh toán các hóa đơn, mua hàng tại các 

cửa hàng. Thanh toán qua ví điện tử được coi là một trong những phương thức giao dịch nổi bật 

nhất hiện nay do ví điện tử có ưu điểm là dễ dàng, linh hoạt và bảo mật (Karim& cộng sự, 2021). Ví 

điện tử không chỉ có lợi cho người mua, các doanh nghiệp/người bán đang chấp nhận ví điện tử như 

một phương thức thanh toán ưa thích vì quy trình giao dịch nhanh nhất, quản lý tiền mặt hiệu quả 

và ít chi phí lao động hơn.  

Ví điện tử là sản phẩm công nghệ, vì thế cần sử dụng lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử 

dụng công nghệ UTAUT để giải thích. Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ 

(UTAUT) được phát triển từ TAM, do Venkatesh & cộng sự khởi xướng vào năm 2003. UTAUT 
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được nâng cấp từ TAM và được sử dụng để hiểu mức độ chấp nhận công nghệ mới, bao gồm các 

nhân tố: hiệu suất kỳ vọng, nỗ lực hỳ vọng, ảnh hưởng xã hội và các điều kiện thuận lợi. Các nhân 

tố này đã được tác giả trước đó sử dụng để đánh giá ý định/quyết định sử dụng ví điện tử trong điều 

kiện bình thường (Bảng 1). COVID-19 là một kịch bản chưa từng có đối với toàn thế giới. Việc 

lược khảo các nghiên cứu đã cho tác giả những tổng kết về chủ đề này, đây là căn cứ để tác giá kế 

thừa và phát triển nhân tố phù hợp với bối cảnh hậu Covid. sự độc lập về thời gian và địa điểm, khả 

năng thanh toán từ xa và tránh xếp hàng là 2 nhân tố cần xem xét. 

2.1.2 Giả thuyết và Mô hình nghiên cứu 

Quyết định sử dụng bất kỳ công nghệ mới nào phụ thuộc vào hai nhóm nhân tố cơ bản: đó là 

yếu tố công nghệ, và các biến số môi trường (Luyao &cộng sự, 2022). Tác giả kế thừa 4 nhân tố từ 

lý thuyết công nghệ UTAUT: hiệu suất kỳ vọng (performance expectancy), nỗ lực kỳ vọng (effort 

expectancy), ảnh hưởng xã hội (social influence) và các điều kiện thuận lợi (facilitating conditions); 

sau dịch covid, khách hàng mong muốn hạn chế tiếp xúc, dễ dàng trong giao dịch, tác giả đề xuất 2 

nhân tố: tính thuận tiện (independence) và khả năng thanh toán từ xa (possibilities for remote 

payments) (Gupta & Singhal, 2021). 

(1) Đặc điểm công nghệ của ví điện tử: 

Hiệu suất kỳ vọng đề cập đến mức độ mà việc sử dụng công nghệ mới có thể hỗ trợ người tiêu 

dùng trong việc thực hiện các hoạt động nhất định (Venkatesh & cộng sự, 2003). Trong trường hợp 

thanh toán bằng ví điện tử, hiệu suất kỳ vọng là những lợi ích mà ví điện tử mang đến khi thực hiện 

các giao dịch/thanh toán, chẳng hạn như tính chính xác và hiệu quả, tiết kiệm thời gian (Kustono & 

cộng sự, 2020). Nỗ lực kỳ vọng thể hiện mức độ đơn giản hay phức tạp khi sử dụng của bất kỳ công 

nghệ mới nào (Venkatesh & cộng sự, 2003). Người tiêu dùng khi sử dụng ví điện tử sẽ quan tâm ví 

điện tử đó có dễ sử dụng và thao tác so với các hình thức thanh toán điện tử khác. Nhờ sự tiến bộ 

công nghệ, ví điện tử cung cấp những tính năng và liên tục cải thiện các tính năng này phù hợp với 

mọi đối tượng sử dụng. Vì thế, ví điện tử có thể dễ dàng truy cập và không cần những thao tác phức 

tạp (Leong & cộng sự, 2021). Ngoài những vấn đề trọng tâm là hiệu quả và dễ sử dụng, thì một 

công nghệ có được người tiêu dùng đón nhận hay không còn phụ thuộc vào những người xung 

quanh. Ảnh hưởng xã hội là những người khác xung quanh người tiêu dùng, họ có thể đóng một vai 

trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của khách hàng về ví điện tử và tăng mức độ sẵn sàng 

chấp nhận sử dụng ví điện tử (Luyao & cộng sự, 2022). Điều kiện thuận lợi đề cập đến kỳ vọng của 

người tiêu dùng về sự sẵn có của các nguồn lực và sự hỗ trợ để hoàn thành một nhiệm vụ bằng cách 

sử dụng công nghệ mới (Venkatesh & cộng sự, 2003). Khi các ví điện tử có sẵn những kết nối mạng 

di động, đại lý chuyển tiền, trung tâm giải đáp thì người tiêu dùng sẽ hứng thúc áp dụng công nghệ 

thanh toán này. Các nhà cung cấp ví điện tử luôn thiết kế ứng dụng vận hành trên các điện thoại 

thông minh kết hợp gửi hoặc nhận báo cáo, và kết nối với tài khoản ngân hàng. Điều này giúp người 

tiêu dùng cảm nhận được những điều kiện thuận lợi mà ví điện tử cung cấp, dẫn đến tác động tích 

cực đáng kể đến nhu cầu sử dụng ví điện tử (Luyao & cộng sự, 2022). Tác giả đề xuất các giả 

thuyết sau: 

H1: Hiệu suất kỳ vọng tác động thuận chiều đến quyết định sử dụng ví điện tử. 

H2: Nỗ lực kỳ vọng tác động thuận chiều đến quyết định sử dụng ví điện tử. 

H3: Ảnh hưởng xã hội thuận chiều đến quyết định sử dụng ví điện tử. 

H4: Các điều kiện thuận lợi tác động thuận chiều đến quyết định sử dụng ví điện tử. 

(2) Hạn chế tiếp xúc: 
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Ví điện tử là kết quả của sự tiến bộ công nghệ, mang lại những tiện ích cho người dùng. 

Khách hàng có thể truy cập và giao dịch mua sắm bằng ví điện tử bất kể không gian và thời gian 

(Leong & cộng sự, 2021). Vì các tính năng của ví điện tử nên nó phù hợp với lối sống của người 

dân hậu Covid, là hạn chế tiếp xúc và thuận tiện thực hiện (Gupta & Singhal, 2021). Tác giả đề xuất 

các giả thuyết sau: 

H5: Tính thuận tiện tác động thuận chiều đến quyết định sử dụng ví điện tử. 

H6: Khả năng thanh toán từ xa tác động thuận chiều đến quyết định sử dụng ví điện tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: tác giả đề xuất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Dựa trên các nghiên cứu kết về chủ đề thanh toán không tiếp xúc (thẻ, ví điện tử…), thế hệ trẻ 

được coi là nhóm khách hàng mục tiêu, vì thế hệ này là những người có trình độ và rất thích áp 

dụng công nghệ mới (Luyao & cộng sự, 2022). Vì thế nghiên cứu khảo sát những cá nhân có độ 

tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Kỹ thuật lấy mẫu thuận tiện được áp dụng, có 229 người dân tham gia khảo 

sát.  

Có 6 nhân tố được đề xuất, tổng cộng 22 biến quan sát được kế thừa và điều chỉnh phú hợp 

với đối tượng khảo sát và bối cảnh. Cụ thể là hiệu suất kỳ vọng (performance expectancy), nỗ lực 

kỳ vọng (effort expectancy), ảnh hưởng xã hội (social influence) và các điều kiện thuận lợi 

(facilitating conditions) tác giả kế thừa từ Leong & cộng sự (2021) và Luyao & cộng sự (2022). 

Tính thuận tiện (independence) và khả năng thanh toán từ xa (possibilities for remote payments) tác 

giả kế thừa từ Gupta & Singhal (2021). Phương pháp chuyên gia và thảo luận nhóm được sử dụng 

trong quá trình phát triển bảng câu hỏi nhằm đảm bảo các từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu và không thiên vị. 

Các câu trả lời thiết kế để đảm bảo rằng người trả lời sẽ tập trung vào bảng câu hỏi nhờ vào cụ thể 

hóa các câu trả lời. 

Phương pháp định lượng được tác giả sử dụng để kiểm định các chỉ số thống kê như độ tin 

cậy thang đo trước khi phân tích nhân tố khám phá, kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu.  

 

Tính thuận tiện 

Quyết định sử 

dụng ví điện tử 

Các điều kiện thuận 

lợi 

Ảnh hưởng xã hội 

Nỗ lực kỳ vọng 

Hiệu suất kỳ vọng 

Khả năng thanh toán 

từ xa 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thống kê mô tả mẫu 

Mẫu bao gồm 229 người dân tham gia khảo sát, đây là những cá nhân đã cài ứng dụng ví điện 

tử và sử dụng cho các giao dịch cá nhân. Ví điện tử mà nhóm khảo sát sử dụng nhiều nhất là Momo 

(100%), kế tiếp là ShopeePay (91%), Zalo Pay và Viettel Pay xấp xỉ 80%. Trung bình mỗi người có 

từ 2 ví điện tử. Khách hàng sử dụng ví điện tử cho những giao dịch thường xuyên là thanh toán khi 

đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mua sắm trực tuyến hay thanh toán các hóa đơn. Với độ tuổi từ 18 đến 

45 thì đa phần là sinh viên và nhân viên văn phòng.  

3.2. Đánh giá giá trị thang đo 

Các thang đo độc lập được đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi tiến hành phân 

tích nhân tố khám phá EFA. Tất cả đạt yêu cầu, giá trị Cronbach’s Alpha từ 0,642 đến 0,836. 

Phương pháp xoay Varimax trích xuất 6 nhân tố tại Eigenvalues = 1,201 lớn hơn 1. Tổng 6 nhân tố 

độc lập giải thích tích lũy 63,367% của tổng phương sai. Hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 (Bảng 2). 

Bảng 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

Ký hiệu Hệ số tải Nhân tố Cronbach’s Alpha 

AHXH4 0,840      ảnh hưởng xã 

hội 

0,836 

AHXH3 0,830      

AHXH1 0,817      

AHXH2 0,750      

DKTL3  0,821     điều kiện 

thuận lợi 

0,820 

DKTL4  0,804     

DKTL2  0,790     

DKTL1  0,730     

HSKV2   0,782    hiệu suất kỳ 

vọng 

0,775 

HSKV4   0,771    

HSKV3   0,745    

HSKV1   0,715    

NLKV1    0,788   nỗ lực kỳ 

vọng 

0,744 

NLKV2    0,753   

NLKV3    0,735   

NLKV4    0,713   

KNTT2     0,818  khả năng 

thanh toán từ 

xa 

0,746 

KNTT3     0,781  

KNTT1     0,732  

TTIEN3      0,801 tính thuận tiện 0,642 

TTIEN2      0,733 

TTIEN1      0,625 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 
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Nhân tố phụ thuộc quyết định sử dụng có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,789.  Eigenvalues = 

2,468 lớn hơn 1 và giải thích tích lũy 61,689% của tổng phương sai. 

3.3. Kiểm định mô hình 

Tác giả sử dụng phương pháp Enter khi phân tích hồi quy đa biến, 6 biến độc lập và 1 biến 

phụ thuộc được đưa vào một lần. R hiệu chỉnh giải thích được 51,2% dữ liệu thị trường, và các chỉ 

số khi phân tích hồi quy đều đạt yêu cầu.  

Bảng 3. KẾT QUẢ HỒI QUY TUYẾN TÍNH 

Mô hình 

Hệ số chưa  

chuẩn hóa 

Hệ số  

chuẩn hóa 
t Sig. 

Đa cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 

Hằng số -0,111 0,353  -0,315 0,753   

KNTT 0,134 0,058 0,134 2,314 0,022 0,786 1,272 

TTIEN 0,126 0,057 0,126 2,202 0,029 0,807 1,240 

HSKV 0,213 0,053 0,227 4,061 0,000 0,849 1,178 

NLKV 0,199 0,052 0,201 3,837 0,000 0,965 1,036 

DKTL 0,197 0,051 0,213 3,834 0,000 0,856 1,168 

AHXH 0,214 0,044 0,263 4,915 0,000 0,927 1,079 

 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

Tất cả 6 giả thuyết đều được chấp nhận (Sig < 0,05). Kết quả phương trình hồi quy: 

QDSD = 0,134* khả năng thanh toán từ xa + 0,126* tính thuận tiện + 0,213* hiệu suất kỳ 

vọng + 0,199* nỗ lực kỳ vọng + 0,197* điều kiện thuận lợi + 0,214* ảnh hưởng xã hội. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng 

ví điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào khung lý thuyết UTAUT nổi tiếng của Venkatesh 

và cộng sự (2003) để nắm bắt các nhân tố thuộc về đặc điểm công nghệ góp phần thúc đẩy người 

dân chọn ví điện tử khi giao dịch. Không giống như các nghiên cứu trước đây về việc áp dụng ví 

điện tử, nghiên cứu này bao gồm những đặc điểm khác của ví điện tử mà trước khi dịch Covid 

người tiêu dùng chưa quan tâm là khả năng thanh toán từ xa và tính thuận tiện. 

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, mọi người thích mua bất cứ thứ gì, bất cứ đâu mà 

không cần phải mang theo tiền mặt trong túi. Với sự xuất hiện của điện thoại thông minh, kết nối 

internet nhanh hơn và ngân hàng di động, công nghệ đang phát triển theo hướng làm cho thanh toán 

qua ví điện tử ngày càng chiếm ưu thế. Dịch COVID-19 có tác động rất lớn đến việc áp dụng ví 

điện tử. Vì giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu không có bất kỳ tương tác 

vật lý nào giữa hai cá nhân, nên xu hướng sử dụng ví điện tử đã mở rộng với tốc độ nhanh. Nghiên 

cứu cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà quản lý ví điện tử để thực hiện các chính sách thu hút 

khách hàng. Các nhà quản lý ví khi quảng bá về ví điện tử cần tập trung vào chức năng của ví như 

làm gia tăng hiệu quả khi giao dịch. Các nhà thiết kế ví nên đưa vào lợi ích thiết thực và các hướng 

dẫn đầy đủ, cụ thể có các video hướng dẫn sử dụng. Các thông tin về lợi ích và tính thiết thực của ví 

điện tử nên được truyền tải một cách hiệu quả đến người tiêu dùng thông qua tiếp thị và phương 
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tiện truyền thông xã hội để truyền bá đến người dùng. Bên cạnh đó, việc thiết kế quy trình thanh 

toán cần thân thiện với người dùng để khuyến khích nhiều người dùng hơn trong việc sử dụng ví 

điện tử. Các nhà quản lý ví điện tử có thể cân nhắc đưa các tính năng tiện lợi và tránh tiếp xúc, đặc 

điểm này đang rất quan trọng vào thời điểm ngày càng có nhiều bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.  

Dù tác giả đã tiến hành nghiên cứu cẩn thận, kết hợp phương pháp định tính và định lượng 

nhưng nghiên cứu còn hạn chế về lượng mẫu khảo sát và cần làm rõ hơn các đặc điểm của người 

tiêu dùng. Các nghiên cứu kế tiếp có thể khai thác thêm nhóm nhân tố thuộc đặc điểm người tiêu 

dùng.  
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CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG  

ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN CỦA  

NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.HCM 

Hà Thị Thùy Trang
1
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực 

tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử 

dụng trong nghiên cứu này. Dữ liệu nghiên cứu được tiến hành thu thập thông qua phương pháp lấy 

mẫu thuận tiện với kích thước mẫu là 456. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 5 nhân tố tác động đến 

ý định sử dụng ví điện tử: Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức dễ sử dụng, Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích 

về giá và Độ tin cậy. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, nhà quản trị của các ứng dụng đặt đồ ăn trực 

tuyến đưa ra được chính sách nhằm gia tăng ý định sử dụng ứng dụng của khách hàng. 

Từ khóa: Ý định, người tiêu dùng, ứng dụng, TP.HCM 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thời đại ngày nay, cuộc sống của con người ngày càng trở nên bận rộn đã làm cho họ 

có ít thời gian để tự nấu ăn hoặc dùng bữa ở bên ngoài; chính vì thế đã hình thành nên nhu cầu đặt 

đồ ăn trực tuyến. Tại Việt Nam, cùng với đại dịch Covid-19 và sự phát triển mạnh mẽ của thương 

mại điện tử, thị trường giao đồ ăn trực tuyến ngày càng hoạt động sôi nổi với nhiều thương hiệu 

mới gia nhập trên thị trường theo các hình thức khác nhau. Doanh thu của thị trường này vào năm 

2018 đạt 148 triệu USD (Vũ, 2022), tới năm 2021 đã có mức tăng trưởng với con số ấn tượng là 

597,1 triệu USD và được dự báo sẽ đạt 1.555,4 triệu USD vào năm 2027 (IMARC, 2022). Năm 

2018, Việt Nam chỉ có các thương hiệu giao thức ăn như Now (đổi tên thành Shopeefood từ năm 

2021), Vietnammm (Baemin mua lại từ năm 2019), Lala (rút khỏi thị trường sau vài tháng hoạt 

động) thì đến năm 2022 có ít nhất 7 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này như: 

Grabfood, Shopeefood, Baemin, Gojek, Be, Ahamove, Loship. Theo kết quả khảo sát của công ty 

nghiên cứu Q&Me (2021), Grabfood, Shopeefood và Baemin là những ứng dụng giao nhận đồ ăn 

phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam; trong đó, Grabfood được sử dụng bởi 72% người trả lời, 

Shopeefood là 66% và Baemin là 54% (trích bởi Phương, 2022). Với quy mô thị trường hiện tại còn 

khá nhỏ (chiếm 1% dân số) (Nguyệt, Việt và Dương, 2021); nhịp sống đô thị đã làm người tiêu 

dùng thay đổi thói quen ăn uống theo chiều hướng giao hàng tận nơi; cùng với Covid-19, một số 

thói quen, xu hướng tiêu dùng được hình thành, thúc đẩy trong đại dịch vẫn được duy trì và tiếp tục 

phát triển sau dịch thì giao đồ ăn trực tuyến là một ngành rất tiềm năng tại Việt Nam. Vì vậy, để mở 

rộng được thị phần cũng như thu hút được ngày càng nhiều khách hàng thì các ứng dụng đặt đồ ăn 

trực tuyến cần hiểu rõ về hành vi của khách hàng cũng như những yếu tố nào giúp cho khách hàng 

chọn ứng dụng của công ty mình thay vì của đối thủ cạnh tranh. 

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan lý thuyết 

Ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến: Là ứng dụng di động được người dùng điện thoại thông minh 

                                                           
1
 Thạc sĩ; Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH University); 

email: htt.trang@hutech.edu.vn  
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tải xuống và sử dụng để truy cập, đặt món ăn từ các quán ăn, nhà hàng với các thông tin toàn diện 

như thực đơn, khuyến mãi, giá cả, phương thức thanh toán, thơi gian giao hàng dự kiến,… một cách 

dễ dàng, hiệu quả (Alalwan, 2019). 

Ý định sử dụng: Theo Ajzen (2002), ý định là thứ luôn sẵn có trong một cá nhân để thực hiện 

một hành vi cho trước, là mức độ sẵn sàng hoặc nỗ lực mà mỗi cá nhân sẽ bỏ ra để thực hiện hành 

vi; vì thế khi con người có ý định càng mạnh mẽ để thực hiện một việc gì đó thì khả năng họ thực 

hiện việc đó sẽ cao hơn (Trang, Long và Khánh, 2021). Nghiên cứu của Thảo và Tuấn (2021) cũng 

khẳng định ý định sử dụng là một khái niệm quan trọng trong nghiên cứu hành vi tiêu dùng và cũng 

là yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra quyết định tiêu dùng trên thực tế.  

Ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến: Là khả năng mà người dùng trong tương lai sẽ 

thường xuyên và liên tục sử dụng các ứng dụng đặt đồ ăn trên thiết bị di động (Webster, Trevino và 

Ryan, 1993; Venkatesh và Davis, 2000). 

Nhận thức sự hữu ích: Là những lợi ích giúp khách hàng cải thiện hiệu suất công việc của họ 

khi sử dụng dịch vụ mới (Mathwic, Malhotra và Rigdon, 2001). Khi khách hàng nhận thấy các ứng 

dụng đặt đồ ăn hữu ích thì họ có khả năng sẽ quyết định có sử dụng nó (Thảo và Tuấn, 2021; 

Nguyệt và cộng sự, 2021; Trang và cộng sự, 2021; Chanmi và cộng sự, 2021; Yogi và cộng sự, 

2021; Man, Anh, Trinh, Ngoc và Nhan, 2022; Aryani và cộng sự, 2022; Izyan và Muhammad, 

2022; Hadear, Wanamina và Long, 2022); người tiêu dùng cảm thấy ứng dụng giúp họ tối ưu hóa 

thời gian, không cần tới tận nơi, cung cấp các thông tin hữu ích, dễ dàng so sánh các lựa chọn, hình 

thức thanh toán đa dạng, giao hàng nhanh,… và họ cảm thấy ứng dụng này rất hữu ích thì sẽ hình 

thành nên ý định sử dụng. 

H1: Nhận thức sự hữu ích có tác động cùng chiều đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực 

tuyến của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhận thức dễ sử dụng: Theo Davis (1989) thì dễ sử dụng là mức độ mà một người tin rằng 

việc sử dụng một hệ thống cụ thể là không có nỗ lực. Ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng 

một cách dễ dàng, đơn giản, không phức tạp thì ý định sử dụng nó của người dùng sẽ cao hơn 

(Nguyệt và cộng sự, 2021; Trang và cộng sự, 2021; Chanmi và cộng sự, 2021; Yogi và cộng sự, 

2021; Man và cộng sự, 2022; Mohd và cộng sự, 2022) 

H2: Nhận thức dễ sử dụng có tác động cùng chiều đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực 

tuyến của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ảnh hưởng xã hội: Theo Ajzen và Fishbein (1975), ảnh hưởng xã hội là nhận thức của một 

người về áp lực xã hội để tham gia hoặc không tham gia vào một hành vi. Khi người tiêu dùng gặp 

một sản phẩm công nghệ mới, họ có thể cảm thấy không chắn chắn khi quyết định sử dụng sản 

phẩm đó. Lúc này, họ sẽ tham khảo ý kiến của những người xung quanh mà họ tin cậy có nên sử 

dụng hay không. Nghiên cứu của Thảo và Tuấn (2021), Trang và cộng sự (2021), Man và cộng sự 

(2022) đã chỉ ra rằng ý định sử định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến của một người sẽ cao 

hơn nếu như người thân, bạn bè, người xung quanh khuyến khích họ sử dụng nó 

H3: Ảnh hưởng xã hội có tác động cùng chiều đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực 

tuyến của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lợi ích về giá: Theo Mohd và cộng sự (2022), lợi ích về giá được hiểu là sự cân bằng giữa lợi 

ích của một dịch vụ mang lại và chi phí tiền tệ để sử dụng chúng; người tiêu dùng thường tăng khả 

năng sử dụng ứng dụng khi họ thấy chất lượng sản phẩm nhận được tương xứng với chi phí đã bỏ 

ra. Ngoài ra, nghiên cứu của Trang và cộng sự (2021), Yogi và cộng sự (2021), Chanmi và cộng sự 
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(2021), Aryani và cộng sự (2022), Izyan và Muhammad (2022)  đã chỉ ra rằng lợi ích về giá là một 

trong những yếu tố kích thích ý muốn sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn của người tiêu dùng khi các nhà 

cung cấp ứng dụng đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng thưởng, miễn phí giao 

hàng,… 

H4: Lợi ích về giá có tác động cùng chiều đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến 

của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Độ tin cậy: Theo Chanmi và cộng sự (2021), độ tin cậy là sự tin tưởng của người mua đối với 

người bán trong giao dịch đặt thức ăn trực tuyến; khách hàng sẽ không thấy yên tâm, thoải mái khi 

sử dụng ứng dụng nếu họ không tìm thấy sự đáng tin cậy của ứng dụng đó. Thông tin chi tiết về đơn 

hàng (như giá, phí giao hàng, nhân viên giao hàng,…), các cam kết của bên cung cấp dịch vụ được 

thực hiện đúng cho khách hàng, thông tin của người sử dụng được nhà cung cấp bảo mật là một 

trong những yếu tố giúp người tiêu dùng tin tưởng, an tâm khi giao dịch; nó cũng giúp người tiêu 

dùng cảm nhận được sự tin cậy khi đặt hàng qua ứng dụng (Trang và cộng sự, 2021; Kartono và 

Tjahjadi, 2021; Yogi và cộng sự, 2021; Man và cộng sự, 2022) 

H5: Độ tin cậy có tác động cùng chiều đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến của 

người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính 

và phương pháp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu nghiên cứu được tiến hành thu thập thông qua 

phương pháp lấy mẫu thuận tiện với kích thước mẫu là 456 và tiến hành khảo sát người tiêu dùng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua khảo sát trực tiếp. Các thang đo trong mô hình lần 

lượt được đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và để kiểm định mô hình, 

nghiên cứu này sử dụng hồi quy tuyến tính bội. Việc phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần 

mềm SPSS 20.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo cho thấy cả sáu thang đo Nhận thức sự hữu ích, Nhận 

thức dễ sử dụng, Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích về giá, Độ tin cậy và Ý định sử dụng đều đạt độ tin cậy 

(Hệ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,6). Cụ thể, thang đo Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức dễ sử 

dụng, Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích về giá, Độ tin cậy và Ý định sử dụng lần lượt có Cronbach’s 

Alpha là 0,601, 0,655, 0,811,  0,742, 0,625 và 0,800;  hệ số tương quan biến-tổng của các biến quan 

Nhận thức sự hữu ích 

Nhận thức dễ sử dụng 

Ảnh hưởng xã hội 

Lợi ích về giá 

Độ tin cậy 

Ý định sử dụng 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

HÌNH 1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 
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sát ở mỗi thang đo đều lớn hơn 0,3; hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến nhỏ hơn hệ số 

Cronbach’s Alpha. Sau quá trình phân tích nhân tố khám phá, một biến quan sát thuộc về Độ tin cậy 

bị loại ra khỏi mô hình nghiên cứu. Các biến quan sát còn lại hội tụ về các nhân tố tương ứng như 

mô hình đề xuất ban đầu.  

BẢNG 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC NHÂN  TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý 

ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN (LẦN CUỐI) 

STT Thông số Giá trị Thỏa mãn điều kiện 

1 KMO 0,693 ≥ 0,5 

2 Sig. của Bartlett’s Test 0,000 ≤0,05 

3 Eigenvalues 1,355 >1 

4 Tổng phương trích 52,758% ≥ 50% 

BẢNG 2: MA TRẬN XOAY NHÂN TỐ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ 

DỤNG ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN (LẦN CUỐI) 

  
Nhân tố 

AnhHuongXaHoi Gia DeSuDung DoTinCay HuuIch 

AHXH5 0,784   0,165 -0,165   

AHXH4 0,779         

AHXH2 0,774     -0,151   

AHXH1 0,759     -0,141 0,131 

AHXH3 0,648 0,114   0,193 -0,150 

GC5   0,784   0,119   

GC4   0,720       

GC2   0,695   0,118   

GC1   0,627 -0,107 0,132 0,221 

GC3 0,129 0,610   -0,158   

SD3 0,104   0,746     

SD2     0,649     

SD1     0,637     

SD4   -0,117 0,608 0,156   

SD5     0,578   -0,191 

TC4       0,767   

TC3       0,671   

TC2   0,238   0,656   

HI3   0,223   0,156 0,742 

HI1 -0,151     -0,111 0,739 

HI2         0,689 
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Từ kết quả phân tích Cronbach’s Alpha và EFA, mô hình nghiên cứu lý thuyết được điều 

chỉnh, mô hình có sáu biến thành phần, trong đó có năm biến độc lập và một biến phụ thuộc.  

BẢNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 

Mô hình 

Hệ số chưa  

chuẩn hóa 

Hệ số  

chuẩn hóa 
t Sig. 

Thống kê  

đa cộng tuyến 

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF 

(Hằng số) 1,385 0,222  6,242 0,000   

AnhHuongXaHoi 0,156 0,024 0,207 6,527 0,000 0,967 1,034 

Gia 0,267 0,029 0,305 9,186 0,000 0,882 1,134 

DeSuDung 0,297 0,032 0,289 9,215 0,000 0,983 1,017 

DoTinCay 0,222 0,029 0,248 7,738 0,000 0,943 1,060 

HuuIch 0,403 0,030 0,437 13,475 0,000 0,920 1,087 

Biến phụ thuộc: YDinh 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mô hình có hệ số xác định R
2
 là 0,564 và R

2
 hiệu chỉnh là 

0,559. Như vậy, mô hình giải thích được 55,9% tác động của các yếu tố Nhận thức sự hữu ích, 

Nhận thức dễ sử dụng, Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích về giá, Độ tin cậy đến Ý định sử dụng ứng dụng 

đặt đồ ăn trực tuyến của người tiêu dùng TP.HCM. Bảng 3 chỉ ra rằng giữa các biến độc lập không 

có hiện tượng đa cộng tuyến (VIF < 2) nên mối quan hệ giữa các biến độc lập không ảnh hưởng 

đáng kể đến kết quả giải thích của mô hình. Hệ số Beta chuẩn hóa của Nhận thức sự hữu ích, Nhận 

thức dễ sử dụng, Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích về giá, Độ tin cậy đều có giá trị Sig. < 0,05 nên đều có 

ý nghĩa thống kê. Như vậy, Ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn của người tiêu dùng chịu tác động 

của năm nhân tố theo thứ tự giảm dần là Nhận thức sự hữu ích (0,437), Lợi ích về giá (0,305), Nhận 

thức dễ sử dụng (0,289), Độ tin cậy (0,248) và Ảnh hưởng xã hội (0,207). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã chỉ ra được năm nhân tố tác động đến Ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn 

trực tuyến của người tiêu dùng TP.HCM; đây là các nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy khách 

hàng gia tăng ý định sử dụng ứng dụng khi họ có nhu cầu.  

Đối với Nhận thức dễ sử dụng: Các ứng dụng cần tạo giao diện sử dụng đơn giản, dễ nhìn, 

quy trình đặt hàng cần loại bỏ những bước phức tạp, tăng cường hỗ trợ khách hàng trong quá trình 

sử dụng. Khi có các thông báo mới về chương trình khuyến mãi thì tạo tính năng thông báo cho 

khách như tin nhắn văn bản bình thường thay vì phải vào ứng dụng; thêm tính năng nhà hàng yêu 

thích, món ăn yêu thích, tài xế yêu thích,… giúp khách hàng dễ chọn hơn trong các lần sử dụng sau 

này. 

Đối với Nhận thức sự hữu ích: Hiện nay, các ứng dụng chỉ cho phép khách hàng đặt đơn tại 

một nhà hàng, điều này phần nào gây trở ngại cho khách hàng khi họ phải đặt nhiều đơn khác nhau 

trong khi các nhà hàng họ đặt lại nằm gần nhau. Chính vì vậy, ứng dụng đặt đồ ăn nên triển khai 

thêm tính năng đặt nhiều nhà hàng gần nhau trên cùng một đơn. Ngoài ra, tạo mục so sánh giá, chất 

lượng dịch vụ, món ăn, chi phí giao hàng… giữa các nhà hàng nhằm giúp khách hàng chọn được 

nơi cung cấp dịch vụ với chất lượng và giá cả phải chăng nhất. 
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Đối với Ảnh hưởng xã hội: Tập trung phát triển tốt chất lượng của các dịch vụ hiện tại, hạn 

chế các sai sót và đưa ra các biện pháp khắc phục lỗi phát sinh thỏa đáng nhằm thỏa mãn, tạo lòng 

tin của khách hàng hiện tại. Đây là tiền đề để khách hàng hiện tại chia sẻ thông tin đến các khách 

hàng tiềm năng khiến họ sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, cần có các chính sách ưu đãi cho khách hàng cũ 

khi giới thiệu khách hàng mới sử dụng ứng dụng. 

Đối với Lợi ích về giá: Các ứng dụng điện tử hiện nay cần đưa ra nhiều chính sách khuyến 

mãi, tặng phẩm, hoàn tiền,… khác nhau nhằm thu hút thêm người dùng. Tuy nhiên, khi nhà cung 

cấp họ không còn đủ nguồn lực tài chính để thực hiện các chương trình này thì số lượng người dùng 

có thể bị giảm sút. Vì vậy, cần phải đưa ra các chính sách khuyến mãi hợp lý, lâu dài vừa để giữ 

chân khách hàng cũ và thu hút thêm các khách hàng mới. Để làm được điều này, họ có thể kết hợp 

với các đối tác của mình để cùng nhau hợp tác, đưa ra các chương trình khuyến mãi; nhờ đó, khách 

hàng cảm thấy họ tiết kiệm được tiền khi sử dụng các ứng dụng. Ngoài ra, các ứng dụng nên có 

chương trình khách hàng thân thiết cho các khách hàng thường xuyên sử dụng. 

Đối với Độ tin cậy: Cập nhật hình ảnh thực tế món ăn tại các nhà hàng nhằm tránh tình trạng 

đơn khách nhận không giống với mô tả, hình ảnh trên ứng dụng. Thông tin của các tài xế giao hàng 

cũng cần được thông tin đầy đủ, rõ ràng; cho phép khách hàng đổi tài xế khi tài xế nhận đơn trước 

bị đánh giá sao thấp hoặc khách hàng đã có những trải nghiệm không tốt với tài xế đó; cần cam kết 

cụ thể với khách hàng sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của họ và có biện pháp xử lý thích đáng 

trong trường hợp để rò rỉ thông tin của khách hàng. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤP NHẬN  

THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Võ Chiêu Vy
1
 

Tóm tắt 

Những năm gần đây Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển biến mạnh mẽ từ hình thức 

thanh toán hoàn toàn thủ công thay bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong những 

loại hình thanh toán điện tử, thì trong thời gian gần đây, ví điện tử đang dần trở thành một trong 

những hình thức thanh toán điện tử được người dân yêu thích.  Nghiên cứu này nhằm xác định các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận thanh toán ví điện tử của người tiêu dùng tại TP.HCM. Cụ thể 

hơn, nghiên cứu đề xuất một mô hình 5 yếu tố ảnh hưởng bao gồm: Nhân tố xã hội, Khả năng sử 

dụng, Kỹ thuật và Quy trình giao dịch, Điều kiện thuận lợi và Nhận thức lợi ích. Tác giả sử dụng kỹ 

thuật chọn mẫu thuận tiện và bảng câu hỏi được khảo sát cho 330 người tiêu dùng hiện đang sinh 

sống học tập làm việc tại TPHCM. Tổng số 297 bảng câu hỏi đã thu thập và có thể sử dụng được để 

làm nghiên cứu. Sử dụng thang đo Likert, và phương pháp hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy tất 

cả năm yếu tố đều có tác động đến biến phụ thuộc. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị 

giúp các doanh nghiệp có những chính sách nhằm nâng cao khả năng sử dụng thanh toán bằng ví 

điện tử của người tiêu dùng. 

Từ khóa: người tiêu dùng, thanh toán điện tử, sự chấp nhận, ví điện tử, doanh nghiệp. 

1. GIỚI THIỆU 

Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã dần thay thế trong mọi lĩnh vực của thương mại 

điện tử. Từ nền tảng thanh toán sử dụng chứng từ giấy chuyển dần sang phương thức xử lý bán tự 

động sử dụng chứng từ điện tử đã giúp thời gian xử lý hoàn tất một giao dịch được rút ngắn từ hàng 

tuần như trước đây xuống chỉ còn vài phút thậm chí trong vài giây. Với những tiện ích và hiệu quả 

kinh tế mang lại cho người dùng, thanh toán điện tử cần được phát triển và trở thành một phương 

tiện thanh toán thông dụng của người dân và các tổ chức trong nền kinh tế hiện nay. Ví điện tử phát 

triển mạnh ở thị trường thanh toán điện tử Việt Nam với số lượng lớn khách hàng. Ví điện tử như là 

một ví tiền trên môi trường mạng internet mà người tiêu dùng có thể sử dụng để mua bán hàng hóa 

tại các trang web hoặc thanh toán các loại cước, sử dụng các dịch vụ khác. Tuy nhiên, các nhà cung 

cấp ví điện tử cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng và đối thủ cạnh tranh 

để có thị phần. Theo đó, có 40 ví điện tử đi vào hoạt động ở thị trường Việt Nam, con số này không 

phải là quá lớn so với các nước khác trong khu vực (như Malaysia có 53 ví, Indonesia có 48 ví). 

Thị trường ví điện tử ở nước ta đang trở nên sôi động với sự tham gia của cả nhà cung cấp 

dịch vụ nước ngoài, các ví điện tử đang linh hoạt thay đổi. Điều này cũng mang đến kỳ vọng về sự 

phát triển của công cụ thanh toán không sử dụng tiền mặt này, trong nỗ lực thu hút khách hàng của 

các nhà cung cấp dịch vụ cùng với sự đẩy nhanh công tác hoàn thiện hành lang pháp lý của cơ quan 

quản lý nhà nước. Chính vì vậy, việc có được một cái nhìn đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng đến 

chấp nhận thanh toán ví điện tử của khách hàng là điều rất cần thiết nhằm khám phá cũng như 

khẳng định được phần nào những nhân tố cơ bản. Chính vì điều này, tác giả đã lựa chọn đề tài 

nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận thanh toán ví điện tử của người tiêu dùng” 

                                                           
1
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Ví điện tử 

Ví điện tử được biết đến như một ví kỹ thuật số hay ví di động (Uddin & Akhi, 2014). Khi 

điện thoại thông minh là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện nay, thì nó trở thành bàn đạp 

cho sự hình thành của ví kỹ thuật số và số lượng người sử dụng ví kỹ thuật số đã tăng trưởng khổng 

lồ (Bantwa & Padiya, 2020). Ý tưởng về ví điện tử được hình thành trong những năm về trước, khi 

người ta chuyển đổi tiền giấy sang thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng như một cách bảo mật thanh toán dựa 

trên hình thức thanh toán bằng thẻ thông minh với các thành viên của sáu tổ chức gồm American 

Express, Discover, JCB, Mastercard, Union Pay và Visa (Alaeddin et al., 2018). Các nước như Mỹ, 

Nhật, Thụy Điển và Hàn Quốc đã trình bày những giải pháp ví kỹ thuật số dựa trên điện thoại di 

động cho người tiêu dùng sử dụng điện thoại của họ để chi trả cho tạp hóa, đặt đồ uống từ một máy 

bán hàng tự động và đặt vé máy bay (Rathore, 2016). 

Ví điện tử là một trong những hình thức thanh toán điện tử phổ biến hiện nay bên cạnh các 

dịch vụ như internet banking, thanh toán bằng thẻ,. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện tại 

có 39 ví điện tử đang hoạt động trong nước (Vnexpress, 2020). Trong đó, năm ví lớn nhất (Momo, 

Samsung Pay, bankplus, PayPal, Zalo Pay) chiếm tới 95% tổng số giao dịch (Baodautu, 2021). Năm 

2019, số giao dịch qua ví điện tử mỗi năm là 60 triệu lượt, giá trị bình quân mỗi giao dịch ví điện tử 

là 200.000 đồng, giá trị giao dịch bình quân qua mỗi ví điện tử theo ngày và tháng lần lượt là 

58.870 đồng và 1.700.000 đồng (Hà Thư, 2019). 

Hệ sinh thái cho dịch vụ ví điện tử về bản chất gồm 3 yếu tố chính: Mạng lưới nhà cung cấp 

dịch vụ; Người dùng; Nền tảng công nghệ để kết nối. Trong đó, khách hàng (người tiêu dùng) luôn 

được coi có vị trí trung tâm. Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử sẽ hợp tác với ngân hàng để quản 

lý tiền của khách hàng sử dụng và thông qua kết nối này, ngân hàng sẽ giảm sự quản lý các giao 

dịch thanh toán từ thẻ khách hàng bởi các giao dịch này sẽ do nhà cung cấp ví điện tử quản lý. 

Thanh toán bằng ví điện tử sẽ làm giảm bớt lượng tiền mặt trong lưu thông, góp phần ổn định lạm 

phát. 

Chức năng của ví điện tử là giao dịch và thanh thanh toán. Hầu hết các ví điện tử tại Việt Nam 

hiện nay đều có thể thực hiện: 

- Nhận và chuyển tiền: sau khi đăng ký và kích hoạt thành công thì tài khoản ví điện tử đó có 

thể nhận tiền chuyển vào từ nhiều hình thức khác nhau như: nạp tiền trực tiếp tại quầy giao dịch của 

tổ chức cung ứng ví điện tử, nạp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng kết nối với tổ chức cung ứng ví 

điện tử, nạp tiền trực tuyến từ tài khoản ví điện tử cùng loại, nạp tiền trực tuyến từ tài khoản ngân 

hàng …Và khi có tiền trong tài khoản ví điện tử , chủ tài khoản ví điện tử có thể chuyển tiền sang ví 

điện tử khác cùng loại, chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng có liên kết hoặc chuyển cho người 

thân/bạn bè theo đường bưu điện và qua các chi nhánh ngân hàng. 

- Lưu trữu tiền trên tài khoản điện tử: khách hàng có thể sử dụng ví điện tử làm nơi lưu trữ 

tiền dưới dạng tiền số hóa (tiền điện tử) một cách an toàn và tiện lợi. Và số tiền ghi nhận trên tài 

khoản ví điện tử tương đương với giá trị tiền thật được chuyển vào. 

- Thanh toán trực tuyến: khi đã có tiền trong tài khoản ví điện tử thì khách hàng cũng có thể 

sử dụng số tiền này để thanh toán cho các giao dịch mua sắm trực tuyến trên các gian hàng/website 

Thương mại điện tử tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có tích hợp chức năng thanh toán bằng ví điện 

tử đó. 
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- Truy vấn tài khoản: với chức năng này, chủ tài khoản ví điện tử có thể thực hiện các thay 

đổi về thông tin cá nhân, mật khẩu, tra cứu số dư, xem lịch sử giao dịch trong tài khoản ví điện tử 

của mình 

Ngoài ra các tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tại Việt Nam hiện nay còn phát triển và tích 

hợp thêm nhiều chức năng phụ khác nhằm đem lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng khi sử dụng 

ví điện tử, như: 

-  Thanh toán hóa đơn: các tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử đã mở rộng liên kết, hợp tác 

với các doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu như các điện thoại, internet, điện lực, 

nước, truyền hình … cho phép khách hàng có thể thanh toán các loại hóa đơn sinh hoạt này thông 

qua tài khoản ví điện tử một cách chủ động và thuận tiện 

- Nạp thẻ cào điện thoại, thẻ game online, trả phí tham gia diễn đàn: khi sở hữu ví điện tử 

người dùng internet cũng có thể sử dụng tiền trong tài khoản ví điện tử để chi trả những khoản phí 

nhỏ cho các dịch vụ nội dung số trên internet dễ dàng, nhanh chóng với chi phí thấp hơn so với các 

phương thức thanh toán điện tử khác. 

- Mua vé điện tử: với sự gia tăng của nhu cầu mua vé điện tử như vé máy bay, vé tàu, vé xe, 

vé xem phim, ca nhạc …các tổ chức cung ứng ví điện tử đã mở rộng thêm chức năng mua vé điện 

tử nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho người dùng ví điện tử. 

- Thanh toán học phí: khi sử dụng ví điện tử người dùng có thể thanh toán học phí cho các 

khóa học online, đào tạo từ xa …một cách dễ dàng và tiện lợi. 

- Thanh toán đặt phòng: hiện nay một số tổ chức cung ứng ví điện tử tại Việt Nam đã liên kết 

với các trang đặt phòng khách sạn để tích hợp chức năng thanh toán tiền đặt phòng trực tuyến cho 

khách hàng có tài khoản ví điện tử. 

- Mua bảo hiểm ôtô – xe máy … 

2.1.2. Lý thuyết nền 

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) được xem là một trong những 

lý thuyết nền tảng được rất nhiều nghiên cứu sử dụng để lý giải hành vi của khách hàng nói chung 

và ý định hành vi nói riêng. Lý thuyết này được Fishbein và Ajzen công bố lần đầu tiên vào năm 

1967 và sau đó được hiệu chỉnh sửa đổi qua các năm 1975 và 1987 (Ajzen,1991). Mô hình TRA 

cho thấy ý định hành vi là yếu tố tốt nhất để dự đoán hành vi thực tế. Theo đó, ý định hành vi được 

tác động với ý định hành vi và chuẩn chủ quan của khách hàng. 

Theo thuyết này, hai nhân tố chính quyết định ý định hành vi là Thái độ(Attitude) của cá nhân 

đối với hành động và Chuẩn chủ quan (Subjective norms). Yếu tố quyết định trực tiếp của Hành vi 

thực sự là Ý định. 

Theo Fishbein & Ajzen, Dự định tác động bởi Thái độ và Chuẩn chủ quan: 

- Thái độ: cảm nhận tích cực hay tiêu cực về việc thực hiện một hành vi và có thể được quyết 

định bởi sự dự báo về kết quả của những hành động của họ 

- Chuẩn chủ quan: nhận thức của một người rằng hầu hết những người xung quanh cho rằng 

họ nên/không nên thực hiện hành động đó. 

- Ý định: là một dấu hiệu về sự sẵn sàng của cá nhân để thực hiện một hành vi nào đó. Ý định 

được xem như là tiền tố ngay trước hành vi. 
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Lý thuyết hành vi dự định (The theory of planned behavior – TPB) 

Thuyết hành vi dự định (Ajzen, 1985) là mở rộng của Thuyết hành động hợp lý TRA. Mô 

hình TPB khắc phục nhược điểm của TRA bằng cách thêm vào một biến nữa là Kiểm soát hành vi 

cảm nhận. Biến này phản ánh việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi, phụ thuộc vào sự 

sẵn có của các nguồn lực và các cơ hội để thực hiện hành vi… Mô hình TPB được xem như tối ưu 

hơn đối với TRA trong việc dự đoán và giải thích hành vi của người tiêu dùng trong cùng một nội 

dung và hoàn cảnh nghiên cứu. 

- Thái độ đối với hành động nói đến sự phán quyết cá nhân về việc hành động là tốt hay xấu. 

- Tiêu chuẩn chủ quan phản ánh quan niệm của một người về áp lực xã hội tác động khiến họ 

thực hiện hay không thực hiện hành động. 

- Kiểm soát hành vi cảm nhận là đánh giá của cá nhân về mức độ khó dễ của việc thực hiện 

hành vi. 

TPB được sử dụng rộng rãi trong việc dự đoán dự định hành vi và cũng đã thành công trong 

việc dự báo quyết định sử dụng dịch vụ ở nhiều lĩnh vực. 

Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance Model) (Davis, 1989) 

Tác giả Davis đã công bố Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance 

Model) vào năm 1989 (Davis,1989). Mô hình này giải thích ý định của hành vi chấp nhận sử dụng 

công nghệ sẽ dựa vào thái độ hướng tới hành vi và nhận thức sự hữu ích của công nghệ 

TAM được thử nghiệm và chấp nhận một cách rộng rãi trong các nghiên cứu về lĩnh vực công 

nghệ thông tin, đây được coi là mô hình có giá trị tiên đoán tốt. TAM giải thích cho việc khách 

hàng chấp nhận và sử dụng một công nghệ như thế nào. Mô hình là sự kết hợp giữa các nhân tố 

niềm tin và thái độ của người sử dụng; ý định và việc chấp nhận công nghệ (Davis và cs, 1989). 

Trong đó, nhân tố niềm tin bao gồm Sự hữu ích cảm nhận và Sự dễ sử dụng cảm nhận. 

Biến bên ngoài là những nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin của một người về việc chấp nhận 

sản phẩm hoặc dịch vụ. Những biến bên ngoài thường từ hai nguồn là quá trình ảnh hưởng xã hội 

và quá trình nhận thức, thu thập kinh nghiệm của bản thân (Venkatech và Davis, 2000). 

Theo Davis (1989), Sự hữu ích cảm nhận là "mức độ để một người tin rằng sử dụng hệ thống 

đặc thù sẽ nâng cao sự thực hiện công việc của chính họ". Sự dễ sử dụng cảm nhận là "mức độ mà 

một người tin rằng có thể sử dụng hệ thống đặc thù mà không cần nỗ lực". 

Nếu khách hàng tiềm năng tin rằng một ứng dụng là có ích, họ có thể đồng thời tin rằng hệ 

thống không khó sử dụng và ích lợi từ việc sử dụng nó là hơn cả mong đợi. Người dùng thường 

chấp nhận một ứng dụng khi họ cảm nhận được sự thuận tiện khi sử dụng ứng dụng đó hơn các sản 

phẩm khác. 

Thái độ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới thành công của hệ thống. Có nhiều định nghĩa về 

thái độ, nhưng nhìn chung đều xem thái độ là một mối quan hệ giữa con người và khách thể 

(Woelfel, 1995). Đó là “tác động ước tính mà cá nhân sử dụng hệ thống phục vụ cho công việc của 

mình” (Davis, 1993). 

Ý định sử dụng chịu ảnh hưởng của Sự hữu ích cảm nhận và Thái độ của cá nhân. Trong đó 

Sự hữu ích cảm nhận có tác động trực tiếp đến Ý định và gián tiếp thông qua Thái độ. Từ đó, cá 

nhân sẽ sử dụng hệ thống nếu họ có ý định sử dụng (Davis, 1989). 

TAM là một trong những mô hình được ứng dụng rộng rãi nhất trong nghiên cứu về lĩnh vực 
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công nghệ. 

Thuyết Chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất UTAUT (Unified theory of 

acceptance and use of technology) 

Venkatesh và cộng sự (2003) cho rằng việc sử dụng nhiều kỹ thuật và phương pháp nghiên 

cứu trên nhiều hệ thống và công nghệ khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau, đã dẫn đến nhiều 

quan điểm khác nhau của các bên liên quan. Tình trạng này dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các nhà 

nghiên cứu vì họ thường phải chọn một số đặc điểm trên những mô hình và lý thuyết mang tính 

cạnh tranh. Hơn nữa, các mô hình trước chỉ giải thích được 30% đến 45% ý định của người sử 

dụng. Để khắc phục vấn đề này và tạo ra sự thống nhất về lý thuyết khi nghiên cứu về sự chấp nhận 

công nghệ mới và đưa các biến nhân khẩu học vào mô hình, Venkatesh và cộng sự đã nghiên cứu 

và công bố thuyết Chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất UTAUT (Unified theory of 

acceptance and use of technology) vào năm 2003 với mức độ giải thích ý định hành vi lên đến 70%.  

Lý thuyết UTAUT được phát triển dựa vào 8 mô hình bao gồm: lý thuyết hành động hợp lý 

TRA, lý thuyết hành vi dự định TPB, mô hình chấp nhận công nghệ TAM, mô hình động lực MM, 

mô hình kết hợp các mô hình Chấp nhận công nghệ và lý thuyết hành vi dự định C- TAMTPB, mô 

hình sử dụng máy tính MPCU, lý thuyết phổ biến sự đổi mới IDT, và lý thuyết nhận thức xã hội 

SCT. Mô hình UTAUT được ra đời như một sự hợp nhất với ưu điểm vượt trội so với từng mô hình 

riêng lẻ [10]. Mô hình này chứa 4 biến cốt lõi: hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã 

hội và các điều kiện thuận lợi và 4 biến nhân khẩu học: giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm, sự tự 

nguyện sử dụng.  

Tuy nhiên, UTAUT thường được sử dụng để phân tích các trường hợp áp dụng công nghệ của 

tổ chức còn riêng việc cá nhân áp dụng công nghệ thì mô hình này có thể không phù hợp 

(Venkatesh và cộng sự,2012). Trong bối cảnh sử dụng công nghệ, giá cả hay chi phí cũng là nhân tố 

quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm khi họ bỏ ra để mua hay sử dụng công nghệ mà mô hình 

UTAUT chưa đề cập về khía cạnh này. Bên cạnh đó thì thói quen cũng cho thấy là nhân tố quan 

trọng trong việc dự đoán việc sử dụng công nghệ của con người. Bởi những lý do nêu trên nên mô 

hình UTAUT2 - Thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng (the unified theory of 

acceptance and use of technology 2) đã được ra đời nhằm hoàn thiện những hạn chế của mô hình 

UTAUT trước. Với nền tảng từ mô hình UTAUT, Venkatesh và cộng sự đã thêm vào ba nhân tố: 

động lực hưởng thụ, cảm nhận về giá và thói quen vào mô hình. 

2.1.3. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu của đề tài được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa những khái niệm lý 

thuyết: chấp nhận thanh toán ví điện tử, nhân tố xã hội, khả năng sử dụng, kỹ thuật và quy trình 

giao dịch, điều kiện thuận lợi và nhận thức lợi ích. 

Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu: 

Giả thuyết 1: Nhân tố xã hội tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử của khách hàng 

Giả thuyết 2: Khả năng sử dụng tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử của khách hàng 

Giả thuyết 3: Kỹ thuật và Quy trình giao dịch tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử 

của khách hàng. 

Giả thuyết 4: Điều kiện thuận lợi tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử của khách 

hàng. 

Giả thuyết 5: Nhận thức lợi ích tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử của khách hàng. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sẽ sử dụng kỹ thuật phỏng vấn nhóm tập trung để thực hiện việc điều chỉnh và 

kiểm định độ tin cậy và giá trị của thang đo. Việc phỏng vấn các nhóm tập trung sẽ được thực hiện 

tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một nghiên cứu thử nghiệm với quy mô nhỏ ban đầu. Kết quả từ 

nghiên cứu thử nghiệm này cho phép nhà nghiên cứu điều chỉnh thang đo và bảng câu hỏi để triển 

khai điều tra đại trà. 

Tiếp theo, nhà nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng bằng cách thực hiện phỏng vấn 

để giải thích các kết quả nghiên cứu cũng như những phát hiện đi chệch với những phát hiện đã đi tìm 

ra trước đây hoặc đi chệch khỏi những kết quả đã được phát hiện từ các nghiên cứu ở các nước khác. 

Việc chọn mẫu sẽ tiến hành theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Căn cứ vào tỷ trọng và cỡ 

mẫu, số lượng các phần tử lấy ra để nghiên cứu sẽ được xác định. Trong phân loại mà sẽ kết hợp 

nhiều tiêu thức phân loại khác nhau để đảm bảo mẫu có tính chất đại diện cho đám đông. 

Nghiên cứu được thực hiện tại TPHCM, nên tổng thể bao gồm những: là những khách hàng 

đã sử dụng thanh toán bằng ví điện tử tại TPHCM.  

Cỡ mẫu trong nghiên cứu này sẽ được xác định Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc (2008), trong phân tích nhân tố (EFA) cỡ mẫu ít nhất bằng 4 hay 5 lần số biến. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kiểm định thang đo 

Thang đo các khái niệm được sàng lọc sơ bộ bằng phương pháp phân tích độ tin cậy 

Cronbach alpha. Sau đó thang đo được kiểm định bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá 

(EFA). Kết quả kiểm định thang đo được trình bày trong bảng 1, có 2 biến bị loại bỏ trong giai đoạn 

này đó là KNSD3, DKTL6 do những biến quan sát này có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0.4. 
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VÍ ĐIỆN TỬ 
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Hệ số KMO = 0.813 (thỏa điều kiện 0.5 =< KMO =< 1). Như vậy, phân tích nhân tố EFA cho 

dữ liệu là thích hợp. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa Sig. = 0.000 < 0.05, ta thấy các biến quan sát có 

mối tương quan với nhau. Phương sai cộng dồn của các nhân tố đạt 63.004% > 50%. Điều này cho 

thấy các nhân tố giải thích được 63.004% biến thiên của các quan sát.  

Trong phân tích tương quan Pearson cho thấy có sự tương quan giữa các biến độc lập và biến 

phụ thuộc, mối tương quan này khá chặt chẽ do hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ 

thuộc Ý định mua sắm trực tuyến (Y) đều cao hơn 0.3.  

Hệ số tương quan giữa biến phụ thuộc Y và biến Điều kiện thuận lợi (DKTL) cao nhất là 

0.656. Sau đó là giữa biến Y và biến Kỹ thuật và Quy trình giao dịch (KTQT) là 0.562. Tiếp theo là 

giữa biến Y và biến Nhận thức lợi ích (NTLI) là 0.538. Sau nữa, là giữa biến Y và biến Khả năng sử 

dụng (KNSD) là 0.367. Cuối cùng, là giữa biến Y và biến Nhân tố xã hội (NTXH) là 0.351. Bên 

cạnh đó giá trị Sig. đều rất nhỏ với giá trị 0.000 nên tất các biến quan sát khi đưa vào phân tích đều 

có ý nghĩa về mặt thống kê. 

BẢNG 1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

DKTL4 .764  .196 .115 -.117 

DKTL2 .752 .222    

DKTL3 .737 .121 .154 .164 .144 

DKTL5 .702  .285   

DKTL1 .643 .213 .125   

KTQT1 .107 .770 .101 .136 .112 

KTQT2  .696 .223 .128  

KTQT3 .251 .689   .200 

KTQT4 .128 .688 .155  .101 

KTQT5 .296 .614  .113  

NTLI2  .227 .127 .845 .112  

NTLI3 .148 .139 .762  .222 

NTLI1 .296 .186 .727   

NTXH2  .111  .826  

NTXH1  .192  .754  

NTXH3 .159   .747  

KNSD1   .116  .866 

KNSD2 .141 .231   .817 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

3.2. Phân tích hồi quy 

Sau khi tiến hành phân tích tương quan, tác giả tiến hành phân tích hồi quy với 5 biến độc lập 

và 1 biến phụ thuộc. Phân tích hồi quy lần 1 được thực hiện với 5 biến độc lập bao gồm NTXH, 
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KNSD, KTQT, DKTL, NTLI và 1 biến phụ thuộc Y.  

BẢNG 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .650 .137  4.749 .000   

NTXH .080 .025 .123 3.167 .002 .899 1.112 

KNSD .084 .021 .154 3.922 .000 .880 1.136 

KTQT .170 .031 .240 5.535 .000 .721 1.386 

DKTL .334 .037 .400 9.016 .000 .691 1.447 

NTLI .155 .034 .200 4.629 .000 .726 1.377 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Phương trình hồi quy tuyến tính được dự đoán theo các biến độc lập được viết như sau: 

Y = 0.650 + 0.080* NTXH + 0.084* KNSD + 0.170*KTQT+ 0.334*DKTL+ 0.155*NTLI 

Ý nghĩa: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, Nhận thức xã hội (NTXH), Khả năng sử 

dụng (KNSD), Kỹ thuật và Quy trình giao dịch (KTQT), Điều kiện thuận lợi (DKTL) và Nhận thức 

lợi ích (NTLI) có tác động cùng chiều lên biến Chấp nhận thanh toán ví điện tử của người tiêu dùng 

(Y) 

Kết quả phân tích hồi quy có hệ số R
2
 là 0.605 và hệ số R

2
 hiệu chỉnh là 0.598. Điều này có 

nghĩa là mô hình nghiên cứu có độ thích hợp là 59.8% hay 59.8% độ biến thiên về biến phụ thuộc Y 

có thể được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.  

3.3. Đánh giá mô hình 

Sau quá trình phân tích hồi quy 5 biến độc lập bằng phương pháp đưa vào một lần, tác giả 

thấy được 5 giả thuyết đưa ra là H1, H2, H3, H4, H5 được chấp nhận do các nhân tố có tác động 

dương đến biến phụ thuộc Y với mức ý nghĩa Sig. < 0.05.  

BẢNG 3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 

Giả thuyết Nội dung Kết quả 

H1 Nhân tố xã hội tác động đến sự Chấp nhận thanh toán ví điện tử 

của khách hàng 

Chấp nhận 

H2 Khả năng sử dụng tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử 

của khách hàng. 

Chấp nhận 

H3 Kỹ thuật và Quy trình giao dịch tác động đến Chấp nhận thanh 

toán ví điện tử của khách hàng. 

Chấp nhận 

H4 Điều kiện thuận lợi tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử 

của khách hàng. 

Chấp nhận 

H5 Nhận thức lợi ích tác động đến Chấp nhận thanh toán ví điện tử 

của khách hàng.  

Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự chấp nhận thanh toán ví điện tử của người tiêu dùng bị tác 

động bởi năm nhân tố trong thanh toán điện tử là nhân tố xã hội, khả năng sử dụng, kỹ thuật và quy 

trình giao dịch, điều kiện thuận lợi và nhận thức lợi ích. Với những gì mang lại từ nghiên cứu này, 

các doanh nghiệp có thể sử dụng để làm cơ sở phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến của họ 

để thu hút khách hàng, phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến. 

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng có những hạn chế. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật lấy mẫu 

thuận tiện với số lượng chỉ có 297 mẫu đạt điều kiện nên có thể dữ liệu thu thập được có độ tin cậy 

chưa cao. Nghiên cứu cũng chỉ nhằm xác định các nhân tố của chấp nhận thanh toán ví điện tử đến 

nhóm đối tượng là người tiêu dùng ở TPHCM. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi 

nghiên cứu với số lượng mẫu nhiều hơn để tạo thêm tính bao quát, chính xác hơn cho đề tài, tìm ra 

nhiều nhận định mới về mối liên hệ giữa thanh toán điện tử với ý định mua sắm trực tuyến của 

người tiêu dùng.  
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM  

NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN CỦA GEN Z:  

TRƯỜNG HỢP TẠI SHOPEE LTD., TẠI VIỆT NAM 

Nguyễn Tiến Thành
1
 

Tóm tắt 

Thương mại điện tử là một chủ đề phổ biến mà nhiều nhà nghiên cứu đã và đang được tập 

trung khai thác. Hầu hết các nghiên cứu đều liên quan đến chủ đề hành vi mua hàng trực tuyến. 

Trong đó, nội dung về hành vi mua hàng trực tuyến ngẫu hứng của người tiêu dùng lại rất thú vị. 

Hơn nữa, những giới trẻ Gen Z đang trở thành nhóm nghiên cứu thu hút nhất, bởi họ là những 

người tiêu dùng chính trên thị trường thương mại điện tử. Bài viết này chỉ ra được 4 yếu tố: (1) Giới 

thiệu sản phẩm, (2) Khuyến mãi, (3) Nhận xét tích cực (những người từ mạng xã hội) và (4) Cảm 

nhận về sự thích thú có tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của Gen Z thông qua 

yếu tố trung gian “thúc đẩy mua hàng ngẫu hứng ”. Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 333/390 bảng 

câu hỏi được phát cho các thanh niên tại TP.Hồ Chí Minh. Theo kết quả, yếu tố Cảm nhận sự thích 

thú có ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo yếu tố Giới thiệu sản phẩm và Cảm nhận tích cực. Nghiên 

cứu góp phần mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi mua hàng trực tuyến ngẫu hứng của Gen Z 

cho các doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược kinh doanh số tốt hơn. 

Từ khoá: Hành vi mua hàng ngẫu hứng (OIB), Gen Z, Ứng dụng Shopee, Thôi thúc mua 

hàng ngẫu hứng (UIB) 

1. Giới thiệu 

Thương mại điện tử là một thị trường nơi hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được giao dịch bằng 

cách sử dụng công nghệ dựa trên mạng viễn thông (Kabugumila & cộng sự, 2016). Hiện nay, sự 

phát triển vượt bậc của thị trường thương mại điện tử đang tác động mạnh mẽ đến ý định và hành vi 

của người tiêu dùng đang hàng ngày mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử dựa trên 

sự kết nối của Internet và Công nghệ toàn cầu. Nhờ vào thương mại điện tử người tiêu dùng giờ đây 

có thể cảm nhận rất rõ tính hữu dụng (PU) là “mức độ mà một người tin rằng việc sử dụng một 

công nghệ sẽ nâng cao hiệu quả công việc của một người” (Davis, 1989). Bên cạnh đó, các thiết kế 

giao diện hiện đại và đơn giản trên các ứng dụng trực tuyến ngày nay mang đến cho người tiêu 

dùng nhiều cảm nhận về tính dễ sử dụng, điều này cho thấy mối quan hệ tích cực với ý định tiếp tục 

mua hàng trực tuyến (Chiu & Wang, 2008). Hơn nữa, nhờ công nghệ, yếu tố cảm nhận sự thích thú 

(PE) cũng khiến người tiêu dùng có trải nghiệm tích cực hơn khi mua hàng trực tuyến (Ha & Stoel, 

2009). Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng đòi hỏi mức độ nhận thức bảo mật (PS) 

cao hơn rất nhiều do các rủi ro từ thông tin mạng luôn được cân nhắc kỹ lưỡng (Cha, 2011).  

Tóm lại, mua sắm trực tuyến đang mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng khi tìm kiếm 

sản phẩm, mô tả và đặc điểm chất lượng (Išoraitė & Miniotienė, 2018) mà không tốn quá nhiều thời 

gian và chi phí (Yang và cộng sự, 2018). Do đó, những dẫn chứng trên có thể được coi là một trong 

những nguyên nhân cơ bản quan trọng tác động mạnh mẽ đến hành vi Mua sắm ngẫu hứng trực 

tuyến (OIB). 

 

                                                           
1
 TS., Khoa Marketing – KDQT, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nt.thanh92@hutech.edu.vn 
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Có nhiều nghiên cứu về tác động của lợi ích thương mại điện tử đối với hành vi mua hàng 

trực tuyến (OIB) và họ đã đưa ra một số nghiên cứu như sự tiện lợi (Dawson & Kim, 2009); áp lực 

xã hội ít hơn và không có nỗ lực giao hàng có tác động lớn hơn đến người tiêu dùng trực tuyến 

(Verhagen & Dolen, 2011) hoặc/và các tác động khác. Quan trọng hơn, Akram và cộng sự, (2017) 

đã chứng minh rằng động cơ khoái lạc đang tác động mạnh mẽ đến quyết định mua hàng trực tuyến 

của người tiêu dùng. Ngày nay, nhiều người dùng hiện đại tập trung đáng kể vào việc trải nghiệm 

phong cách lạc quan và thử nghiệm của OIB để có nhiều niềm vui hơn. Do đó, OIB phản ánh rằng 

mọi người hiện nay thực sự thích mua sắm hơn là mua những gì họ thực sự cần (Beatty & Ferrell, 

1998). Đặc biệt, hành vi OIB có thể được nhìn thấy thường xuyên hơn ở những người thuộc Gen Z, 

những người tập trung nhiều hơn vào sự thay đổi mới, tính cách, xu hướng và hành vi mua sắm 

ngẫu hứng (Priporas và cộng sự, 2017). 

Trên thực tế, nhiều học giả đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa OIB và Gen Z và tìm ra nhiều 

yếu tố ảnh hưởng như yếu tố nhân khẩu học; hoặc định hướng văn hóa giới tính (Chowdhury, 

2020). Hơn nữa, có một mô hình gọi là mô hình Kích thích-Sinh vật-Phản (S-O-R) ứng đã được sử 

dụng trong nghiên cứu của Djafarova & Bowes (2021), người đã nghiên cứu thành công về OIB của 

những người trẻ tuổi, những người hiện đang mua hàng trên Instagram. 

Tóm lại, mua sắm trực tuyến không có mục đích và kế hoạch đã thu hút rất nhiều sự quan tâm 

của các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới trong những năm qua. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các nghiên 

cứu này chưa thực sự được chú trọng và khai thác. Vì vậy, đề tài “Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến 

Hành Vi Mua Sắm Trực Tuyến Của Gen Z: Trường Hợp Tại Shopee Ltd., Tại Việt Nam” sẽ được 

nghiên cứu dựa trên việc thu thập dữ liệu của người tiêu dùng Gen Z, những người đã từng mua 

sắm trên Shopee, trang thương mại điện tử lớn nhất. nền tảng thương mại tại Việt Nam. Khảo sát 

này được thu thập tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có dân số cao nhất và đa dạng nhất ở Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1 Mua hàng trực tuyến ở Gen Z (OB) 

Nghiên cứu của Nielsen (2018) chỉ ra một số đặc điểm mua hàng trực tuyến của Gen Z: 

• Gen Z sử dụng mạng xã hội để thể hiện bản thân và ý kiến của riêng họ. Họ có nhu cầu trao 

đổi thông tin, đánh giá sản phẩm, thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm. 

• Gen Z muốn tránh xa những thương hiệu có vấn đề tiêu cực về đạo đức. 

• Gen Z không ngừng tìm kiếm sự thay đổi và đổi mới, 75% người tham gia nghiên cứu thể 

hiện sự thích thú khi thử nghiệm và khám phá những thương hiệu mới. 

Với những đặc điểm trên, các nhà tiếp thị hiện đang thực sự đối mặt với những thách thức 

trong việc thuyết phục khách hàng Gen Z đưa ra quyết định mua hàng hoặc/và tiếp tục mua hàng trở 

lại. Vấn đề khó khăn này xảy ra bởi vì  Z nhận thức rất cao về những rủi ro khi mua hàng và họ 

không trung thành với bất kỳ thương hiệu nhất định nào (Alanko, 2018). Hơn nữa, thế hệ này 

thường có xu hướng tránh quảng cáo trực tuyến và thường xuyên sử dụng phần mềm chặn quảng 

cáo để chặn quảng cáo (Fromm et al., 2018).  

Tóm lại, quyết định mua sắm của  Z không phụ thuộc quá nhiều vào thương hiệu sản phẩm 

mà vào tính độc đáo đặc biệt của sản phẩm. Đặc biệt, ngày càng có nhiều người mua sắm trẻ tuổi 

tìm kiếm những trải nghiệm mua sắm mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng cũng như giải trí 

và hưởng thụ (Westmark & Hondar, 2020). Ngoài ra, hành vi mua hàng trực tuyến của  Z còn bị 

ảnh hưởng bởi giá trị thương hiệu đằng sau, tính minh bạch và tính xác thực của sản phẩm 

(Munsch, 2021). 
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2.2 Mua hàn ngẫu hứng trực tuyến (Online Impulsive Buying) 

Theo West (1951), mua sắm ngẫu hứng là một quyết định của khách hàng xảy ra tại cửa hàng 

khi người tiêu dùng không có bất kỳ kế hoạch mua sắm nào trước khi đến cửa hàng.  

Một số nghiên cứu gần đây về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của 

người tiêu dùng đã chỉ ra những yếu tố hữu ích và thú vị, ví dụ như trong một nghiên cứu của 

Verhagen & Dolen (2011), họ đã khảo sát 532 khách hàng tại một cửa hàng trực tuyến ở Hà Lan và 

nhận thấy rằng có ba yếu tố: sự tiện lợi (sự hấp dẫn và dễ sử dụng của các công cụ trong cửa hàng 

trực tuyến), sự thích thú và giao diện trên trang web đã thúc đẩy hành vi mua hàng ngẫu hứng của 

người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Bloomfield (2014) khám phá mối quan hệ giữa các 

thuộc tính sản phẩm, thiết kế web và hành vi mua hàng ngẫu hứng. Ngoài ra, ảnh hưởng của các 

đánh giá trực tuyến cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của khách hàng (Zhang 

và cộng sự, 2018). 

Nhìn chung, mua sắm trực tuyến đang thực sự trở thành xu hướng chủ đạo đối với phần lớn 

người dân Gen Z. Hơn nữa, chủ đề mua xung trực tuyến hiện là một chủ đề nghiên cứu rất phổ 

biến.˙. 

2.3 Mô hình Stimuli-Organism-Respone (SOR)  

Năm 1974, Mehrabian & Russell đề xuất mô hình S-O-R bao gồm 3 khía cạnh: Kích thích (S) 

kích hoạt hành vi của người tiêu dùng; Chuyển biến (O) được định nghĩa là một quá trình hoặc điều 

kiện bên trong làm trung gian cho mối quan hệ giữa tác nhân kích thích và phản ứng cuối cùng của 

con người và Phản hồi (R) là kết quả cuối cùng quyết định hành vi hoặc sự tránh né của người tiêu 

dùng. Mô hình này nhằm tích hợp các phản ứng của cá nhân để giải thích nhận thức và cảm xúc của 

con người về các tác nhân kích thích bên ngoài và kết quả hành vi của người tiêu dùng sẽ được thực 

hiện sau đó. Shen & Khalifa (2012) đặc biệt chỉ ra rằng cảm giác hiện diện như một tác nhân kích 

thích trực tiếp (trong mô hình SOR) ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người dùng 

thông qua trải nghiệm cảm giác. 

Dựa trên mô hình SOR. Áp dụng trong trường hợp cửa hàng trực tuyến, mô hình S-O-R được 

sử dụng để chỉ ra các yếu tố quyết định chính và yếu tố kích thích cảm xúc kích hoạt mong muốn 

mua hàng một cách ngẫu hứng của người tiêu dùng (Liao et al., 2016). Ngoài ra, Sultan et al. (2018) 

cũng xác định một số yếu tố như: trưng bày, hoạt động khuyến mại và không gian cửa hàng ảnh 

hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng bằng cách thực hiện mô hình S-O-R.  

3. Xây dựng giả thuyết 

3.1 Giới thiệu sản phẩm (Present Products) 

Việc giới thiệu sản phẩm được thể hiện thông qua một số khía cạnh như: mô tả sản phẩm, 

hình ảnh sản phẩm, danh mục sản phẩm, tính năng giới thiệu sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, 

v.v. có thể đáp ứng trải nghiệm mua sắm rộng rãi của khách hàng tiềm năng. Nếu khách hàng không 

thể tìm thấy sản phẩm mà họ quan tâm, trải nghiệm thất vọng dễ dàng được nhen nhóm và sau đó 

làm giảm ý định mua hàng ngẫu hứng. Vì vậy, hình thức trưng bày sản phẩm là một trong những 

tiêu chí quan trọng nhất dẫn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng (Chen-Yu & 

Seock, 2002). 

Như vậy, nếu các cửa hàng trực tuyến có khả năng cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng và 

phong phú, thì họ có thể thuyết phục người tiêu dùng mua một cách ngẫu hứng (Aragoncillo & 

Orús, 2018). 
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H1: Giới thiệu sản phẩm có tác động tích cực đến (+) đến Thôi thúc mua sắm ngẫu 

hứng. 

3.2 Khuyến mãi (Promotion) 

Khuyến mãi được coi là một tập hợp các công cụ tạo động lực khác nhau được thiết kế để 

thúc đẩy người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ trong thời gian ngắn (Keller 

& Kotler, 2012). Mục đích của các chiến dịch khuyến mại là tạo ra tác động trực tiếp đến việc mua 

hàng của người tiêu dùng. Theo Jamal & Lodhi (2015), nếu hàng hóa được triển khai một vài 

chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chúng sẽ có nhiều khả năng kích thích người tiêu dùng mua một 

cách ngẫu hứng. 

Tóm lại, khuyến mại là hình thức xúc tiến bán hàng được sử dụng rộng rãi nhất cả trực tuyến 

và ngoại tuyến (Bahrah & Fachria, 2021). Do đó, các chương trình khuyến mãi và hàng mẫu có thể 

khiến người tiêu dùng mua hàng mà không có kế hoạch hoặc ngẫu hứng. 

H2: Khuyến mãi có tác động tích cực (+) đến Thôi thúc mua sắm ngẫu hứng. 

3.3 Bình luận tích cực (Mạng xã hội) (Positive comments) 

Ảnh hưởng mạng xã hội là một nhân tố trong mô hình chuẩn mực Chủ quan. Lý thuyết này 

được hiểu là nhận thức của cá nhân về áp lực xã hội để thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi 

(Ajzen, 1991). Lin (2007) cho rằng sức mạnh của tham chiếu nhóm đối với khả năng mua sắm trực 

tuyến là rất rõ ràng. 

Trong thời đại kết nối internet với nhiều kênh xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok, 

Instagram như ngày nay, bất kỳ ứng dụng mua sắm trực tuyến nào cũng có diễn đàn hoặc nền tảng 

riêng để cho phép người tiêu dùng chia sẻ nhiều trải nghiệm và đánh giá mạnh mẽ các sản phẩm và 

dịch vụ mà họ tiêu dùng (Anderson & cộng sự, 2011). Chiến thuật này rất quan trọng vì nó sẽ giúp 

người tiêu dùng dễ bị thuyết phục hơn để mua sắm và mua sắm một cách bốc đồng (Xiang & cộng 

sự, 2016). 

Vì vậy, với những bình luận tích cực từ mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng mua sắm trực 

tuyến, người tiêu dùng không chỉ bị ảnh hưởng bởi hành vi mua hàng bốc đồng mà còn có được 

hình ảnh thương hiệu tốt của riêng họ, điều này cũng kích thích hành vi mua hàng bốc đồng (Kim & 

Johnson, 2016). 

H3: Bình luận tích cực có tác động tích cực (+) đến Thôi thúc mua sắm ngẫu hứng. 

3.4 Cảm nhận sự thích thú (Perceived Enjoyment) 

Trong thương mại điện tử, cảm nhận về sự thích thú trong trường hợp mua hàng ngoại tuyến, 

PE là một yếu tố quan trọng với mục đích chính là tác động tích cực đến thái độ của người tiêu 

dùng đối với mua sắm trực tuyến (Ha & Stoel, 2009). Hơn nữa, PE được cho là đại diện cho giá trị 

khoái lạc của mua sắm trực tuyến (Hess & cộng sự, 2014). 

Nếu người tiêu dùng có cảm xúc tốt và đủ hài lòng, họ sẽ bị thôi thúc mua hàng một cách 

ngẫu hứng và hiển nhiên, hành vi đó (OIB) của họ sẽ thay đổi tích cực (Sohn & Lee, 2017). 

H4: Cảm nhận sự thích thú có tác động tích cực (+) đến Thôi thúc mua sắm ngẫu hứng. 

3.5 Thôi thúc mua hàng ngẫu hứng (Urge to by impulsively) 

Theo Hirschaman (1985), suy nghĩ và ý định của chính người tiêu dùng chắc chắn thuyết 

phục họ có mong muốn lớn nhất là thực hiện một giao dịch bất ngờ. Sau đó, một khi mong muốn về 

hành vi mua hàng bốc đồng của họ được kích hoạt, thì thôi thúc quyết định mua hàng bốc đồng sẽ 

trở nên mạnh mẽ và dai dẳng hơn nhiều.  
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Về cơ bản, khi ứng dụng vào thương mại điện tử, có một số yếu tố được phát hiện có tác động 

riêng có thể thúc đẩy người tiêu dùng thôi thúc mua hàng một cách bốc đồng như giao diện trang 

web, thông tin sản phẩm, hoạt động duyệt web (Verhagen & Dolen, 2011). 

Nhìn chung, cảm giác thôi thúc mua hàng bốc đồng có thể được coi là cảm giác khoái lạc có 

được từ những trải nghiệm về giao diện trang web, thông tin sản phẩm, sự tiện lợi, v.v., tất cả đều là 

những động lực thúc đẩy sự thôi thúc mua hàng một cách bốc đồng (Huang, 2016). 

H5: Thôi thúc mua hàng ngẫu hứng có tác động tích cực (+) đến hành vi mua hàng ngẫu 

hứng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi và phương pháp lấy mẫu 

Có 23 câu hỏi được các chuyên gia thiết kế dựa trên khung lý thuyết được giải thích trong 

tổng quan tài liệu và kết quả phỏng vấn từ các chuyên gia. Với 23 câu hỏi, cỡ mẫu trong nghiên cứu 

này được xác định phù hợp với yêu cầu của phân tích EFA (Exploratory Factor Analysis) và phân 

tích hồi quy tuyến tính với cỡ mẫu nên là N > 50 + 8m. Kết quả, có 333 dữ liệu hợp lệ từ 390 bảng 

câu hỏi được phát. Phương pháp thu thập dữ liệu là chọn mẫu thuận tiện tại một số trường đại học, 

văn phòng và công ty tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. 

4.2. Thiết kế nghiên cứu 

Sau khảo sát, phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện nhằm lượng hóa các yếu tố 

ảnh hưởng đến hành vi OIB của  Z với trung gian là thôi thúc mua một cách bốc đồng. Dữ liệu sơ 

cấp được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để đo lường tác động của các nhân tố đến hành vi mua 

hàng ngẫu hứng của  Z như sau: Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá, Hồi quy tuyến tính 

bội, Phân tích đường dẫn. 23 câu hỏi được đo bằng thang điểm năm Likert. 

5. Kết quả nghiên cứu 

5.1 Kiểm tra độ tin cậy 

Bảng 1 minh họa kết quả kiểm định độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) của 04 biến Độc lập, 01 

Biến trung gian và 01 Biến phụ thuộc. Có 06 hệ số Cronbach’s alpha nằm trong khoảng từ 0,709 

đến 0,774 chứng tỏ thang đo có độ tin cậy ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, chỉ có một biến quan 

sát OIB3 bị loại bỏ trong lần phân tích thứ hai để tăng Cronbach’s alpha của hệ số Mua bốc đồng 

trực tuyến lên 0,709. 

Bảng 1: Kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s alpha 

Yếu tố Biến quan sát Cronbach’s Alpha 

Giới thiệu sản phẩm PP1, PP2, PP3, PP4 0.710 

Khuyến mãi PR1, PR2, PR3, PR4 0.759 

Nhận xét tích cực PC1, PC2, PC3, PC4 0.774 

Cảm nhận sự thích thú PE1, PE2, PE3, PE4 0.762 

Thôi thúc mua ngẫu hứng UIB1, UIB2, UIB3 0.763 

Mua hàng ngẫu hứng OIB1, OIB2, OIB4 0.709 

5.2 Phân tích EFA 

Sau 2 vòng chạy phân tích chỉ còn lại 14 biến quan sát và được chia thành 4 nhóm như sau: 
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Bảng 2: Kết quả lần cuối EFA 

Biến quan sát 
Thành phần 

1 2 3 4 

PE1 0.761    

PE2 0.731    

PE3 0.674    

PE4 0.672    

PR2  0.764   

PR1  0.763   

PR3  0.651 
 

 

PR4  0.535 
 

 

PC1   0.764  

PC2   0.716  

PC4   0.589  

PP3    0.749 

PP2    0.702 

PP1    0.660 

Giá trị Egience 5.544 1.316 1.204 1.059 

Tỷ lệ phương sai 36.962 45.734 53.762 60.820 

Tích luỹ    60.820 

Sig.    0.000 

5.3 Phân tích hồi quy 

Ở lần chạy phân tích dữ liệu đầu tiên, giá trị R đạt 0,752 > 0,5, tức là mô hình phù hợp để 

đánh giá mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập. Ngoài ra, R2 là 0,565. Trong khi đó, 

56,5% sự thay đổi của ý muốn mua hàng bốc đồng bị ảnh hưởng bởi 4 biến độc lập: Giới thiệu sản 

phẩm (PP), Khuyến mãi (PR), Nhận xét tích cực (PC), Cảm nhận về sự thích thú (PE). Tuy nhiên, 

bảng 3 dưới đây cho thấy Khuyến mãi có sig. 0,676 lớn hơn 0,005 theo yêu cầu. Vì vậy, yếu tố 

khuyến mãi bị loại bỏ. 

Bảng 3: Thống kê hồi quy lần 1 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .180 .201  .896 .371   

PP_AVG .324 .052 .282 6.199 .000 .642 1.558 

PR_AVG .022 .053 .019 .419 .676 .625 1.599 

PC_AVG .177 .047 .181 3.798 .000 .583 1.715 

PE_AVG .451 .048 .433 9.443 .000 .632 1.583 
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Tại lần hồi quy thứ 2, giá trị R vẫn ở mức 0,752 > 0,5 và R2 là 0,565. Trong khi đó, 56,5% sự 

thay đổi trong ý muốn mua hàng bốc đồng hiện bị ảnh hưởng bởi 3 biến độc lập: Giới thiệu sản 

phẩm (PP), Khuyến mãi (PR), Nhận xét tích cực (PC). 

Ngoài ra, Durbin Watson trong thử nghiệm thứ 2 cho thấy 2,003 nằm trong [1 < D < 3]. Điều 

đó có nghĩa là không có hiện tượng tự tương quan nào được phát hiện trong phần dư từ phân tích 

hồi quy thống kê. Bảng 4 cho thấy các thông số thống kê của mô hình. 

Trong bảng 4, giá trị t-stat của các biến độc lập lớn hơn giá trị > tα/2 (1, n). Ba chỉ số t, nằm 

trong khoảng từ 4,051 đến 9,735, có tất cả Sig. các giá trị thấp hơn 0,05. Ngoài ra, hệ số VIF của 

các biến độc lập đều thấp hơn 2 chứng tỏ không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.. 

Bảng 4: Thống kê hồi quy lần 2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.211 0.186  1.136 0.257   

PP_AVG 0.330 0.050 0.287 6.594 0.000 0.697 1.434 

PC_AVG 0.182 0.045 0.186 4.051 0.000 0.626 1.598 

PE_AVG 0.455 0.047 0.436 9.735 0.000 0.658 1.519 

R 0.752 

R
2 0.565 

Durbin Watson 2.003 

Vậy, Thôi thúc mua hàng ngẫu nhiên = 0.287*Giới thiệu SP + 0.186*Nhận xét tích cực + 

0.436*Cảm nhận sự thích thú. 

5.4 Phân tích PATH  

Mô hình PATH được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của 3 biến độc lập bên trái đến 

hành vi Mua ngẫu hứng trực tuyến của Gen Z (biến phụ thuộc) thông qua Thôi thúc mua hàng ngẫu 

hứng. Kỹ thuật phân tích bao gồm hồi quy tuyến tính, trong đó yếu tố thôi thúc mua bốc đồng (UIB) 

là biến độc lập và hành vi mua bốc đồng trực tuyến của Gen Z là biến phụ thuộc. 

Bảng 5: Hồi quy đơn biến 

Model 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

Constant 
 

9.300 0.000 
  

Thôi thúc mua ngẫu 

hứng 
0.628 14.689 0.000 1.000 1.000 

R 0.628 

R Square 0.393 

Durbin Wastson 1.726 
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Vậy, Hành vi mua ngẫu hứng trực tuyến của Gen Z = 0.628 x Thôi thúc mua hàng ngẫu 

hứng(UIB) 

Để kiểm định khả năng trong mối quan hệ của mô hình, công thức của mô hình PATH cũng 

được sử dụng để thể hiện ảnh hưởng tích cực thông qua hệ số phù hợp R
2 

M như sau: 

R M
2
 = 1 – (1 – R1

2
) x (1 – R2

2
) = 1 – ( 1 – 0.560) x (1 – 0.395) = 73.38% 

 

Hình 2: Mô hình PATH về hành vi mua hang ngẫu hứng của Gen Z 

6. Kết luận và đề xuất nghiên cứu mới 

Tóm lại, hành vi mua hàng bốc đồng trực tuyến của Gen Z bị ảnh hưởng tích cực đáng kể bởi 

ba biến độc lập thông qua biến trung gian là sự thôi thúc mua hàng ngẫu hứng. Ngoài ra, kết quả 

phân tích hệ số đường tương quan, giá trị p của các biến cho thấy mô hình có sự phù hợp tốt. Như 

vậy, bốn giả thuyết của nghiên cứu này đều được chấp nhận có điều kiện, nhưng chỉ có giả thuyết 

về ảnh hưởng tích cực của yếu tố khuyến mãi (H2) bị bác bỏ ở phân tích hồi quy. 

Trong mô hình PATH, Cảm nhận sự thích thú được đánh giá là nhân tố có ảnh hưởng cao 

nhất với ß = 0,436. Sau khi kiểm định Cronbach’s alpha, EFA và hồi quy tuyến tính đa biến, bốn 

biến quan sát PE1, PE2, PE3, PE4 vẫn được giữ nguyên. Điều đó chứng tỏ Cảm nhận thích thú là 

yếu tố tác động rất lớn đến cảm giác thôi thúc mua hàng bốc đồng và gián tiếp kích thích Gen Z 

mua hàng bốc đồng trên ứng dụng mua sắm trực tuyến. 

Yếu tố ảnh hưởng thứ hai phải kể đến là yếu tố giới thiệu sản phẩm, vì hệ số Beta của nó là ß 

= 0,287. Điều đó có nghĩa là thông tin sản phẩm chiếm 28,7% thay đổi của nền tảng mua sắm trực 

tuyến. Thật vậy, thông tin về sản phẩm càng rõ ràng thì khách hàng càng có động lực muốn có khi 

mua sắm trực tuyến. Nhân tố trình bày sản phẩm có 4 biến quan sát nhưng chỉ có 3 biến được giữ 

nguyên. Ba biến quan sát là PP1, PP2, PP3 và chỉ có PP4 bị loại ở kết quả từ vòng EFA thứ hai 

Yếu tố cuối cùng là về những nhận xét tích cực có ảnh hưởng riêng đến việc ra quyết định của 

khách hàng. Theo con số sau khi phân tích tất cả các giai đoạn, 18,6% thay đổi đối với nhu cầu mua 

hàng bốc đồng sẽ bị tác động bởi những bình luận tích cực. 

Về yếu tố trung gian “thôi thúc mua hàng một cách ngẫu hứng”, nó cho thấy 62,8% thay đổi 

trong hành vi mua hàng bốc đồng trực tuyến của Gen Z có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố trung gian. 

Với mô hình PATH thì R
2
 là 73,38%, đay là kết quả này đủ chấp nhận được để hỗ trợ việc xây dựng 

mô hình. 

7. Hạn chế 

Các nghiên cứu tương lai có thể thu thập dữ liệu từ các nhóm dân số khác để khảo sát như 

Gen Y hoặc nhóm Baby boomer để xem đâu là sự khác biệt.  

Ngoài ra nếu mục tiêu lấy mẫu lớn hơn từ các thành phố lớn ở Việt Nam, kết quả có thể sẽ 

khác.  
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Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều yếu tố như Thu nhập, Thiết kế trang web, Tính dễ sử dụng, Rủi ro 

cảm nhận hay Thanh toán trực tuyến có thể được xem xét sử dụng để kiểm định để có thêm nhiều 

góc độ nghiên cứu khác nhau.  

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vẫn còn nhiều thương hiệu thương mại điện tử 

khác có thể là trường hợp thực tế để kiểm tra các yếu tố tác động. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG  

ỨNG DỤNG SÁCH NÓI CỦA NGƯỜI DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Võ Thụy Thanh Tâm
1
, Nguyễn Minh Hiếu

2,
 Nguyễn Tường Vy

3
, Phạm Thị Mỹ Giàu

4
  

Tóm tắt 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì các ứng dụng sách nói ra đời giúp người 

đọc thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam, các ứng dụng sách nói 

đang phải đối mặt với thách thức liên quan đến bản lậu được đăng tải miễn phí trên nhiều trang 

web. Nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng sách nói của người đọc, bài 

báo này được thực hiện với sự thu thập 326 phiếu trả lời từ đáp viên. Kết quả phân tích dữ liệu dựa 

vào mô hình hồi quy cho thấy rằng “Khả năng dùng thử”, “Ảnh hưởng xã hội”, và “Tính hữu ích” 

của ứng dụng sách nói tác động mạnh mẽ nhất đến ý định sử dụng ứng dụng sách nói, bên cạnh đó 

còn có các nhân tố khác như “Khả năng tương thích” của ứng dụng, “Tính thích thú” mà ứng dụng 

đem đến cho người dùng, và “Tính dễ sử dụng” của ứng dụng. Cuối bài nhóm tác giả đưa ra một vài 

giải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh ứng dụng sách nói. 

Từ khóa: ý định sử dụng, ứng dụng, sách nói, TP. HCM 

1. GIỚI THIỆU 

Theo tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (2021), có ba kênh sách nói được cấp phép chính 

thức: Voiz FM (thành lập năm 2019), Fonos (thành lập năm 2020) và Mydio (thành lập đầu năm 

2021). Tuy nhiên hiện tại có rất nhiều website, ứng dụng sách nói xuất hiện do một cá nhân, tổ chức 

sản xuất mà chưa được sự đồng ý của nhà xuất bản hoặc tác giả. Thị trường sách nói có tiềm năng 

rất lớn nhưng tâm lý “tải lậu xài chùa” của người Việt vẫn còn. Đa phần người Việt chưa sẵn sàng 

bỏ tiền mua một sản phẩm có thể tìm thấy miễn phí.  

Thị trường nội dung âm thanh ở Đông Nam Á đã trở nên sôi động những năm gần đây, với sự 

hiện diện của những ông lớn như Spotify, Apple Podcasts và nhiều công ty khởi nghiệp. Trong số 

các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với dân số trên 99 triệu người 

với độ tuổi trung bình là 33 (Dân Số, 2022). Theo Statista (2021a), Việt Nam là một trong những 

quốc gia phụ thuộc vào tiền mặt nhất ở châu Á, tuy nhiên tỷ lệ chấp nhận thanh toán không dùng 

tiền mặt ở Việt Nam đã tăng lên 95% một năm trong đại dịch COVID-19, một trong những tỷ lệ cao 

nhất ở Đông Nam Á. Giá trị giao dịch thanh toán online tại Việt Nam là 19,2 tỷ USD, tỷ lệ người 

dùng internet đã sử dụng dịch vụ thanh toán di động hàng tháng là 26.2% (Statista, 2021a). Năm 

2020, Việt Nam là nước có dân số sử dụng smartphone đứng thứ hai Đông Nam Á (sau Thái Lan), 

với 71 triệu smartphone (Statista, 2021b). Đây là cơ sở quan trọng cho sự phát triển của các nội 

dung số cũng như sách nói.  

Như vậy có thể thấy, mặc dù sách nói đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm nhưng các doanh 

                                                           
1
 ThS, Giảng viên, Khoa Marketing – Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

vtt.tam@hutech.edu.vn 
2
 Sinh viên, Viện Công nghệ Việt Nhật, HUTECH University, hieunhu1931@gmail.com 

3
 Sinh viên, Viện Công nghệ Việt Nhật, HUTECH University, vyanh1308@gmail.com 

4
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nghiêp kinh doanh sách nói hợp pháp vấn chưa thể tiếp cận người dùng một cách tối đa. Do đó việc 

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra một số giải pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ sách nói 

để nâng cao ý định sử dụng sách nói của người dùng, từ đó tạo một thị phần vững chắc trên thị 

trường là một trong các mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Khái niệm sách nói (audiobook) 

Sách nói là loại sách mà nội dung đã được chuyển từ chữ in trên giấy sang dạng âm thanh 

thông qua giọng đọc của con người (Cambridge Dictionary,n.d). Khi sử dụng audiobook, người 

dùng sẽ không cần nhìn chăm chú vào trang sách nữa, thay vào đó là họ sở hữu một thiết bị có khả 

năng kết nối với thư viện audiobook và tai nghe để có thể tập trung nghe nội dung cuốn sách yêu 

thích. Cách đọc mới này ngày càng trở nên phổ biến vì tiện lợi và bảo vệ thị lực. Dưới tình trạng 

báo chí đang dần bị suy yếu hoặc bị thay thế, ngày càng có nhiều phương tiện được sử dụng làm 

phương tiện vận chuyển sách nói, bao gồm máy nghe nhạc mp3, sách điện tử, điện thoại di động và 

nhiều sản phẩm công nghệ cao hàng ngày khác (Liu & Yang, 2012). Tại Việt Nam, sách nói cũng 

được những người yêu đọc sách biết đến rộng rãi thông qua các ứng dụng miễn phí và có trả phí 

như youtube, spotify, fonos, Voiz FM, Audiobook.xyz, Waka 4.0, TuneFM , và người dùng có thể 

tìm thấy đa dạng về thể loại sách như sách về kinh doanh, sách phát triển bản thân, học ngoại ngữ, 

văn học, truyện dân gian… 

2.1.2. Khái niệm ý định sử dụng 

Ý định sử dụng nghĩa là người tiêu dùng có nhận thức hoặc thái độ tích cực đối với sản phẩm 

và nhận thấy rằng mình cần sản phẩm hay dịch vụ đó (Ling và cộng sự, 2010). Theo Wen-Chia Tsai 

(2012), ý định còn là mức độ sẵn sàng sử dụng công nghệ mới của một người. Ứng dụng sách nói là 

một phần mềm được cài đặt trên thiết bị điện tử có kết nối với internet để có thể nghe sách trực 

tuyến hoặc tải sách về nghe lại, do đó ý định sử dụng ứng dụng sách nói là việc người dùng sẵn 

sàng trả phí để có thể mua bản quyền sách được phát trên ứng dụng đọc.    

2.2. Các nghiên cứu liên quan 

Lý thuyết nền tảng của bài nghiên cứu là mô hình TRA và mô hình TAM. Theo Ajzen và 

Fishbein (1975), ý định hành vi (Behaveior Intention) của một người bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố đó 

là thái độ (Attitude) và chuẩn chủ quan (Subjective Norm). Trong đó, thái độ (Attitude toward 

behavior) là cảm xúc tiêu cực hay tích cực của một cá nhân về hành vi thực hiện mục tiêu, còn 

Chuẩn chủ quan (Subjective norm) hay còn gọi là ảnh hưởng xã hội là nhận thức của những người 

ảnh hưởng nghĩ rằng cá nhân đó nên thực hiện hay không thực hiện hành vi (Ajzen, 1991). 

Mô hình chấp nhận công nghệ TAM được đề xuất bởi Davis (1989) và bắt nguồn từ lý thuyết 

hành động hợp lý TRA. Trong khi TRA là một lý thuyết để giải thích hành vi của con người nói 

chung, TAM chủ yếu sử dụng cho hệ thống thông tin (Internet System). TAM đã thay thế hai biến 

thái độ và chuẩn chủ quan bằng hai biến khác là nhận thức tính hữu ích (Perceived Usefulness) và 

nhận thức tính dễ sử dụng (Perceived Ease of Use) để đo lường cho phù hợp với nghiên cứu sự chấp 

nhận công nghệ mới. Nhận thức tính hữu ích (Perceived Usefulness) là mức độ mà một người tin 

rằng việc sử dụng một hệ thống đặc thù sẽ nâng cao hiệu suất công việc của mình còn Nhận thức 

tính dễ sử dụng (Perceived Ease of Use) là mức độ mà một người tin rằng sử dụng hệ thống đó sẽ 

không phải nỗ lực nhiều (Davis, 1989). 

Nghiên cứu về ý định sử dụng sách điện tử của người tiêu dùng dựa trên Mô hình chấp nhận 
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công nghệ được thực hiện bởi của tác giả Wen-Chia Tsai vào năm 2013 đã kết luận từ việc phân 

tích 213 dữ liệu thu thập rằng thái độ của khách hàng đối với việc sử dụng sách điện tử có tác động 

tích cực đáng kể đến ý định sử dụng sách điện tử của người dùng. Việc hình thành thái độ này bị 

ảnh hưởng sâu sắc bởi “sự tin tưởng vào thương hiệu và dịch vụ” và “Nhận thức tính hữu ích” của 

sách điện tử. Nhận thức tính hữu ích nghĩa là khi dịch vụ sách điện tử có thể giúp khách hàng có 

được thông tin liên quan về doanh nghiệp một cách hiệu quả, thuận tiện và nhanh chóng hoặc thực 

hiện các giao dịch tiện lợi, không bị giới hạn về thời gian và địa điểm, thì thái độ tích cực của khách 

hàng đối với việc sử dụng sách điện tử sẽ tăng lên, từ đó nâng cao ý định sử dụng sách điện tử 

(Wen-Chia Tsai, 2013). 

Ngoài ra, dưa trên bảng tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của 

Tạ Văn Thành và Đặng Xuân Ơn (2021) có thể thấy, ngoài Tính dễ sử dụng, Tính hữu ích và Ảnh 

hưởng xã hội, thì Sự thích thú của khác hàng đối với sản phẩm cũng là yếu tố tác động đến ý định 

mua hàng. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu của mình, Jilani và cộng sự (2022) đã xác nhận tác động 

tích cực của Khả năng dùng thử đến ý định sử dụng ứng dụng sức khỏe của người dùng. Khả năng 

có thể dùng thử sản phẩm càng cao thì khả năng khách hàng mua sản phẩm càng cao.  

Theo Harries Arizonia Ismail (2016) trong bài nghiên cứu của mình về ý định sử dụng điện 

thoại thông minh, khả năng tương thích được giải thích là mức độ mà sự đổi mới được coi là phù 

hợp với các giá trị hiện tại, kinh nghiệm trong quá khứ và nhu cầu của người áp dụng tiềm năng. 

Kết quả nghiên cứu của ông cho thấy rằng khả năng tương thích có một ảnh hưởng tích cực và đáng 

kể đến nhận thức tính hữu ích cũng như nhận thức tính dễ sử dụng của sản phẩm; và việc khách 

hàng nhận thức sản phẩm dễ sử dụng sẽ tác động cùng chiều với ý định sử dụng sản phẩm. 

2.3. Mô hình nghiên cứu 

Kế thừa các công trình nghiên cứu trước và các lý thuyết nêu trên, tác giả đề xuất mô hình ảnh 

hưởng đến “ý định sử dụng ứng dụng sách nói" gồm 6 nhân tố là Tính dễ sử dụng, Tính hữu ích, 

Tính thích thú, Khả năng dùng thử, Ảnh hưởng xã hội, và Khả năng tương thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Giả thuyết H1: Tính dễ sử dụng có ảnh hưởng tích cực (+) đến ý định sử dụng ứng dụng sách 

nói  

H1 

H3 

H2 

H4 

Tính dễ sử dụng 

Tính hữu ích 

Tính thích thú 

Khả năng dùng thử 

Ảnh hưởng xã hội 

Khả năng tương thích 

Ý định  

sử dụng  

ứng dụng  

sách nói 

H6 

H5 
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Giả thuyết H2: Tính hữu ích có ảnh hưởng tích cực (+) đến ý định sử dụng ứng dụng ứng 

dụng sách nói  

Giả thuyết H3: Tính thích thú có tác động cùng chiều (+) đến ý định  sử dụng ứng dụng ứng 

dụng sách nói  

Giả thuyết H4: Khả năng dùng thử có tác động cùng chiều (+) đến ý định  sử dụng ứng dụng 

ứng dụng sách nói  

Giả thuyết H5: Ảnh hưởng xã hội có tác động cùng chiều (+) đến ý định sử dụng ứng dụng 

ứng dụng sách nói  

Giả thuyết H6: Khả năng tương thích có tác động cùng chiều (+) đến ý định sử dụng ứng 

dụng sách nói 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua việc tổng quan cơ sở lý thuyết để 

đưa ra các giả thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu. Căn cứ trên nghiên cứu định tính này, bảng 

câu hỏi đã được hoàn thành và sử dụng cho nghiên cứu định lượng. Tất cả các biến quan sát đều sử 

dụng thang đo Likert 5 bậc với mức độ tương ứng từ 1 – hoàn toàn không đồng ý đến 5 – hoàn toàn 

đồng ý. Bảng câu hỏi chính thức bao gồm 34 biến quan sát tương ứng với 7 thang đo thành phần 

của mô hình nghiên cứu. 

Đối tượng khảo sát là những người có biết đến ứng dụng sách nói ở khu vực Thành phố Hồ 

Chí Minh. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện bằng cách trực tiếp phỏng vấn và gián tiếp qua google 

form với tổng cộng có 400 bảng khảo sát đã được phát ra, và thu về 326 phiếu hợp lệ.  

Nghiên cứu dùng kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, tiến hành 

kiểm định thông qua các bước: Đánh giá độ tin cậy các thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Alpha, 

phân tích nhân tố khám phá EFA bằng kiểm định KMO, phân tích hồi quy và kiểm định các giả 

thuyết nghiên cứu với kiểm định F và Sig.  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha 

Bảng 1: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Thang đo Các biến quan sát 
Hệ số  

Cronbach’s Alpha 

Tính dễ sử dụng SD1, SD2, SD3, SD4, SD5  0,824 

Tính hữu ích HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, HI6 (loại HI5) 0,821 

Tính thích thú TT1, TT2, TT3, TT4, TT5 (loại TT4) 0,810 

Khả năng dùng thử DT1, DT2, DT3, DT4, DT5 (loại DT2) 0,817 

Ảnh hưởng xã hội XH1, XH2, XH3, XH4 0,805 

Khả năng tương thích KN1, KN2, KN3, KN4, KN5 0,814 

Ý định sử dụng YD1, YD2, YD3, YD4 0,8 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 
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4.2. Phân tích EFA 

Kết quả phân tích EFA có Hệ số Eigenvalue >1, có 6 nhân tố được rút ra giải thích được 

62,364% sự biến thiên của dữ liệu. Tất cả các trọng số tải nhân tố đều >0,5 và không bị vi phạm giá 

trị phân biệt. Có 4 biến quan sát bị loại trong phân tích gồm: HI3, TT3, DT1, XH2. Kết quả các 

nhân tố được gom lần cuối như sau: (1). Tính dễ sử dụng, (2). Tính hữu ích, (3). Tính thích thú, (4). 

Khả năng dùng thử, (5). Ảnh hưởng xã hội, (6). Khả năng tương thích. 

4.3. Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 

Bảng 2: Mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến 

Mô hình Hệ số R Hệ số R
2 Hệ số R

2
 hiệu 

chỉnh 

Sai số chuẩn của 

ước lượng 

Chỉ số 

Durbin-

Watson 

1 0,790 0,624 0,617 0,42179 2,033 

a. Predictors: (Constant), SD, HI, TT, DT, XH, TT, KN 

b. Dependent Variable: YD 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Kết quả bảng Hệ số R
2
 = 0,624 chứng tỏ độ phù hợp của mô hình là khá cao. Các biến độc lập 

giải thích được 62,4% biến phụ thuộc. Nói cách khác 62,4% Ý định sử dụng sách nói của khách 

hàng là do mô hình hồi quy giải thích. Phần còn lại là do các nhân tố khác và sai số. Kiểm định 

Durbin Watson = 2,033 nằm trong khoảng [1 <D <3], cho thấy không có hiện tượng tương quan của 

phần dư. 

Bảng 3: Bảng phân tích hiện tượng đa cộng tuyến (ANOVA) 

Mô hình t Sig. 
Thống kê cộng tuyến 

Tolerance VIF 

Constant     

SD 3,353 ,001 0,787 1,270 

HI 5,306 ,000 0,724 1,381 

TT 4,221 ,000 0,754 1,326 

DT 6,107 ,000 0,742 1,347 

XH 5,537 ,000 0,745 1,342 

KN 4,607 ,000 0,689 1,451 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Các giá trị Sig. thể hiện độ tin cậy khá cao, đều nhỏ hơn 0,05, mô hình hồi quy tuyến tính phù 

hợp với dữ liệu. Ngoài ra, hệ số VIF đều nhỏ hơn 2 và hệ số Tolerance  đều > 0,5 cho thấy không có 

hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra, mô hình có các biến độc lập tương quan chặt chẽ với nhau. 
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Bảng 4: Bảng kết quả mô hình hồi quy 

Mô hình 
Hệ số Beta chưa chuẩn hóa Hệ số Beta chuẩn hóa 

B Std. Error Beta 

Constant -,168 ,186  

SD 0,125 0,037 0,130 

HI 0,206 0,039 0,214 

TT 0,150 0,036 0,167 

DT 0,204 0,033 0,243 

XH 0,209 0,038 0,220 

KN 0,178 0,039 0,190 

Biến phụ thuộc: YD 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Vậy mô hình hồi quy đa biến chuẩn hóa như sau: 

YD = 0,130*SD + 0,214* HI+ 0,167* TT + 0,243* DT+ 0,22* XH+ 0,190* KN 

Qua kết quả kiểm định, mô hình chính thức điều chỉnh thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 2: Mô hình nghiên cứu chính thức 

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Hiện tại nhu cầu tải sách về nghe trên các ứng dụng sách nói rất cao, song song đó tính năng 

tải về trên ứng dụng sách nói chỉ cho phép người dùng tải về các sách trên ứng dụng khi người dùng 

đã đăng ký các gói sử dụng. Dựa trên kết quả phỏng vấn, đa số khách hàng điều muốn trải nghiệm 

thử việc tải sách về nghe offline để so sánh chất lượng với việc nghe online trên ứng dụng, nhóm 

tác giả đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao ý định sử dụng ứng dụng sách nói bằng cách 

0,13 

0,214 

0,167 

0,243 

0,22 

Tính dễ sử dụng 

Tính hữu ích 

Tính thích thú 

Khả năng dùng thử 

Ảnh hưởng xã hội 

Khả năng tương thích 

Ý định sử dụng 

ứng dụng  

sách nói 

0,190 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

101 

bổ sung thêm tính năng tải về để nghe offline ngay khi người dùng không đăng ký gói sử dụng. Cụ 

thể, người dùng sẽ trả một khoản phí nhỏ bằng 5% giá trị sách bán lẻ để trải nghiệm nghe 4% thời 

lượng sách mà nhà cung cấp đã đưa ra. Như vậy, người dùng sẽ được trải nghiệm chất lượng sách 

được tải về nghe offline như thế nào. Tuy nhiên, do hiện tại người đọc vẫn có xu hướng thích dùng 

miễn phí các ứng dụng nên việc tính phí, tuy là ít nhưng cũng có thể khiến người dùng không được 

thoải mái. Vì vậy, giải pháp thứ hai đưa ra là các doanh nghiệp có thể tạo tính năng tải sách về 

chậm nhưng không mất phí. Đầu sách sẽ được giới hạn chỉ trong danh mục sách miễn phí với mức 

thời lượng nghe giới hạn. Người dùng muốn dùng chức năng này cần tạo tài khoản trên ứng dụng và 

do tải chậm nên người dùng mất nhiều thời gian hơn và không được nghe các đầu sách mới. Việc 

này có thể gây khó khăn cho người dùng khi công việc bận rộn và đường truyền kết nối không tốt 

dẫn đến khả năng trải nghiệm tính năng bị ảnh hưởng. 

Đối với các yếu tố còn lại, nhóm đưa ra các đề xuất sau:  

Tính dễ sử dụng: Để đảm bảo người dùng có thể dễ dàng thao tác trên trến ứng dụng sách 

nói mà không cần sự trợ giúp nào, nhà cung cấp cần phải tạo giao diện ứng dụng thân thiện bằng 

cách thiết kế một giao diện đơn giản với các nút tính năng được sắp xếp hợp lý, rõ ràng, dễ tìm. Các 

câu thông báo hiển thị được viết với ngôn ngữ dễ hiểu cũng là một điều cần lưu ý.  

Tính hữu ích: Để có thể nâng cao được ý đinh sử dụng của khách hàng, nhà cung cấp cần 

phải tạo thêm nhiều lợi ích đến khách hàng. Các doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình 

khuyến mại vào những ngày Lễ Tết, hoặc xây dựng chiến dịch truyền thông về việc sử dụng một bộ 

audiobook như là một món quà truyền tải thông điệp đến những người thương yêu.  

Tính thích thú: Nhà cung cấp phải luôn cập nhật liên tục các đầu sách mới để người dùng có 

thể tìm kiếm và nghe sách một cách dễ dàng. Chú ý vào việc chọn giọng đọc truyền cảm, kết hợp 

thể loại âm nhạc nhẹ nhàng hoặc hồi hộp gay cấn tùy theo nội dung sách. Cần đổi tông màu cho ứng 

dụng phù hợp với những dịp đặc biệt và có thêm các nhân vật hoặc biểu tượng thu hút người dùng. 

Ảnh hưởng xã hội: Nhà cung cấp nên đầu tư xây dựng các chương trình quảng cáo trên mạng 

xã hội Facebook, Tiktok, Youtube. Bên cạnh đó, việc tài trợ một số cuộc thi học thuật về văn học 

tại các trường học cũng giúp kéo gần khoảng cách giữa người đọc trẻ tuổi với ứng dụng sách nói.  

Khả năng tương thích: Nhà cung cấp cần xây dựng các danh mục sách nói một cách rõ ràng 

và đầy đủ, giống như một thư viện thực tế bên ngoài. Ngoài ra, cho phép người đọc tạo thư viện ảo 

để lưu trữ sách dễ dàng. Như vậy sẽ có thể đáp ứng nhu cầu lựa chọn sách của thính giả tốt hơn và 

tạo ra thói quen nghe sách cho khách hàng. 
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA MARKETING DỊCH VỤ 

TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID 
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Tóm tắt  

Sự bùng nổ đại dịch COVID-19 trong khoảng 2 năm vừa qua đã mang đến những thay đổi sâu 

sắc trong cuộc sống, hành vi và thái độ của người tiêu dùng. Đại dịch đã gây ra không ít khó khăn 

cho tất cả các doanh nghiệp khi phải hứng chịu những tác động to lớn từ sự gián đoạn chuỗi cung 

ứng, hoạt động bán hàng bị ngưng trệ gây thiếu hụt nhân lực, làm đảo lộn các chiến lược và kế 

hoạch tiếp thị của các thương hiệu. Trong đó, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là những doanh 

nghiệp thuộc các ngành dịch vụ hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn và bán lẻ. Giữa bối cảnh 

đó, các doanh nghiệp phải nhanh chóng xây dựng những chiến lược thay đổi hoạt động, chính sách 

hiệu quả, đặc biệt là cải cách các chiến lược Marketing để có thể ứng phó nhanh với những thay đổi 

của thị trường. Bài viết này được thực hiện nhằm xác định các cơ hội và thách thức trong thị trường 

dịch vụ đã phát sinh do những thay đổi bởi đại dịch, từ đó đề xuất các giải pháp vực dậy và phát 

triển Marketing dịch vụ và khu vực kinh tế dịch vụ thời kỳ hậu COVID.  

Từ khóa: Marketing dịch vụ, du lịch, e-logistic, thời kỳ hậu COVID.  

1. CÁC KHÁI NIỆM 

Marketing là một hình thức phổ biến giúp kết nối và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. 

Marketing gồm tất cả những việc cần thực hiện để thu hút khách hàng đến với thương hiệu và duy 

trì mối quan hệ với họ. 

Theo Kotler và Armstrong (2004), dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà doanh nghiệp 

có thể cống hiến cho khách hàng nhằm thiết lập, củng cố, mở rộng những quan hệ và hợp tác lâu dài 

với khách hàng. Philip Kotler và Kellers (2006) định nghĩa: “Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích 

cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là vô hình và không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu. Việc 

thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hoặc không gắn liền với sản phẩm vật chất”. 

Theo định nghĩa AMA (Hiệp hội Marketing Mỹ), dịch vụ là những hoạt động có thể riêng biệt 

nhưng phải mang tính vô hình nhằm thoả mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng, theo đó dịch 

vụ không nhất thiết phải sử dụng sản phẩm hữu hình, nhưng trong mọi trường hợp đều không diễn 

ra quyền sở hữu một vật nào cả. 

Marketing dịch vụ là loại Marketing mà người cung cấp dịch vụ cố gắng, nỗ lực nhằm thỏa 

mãn khách hàng sử dụng dịch vụ của mình và từ đó thu về lợi nhuận. Hiệp hội Marketing dịch vụ là 

sự thích nghi lý thuyết hệ thống vào thị trường dịch vụ bao gồm quá trình thu nhận, tìm hiểu, đánh 

giá và thoả mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu bằng hệ thống các chính sách, các biện pháp tác 

động vào toàn bộ quá trình tổ chức sản xuất, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thông qua phân phối 

các nguồn lực của tổ chức. Marketing được xem xét trong sự năng động của mối quan hệ qua lại 

giữa các sản phẩm dịch vụ của công ty và nhu cầu của người tiêu dùng cùng với hoạt động của đối 
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thủ cạnh tranh trên nền tảng cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và xã hội.  

Các đặc trưng của dịch vụ và tác động của nó tới hoạt động Marketing: Dịch vụ thuần túy 

có các đặc trưng riêng biệt so với hàng hóa thuần túy. Các đặc trưng này dẫn đến sự khác biệt giữa 

nội dung Marketing dịch vụ so với Marketing hàng hóa hiện hữu. 

i. Tính vô hình: Khách hàng có thể chạm vào, cảm nhận, nhìn thấy được kết cấu hoặc màu sắc 

của các sản phẩm vật chất. Ngược lại, dịch vụ mang tính phi vật chất khác với sản phẩm, nó không 

có bất kỳ sự tồn tại về hình dáng, trọng lượng hoặc kích thước mà bạn có thể nhìn thấy bằng mắt 

thường. Do đó, rất khó để các nhà tiếp thị thuyết phục khách hàng về tiện ích mà họ không thể nhìn 

thấy. Điều này làm cho các dịch vụ khác với sản phẩm và do đó cách tiếp thị cũng sẽ khác. 

ii. Không chuyển đổi quyền sở hữu: Dịch vụ không thể sở hữu mà chỉ có thể được trải 

nghiệm. Đây là một khái niệm toàn diện có liên quan đến trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng 

có quyền sở hữu trong dịch vụ dưới dạng bằng chứng như kế hoạch, hóa đơn, hóa đơn hoặc được sử 

dụng dịch vụ và hưởng lợi ích trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không thể sở hữu nó 

như một sản phẩm. Các doanh nghiệp cần có những hoạt động sao cho dịch vụ để lại ấn tượng tốt 

nhất với khách hàng, nhằm thu hút khách hàng quay trở lại.  

iii. Không thể tách rời: Tiếp thị dịch vụ được thúc đẩy bởi một khái niệm về khoảnh khắc của 

sự thật, tức là các dịch vụ được tạo ra và sử dụng cùng một lúc. Không giống như bất kỳ sản phẩm 

vật chất nào mà khách hàng nhận được nó từ người bán, sau đó tiêu thụ sau. Dịch vụ hoạt động 

hoàn toàn khác. Chúng không thể được lưu trữ như các sản phẩm trong kho, chúng được sản xuất 

và tiêu thụ cùng một lúc. Đồng thời khách hàng sẽ tương tác với doanh nghiệp trong quá trình sản 

xuất dịch vụ và có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Sản phẩm/dịch vụ mà các công ty cung 

cấp trên thị trường có thể giống nhau về cơ bản, nhưng khả năng phát triển mối quan hệ lâu dài với 

khách hàng chính là sự khác biệt giúp công ty thích ứng với những thay đổi trong môi trường cạnh 

tranh (Palmatier và cộng sự, 2006) 

iv. Không đồng nhất: Các dịch vụ khác nhau về bản chất mặc dù có cùng con người, quy 

trình, loại công việc, v.v., không giống như các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Các khách hàng 

khác nhau có thể có được trải nghiệm khác nhau cho chính xác cùng một dịch vụ được sử dụng. Các 

dịch vụ thường liên quan đến quy trình và được cung cấp bởi nhân viên phục vụ (phụ thuộc vào con 

người), khách hàng thường tìm kiếm các giải pháp có tính cá nhân hóa cao, nên cũng rất khó để có 

thể xác định chất lượng trong ngành dịch vụ. 

v. Tính không lưu trữ được: Không giống như các sản phẩm có thể được lưu trữ, dịch vụ chỉ 

tồn tại vào thời gian mà nó được cung cấp. Do vậy, dịch vụ không thể dự trữ trong các kho hàng, 

đồng thời không thể hoàn trả, thu hồi hay bán lại. Vì không được dự trữ nên khi nhu cầu tăng cao 

hơn cung mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng phải chờ 

đợi và khiến khách hàng không hài lòng và ảnh hưởng đến trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm dịch 

vụ. Chất lượng dịch vụ được xác định bởi nhiều nhân tố khác nhau, là một phần nhân tố quyết định 

của sự hài lòng (Parasuraman et al., 1985, 1988).  

vi. Sự tham gia của con người: Tiếp thị dịch vụ được thúc đẩy bởi những người cung cấp lợi 

ích và giải pháp cho nhu cầu của khách hàng. Ngày nay, rất nhiều giải pháp dịch vụ tự động đang 

xuất hiện nhưng mọi người đóng vai trò quan trọng nhất trong tiếp thị dịch vụ.  Để cung cấp dịch vụ 

tổng thể cho một thị trường mục tiêu, các yếu tố tiếp thị hỗn hợp phải được kết hợp chặt chẽ, phối 

hợp, tích hợp và nhất quán với nhau để tạo ra hiệu quả tổng hợp của chúng. (Lovelock, 2001). Lập 

kế hoạch tiếp thị dịch vụ liên quan đến việc chăm sóc 7Ps bao gồm Giá cả, Địa điểm, Khuyến mãi, 
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Sản phẩm, Con người, Quy trình và Bằng chứng vật lý. 

Theo Lovelock, (2001), sự hài lòng của khách hàng là một nhiệm vụ của doanh nghiệp thể 

hiện qua mối quan hệ giữa những giá trị của sản phẩm, dịch vụ đó so với những mong đợi trước đó 

của khách hàng về chúng. Mục tiêu chính của các nhà tiếp thị dịch vụ là tạo ra và cung cấp dịch vụ 

đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng, do đó đạt được các mục tiêu của tổ chức. Do đó, 

các nhà tiếp thị nên làm việc để hiểu cách mọi người đưa ra quyết định mua hàng và điều gì quyết 

định sự hài lòng của họ trong các giai đoạn tiêu dùng dịch vụ: trước khi mua hàng, tiếp xúc với dịch 

vụ và sau khi tiếp xúc.  

2. TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 LÊN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay đã gây ra tác động nghiêm trọng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. 

Nó đã ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn cầu, làm gián đoạn các cấp độ kinh tế và hoạt động 

kinh doanh trong mọi ngành đồng thời làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của các cá nhân. Cũng 

như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch toàn cầu này. 

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý VI và năm 2020 của Tổng cục Thống kê đã chỉ ra 

một số ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như: dịch vụ lưu trú, ăn uống, ước tính doanh thu đạt 

510,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và giảm 13% so với năm trước (năm 2019 tăng 9,8%); 

du lịch lữ hành, với doanh thu năm 2020 ước tính đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng mức và 

giảm 59,5% so với năm trước; vận tải hành khách và vận tải hàng hóa lần lượt giảm giảm 29,6% và 

5,2% so với năm 2019. 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 2,3% 

so với năm 2019; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ 

tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 13,9%. Phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh 

doanh và đã giải thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; những doanh nghiệp quy mô lớn 

rút lui khỏi thị trường nhiều hơn. Trong 9 tháng năm 2021, có 90,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng 

sản xuất, kinh doanh có thời hạn, doanh nghiệp dừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và doanh 

nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể. Trong số đó, có tới 50,1% doanh nghiệp đã và đang làm thủ tục 

rút lui vĩnh viễn khỏi thị trường.  

Đại dịch toàn cầu COVID 19 đã dẫn đến những thay đổi về quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và 

truyền thông buộc các doanh nghiệp phải đánh giá lại suy nghĩ của họ về các chiến dịch quảng cáo 

và tiếp thị hiện tại và tương lai để duy trì nguồn thu nhập ổn định. Nhiều bộ phận tiếp thị và quảng 

cáo sẽ phải đối mặt với thách thức: suy nghĩ thông qua các chiến lược và thực hành tiếp thị sáng tạo 

và đổi mới sẽ điều hướng doanh nghiệp thông qua điều bình thường mới này.  

Số người tiêu dùng trực tuyến và am hiểu công nghệ ngày càng tăng còn do thế hệ Z – thế hệ 

được sinh ra sau khi internet trở nên phổ biến rộng rãi, họ mong đợi các quảng cáo có liên quan và 

trải nghiệm được cá nhân hóa. Với việc người dùng dành nhiều thời gian trực tuyến hơn bao giờ 

hết, điều cần thiết là đầu tư vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để nâng cao khả năng hiển thị 

tìm kiếm của doanh nghiệp trong môi trường mạng. Bất kể ngành nghề lĩnh vực nào, doanh nghiệp 

cũng đều cần có sự thay đổi và điều chỉnh trong hoạt động tiếp thị của mình để đáp ứng nhu cầu và 

mong đợi của người tiêu dùng nếu không sẽ có nguy cơ bị tụt lại phía sau. 

3. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TRONG BỐI 

CẢNH HẬU COVID 19 

3.1 Khó khăn và thách thức chung của khu vực kinh tế dịch vụ 
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Giữa điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt, thanh lọc ngày càng gia tăng, đại dịch COVID-

19 bùng nổ dẫn đến nhiều khó khăn, thách thức to lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho 

sự sống còn của các doanh nghiêp nói riêng. Các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, đặc biệt là 

trong các nhóm ngành bán lẻ, du lịch, hàng không, nhà hàng, khách sạn, giải trí… đã rơi vào khủng 

hoảng trầm trọng trong 2 năm vừa qua. Thậm chí nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá sản. Các doanh 

nghiệp khác, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, hay gặp 

vô vàn khó khăn trong duy trì hoạt động. Năm 2021, phần lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ phải tạm ngừng kinh doanh hay giải thể hoạt động. Có 90,3 nghìn doanh 

nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể hay đã hoàn tất thủ tục giải thể. 

Trong đó, có tới 50,1% doanh nghiệp đã và đang làm thủ tục rút lui vĩnh viễn khỏi thị trường. Báo 

cáo về tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam khảo sát 

gần 10.200 doanh nghiệp trên toàn quốc cũng cho biết, đại dịch COVID-19 tác động rất tiêu cực 

đến doanh nghiệp tại Việt Nam. Có 87,2% doanh nghiệp gánh chịu tác động ở mức “phần lớn” hoặc 

“hoàn toàn tiêu cực”.  

Khó khăn về thị trường, nguồn thu, dòng tiền đã khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải sử dụng 

các biện pháp cắt giảm lao động. Nửa đầu năm 2020, trên 21% doanh nghiệp cho lao động nghỉ 

không lương và gần 19% doanh nghiệp giảm lương lao động (Nguyễn Hoàng Tiến, 2020). Theo 

tổng cục thống kê (2021), tính đến quý 1/2021, có đến 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. Đặc biệt trong đó, lao động trong khu vực 

dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tỷ lệ 20,4%. 

3.2 Thực trạng du lịch Việt Nam thời kỳ COVID-19 

Trước khi xuất hiện dịch COVID-19, du lịch là một trong những ngành phát triển năng động 

nhất, dựa trên cơ sở phát huy nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và mức giá dịch vụ cạnh tranh. 

Ngành Du lịch đã đóng góp đáng kể vào tốc độ phát triển GDP và giải quyết việc làm. Tuy nhiên, 

đại dịch COVID-19 đã tàn phá ngành du lịch nước nhà trong 2 năm vừa qua. Theo số liệu thống kê, 

lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 (tháng đầu tiên chịu ảnh hưởng từ đại 

dịch)ước đạt 449,9 nghìn lượt người - giảm 63,8% so với tháng trước, trong đó khách đến bằng 

đường hàng không giảm 62,3%; bằng đường bộ giảm 65,9%; bằng đường biển giảm 83,6%. Du lịch 

trong năm 2021 gần như đóng băng hoàn toàn. Các chỉ thị, lệnh cấm đã làm cho tất cả các ngành 

nghề đều ảnh hưởng, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Chính điều đó đã 

khiến nhân lực ngành Du lịch bị mất việc làm. Các công ty, khách sạn, nhà hàng lần lượt phải cắt 

giảm biên chế đến 60%. Nhiều công ty du lịch lữ hành khác tuyên bố phá sản. Thực trạng này để lại 

một gánh nặng to lớn là phải xây dựng, củng cố lại ngành du lịch để đảm bảo nguồn doanh thu và 

nguồn sử dụng lao động cho đất nước, góp phần phục hội kinh tế du lịch thời kỳ hậu COVID.  

3.3.  Các doanh nghiệp dịch vụ hàng không thiếu hụt dòng tiền trầm trọng 

Có thể nói ngành hàng không là một trong những ngành dịch vu chịu thiệt hại nặng nề nhất từ 

đại dịch. Sau nhiều tháng liền ngừng trệ do dịch COVID-19 năm 2020 - 2021, đường bay đóng 

băng, hành khách thưa vắng, các doanh nghiệp hàng không rơi vào tình trạng khó khăn cùng cực. 

Cùng với việc thiếu hụt dòng tiền, việc doanh thu sụt giảm liên tiếp khiến các hãng hàng không rơi 

vào tình trạng nợ cao, đối mặt với nguy cơ phá sản. Thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng 

không Việt Nam (VABA) cho thấy, số nợ ngắn hạn và nợ đến hạn phải trả của ba hãng hàng không 
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lớn, gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đã lên tới 36.000 tỷ đồng (Quý Nguyễn, 

2021). Để duy trì hoạt động tối thiểu trong mùa dịch và vực dậy sau dịch, các hãng phải chi trên 

100 tỷ đồng/ngày. Các nguồn lực về tài sản, tài chính tích lũy của các hãng đã cạn kiệt, cơ hội tiếp 

cận vốn vay khó khăn, chi phí vay vốn cao. Trong khi đó, một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ 

cho hàng không được đề ra kịp thời nhưng còn thiếu và chậm triển khai (Quý Nguyễn, 2021). 

3.4. Ảnh hưởng dịch COVID-19 đến e-logotics trong thương mại điện tử tại Việt Nam 

Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có hoạt động logistics. 

Năm 2020, nhiều doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ của Việt Nam nằm bên bờ vực phá sản, nhiều 

lao động bị giảm bớt khối lượng công việc hoặc mất việc. Về dịch vụ vận tải, Tình trạng suy giảm 

trong hoạt động thương mại trong và ngoài nước đã khiến các đơn hàng cần vận chuyển giảm sút, 

tình trạng dịch bệnh cũng khiến số lượng nhân viên vận chuyển thiếu hụt do phải cách ly hoặc phải 

đổi người vì dịch bệnh, hay lệnh giãn cách xã hội, các quy định hạn chế và cách ly đối với người 

nhập cảnh tại các nước gây ra khó khăn, làm tăng chi phí logistic. Về dịch vụ giao nhận, các hoạt 

động logistics giảm do dịch vụ thông quan bị cản trở, dịch vụ kho bãi, cước cũng bị ảnh hưởng 

nặng. Hầu hết hàng nhập trên các tuyến về Việt Nam giảm mạnh, một số thị trường khác bị kiểm 

dịch gắt gao. Các thủ tục vận hành từ thị trường khu vực châu Á và một số khu vực khác chậm trễ 

hơn so với bình thường. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao 

động trong ngành Logistics. Nguy cơ hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics bị 

phá sản, thay đổi và gián đoạn của các chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng nặng nề đến cục diện của thị 

trường lao động (Trần Phong và Nguyễn Quốc Cường, 2022). 

Việc nối dài thời gian giãn cách xã hội khắp nơi đã buộc hàng loạt các cửa hàng bán lẻ, trung 

tâm thương mại phải đóng cửa, các hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng logistics bị giảm sản 

lượng, quy mô và hình thức hoạt động thay đổi dẫn đến việc hàng triệu lao động mất việc, nhiều kỹ 

năng mới phát sinh buộc người lao động phải đẩy mạnh học tập để đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp trong việc thay đổi theo hình thức và quy mô kinh doanh mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn loay hoay với việc chuyển đổi và thích ứng với hình thức đào 

tạo mới, việc hợp tác với doanh nghiệp tạm thời bị gián đoạn dẫn đến việc nắm bắt nhu cầu về các 

kỹ năng, năng lực mới từ thị trường lao động rất hạn chế. Các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đã 

không kịp thời xây dựng được chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kỹ năng cho người lao động 

trong bối cảnh dịch bệnh. 

4. BIẾN KHÓ KHĂN THÀNH CƠ HỘI 

Dù không thể phủ nhận rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn và tổn thất cho 

các doanh nghiệp. Tuy nhiên Việt Nam được đánh giá là nước phòng chống dịch tốt và được quốc 

tế đánh giá cao qua những thành công đạt được từ công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 vừa 

qua. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thế giới biết tới Việt Nam như là điểm đến đầu tư an toàn và 

từ đó mở ra các cơ hội mới để vực dậy và phát triển kinh tế dịch vụ. 

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn tạo ra nhận thức mới, xu hướng chuyển dịch trong thị 

hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại mới trên nguyên tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc; xuất hiện các 

ngành nghề kinh doanh trực tuyến mới dựa trên kinh tế số,... tạo ra thay đổi về cầu đối với những 

sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như chế biến thực phẩm, y tế, hóa dược phẩm, chuyển đổi số, e-

logistics,…. Như vậy, ngoài sự tiện ích của hệ thống e-logistics thì khâu giao hàng cuối cùng cũng 

phải được an toàn hóa trong xu thế phòng chống dịch, để đảm bảo việc tiếp xúc giữa người giao và 

người nhận hàng không lây nhiễm COVID-19 mà vẫn duy trì được tốc độ và chất lượng dịch vụ 

giao hàng. 
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Cùng với xu hướng chuyển đổi số, nhu cầu mua sắm trên thương mại điện tử ngày càng cao 

và người tiêu dùng đã sẵn sàng tiếp cận nhiều kênh mua sắm hơn, từ những nguồn hàng nhỏ lẻ trên 

mạng xã hội cho tới các đơn vị công ty thương mại, thậm chí là các nhà sản xuất trong nước trực 

tiếp tham gia bán hàng thương mại điện tử cho tới những nguồn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 

Thái Lan, Hàn Quốc hay Mỹ và châu Âu. Xu hướng này tạo nên một sự bùng nổ về thương mại 

điện tử và kéo theo nhiều các đơn vị e-logistics khởi nghiệp với nhiều loại quy mô khác nhau.  

Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ 4.0 cũng mở ra một kỷ nguyên dịch vụ mới được hỗ trợ 

chặt chẽ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). Về bán lẻ và logistic, công 

nghệ cao giúp quản lý hàng hóa, đơn hàng, kho vận hiệu quả, nâng cao độ bảo mật của thông tin, tăng 

tốc độ các giao dịch đáng kể. Mặt khác, về du lịch, dữ hành, ăn uống hay các loại hình dịch vụ trải 

nghiệm khác, công nghệ AI hỗ trợ đắc lực trong việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, khiến cho 

việc mua sắm, tận hưởng từ xa trở nên chân thực hơn bao giờ. Điều này thậm chí còn có thể hạn chế 

bất lợi từ tính vô hình của dịch vụ một cách đáng kể (Trần Phong và Nguyễn Quốc Cường, 2022). 

5. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 

5.1 Marketing ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 

Từ những thách thức trong đại dịch, có thể định hướng rằng ngành du lịch trong tương lai cần 

đẩy mạnh việc sử dụng Digital Marketing hơn nữa. Đây là một trong những phương pháp tiếp cận 

thị trường kinh doanh thành công nhất hiện nay. Sự phát triển của Digital Marketing được nhân lên 

nhanh chóng bởi sự phát triển mở rộng của phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong tất cả các 

khía cạnh của đời sống từ Email đến mạng xã hội, các thiết bị di động và máy tính bảng - thế giới 

kỹ thuật số đang thống trị thế giới thực. Du lịch là một trong những ngành được hưởng lợi rất lớn từ 

các phương thức Digital Marketing. Cũng giống như những ngành khác, Digital Marketing trong 

ngành Du lịch đã phát triển rất mạnh những năm gần đây. Và công cụ để giúp Digital Marketing 

thành công đó là Truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing). Ngày nay, trong thế giới 

trực tuyến và siêu kết nối, các thương hiệu không thể bỏ qua Social Media vì đó là một khía cạnh 

trong chiến lược Digital Marketing. Hầu hết mọi người sử dụng trang web cho social và sử dụng 

30% thời gian để online mạng xã hội. Để khai thác cộng đồng thế giới rộng lớn này, ngành Du lịch 

thiết lập tương tác và duy trì sự hiện diện trên Truyền thông mạng xã hội là hữu ích và có giá trị cho 

những người theo dõi. Marketing Truyền thông mạng xã hội là chiến lược Marketing cho ngành Du 

lịch được nhiều doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Với sự phổ biến rộng rãi của Internet, người dùng 

mạng xã hội nhiều vô kể, vì vậy đây sẽ là một kênh quảng bá thương hiệu cực kì hữu ích. Bên cạnh 

đó, Search engine Marketing cũng là chiến lược cần chú trong khi quảng cáo dịch vụ. Một nghiên 

cứu của Google với Ipsos MediaCT cho thấy 65% khách đi du lịch thư giãn bắt đầu tìm kiếm địa 

điểm du lịch trên mạng,… mà không có sẵn chủ định nào trong đầu, cũng không biết nên đi lại bằng 

phương tiện nào. Vì thế, tìm kiếm trực tuyến đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình ra quyết 

định của người dùng. Vì thế, các doanh nghiệp ngành Du lịch cần phải có đội ngũ nhân sự có 

chuyên môn về SEO ứng dụng vào website của doanh nghiệp.  

Quan trọng không kém là việc thiết kế Website du lịch chuyên nghiệp. Website là bộ mặt của 

doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là của ngành Du lịch. Đây sẽ là bước đệm để có thể thực hiện 

các chiến lược Marketing khác, vì vậy công ty cần chú ý xây dựng, hoàn thiện và tối ưu hóa 

Website du lịch. Điều này sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tìm kiếm tuyệt vời và 

đồng nghĩa với việc thu hút được nhiều khách hàng hơn. Đến nay đã có nhiều công ty du lịch còn 

tích hợp công nghệ thực tế ảo lên trang web của họ nhằm tăng trải nghiệm khách hàng đối với gói 

tour du lịch và điểm đến du lịch. Việc ứng dụng AI trong du lịch thậm chí có thể là tiền để cho sự 
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phát triển của “du lịch tại chỗ” trong tương lai. Cuối cùng, Marketing cùng người nổi tiếng chuyên 

về mảng du lịch là chiến lược Marketing thông qua những người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh 

hưởng. Các mạng xã hội đang cực kỳ phát triển và xuất hiện ngày càng nhiều những Influencers có 

lượng người theo dõi lớn, chuyên làm nội dung về du lịch. Chiến lược này đặc biệt hướng tới tiếp 

cận đối tượng khách hàng trẻ tuổi GenZ, GenY với nhu cầu du lịch cao. 

5.2 Giải pháp về e-logistic  

Các doanh nghiệp bán lẻ và giao nhận có thể phát triển các hệ thống phần mềm thông minh để 

có thể tiếp nhận và xử lý đơn hàng sao cho nhanh nhất và phân bổ đơn hàng được giao nhận sớm 

nhất. Hiện những giải pháp này được xem là tối ưu và phù hợp với nhu cầu. Kể từ khi COVID-19 

xuất hiện và gây ảnh hưởng đối với thương mại điện tử, trong giai đoạn hậu COVID-19, lĩnh vực 

kinh doanh thương mại điện tử cần có những giải pháp tốt hơn để đảm bảo chiến lược kinh doanh 

có hiệu quả. 

Một là cải tiến hệ thống e-logistics. Mặc dù có nhiều bước trong quy trình hơn so với smart 

logistics nhưng mô hình e-logistics hiện đại được áp dụng công nghệ và chuyển đổi số nên tốc độ 

xử lý nhanh hơn, chính xác hơn và an toàn hơn trong bảo mật thông tin. Một trong những giải pháp 

được đề xuất đầu tiên là cải thiện hệ thống e-logistics thông qua việc cải thiện hệ thống công nghệ 

và thông tin trong các quy trình công việc cho tới kết hợp các đơn vị cung ứng dịch vụ phụ trợ 

thành chuỗi giá cung ứng dịch vụ e-logistics tổng hợp 

Hai là Điều chỉnh cấu trúc kênh phân phối. Kênh phân phối cần được thiết kế sao cho có ít 

trung gian nhất, trung gian mới chính là e-logistics service hay e-logistics solution/platform ra đời 

để giải quyết những tác vụ mà trung gian cũ gây chậm trễ về thời gian và chi phí cao hơn cho người 

tiêu dùng cuối cùng. trung gian mới cũng cần đạt được các yếu tố về công nghệ nhất định để đồng 

bộ với các giải pháp bán hàng thương mại điện tử, như: đặt hàng, xử lý đơn hàng, phân loại, đóng 

gói và lập kế hoạch giao hàng, hay còn gọi là xây dựng hệ thống e-logistics B2B2C và tích hợp hệ 

thống các thành phần công nghệ thông tin. Đơn vị cung ứng dịch vụ e-logistics nên chia nhỏ các 

trung tâm phân phối ra nhiều quận huyện hơn, thay vì tập trung vào những trung tâm logistics lớn 

và quy mô lớn nhưng hạn chế về tuyến đường vận chuyển đi nhiều hướng khác nhau. Ngoài ra, giải 

pháp e-logistics mới cần có chức năng cao hơn về mặt đồng bộ hệ thống, tích hợp chức năng như: 

định vị và tự kiểm tra hàng lưu kho sẵn sàng gần nhất với địa chỉ giao hàng để đảm bảo chặng cuối 

được giao nhanh nhất; thiết lập hệ thống hộp nhận hàng (drop box system) để tránh được trình trạng 

người nhận hàng không có mặt dẫn tới phát sinh chi phí giao nhiều lần, qua nhiều cấp. 

Ba là, So với thị trường E-commerce quốc tế thì thiết bị và phương tiện phục vụ dịch vụ e-

logistics tại Việt Nam tương đối đơn giản, như: kho tổng, bưu cục phân phối các quận huyện, xe tải, 

xe van nhỏ hay là xe máy gắn thùng. Trong khi đó, các quốc gia phát triển có thể áp dụng thêm các 

kho tự động phân loại (auto sorting) và đóng gói hàng hóa cho tới các phương tiện công nghệ cao 

như robot giao hàng tự động, drone giao hàng trên không,… Chính vì vậy, giải pháp đề xuất là cần 

đồng bộ hóa tự động từ trung tâm logistics với hệ thống e-logistics (Nguyễn Xuân Quyết & Trần 

Thị Ngọc Lan, 2019), tuy nhiên giải pháp nào cũng cần phù hợp với văn hóa giao thông và cơ sở hạ 

tầng của nước sở tại. 

Bốn là nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi. Quy trình này được gọi là logistics ngược hay 

còn gọi là logistics thu hồi nhằm xử lý những đơn hàng sau khi giao bị lỗi, sai sản phẩm cần đổi, thu 

hồi để sữa chửa, bảo hành hay tiêu hủy và tái chế. Ngay khi khách hàng phản hồi trên hệ thống, đơn 

vị giao hàng sẽ được thông báo tình trạng và phân bổ trên hệ thống nhân viên giao hàng gần nhất tới 

để tiếp nhận hàng (Nguyen Hoang Phuong, 2019). 
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CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TIẾP THỊ 4.0:  TẦM QUAN TRỌNG 

CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH 

Trần Thị Nhàn
1
 

Tóm tắt 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, truyền thông và tin học ảnh hưởng rất lớn đến mức 

sống của người dân và sự phát triển của các quốc gia. Sự phát triển của công nghệ ảnh hưởng và 

thay đổi rất nhiều đến cuộc sống của con người. Sự phát triển công nghệ có hiệu quả trực tiếp và 

gián tiếp trong quá trình quản lý sản xuất và tiếp thị khiến các doanh nghiệp không thể tránh khỏi 

việc thích ứng với công nghệ công nghiệp kỹ thuật số trong môi trường cạnh tranh toàn cầu gay gắt 

và tổ chức các quy trình quản lý sản xuất và tiếp thị cho phù hợp. Hoạt động marketing đang thay 

đổi theo hướng này do sự thay đổi liên tục của công nghệ thông tin trong những năm gần đây. Ngày 

nay, internet được tích hợp với các hoạt động marketing do sự phát triển của công nghệ thông tin. 

Trong 10 năm trở lại đây, các nước phát triển như Đức, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản bắt đầu đưa ra 

khái niệm về công nghiệp 4.0. Công nghiệp 4.0 được thể hiện là việc sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông trong quá trình sản xuất, lập kế hoạch, mua hàng và tiếp thị. Công nghiệp 4.0 ảnh 

hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực công nghệ như y tế, di truyền, công nghiệp vũ trụ, công nghiệp 

quốc phòng và công nghiệp dược phẩm. 

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, công nghiệp 4.0, internet vạn vật (IoT), marketing 4.0, hệ thống 

sản xuất thông minh. 

1. GIỚI THIỆU 

Người ta thấy rằng đã có những bước phát triển trong quá trình công nghiệp hóa trong quá 

trình lịch sử, và ngành công nghiệp trải qua các giai đoạn khác nhau trong các quá trình này đã 

được chia thành các thời kỳ do kết quả của các công cụ và công nghệ được sử dụng. Kết quả của sự 

phát triển công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi xã hội và kinh tế của thế giới, Sự 

trở lại đã được thực hiện từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp với việc sử dụng máy móc. 

Có thể nói, tình hình này dẫn đầu các cuộc cách mạng công nghiệp đã gây ra nhiều thay đổi trong 

cuộc sống của con người. Người ta nói rằng các cuộc cách mạng công nghiệp bao gồm quá trình bắt 

đầu từ thế kỷ 18 cho đến ngày nay (Toksarı 2018). Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, 

việc sử dụng năng lượng hơi nước đã làm tăng tỷ lệ sử dụng máy móc trong sản xuất. Trong cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ hai, sản xuất hàng loạt bắt đầu bằng năng lượng điện. Với cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ ba, quá trình chuyển đổi sang tự động hóa điện tử và công nghệ thông tin 

đã đạt được và các hệ thống sản xuất bắt đầu trở thành kỹ thuật số. Được biết, các ứng dụng thông 

minh, quy trình kỹ thuật số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo bắt đầu được sử dụng vào đầu những năm 

2000. Trong 10 năm trở lại đây, các nước phát triển như Đức, Mỹ, Thụy Điển và Nhật Bản đã bắt 

đầu đưa ra khái niệm về công nghiệp 4.0. Chúng tôi cũng phải đối mặt với câu hỏi rằng chúng tôi đã 

chuẩn bị như thế nào để đánh giá các cơ hội do tiếp thị 4.0 mang lại, vốn phụ thuộc nhiều vào công 

nghệ kỹ thuật số và những thách thức của sự nghiện ngập này ngày nay, với công nghiệp 4.0 

(Vassileva 2017; Durukal 2019). 

Sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, điều kiện cạnh tranh toàn cầu, khái niệm truyền 
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thông xã hội và mức độ sử dụng internet trên toàn thế giới đã mang lại hiệu quả cho sự xuất hiện 

của khái niệm về marketing 4.0. Tiếp thị 4.0 cung cấp cho người tiêu dùng thông tin trực quan về 

sản phẩm và có cơ hội so sánh các sản phẩm thay thế. Khái niệm Tiếp thị 4.0 dựa trên sự hiểu biết 

về sản xuất theo định hướng khách hàng và sản xuất đúng lúc. Do đó, tiếp thị 4.0 tích hợp với các 

khái niệm như sản xuất tinh gọn và sản xuất đúng lúc. Các công ty đánh giá khái niệm về Công 

nghiệp 4.0 nói chung với quản lý sản xuất và marketing có thể cạnh tranh với các đối thủ của họ và 

đạt được mục tiêu của họ trong các điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Công nghiệp 4.0 bao gồm các 

khái niệm như sản xuất, kỹ thuật, phát triển phần mềm, hệ thống thông minh, trí tuệ nhân tạo, máy 

học và hệ thống thông tin. Tiếp thị 4.0 bao gồm các khái niệm như hình ảnh thương hiệu, tính toàn 

vẹn của thương hiệu, sản xuất theo định hướng khách hàng, tiếp thị xã hội và truyền thông kỹ thuật 

số.  

Trong nghiên cứu này, nhằm mục đích xem xét các khái niệm về công nghiệp 4.0 và tiếp thị 

4.0 và giải thích tầm quan trọng của hệ thống sản xuất thông minh đối với các công ty. Ví dụ, người 

ta ước tính rằng số lượng người sử dụng mạng xã hội, là lĩnh vực phản hồi để đo lường hiệu quả của 

các chiến lược tiếp thị, sẽ là 3,21 tỷ người vào năm 2021 trên toàn thế giới (Ślusarczyk, B.  (2018). 

Tuy nhiên, trong báo cáo Global Digital năm 2019 được xuất bản bởi We Are Social, người ta nói 

rằng người dùng mạng xã hội tích cực là 3,48 tỷ và người dùng mạng xã hội di động tích cực là 3,26 

tỷ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, 52 triệu người dùng tích cực trên mạng xã hội, có thông tin cho rằng trong số 

44 triệu người dùng tích cực của mạng xã hội di động là (Waibel et al., 2017). Theo đó, có thể nói 

tỷ lệ người dùng mạng xã hội sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những năm tới. Đặc biệt là kết quả của 

việc sử dụng mạnh mẽ internet và các công nghệ kỹ thuật số được kết nối với nó ngày nay, trong 

thời kỳ này được gọi là công nghiệp 4.0, tất cả các tổ chức bắt đầu định hình các hoạt động tiếp thị 

của họ theo công nghệ kỹ thuật số (Toksarı 2018). Trong bối cảnh đó, có thể nói rằng các hoạt động 

tiếp thị bắt đầu với cách tiếp cận định hướng sản phẩm trong quá khứ đã thay đổi theo hướng hiểu 

định hướng tiếp thị kỹ thuật số với khách hàng, giá trị và cuối cùng là chuyển đổi kỹ thuật số. Do 

đó, mục đích là để xem xét các khái niệm về công nghiệp 4.0 và tiếp thị 4.0 và giải thích tầm quan 

trọng của hệ thống sản xuất thông minh đối với doanh nghiệp. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Sản xuất tự động dựa trên công nghệ điện tử và internet vào những năm 1970, khi cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu vào cuối thế kỷ 18 và được đại diện bởi các cơ sở sản xuất 

cơ khí dựa trên năng lượng hơi nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu vào đầu 

thế kỷ 18. Thế kỷ 20 với sản xuất nối tiếp dựa trên năng lượng điện. Nó được tuyên bố rằng nó bắt 

đầu với tính năng. Người ta nói rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục với các tính 

năng của sản xuất hệ thống vật lý mạng dựa trên dữ liệu không đồng nhất và tích hợp thông tin 

(Lukač 2015; Lu 2017). Sự phát triển của công nghệ kể từ khi bắt đầu công nghiệp, là một phần của 

nền kinh tế sản xuất các sản phẩm dựa trên mức độ cao của máy móc và tự động hóa, đã được gọi là 

cuộc cách mạng công nghiệp. Những thay đổi mô hình này, được gọi là cuộc cách mạng công 

nghiệp ngày nay, dường như được gọi là công nghiệp 1.0 trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp 2.0 sử 

dụng năng lượng điện mạnh mẽ và công nghiệp 3.0 với nhiều số hóa. Cùng với công nghệ internet 

và hệ thống sản xuất thông minh, đã có một sự thay đổi mô hình cơ bản mới trong sản xuất công 

nghiệp và điều này đã hình thành nên nền tảng của nền công nghiệp 4.0 (Lasi et al. 2014). 

Thời đại công nghiệp 4.0 đã mang đến một góc nhìn mới cho máy móc và robot bằng cách kết 

hợp thế giới ảo với thế giới thực. Với sự trợ giúp của kết nối internet và các thuật toán, robot có thể 

học và điều khiển. Công nghiệp 4.0 không chỉ cải tiến các quy trình hiện có mà còn phát triển các 
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mô hình kinh doanh mới (Kotler và cộng sự 2017). Vì vậy, như một thực tế của nền kinh tế hiện 

đại, công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi đáng kể các hệ thống sản xuất liên quan đến thiết kế, quy trình, 

sản xuất và dịch vụ, đồng thời tạo ra các mô hình kinh doanh mới. 

Sener và Elevli (2017) định nghĩa Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng tạo ra, giá trị gia tăng 

bằng cách tự động hóa các công việc đòi hỏi lao động phổ thông. Trong nghiên cứu, bốn yếu tố 

quan trọng nhất phân biệt Công nghiệp 4.0 với cuộc cách mạng công nghiệp khác được xác định là 

“cảm biến”, “dữ liệu”, “thông tin” và “xử lý” và tuyên bố rằng các công việc không đủ tiêu chuẩn 

đã bị loại bỏ bằng cách kết hợp bốn yếu tố này (Sener và Elevli 2017). 

Thuật ngữ Marketing lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ vào năm 1905 với nghĩa chỉ các hoạt động 

nghiên cứu và tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Thuật ngữ này lần đầu    tiên được xuất hiện 

trong bài giảng “Marketing sản phẩm” của giáo sư W. E. Krensi vào năm 1905 tại trường Đại học 

Pensylvania. Về mặt từ vựng học, Marketing được cấu   thành bởi ngữ căn Market_thị trường 

(Tiếng Anh) và tiếp ngữ _ing diễn tả trạng thái chủ động đang diễn ra. Do vậy, thuật ngữ Marketing 

hàm chứa những biện pháp tác động vào một thị trường nào đó. 

Đến năm 1915 môn học này được chính thức giảng dạy tại trường Đại học tổng   hợp 

California và một số trường Đại học khác ở nước Mỹ. Trong thực tiễn, nhiều hãng kinh doanh đã 

bắt đầu nghiên cứu và triển khai Marketing trong hoạt động kinh doanh    của mình. Năm 1937 hiệp 

hội Marketing của Mỹ được thành lập (AMA – American Marketing Association), điều đó đã thúc 

đẩy sự phát triển cả về mặt lý luận và thực tiễn của hoạt động Marketing. Sau chiến tranh thế giới 

lần thứ 2 Marketing được truyền bá sang nhiều nước trên thế giới với những tư tưởng và quan điểm 

kinh doanh mới phù hợp với sự phát triển của thị trường. Đến cuối thế kỷ 20 này thì Marketing 

được đưa vào giảng dạy ở hầu hết các nước trên thế giới, với phạm vi và lĩnh vực ứng dụng rộng 

rãi. 

3. THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CÔNG NGHỆ 4.0 

 CÔNG NGHIỆP 4.0 

Cuộc cách mạng công nghiệp, tác động đến cơ cấu sản xuất và lối sống của con người, tạo ra 

những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội, mở đường cho thương mại quốc tế và gây ra 

những thay đổi mang tính cách mạng trên nhiều lĩnh vực. Vì cuộc cách mạng công nghiệp là đặc 

điểm quan trọng nhất của sự phát triển liên tục, nên các yếu tố được chấp nhận là chỉ số của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ hai, được chấp nhận bắt đầu vào năm 1860 của sự lan rộng của các 

phương pháp sản xuất thép giá rẻ, bắt đầu xuất hiện. Người ta nói rằng việc cung cấp nguyên liệu 

thô và mở cửa các sản phẩm cuối cùng đến các thị trường xa xôi đóng vai trò quan trọng trong giai 

đoạn này, đặc biệt là khi đường sắt và mạng lưới giao thông trở nên rộng khắp. Người ta nói rằng 

việc sử dụng điện bắt đầu từ thời kỳ này và sản xuất hàng loạt đã trở nên phổ biến dưới sự lãnh đạo 

của Ford (Özsoylu 2017). Người ta nhấn mạnh rằng trong thời kỳ công nghiệp 4.0, sự khác biệt 

giữa công việc của con người và công việc của máy móc đã giảm xuống và quá trình quản lý thông 

tin và ra quyết định cũng được cải thiện. Do đó, người ta nói rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư khác với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó vì nó liên quan đến toàn bộ lĩnh vực cuộc 

sống (Ślusarczyk 2018). Trong ngữ cảnh này, Lasi và cộng sự, (2014) đã nêu các thông lệ mà các 

doanh nghiệp nên áp dụng như sau: 

 Thời gian đổi mới: Khả năng đổi mới cao trở thành một yếu tố thành công quan trọng đối với 

nhiều doanh nghiệp.  

Cá nhân hóa theo định hướng nhu cầu: Do tính cá nhân hóa sản phẩm nên cần đáp ứng nhu 
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cầu ngày càng cao cho từng cá nhân 

Tính linh hoạt: Tính linh hoạt là rất quan trọng trong việc phát triển sản phẩm mới. 

 Phân cấp: Cần có các thủ tục ra quyết định nhanh hơn để giải quyết các điều kiện cụ thể. Đối 

với điều này, hệ thống phân cấp tổ chức cần được giảm bớt.  

Hiệu quả tài nguyên: Sự khan hiếm gia tăng và do đó là sự gia tăng giá tài nguyên và thay đổi 

xã hội trong bối cảnh các khía cạnh sinh thái đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn vào tính bền vững,  

Kỷ nguyên công nghiệp 4.0 đã mang đến một cái nhìn mới cho máy móc và robot bằng cách 

kết hợp thế giới ảo với thế giới thực. Với sự trợ giúp của kết nối internet và các thuật toán, robot có 

thể học và điều khiển. Công nghiệp 4.0 không chỉ cải thiện các quy trình hiện có mà còn phát triển 

các mô hình kinh doanh mới (Kotler et al. 2017). Do đó, như một thực tế của nền kinh tế hiện đại, 

ngành công nghiệp 4.0 đã thay đổi đáng kể các hệ thống sản xuất liên quan đến thiết kế, quy trình, 

sản xuất và dịch vụ, đồng thời tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Sener và Elevli (2017) đã định 

nghĩa Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng tạo ra giá trị gia tăng bằng cách tự động hóa các công 

việc đòi hỏi lao động phổ thông. Trong nghiên cứu, bốn yếu tố quan trọng nhất để phân biệt Công 

nghiệp 4.0 với các cuộc cách mạng công nghiệp khác được xác định là “cảm biến”, “dữ liệu”, 

“thông tin” và “xử lý” và có tuyên bố rằng các tác phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ bằng 

cách kết hợp bốn yếu tố này (Sener và Elevli 2017). Cần nhấn mạnh rằng một sự thay đổi trong 

định hướng sản phẩm-dịch vụ được mong đợi ngay cả trong truyền thống các ngành công nghiệp. 

Do đó, Công nghiệp 4.0 không chỉ đòi hỏi công nghệ mà còn đòi hỏi các ý nghĩa tổ chức đa chiều 

(Lasi và cộng sự 2014). Có thể thấy, có nhiều lý giải trong tài liệu để hiểu khái niệm về Công 

nghiệp 4.0. Mục đích của Công nghiệp 4.0 là đạt đến hiệu quả, hiệu suất và mức độ tự động hóa cao 

hơn. Các đặc điểm nổi bật nhất của khái niệm Công nghiệp 4.0 là số hóa, tối ưu hóa và cá nhân hóa 

sản xuất; tự động hóa và thích ứng; tương tác người - máy (HMI); các dịch vụ giá trị gia tăng cũng 

như trao đổi dữ liệu tự động và giao tiếp (Ślusarczyk 2018). 

Ngày nay, sự phát triển của các phương pháp và công nghệ mới đã cho phép Công nghiệp 4.0 

được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Doanh nhân vừa và nhỏ) (Moeuf và cộng 

sự, 2018). Các công cụ có hiệu quả trong việc sử dụng rộng rãi Công nghiệp 4.0 có thể được chia 

thành chín nhóm phương pháp và công nghệ chính. Đây là dữ liệu lớn và phân tích, mô phỏng, 

internet vạn vật (IoT), hệ thống vật lý mạng (CPS), điện toán đám mây, thực tế ảo, an ninh mạng, rô 

bốt cộng tác và truyền thông giữa máy và máy (Moeuf và cộng sự, 2018; İlhan 2019). 

 TIẾP THỊ 4.0 

Kết quả của sự phát triển công nghệ và những tiến bộ trong các công nghệ sản xuất là kết quả 

của các cuộc cách mạng công nghiệp, tiếp thị 1.0, công nghệ tiếp thị là kết quả của những thay đổi 

dựa trên internet với công nghệ thông tin và tiếp thị 3.0, cùng với những phát triển công nghệ đang 

được tiến hành, đã được đưa vào chương trình nghị sự. Người ta thấy rằng các thời kỳ của 

marketing xuất hiện cùng với quá trình công nghiệp hóa. Bất kể nhu cầu và mong muốn ở thị 

trường mục tiêu là gì, sự hiểu biết tập trung vào sản xuất và doanh số bán hàng được biểu thị dưới 

dạng tiếp thị 1.0, và là kết quả của luồng thông tin và khả năng giao tiếp, nó được biểu thị dưới 

dạng tiếp thị 2.0 khi người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa các sản phẩm tương tự và xác định giá trị 

của sản phẩm. Giai đoạn này được coi là giai đoạn đặc trưng bởi việc khảo sát sâu về nhu cầu và 

mong đợi của khách hàng để tìm ra thị trường mục tiêu mới và cung cấp nhiều lợi ích hơn. Là kết 

quả của sự phát triển công nghệ từ Tiếp thị 2.0, quy trình dựa trên sự tham gia, nơi mọi người vừa là 

người sản xuất vừa là người tiêu thụ ý tưởng, đổi mới và giải trí, có thể được thể hiện dưới dạng 
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tiếp thị 3.0. Internet cung cấp kết nối không giới hạn và cơ hội hợp tác với các công ty và cá nhân, 

mà còn cho phép người dùng tương tác với các sản phẩm và đối tượng. Quá trình này, nâng cao 

kiến thức và công nghệ và bao gồm ba giai đoạn tiếp thị trước đó, được gọi là tiếp thị 4.0 (Wojciech 

2017). 

 Toàn cầu hóa và những tiến bộ trong công nghệ đã dẫn đến những tiến bộ đáng kể trong đổi 

mới, khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới để tương tác với nhau và theo dõi 

các diễn biến trên thế giới ngay lập tức. Việc sử dụng rộng rãi Internet do sự phát triển của công 

nghệ đã giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tình huống này cho thấy tầm quan trọng của việc đáp 

ứng nhu cầu ngay lập tức và đảm bảo khách hang sự hài lòng và lòng trung thành trong một môi 

trường có sự tương tác lẫn nhau. Tiếp thị 4.0 là một quá trình nhằm làm hài lòng họ bằng cách trao 

quyền cho khách hàng sử dụng Internet do kết quả của việc thay đổi các hoạt động kinh tế bằng 

chuyển đổi kỹ thuật số (Büyükkalaycı và Karaca 2019). Tiếp thị 4.0, một cách tiếp cận kết hợp 

tương tác trực tuyến và ngoại tuyến giữa doanh nghiệp và khách hàng, sử dụng kết nối giữa con 

người với con người để củng cố khách hang tương tác trong khi sử dụng kết nối máy móc và trí tuệ 

nhân tạo để cải thiện hiệu quả tiếp thị. Người ta nói rằng tiếp thị kỹ thuật số và tiếp thị truyền thống 

kết hợp tiếp thị 4.0 để thu hút khách hàng cuối cùng (Kotler và cộng sự. 2017). Các đặc điểm chính 

của Marketing 4.0 được thể hiện trong Bảng 1 Người ta nói rằng nhiều tổ chức tiếp thị hoạt động 

giống như các công ty công nghệ sử dụng các kỹ thuật nhanh nhẹn điển hình để tăng tốc các hoạt 

động tiếp thị của họ. Ví dụ, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thích ứng với yếu tố con người và 

quy trình làm việc với cách tiếp cận scrum, cho phép vòng đời sản phẩm rút ngắn và rút ngắn thời 

gian lập kế hoạch. Theo nghĩa này, có thể nói rằng Marketing 4.0 khác biệt về thời gian, quản lý tài 

năng, dữ liệu và phân tích, mức độ tập trung hóa và mô hình tổ chức tiếp thị (Vassileva 2017). 

Trong bối cảnh này, Wojciech (2017) đã thể hiện các đặc điểm của các giai đoạn tiếp thị như trong 

Hình 1. 

Bảng 1. Các tính năng cơ bản của Marketing 4.0 (Vassileva 2017) 

Thời gian Tài năng Ban quản lý Tiếp thị, cơ quan Mô hình 

Đẩy nhanh các hoạt 

động tiếp thị 

Các nhà phân tích 

được xác định 

Quản lý dữ 

liệu 
Mức độ 

Không thay đổi sự thích 

nghi  

Các chuyên gia dữ 

liệu 
Phát triển Tập trung hóa 

Lập kế hoạch và thực 

hiện các hoạt động tiếp 

thị với cách tiếp cận 

Scrum 

Nhân viên của trải 

nghiệm khách hàng 

Cán bộ nội dung 
Phân tích Tập trung: sản phẩm, 

 
Người kể chuyện dữ 

liệu 

Dự báo khách 

hàng 
Phân đoạn, kênh, 

 
Nhà khoa học dữ liệu 

 
Địa lý, chức năng 

 

Người quản lý chiến 

dịch đa kênh   

Các quy trình công nghiệp ngày nay và thương mại hóa việc trao đổi thông tin giữa con người 

và các đối tượng trong khuôn khổ của nó. Khái niệm Internet of Things cho phép đặt hàng, sản 

xuất, ứng dụng và phân phối sản phẩm bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình mà không cần sự tham 
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gia của con người. Vì vậy, doanh nghiệp phải đầu tư vào công nghệ và mô hình quản lý hiện đại để 

tiếp cận nhân sự và khách hàng mới (Ślusarczyk 2018). Sự phát triển của công nghệ đóng một vai 

trò quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Ngày nay, các sản phẩm và hệ thống sản xuất liên quan 

đến quy trình, hoạt động và dịch vụ đang thay đổi và phát triển. Doanh nghiệp cần tác động của quá 

trình này do sự chuyển đổi trong phát triển mô hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh, quản lý sản 

xuất và tiếp thị. 

 CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH 

Khu vực sản xuất cần có kế hoạch sản xuất bền vững hơn để tiếp tục sản xuất các sản phẩm 

chất lượng cao. Vì vậy, Công nghiệp 4.0 là một chiến lược phù hợp để sản xuất bền vững. Việc áp 

dụng Công nghiệp 4.0 trong sản xuất có tác động đến kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường đối với 

sản xuất (Waibel et al. 2017). Với nền công nghiệp 4.0, tầm quan trọng của các hệ thống sản xuất 

thông minh ngày càng tăng. Phương pháp tiếp cận hệ thống sản xuất thông minh cung cấp cho các 

công ty những cải tiến sâu rộng. Nhờ hệ thống sản xuất thông minh, doanh nghiệp có thể sản xuất 

từng phần thay vì sản xuất hàng loạt theo số lượng và yêu cầu của khách hàng. Hệ thống sản xuất 

thông minh cho phép tổ chức sản xuất trong thời gian rất ngắn, được giám sát và kiểm soát ngay cả 

trong khoảng cách xa. Robot giúp mọi người làm cho máy trạm của họ linh hoạt và tiện dụng hơn. 

Vì quy trình sản xuất có thể được giám sát và kiểm soát từ khắp nơi trên thế giới trong các hệ thống 

sản xuất thông minh, quy trình sản xuất có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn tùy theo tình hình cá 

nhân của nhân viên (Waibel và cộng sự 2017). 

Hệ thống sản xuất thông minh cho phép các doanh nghiệp giám sát, kiểm soát từ xa và phát 

triển các quy trình sản xuất linh hoạt. Do những ưu điểm này của hệ thống sản xuất thông minh, các 

doanh nghiệp có thể tiếp tục sản xuất trong điều kiện thiên tai và dịch bệnh toàn cầu và khu vực. Ví 

dụ, nhiều quốc gia và lĩnh vực đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thảm họa dịch bệnh mang tên COVID-

19 vào ngày 12 tháng 1 năm 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới, nổi lên như một trường hợp viêm 

phổi tại chợ Thủy sản Hoa Nam vào tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế 

giới báo cáo rằng kể từ khi xảy ra COVID-19, hàng triệu trường hợp nhiễm COVID-19, bao gồm 

hàng trăm nghìn trường hợp tử vong trên toàn thế giới (WHO). bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này 

càng ít càng tốt và đã có cơ hội giám sát và kiểm soát quy trình sản xuất của họ từ xa. Bên cạnh đó, 

nhiều công ty có thể tiếp tục các hoạt động tiếp thị của mình mà không bị gián đoạn thông qua 

internet và các công cụ kỹ thuật số khác. 

Zheng và các cộng sự, đã kiểm tra các hệ thống sản xuất thông minh cho Công nghiệp 4.0 

trong công việc của họ. Trong nghiên cứu, các khái niệm về thiết kế thông minh, gia công thông 

minh, điều khiển thông minh, giám sát thông minh và lập lịch thông minh được giải thích (Zheng et 

al. 2018). Một nhà máy sử dụng hệ thống sản xuất thông minh có thể sản xuất linh hoạt và theo định 

hướng giải pháp trong điều kiện thế giới luôn thay đổi. Sản xuất theo định hướng giải pháp đặc biệt 

này cung cấp tối ưu hóa sản xuất với sự kết hợp của phần mềm, phần cứng và cơ khí, với lao động 

không cần thiết và giảm lãng phí tài nguyên (Hozdic 2015). 

4. KẾT LUẬN 

Các cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ buộc các doanh nghiệp phải theo kịp 

sự thay đổi. Các công ty tích hợp khái niệm Công nghiệp 4.0 và Tiếp thị 4.0 vào doanh nghiệp của 

họ sẽ có thể duy trì tính liên tục và thích ứng với các điều kiện thế giới toàn cầu. Sự phát triển của 

công nghệ, toàn cầu hóa và số hóa cho thấy sự cần thiết của hệ thống sản xuất thông minh và tiếp 

thị kỹ thuật số. Do công nghệ thông tin, đã có nhiều thay đổi trên thế giới trong những năm gần đây 

và các hoạt động tiếp thị đã thay đổi song song với tình trạng này. Ngày nay, tiếp thị đang cố gắng 
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đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng bằng các công cụ đổi mới do các cơ hội tiếp thị kỹ thuật số 

thể hiện các kỹ thuật quảng bá khác nhau được sử dụng để tiếp cận người tiêu dùng thông qua công 

nghệ kỹ thuật số. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ và số hóa trong hệ thống sản xuất là một 

dấu hiệu cho thấy các nhà máy thông minh sẽ là nhà máy của tương lai. Máy móc sẽ đóng các vai 

trò của những người trong hệ thống sản xuất thông minh. Công nghệ kỹ thuật số và sự tích hợp của 

con người là điều cần thiết cho độ tin cậy và hiệu quả của các hệ thống sản xuất thông minh. 

Với nghiên cứu này, các khái niệm về Công nghiệp 4.0 và Tiếp thị 4.0 được giải thích và cố 

gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống sản xuất thông minh đối với doanh nghiệp. Công 

nghiệp 4.0 nhằm cập nhật các chương trình phần mềm với các hệ thống thông minh và đảm bảo 

giao tiếp giữa các máy móc. Do đó, có thể nói, sự phối hợp giữa các đơn vị sẽ tăng tốc và các vấn 

đề có thể được giải quyết bằng kỹ thuật số trong thời gian ngắn. Với hệ thống sản xuất thông minh 

và tiếp thị kỹ thuật số, các doanh nghiệp sẽ có thể chiến đấu với các đối thủ của họ trong kỷ nguyên 

công nghiệp 4.0 bằng cách đảm bảo tính bền vững trong các hoạt động của họ chống lại thiên tai, 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu và dịch bệnh như COVID-19. Với nghiên cứu này, các khái niệm như 

điều khiển từ xa, giám sát, tính linh hoạt, thiết kế thông minh, gia công thông minh, điều khiển 

thông minh, giám sát thông minh và lập lịch thông minh được đề cập. Về vấn đề này, các khái niệm 

về Công nghiệp 4.0, hệ thống sản xuất thông minh và Tiếp thị 4.0 được cố gắng giải thích và tầm 

quan trọng của sự tương tác giữa ba cấu trúc khái niệm này trong các điều khoản về hoạt động kinh 

doanh bền vững trong môi trường cạnh tranh ngày nay được nhấn mạnh. 
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ĐIỀU KHOẢN GIÁ CẢ QUYẾT ĐỊNH HÀNH VI TIÊU DÙNG 

ĐỐI VỚI NGÀNH BÁN LẺ  

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh
1
 

Tóm tắt 

Giá cả là điều khoản chủ yếu của hợp đồng dân sự mang tính quyết định đối với bên mua. 

Đây là mục tiêu quan trọng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của con người. Trên cơ sở quy định 

pháp luật, thông qua phương pháp thu thập thông tin và quan sát gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, 

bài viết phản ánh thực trạng liên quan đến giá cả hàng hóa giữa các loại hình bán lẻ. Từ đó, tác giả 

đề xuất một số giải pháp tương thích hướng đến hành vi tiêu dùng trong bối cảnh thời đại số. 

Từ khóa: giá cả hàng hóa; khách hàng; ngành bán lẻ 

GIỚI THIỆU 

Đặc trưng của quan hệ pháp luật dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên. Trước bối cảnh cạnh 

tranh giữa các đơn vị kinh doanh trong ngành bán lẻ thì sự lựa chọn của bên mua vẫn lệ thuộc vào 

giá cả. Bên cạnh các điều khoản cơ bản và tùy nghi của hợp đồng mua bán hàng hóa thì giá cả luôn 

được sự quan tâm của bên mua dựa vào thói quen, khả năng, sự phù hợp về điều kiện kinh tế cùng 

tâm lý chấp nhận của khách hàng. Trong giai đoạn bình thường mới, trước biến đổi nhiều mặt của 

nền kinh tế- xã hội sau đại dịch Covid-19 thì giá cả là yếu tố then chốt mang tính quyết định đối với 

bên mua trong giao lưu dân sự. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1.Quy định của pháp luật về giao dịch dân sự trong ngành bán lẻ 

Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 quy định tại Điều 430 về “địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp 

lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, 

pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và 

tự chịu trách nhiệm. (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa 

thuận giữa các bên.Theo đó, bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền 

cho bên bán.” 

Điều 433 BLDS cũng ghi nhận: “Giá cả và phương thức thanh toán. Giá, phương thức thanh 

toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của bên bán.Trường hợp 

pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp không có 

thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo 

giá thị trường. Phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao 

kết hợp đồng”. Ngoài ra, theo Điều 398 của BLDS thì “Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa 

thuận về đối tượng của hợp đồng; số lượng, chất lượng; giá, phuơng thức thanh toán; thời hạn, địa 

điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp 

đồng; phương thức giải quyết tranh chấp”. (Quốc hội, 2015) 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 cũng quy định “Người tiêu dùng là người 

                                                           
1
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mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. 

Quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật. 

Người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được 

cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, 

dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.” (Quốc hội, 2010) 

Nghị định số 09/2018/NĐ- CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại 

thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 

của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Bán 

lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu 

dùng. Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ. Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 

là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi một trong những nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ ở Việt Nam hoặc được lập dưới cùng tên, nhãn hiệu với ít 

nhất một cơ sở bán lẻ do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có tại Việt Nam. Cửa hàng 

tiện lợi là cơ sở bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm: thực phẩm, đồ uống, dược phẩm 

không kê đơn, thực phẩm chức năng và các sản phẩm bổ sung sức khỏe, hóa mỹ phẩm và các sản 

phẩm khác phục vụ tiêu dùng hàng ngày. Siêu thị mini là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m
2
 và 

thuộc loại hình siêu thị tổng hợp theo quy định pháp luật. Trung tâm thương mại là địa điểm bao 

gồm nhiều cơ sở bán lẻ và cung cấp dịch vụ được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số 

công trình kiến trúc liền kề”.  

Trong khi đó, giá cả với tư cách là “một phạm trù kinh tế khách quan, là một chỉ tiêu kinh tế 

hiện hữu trong đời sống kinh tế xã hội, biểu hiện giá trị sử dụng của hàng hóa. Dưới giác độ của 

người mua thì giá cả là tổng số tiền phải chi ra để có được quyền sở hữu và quyền sử dụng một 

lượng hàng hóa nhất định. Đối với người bán, giá cả là tổng số tiền thu được khi tiêu thụ một lượng 

hàng hóa nhất định. Đặc trưng của giá cả là phản ánh mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa người mua 

và người bán; biểu hiện sự thừa nhận của thị trường về hàng hóa thông qua quyết định của người 

mua”. (Học viện Tài chính, 2016). 

2.1.2. Mục tiêu bán lẻ trong chương trình phát triển thương mại 

Quyết định số 1163/ QĐ- TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược 

phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, “giai 

đoạn 2021- 2030 thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố 

giá) đạt tốc độ tăng bình quân 13.0- 13.5%/ năm. Đến năm 2030, tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa 

của các khu vực kinh tế trong nước khoảng 85%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 

khoảng 15% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại, của hàng 

tiện lợi, của hàng hội viên dạng nhà kho) chiếm khoảng 38-42% tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nền kinh tế”. 

Như vậy, ngành hàng bán lẻ không chỉ theo cách hiểu thông thường là hành vi mua bán diễn 

ra tại tiệm tạp hóa, các cửa hàng mà có thể hiểu là kiểu kinh doanh thương mại tập trung hướng đến 

đối tượng người tiêu dùng là cá nhân. Dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, thị trường bán lẻ có thể 

được phân chia thành cơ sở bán lẻ lớn, nhỏ, vừa, doanh nghiệp, hợp tác xã hay hộ gia đình, tại cửa 

hàng, không qua cửa hàng hay dịch vụ bán lẻ. Cửa hàng bán lẻ độc lập có thể là tiệm tạp hóa của cá 

nhân hoặc hộ gia đình. 

Nổi bật nhất của địa điểm bản lẻ là chợ. Ở đó, nhiều người bán lẻ giao dịch với người tiêu 
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dùng theo hình thức truyền thống. Chợ diễn ra định kỳ hoặc một khoảng thời gian nhất định trong 

ngày. Siêu thị là loại hình bán lẻ hiện đại không chỉ ở khu vực thành thị mà nông thôn với nhiều 

mặt hàng phong phú, đa dạng. Trong khi đó, không gian mua sắm hiện đại của siêu thị tạo sự thoải 

mái cho người tiêu dùng chọn lựa giá cả đã được bên bán niêm yết sẵn. Giá cả chủ yếu do bên bán 

ấn định. Người tiêu dùng đồng ý mua có nghĩa là thỏa mãn phương thức điều chỉnh của luật dân sự. 

Dẫu không linh hoạt về giá cả như các chợ truyền thống nhưng sức hấp dẫn của siêu thị vẫn thu hút 

được khách hàng vào các dịp cuối tuần.  

Dẫu tồn tại dưới hình thức nào thì mối quan hệ giữa người tiêu dùng với ngành hàng bán lẻ 

vẫn được bảo vệ bởi hành lang pháp lý. Bên cạnh mục tiêu phát triển thương mại trong xu thế hội 

nhập, bình thường mới sau đại dịch Covid-19 thì vấn đề thiết thực đặt ra là đảm bảo quyền lợi của 

người tiêu dùng theo phương pháp bình đẳng, thỏa thuận giữa các bên về giá cả. Đó là thước đo 

mức độ bền vững trong quan hệ các bên. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Điều khoản giá cả quyết định hành vi tiêu dùng của ngành bán lẻ được thể hiện ở bài viết dựa 

trên phương pháp thu thập thông tin, đối chiếu quy định của pháp luật từ các văn bản hợp đồng mua 

bán của các trung tâm mua sắm; hóa đơn, chứng từ của siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, phương 

pháp quan sát lời nói và hành vi của khách hàng diễn ra tại các chợ truyền thống, các kênh bán lẻ 

trực tuyến cũng được vận dụng trong quá trình tổng hợp và lồng ghép khi nghiên cứu.  

3. THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KHOẢN GIÁ CẢ TRONG QUAN HỆ HÀNH VI TIÊU 

DÙNG ĐÔI VỚI NGÀNH BÁN LẺ  

3.1. Đặc điểm tình hình  

Theo số liệu thống kê “9 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng đạt 4.170,2 nghìn tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Dưới áp lực tăng giá chi 

phí nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới, các doanh nghiệp không tự chủ được nguồn nguyên liệu 

sẽ chịu áp lực điều chỉnh lớn lên biên lợi nhuận. Một số doanh nghiệp có thể chủ động tăng giá bán 

để chuyển một phần áp lực chi phí sang phí khách hàng, giúp doanh thu tăng lên nhưng sẽ khiến 

biên lợi nhuận phần nào giảm thấp. Lạm phát tăng và duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2022 

gây sức ép lên sức mua của người tiêu dùng. Hiện nay, người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu đối 

với hầu hết các mặt hàng không thiết yếu”. (Lưu Thủy, 2022) 

Tình hình trên cho thấy giá cả không chỉ là vấn đề khó khăn đối với người mua mà người bán 

cũng gặp phải những vướng mắc nhất định. Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao nên phương án 

chia sẻ rủi ro lệch hướng đối với bên mua đã được vận dụng. Vấn đề này xuất phát từ thực trạng 

doanh nghiệp sản xuất đang chịu nhiều áp lực bên cạnh lãi suất ngân hàng tác động đến nguồn vốn. 

3.2. Kết quả đạt được  

3.2.1.Tính ưu việt của chợ truyền thống liên quan đến giá cả hàng hóa 

Dù ở thời đại nào, chợ truyền thống vẫn luôn “là mạch nguồn chính, đóng vai trò mạng lưới 

chợ phân phối hàng hóa chủ yếu của người sản xuất và người tiêu dùng. Đây là mô hình đã có từ 

thời xa xưa và vẫn tồn tại đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân. Hiện nay, sự xuất hiện những mô 

hình bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện tích, các kênh thương mại điện tử đang dần chiếm 

ưu thế, trở thành thói quen trong hoạt động mua bán, thương mại của người dân bởi sự tiện ích cũng 

như những ưu điểm nổi trội hơn so với mô hình truyền thống đang dần hình thành thói quen đối với 

người tiêu dùng”. (Ngô Ngọc Diễm, Ngô Ngọc Trà, 2021). Tuy nhiên, trên thực tế, giá cả hàng hóa 

ở chợ truyền thống lại thường có giá thành thấp hơn như một xu thế tất yếu của thị trường. 
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3.2.2. Bước chuyển biến tích cực của hành vi tiêu dùng đối với ngành bán lẻ 

Với sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quan hệ hành vi tiêu dùng với ngành 

hàng bán lẻ đã được các bên khai thác nhằm giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian và dịch vụ giao 

hàng tận nhà. Giá cả hàng hóa tại nhiều cửa hàng bán lẻ; hàng hóa có công dụng và tính năng tương 

tự của nhiều nhà cung cấp khác nhau cũng được người tiêu dùng cân nhắc trong khi chọn lựa dựa 

trên nhu cầu, thị hiếu, sự tin cậy của bên mua và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo 

quyền lợi giữa các bên khi giao kết hợp đồng. 

Mặt khác, hình thức mua sắm trực tuyến ngày nay phù hợp với khách hàng trẻ tuổi và trung 

niên nhưng chưa thu hút được đối tượng là người cao tuổi, nhất là phương thức thanh toán và tìm 

hiểu thông tin qua mạng hay tra cứu mã vạch một cách thuần thục. Người tiêu dùng có xu hướng ưu 

tiên mặt hàng thiết yếu; chú trọng dịch vụ giao nhận tại nhà; sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Qua đó, giá cả hàng hóa không được xem xét một cách độc lập đối với bên mua mà còn gắn trách 

nhiệm của bên bán với những điều khoản trên cơ sở bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3.2.3. Sự chênh lệch về giá cả ở các điểm bán lẻ đảm bảo quyền lợi của bên mua 

Với thói quen và sức sống ở các chợ truyền thống, người tiêu dùng dễ dàng có điều kiện chọn 

lựa hàng hóa vì sự đa dạng của các mặt hàng, không có sự chênh lệch nhiều về giá giữa các gian 

hàng trong khuôn viên tương đối. Thế nhưng, cũng là sản phẩm ấy nhưng khi được trưng bày ở các 

điểm bán lẻ theo mô hình hiện đại thì giá cả lúc bấy giờ lại gia tăng. Sự tác động phần lớn phụ 

thuộc các yếu tố chủ quan của bên bán trong khi người tiêu dùng lại ưa chuộng giá thành thấp khi 

mua. Đây cũng là cơ sở để phân biệt với các mặt hàng cùng loại ở nhiều đơn vị bán lẻ. Chi phí phát 

sinh của mô hình hiện đại như thuê nhân viên, mặt bằng, máy lạnh, điện, nước cùng nhiều hoạt 

động xúc tiến thương mại khác đã ảnh hưởng đến giá thành. Cùng với đó, không gian mua sắm 

thoải mái, nhân viên phục vụ tận tâm là yếu tố xúc tác khách hàng chọn mô hình mua sắm này là 

hoàn toàn phù hợp ở tình hình mới. Dẫu rằng thực trạng thu nhập giảm sút của cư dân đang là vấn 

đề trăn trở không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế mà còn là gánh nặng của mỗi cá 

nhân và hộ gia đình khi tham gia giao lưu dân sự với ngành bán lẻ. 

3.3. Bất cập về giá cả hàng hóa liên quan đến người tiên dùng và ngành bán lẻ 

3.3.1.Cạnh tranh về giá cả ở từng đơn vị bán lẻ 

Trong giai đoạn kinh tế đang chịu nhiều tác động kể từ sau đại dịch Covid-19 thì sự chọn lựa 

mang tính tiên quyết của người tiêu dùng vẫn ưu tiên về giá cả một lần nữa lại tiếp tục được khẳng 

định. Điều khoản cơ bản về giá của hợp đồng đối với bên bán hàm chứa ý nghĩa thước đo mức độ 

tiêu thụ của khách hàng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn xem xét yếu tố chất lượng, thời hạn sử 

dụng, nhà cung cấp, thương hiệu, điều kiện gửi, giữ xe; tính văn hóa, văn minh của đơn vị bán lẻ. 

Việc tiếp tục tham gia giao dịch từ bên mua cũng xuất phát từ thái độ tâm tâm phục vụ của cửa 

hàng bán lẻ.Tuy nhiên, hành lang pháp lý của luật cạnh tranh liên quan đến giá cả đôi khi chưa được 

ngành bán lẻ chú trọng khi xây dựng chiến lược kinh doanh của đơn vị mình. 

3.3.2. Giá cả được áp dụng khác nhau giữa các đối tượng khách hàng  

Đối với hình thức hợp đồng bằng văn bản, bên cạnh giá bán đối với hàng hóa thì chính sách 

về chiết khấu được áp dụng đối với bên mua vì mục đích tiêu dùng trong trường hợp cơ quan, 

doanh nghiệp cần mua hàng hóa với số lượng lớn để phân phối cho nhân viên. Khách hàng là pháp 

nhân thuộc trường hợp này tuy ít và không thường xuyên nhưng cũng chiếm thị phần tiêu thụ của 

ngành bán lẻ. Sự chênh lệch về giá cả thể hiện rõ nét đối với khách hàng là cá nhân và khách hàng 

là pháp nhân trong khi phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là bình đẳng. 
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3.3.3. Chương trình giảm giá tạo sự nhầm lẫn từ phía bên mua 

Poster quảng cáo thể hiện yếu tố mơ hồ về các chương trình khuyến mãi “giá sốc”, “giờ 

vàng”, “mua nhiều ưu đãi lớn”, “siêu khuyến mãi”. Hiện tượng này nhằm thu hút khách hàng mặc 

dù chương trình áp dụng chưa rõ ràng. Tình trạng nâng giá sản phẩm để thực hiện chính sách giảm 

giá nhiều về thực chất chỉ mang tính chiến thuật nhằm tạo sự hấp dẫn cho bên. Với các ưu đãi giảm 

giá từ 10% - 80% áp dụng cho một số sản phẩm (sắp hết hạn sử dụng hay hàng hóa bị khuyết tật) đã 

gây sự nhầm lẫn cho bên mua. Điều này tạo nên sự bất cập giữa giá trị thực tế, giá trị chênh lệnh và 

giá sản phẩm. Phân khúc thị trường thường tập trung vào khách hàng bình dân hoặc đối tượng có 

thu nhập thấp nhưng muốn mua hàng giá rẻ đã không đạt được theo chiêu thức này, đặc biệt là niềm 

tin của người tiêu dùng. 

3.3.4. Chí phí bao bì, đóng gói chưa tương xứng với giá trị thực của sản phẩm 

Giá cả hàng hóa của sản phẩm còn chịu sự chi phối bởi bao bì, đóng gói và hình thức đẹp. 

Trong khi giá trị thực của sản phẩm tiêu dùng chưa tỷ lệ thuận với giá của bao bì hàng hóa, đặc biệt 

là đối với một số thực phẩm thiết yếu dành cho trẻ em. Sự bất hợp lý còn được thể hiện từ nhà cung 

cấp thường xuyên thay đổi mẫu, kiểu dáng và công thức. Mỗi lần thay đổi là mỗi dịp giá cả lại 

chính thức tăng. Người tiêu dùng không thể biết công thức mới ấy theo tư vấn của nhà bán lẻ sẽ có 

tác dụng gì ngoài các thuật ngữ mơ hồ như: tốt hơn, đẹp hơn, đa năng hơn, ý nghĩa hơn một cách 

chung chung để phải chấp nhận thuận mua theo giá mới. 

3.3.5. Số tiền lẻ ở giá niêm yết không thiết thực với mệnh giá tiền đang lưu thông  

Số tiền thể hiện ở giá niêm yết hàng hóa nếu là số lẻ thì đòi hỏi phải đúng mệnh giá tiền đang 

lưu thông để đảm bảo trách nhiệm giữa các chủ thể. Trên thực tế, bên mua không có tiền lẻ để trả 

đúng và đủ theo mức giá niêm yết. Bên bán cũng không có được tiền lẻ để trả lại phần tiền thừa cho 

bên mua. Bất cập phát sinh dẫn đến bên mua phải nhận phần chịu thiệt. Hơn nữa, tình trạng sử dụng 

giá có số “9” sau cùng kèm theo đã tạo nên cơn sốt ảo về giá hay hiệu ứng đơn vị tính là “K” như 

một trào lưu cũng cần được xem xét lại. Bởi lẽ, khách hàng lớn tuổi thường khó có thể chấp nhận 

hiện tượng này dù rằng đã trải qua khoảng thời gian dần thích ứng.  

Nhìn chung, với các kết quả đạt được nêu trên từ chuyển biến tận dụng công nghệ số khi tham 

gia vào quan hệ giữa hành vi tiêu dùng với ngành bán lẻ đã tác động tích cực đến sự thỏa thuận giữa 

các bên. Những vướng mắc phát sinh cần được khắc phục nhằm tạo môi trường minh bạch và thông 

thoáng trong kinh doanh vì mục đích tiêu dùng. 

3.4. Giải pháp đảm bảo giá cả phù hợp trong quan hệ giữa hành vi tiêu dùng với ngành 

bán lẻ 

3.4.1.Giá cả hàng hóa cần đảm bảo tính hợp lý giữa thu nhập và điều kiện kinh tế của 

khách hàng ở phân khúc bình dân 

Sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo thuận lợi cho bên bán và bên mua 

trong quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và ngành hàng bán lẻ. Tuy nhiên, giá cả giữ vai trò quyết định 

đến việc giao kết hợp đồng giữa các chủ thể. Trong quan hệ dân sự thì hàng hóa cần đảm bảo giá cả 

hợp lý dựa trên mục đích đầu tư của doanh nghiệp sản xuất, thu nhập bình quân của người mua và 

sự cạnh tranh của từng đơn vị bán lẻ. Bởi lẽ, mục đích của giao lưu dân sự để thỏa mãn nhu cầu tiêu 

dùng. Mối quan hệ giữa bên bán và bên mua diễn ra một cách thường xuyên thông qua ngành bán lẻ 

đang giữ vai trò chi phối trong đời sống của mỗi con người. 

 

3.4.2. Điều chỉnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hạ giá thành sản phẩm  
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Hiện nay, các kênh quảng cáo qua sóng truyền hình đã không còn thu hút khách hàng. Thay 

vào đó, nhà cung cấp, đơn vị bán lẻ có thể xây dựng hình ảnh, sản phẩm hàng hóa dưới hình thức 

tặng quà, sản phẩm dùng thử ở các đầu chợ, khu công nghiệp, khu dân cư và các đơn vị trường 

học… để giới thiệu sản phẩm. Đó là phương cách hạn chế chi phí nhằm mục tiêu lan tỏa hướng tới 

lợi ích khách hàng qua việc giảm giá thành trực tiếp vào sản phẩm. Khi thực hiện hoạt động này, 

đơn vị bán lẻ cần chú ý tránh làm phiền khách hàng từ việc nhắn tin, gọi điện để giới thiệu và làm 

quen bằng chương trình tri ân khách hàng hay thông báo khách hàng đã trúng thưởng. Đồng thời, 

tuyệt đối làm ảnh hưởng đến quyền nhân thân của khách hàng khi nhận sản phẩm dùng thử trực 

tiếp. Việc quay phim, chụp ảnh và đăng tải thông tin cá nhân lên trang mạng xã hội tạo nên tác động 

tiêu cực cho phía khách hàng là bên mua hàng hóa. 

3.4.3. Bao bì, đóng gói cần gắn xu hướng tiêu dùng xanh để phù hợp giá thành 

Bao bì, đóng gói cần trở lại yếu tố truyền thống nhằm đảm bảo tiêu dùng xanh để tránh hiện 

tượng lãng phí không cần thiết. Mục tiêu của biện pháp này vì lợi ích của khách hàng một cách thiết 

thực.Trong giai đoạn kinh tế đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến lao động và việc làm như hiện 

nay, người tiêu dùng tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu càng trở nên phổ biến. Vì thế, sự đơn giản hóa 

bao bì, đóng gói vừa hạ giá thành sản phẩm vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát 

triển bền vững. Đồng thời, biên độ chênh lệch giá giữa các cửa hàng bán lẻ cần thu hẹp. Việc làm 

này vừa tiết kiệm thời gian của khách hàng do khoảng cách địa lý vừa tạo nên sự hài hòa của các 

loại hình bán lẻ. Đây cũng là thành quả minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của nhà sản 

xuất thông qua kênh phân phối này. 

4. KẾT LUẬN 

Tóm lại, kinh tế đang có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người tiêu 

dùng. Vì thế, giá cả là điều khoản chủ yếu thể hiện tính quyết định đối với bên mua thông qua mối 

quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và ngành bán lẻ. Đây vừa là nhu cầu vừa là quyền lợi của khách 

hàng. Vì lẽ đó, khắc phục những vấn đề bất cập của thực trạng về giá đối với ngành bán lẻ sẽ góp 

phần duy trì tốt quan hệ giữa các bên nhằm tạo biến chuyển tích cực khi giao lưu dân sự. 
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MARKETING MIX CHO VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT 

TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI  

Lê Nguyễn Minh Thanh
1
 

TÓM TẮT: Toàn cầu hoá nền kinh tế đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, 

đặc biệt là ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Các cơ sở giáo dục cũng dần chuyển sang hình thức tự 

chủ tài chính, đồng nghĩa với việc trường học cũng được coi là một doanh nghiệp kinh doanh. Mà 

đã nói đến doanh nghiệp thì không thể thiếu hoạt động Marketing vì Marketing quyết định sống còn 

của doanh nghiệp. Bài viết nghiên cứu Marketing mix (4P) thông qua các hoạt động tuyển sinh, 

hoạt động phòng trào… tại Viện Công nghệ Việt Nhật (VJIT) thuộc trường Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH). Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing mix cho VJIT trong giai đoạn bình thường mới. 

Từ khóa:  trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), Viện Công nghệ 

Việt Nhật (VJIT), marketing mix, tuyển sinh. 

ABSTRACT: The globalization of the economy has affected all aspects of social-economic 

life, especially the education system . Educational institutions are also gradually transitioning to 

financial autonomy, which means that schools are also considered as a business enterprise. 

Speaking of businesses, marketing activities are compulsory because Marketing determines the 

survival of the business. The research on Marketing mix (4P) through enrollment activities, 

activities... at the Vietnam Japan Institute of Technology (VJIT) of Ho Chi Minh City University of 

Technology (HUTECH). From there, proposing solutions to improve the effectiveness of Marketing 

mix activities for VJIT in the new normal period. 

Keywords: HUTECH University, Vietnam – Japan Institute of technology, marketing mix, 

enrolment 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, khi nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mình vận hành theo cơ chế thị trường và ngày 

càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các cơ sở giáo dục cũng dần chuyển sang hình thức tự 

chủ tài chính, đồng nghĩa với việc trường học cũng được coi là một doanh nghiệp kinh doanh. Tuy 

nhiên, khác với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phổ biến, “ngành hàng” giáo dục 

có thể nói là lĩnh vực kinh doanh khá nhạy cảm. Bởi lẽ, Việt Nam vẫn còn tồn tại quan niệm trường 

học chỉ có chức năng đào tạo, nghiên cứu, tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng kiến thức và 

rèn luyện sức khoẻ cho học sinh, sinh viên và các hoạt động phong trào Đoàn Hội khác. Cũng chính 

vì thế, các hoạt động truyền thông, quảng bá, marketing của các cơ sở đào tạo luôn bị hạn chế và rất 

ít được quan tâm. Nhưng, xét cho cùng bản chất của truyền thông, marketing theo Philip Kotler chỉ 

ra: “Marketing là một quá trình các công ty sáng tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối 

quan hệ vững chắc với khách hàng để thu hút giá trị từ khách hàng” (Kotler & Amstrong, 2016). Có 

nghĩa là, hoạt động marketing là quy trình doanh nghiệp xác định nhu cầu khách hàng rồi tổ chức 

sản xuất, hoạt động kinh doanh nhằm thoả mãn khách hàng và tạo mối quan hệ liên kết bền chặt 

giữa khách hàng và doanh nghiệp. Như vậy có thể xem hoạt động marketing của các cơ sở giáo dục 
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là quy trình xác định nhu cầu tuyển dụng của xã hội, cũng như nhu cầu học tập của học sinh, sinh 

viên; nhà trường tổ chức giảng dạy, mở ngành mới, nâng cao chất lượng giảng dạy… là những hoạt 

động kinh doanh nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội và tạo mối quan hệ liên kết bền chặt giữa học sinh 

sinh viên và các cơ sở đào tạo. Nếu hiểu như vậy sẽ không còn định kiến với marketing tại các cơ 

sở giáo dục, từ đó, các cơ sở đào tạo có những chính sách đầu tư đúng mức cho hoạt động 

marketing của trường nhằm xây dựng, phát triển hình ảnh, thương hiệu của mình, thu hút và giữ 

chân được học sinh sinh viên.  

Hiểu và đánh giá đúng đắn vai trò của marketing, trong những năm qua Viện Công nghệ Việt 

Nhật (VJIT) thuộc trường Đại học HUTECH xác định marketing có vai trò quan trọng và là yếu tố 

sống còn của Viện; xác định khách hàng – sinh viên là lý do tồn tại của Viện, mà muốn thu hút và 

giữ chân sinh viên đòi hỏi Viện phải hoạt động marketing hỗn hợp. Marketing hỗn hợp được thực 

hiện tại VJIT bao gồm những công tác phát triển sản phẩm như nâng cao chất lượng giảng dạy, cập 

nhật nội dung giảng dạy, mở ngành học mới,…; công tác xúc tiến thương mại như đa dạng hoá các 

hoạt động marketing trên báo chí, truyền thông trực tiếp tại các trường Trung học phổ thông để tiếp 

cận đến hầu hết các đối tượng phụ huynh, học sinh tiềm năng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 

gần đây, khi hoạt động marketing giữa các trường đại học ngày càng được chú trọng, Viện Công 

nghệ Việt Nhật cần phải có những đổi mới để vừa bắt kịp xu thế hội nhập và tạo ấn tượng, bản sắc 

riêng Việt - Nhật trong hoạt động marketing vừa đáp ứng nhu cầu xã hội sau đại dịch Covid - 19, 

đặc biệt là truyền thông quảng bá. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn 

2.1.1. Cơ sở lý thuyết 

Khái niệm Marketing mix - Marketing hỗn hợp (4P): Marketing mix hay còn gọi là Marketing 

hỗn hợp là tập hợp của 4 biến số chính cấu thành kế hoạch Marketing của doanh nghiệp. Marketing 

mix trong các doanh nghiệp thường được triển khai xung quanh 4 yếu tố: Sản phẩm (Product) – là 

việc tạo ra giá trị cho khách hàng; Giá cả (Price) – là việc nắm được giá trị từ khách hàng; Vị trí lưu 

thông phân phối (Place) – là việc chuyển giao giá trị cho khách hàng; Chiêu thị (Promotion) – là 

việc truyền thông giá trị cho khách hàng (Nguyễn, 2017).  

Sản phẩm (Product): là việc phát triển những sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ đưa vào thị 

trường. Là một trong bốn yếu tố cấu thành Marketing hỗn hợp, sản phẩm có thể là hàng hoá, dịch 

vụ, ý tưởng… Trong lĩnh vực giáo dục, sản phẩm là những ngành học, những môn học. Chính vì 

thế, các cơ sở giáo dục gia tăng giá trị vào sản phẩm của họ bằng cách đổi mới giáo trình theo thời 

đại, tăng cường các hoạt động ngoại khoá bổ trợ cho khoá học hay dịch vụ chăm sóc sinh viên trước 

và sau khi nhập học. 

Giá cả (Price): là việc hoạch định giá cho sản phẩm.Với chữ P thứ hai trong 4 yếu tố tạo nên 

Marketing hỗn hợp khẳng định mọi thứ đều có giá, cho dù đó không phải là đơn vị tiền tệ. Đó có 

thể là tiền bạc, thời gian, hoặc cả sức lực mà người mua bỏ ra để đổi lấy sản phẩm. Vì vậy, phải xác 

định giá của một sản phẩm thật cẩn thận trên cơ sở niềm tin của khách hàng tiềm năng về giá trị của 

nó. Có nghĩa là then chốt của việc xác định giá là việc phác hoạ ra khách hàng sẵn lòng trả bao 

nhiêu nhằm thoả mãn với việc mua hàng đó và người bán thu được khoảng lợi nhuận hợp lý. Trong 

môi trường giáo dục, tuỳ vào lựa chọn của sinh viên trong việc chọn học hệ thường hay hệ nâng cao 

mà giá học phí sẽ khác nhau. Nếu sinh viên lựa chọn học hệ nâng cao để được hưởng những tiện 

nghi từ cơ sở vật chất, những thuận tiện khi học ở những cơ sở gần nhà, ít đổi cơ sở thì sinh viên 

phải trả giá học phí cao hơn hệ thường. Ngoài ra, sinh viên còn có thể chấp nhận học dài năm hơn 
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để đổi lấy 1 đến 2 năm học tập trải nghiệm tại nước ngoài. 

Vị trí lưu thông phân phối (Place): là việc xây dựng các kênh thương mại để đưa sản phẩm 

đến với khách hàng. Trong chữ P này, trình bày tất cả các hoạt động cần thiết để đưa sản phẩm tới 

đúng khách hàng, đúng thời điểm khi khách hàng đó cần sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung 

ứng. Nơi giao dịch cần phải đúng địa điểm, phân phối đúng số lượng, đúng lúc và thoả mãn các 

mức độ dịch vụ do khách hàng đòi hỏi. Chính vì chữ P này, vị trí của các cơ sở dạy học cũng là yếu 

tố quyết định đến việc thu hút học sinh, sinh viên.  

Chiêu thị (Promotion):là các phương thức giới thiệu và thuyết phục thị trường chấp nhận sản 

phẩm của doanh nghiệp. Các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cũng sẽ không bán được nếu không 

truyền thông giá trị của nó đến khách hàng. Chiêu thị giúp truyền đạt thông tin sản phẩm hoặc dịch 

vụ, thuyết phục và nhắc nhở người mua tiềm năng sao cho ảnh hưởng đến tư tưởng của họ và thúc 

đẩy ý hướng đáp ứng nhu cầu trong họ. Chiêu thị có thể nâng cao giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Chiêu thị trong các cơ sở giáo dục thường ở dưới dạng hoạt động tuyển sinh. Cơ sở giáo dục nào có 

chiến dịch tuyển sinh rộng khắp và được cấp kinh phí cũng như thời gian thực hiện kéo dài thì sẽ 

càng có sức ảnh hưởng đến độ tin cậy và quyết định lựa chọn của sinh viên tiềm năng.  

2.1.2. Cơ sở thực tiễn 

2.1.2.1 Cơ sở thực tiễn toàn quốc 

Theo Chỉ thị số 1112/CT – BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023, về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học 

năm 2022 – 2023 đã nêu: “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu, gắn với 

thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định…”. Trong đó, nêu rõ 

một trong số những nhiệm vụ trọng tâm có: Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đại học. 

Một là, chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục 

đại học và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chủ trương tự 

chủ đại học, nhất là thông qua những ví dụ thành công và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển 

khai thực tế tại cơ sở đào tạo. Hai là, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền, tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn 

đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho 

phát triển giáo dục đaị học.  

2.1.2.2 Cơ sở thực tiễn tại trường Đại học HUTECH 

Trường Đại học HUTECH từ lâu đã xác định Marketing là yếu tố góp phần xây dựng nên 

thành công của thương hiệu bên cạnh các yếu tố về chất lượng đào tạo, ít đội ngũ giảng viên, trang 

thiết bị, các công trình nghiên cứu,… Hoạt động Marketing hỗn hợp tại trường Đại học HUTECH 

được tiến hành thường xuyên, rộng khắp để tiếp cận đến hầu hết các đối tượng từ phụ huynh, thí 

sinh tìm năng, sinh viên hiện tại, cán bộ giảng viên, nhân viên toàn trường và các đối tác của 

trường. VJIT là đơn vị trực thuộc trường Đại học HUTECH. Nhờ đó, công tác Marketing của VJIT 

được quan tâm hỗ trợ thực hiện bởi các chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện truyền thông… của 

trường Đại học HUTECH.  

Về chính sách: Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng đúng đắn và 

tạo mọi điều kiện cho các hoạt động Marketing của các đơn vị trực thuộc. Nhờ đó, nguồn tài lực, 

vật lực và nhân lực dành cho các hoạt động Marketing luôn được cung ứng kịp thời và đầy đủ. 

Về cơ sở vật chất và các yếu tố hỗ trợ đào tạo tại HUTECH: luôn được đổi mới, cải thiện có 

mục đích vì thế đã mang lại những hiệu quả nhất định trong việc xây dựng cảnh quan khuôn viên 
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trường học, cập nhật các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy. Từ đó, nâng tầm chất 

lượng dạy học, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, đa dạng hoá và tăng chất lượng các hoạt 

động Đoàn Hội. Công tác Marketing của trường hướng tới cách thức dựa vào thực tiễn hoạt động 

trước đó kể lên những câu chuyện có thực, do vậy dễ đạt được sự quan tâm và ủng hộ từ cả trong 

nội bộ trường HUTECH đến ngoài xã hội.  

Về cơ cấu ngành nghề của HUTECH: ngành nghề đào tạo được đánh giá là đa dạng với nhiều 

chương trình đạo tạo, hệ đạo tạo. Ngoài ra, trường luôn cập nhật xu thế, mở những ngành mới mang 

tính thời thượng, nhiều triển vọng như điều dưỡng, thú y… Chính nhờ sự đa dạng trong cơ cấu 

ngành nghề, luôn theo sát nhu cầu thực tế nên dễ dàng tạo nên thông điệp bám sát nhu cầu của 

người học đối với truyền thông cho tuyển sinh.  

Về sức mạnh hệ thống trong hoạt động Marketing: sự liên kết chặt chẽ giữa các khoa, phòng 

ban trong nhà trường khi có yêu cầu từ Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông giúp kịp thời 

chuyển tải những thông điệp truyền thông một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Các đơn vị luôn 

trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ công tác truyền thông của trường là một trong số những điểm mạnh 

cần phát huy.   

2.2. Thực trạng Marketing mix tại Viện Công nghệ Việt Nhật  

2.2.1. Thuận lợi 

Sản phẩm (Product): VJIT tuyển sinh năm học 2022 – 2023 với 12 ngành nghề. Trong đó, 

ngành nghề Điều dưỡng là chương trình đạo tạo mới bổ sung năm nay do nhu cầu tuyển dụng điều 

dưỡng tại Nhật Bản và nhu cầu học của sinh viên tăng cao. Ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô và Công 

nghệ thông tin là hai ngành đào tạo chủ lực của VJIT do các ngành học này luôn được đầu tư phát 

triển các trang thiết bị thực hành tiên tiến và sinh viên sau khi tốt nghiệp được các công ty lắp ráp 

linh kiện điện tử, công ty công nghệ thông tin của Nhật săn đón. Ngoài ra, các ngành kinh tế như 

Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị khách sạn… cũng được đông đảo các bạn sinh viên lựa 

chọn do muốn tìm hiểu ngành dịch vụ của Nhật – nơi mà ngành dịch vụ được mệnh danh là số 1 thế 

giới.  

Bảng 1. Ngành nghề tuyển sinh VJIT năm học 2022 - 2023 

STT Ngành tuyển Mã ngành Tổ hợp xét tuyển 

01 Quản trị kinh doanh 7340101 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 

A01 (Toán, Lý, Anh) 

C00 (Văn, Sử, Địa) 

D01 (Toán, Văn, Anh) 

02 Marketing 7340115 

03 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 

04 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 

05 Quản trị khách sạn 7810201 

06 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 

07 Công nghệ thông tin 7480201 A00 (Toán, Lý, Hóa) 

A01 (Toán, Lý, Anh) 

C01 (Toán, Văn, Lý) 08 Tài chính – Ngân hàng 7340201 
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STT Ngành tuyển Mã ngành Tổ hợp xét tuyển 

09 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 D01 (Toán, Văn, Anh) 

10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 

11 Truyền thông đa phương tiện 7320104 

A01 (Toán, Lý, Anh) 

C00 (Văn, Sử, Địa) 

D01 (Toán, Văn, Anh) 

D15 (Văn, Địa, Anh) 

12 Điều dưỡng 7720301 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 

B00 (Toán, Hóa, Sinh) 

C08 (Văn, Hóa, Sinh) 

D07 (Toán, Hóa, Anh) 

Nguồn: Thông báo tuyển sinh năm 2022 - Viện Công nghệ Việt Nhật 

Trong những năm gần đây, ngoài việc tăng cường mở ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội thì 

VJIT cũng không ngừng thay đổi, cập nhật phát triển giáo trình môn học với các học phần chủ đạo 

là: Nhật ngữ, Thiết kế dự án. Học phần Nhật ngữ. Giáo trình Nhật ngữ chuyển đổi từ giảng dạy 

nặng về ngữ pháp, kiến thức lý thuyết sang giáo trình giao tiếp theo chủ đề đáp ứng nhu cầu sử 

dụng ngoại ngữ để hội nhập trong xã hội hiện đại ngày nay. Giáo trình Thiết kế dự án được hoàn 

thiện và hoàn thành xuất bản với trọng tâm giảng dạy cho sinh viên các kỹ năng mềm như: thực 

hiện dự án theo kế hoạch, tư duy đổi mới sáng tạo. Đó là những giá trị mới trong sản phẩm giáo dục 

mà VJIT mang lại cho người học.  

Giá cả (Price): Đối với giá cả người học cần phải trao đổi giá trị với VJIT trên 2 phương diện 

là thời gian và học phí. Khi tham gia học tập tại VJIT người học có thể lựa chọn tham gia chương 

trình học chuẩn do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định (có kèm theo học phần Nhật ngữ) hoặc chương 

trình học có thời gian tham gia học tập trao đổi tại Nhật Bản. Ở cả hai chương trình học, vì có yếu 

tố người nước ngoài tham gia giảng dạy nên khi lựa chọn học tập tại VJIT, sinh viên cần trả thêm 

một khoản phí nhất định để có được giá trị cao hơn so với các sinh viên khác. Ngoài ra, với chương 

trình tham gia học tập trao đổi tại Nhật Bản, sinh viên còn phải chịu bỏ thêm một khoảng thời gian, 

chịu tốt nghiệp chậm hơn để đổi lại những giá trị học được tại Nhật Bản.  

Vị trí lưu thông phân phối (Place): Đối với các sinh viên học tại VJIT trực thuộc trường 

HUTECH, các bạn được ưu tiên học tại Sai Gon Campus (trụ sở chính) và không phải di chuyển 

nhiều cơ sở trừ các môn thực hành công nghệ cao phải học tại Thu Duc Campus. Khi tham gia học 

tập tại Sai Gon Campus, sinh viên vừa thuận tiện trong việc di chuyển đến trường do Sai Gon 

Campus nằm trên tuyến đường lớn của thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều phương tiện công cộng 

lưu thông; vừa được hưởng những tiện nghi, tiện lợi do nằm tại vị trí đắc địa khu vực Bình Thạnh. 

Thêm vào đó, vì Sai Gon Campus là trụ sở chính nên nếu sinh viên cần làm những thủ tục hành 

chính cũng có thể dễ dàng liên hệ. Đấy là những yếu tố tạo nên lợi thế về vị trí lưu thông phân phối 

của VJIT khi vừa dễ tiếp cận với sinh viên, vừa có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ kịp thời cho sinh 

viên khi cần. 

Chiêu thị (Promotion): VJIT tổ chức các hoạt động giao lưu, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động 

ngoại khoá để xây dựng hình ảnh cùng những câu chuyện thực tế; truyền thông quảng bá thông qua 

những chiến dịch tuyển sinh rộng khắp các tỉnh thành, rộng khắp các phương tiện truyền thông (cả 
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phương tiện truyền thống: báo giấy, tờ rơi và phương tiện hiện đại: mạng xã hội, báo điện tử) và 

xuyên suốt năm học. Một số hoạt động nổi bật của VJIT như: Lễ hội văn hoá Nhật Bản, Ngày hội 

việc làm VJIT (jobfair), Xuân sẻ chia, … Một số các hoạt động lớn VJIT tham gia cùng với các 

trường đại học khác như: Ngày hội tư vấn tuyển sinh Bách Khoa,… Các hoạt động đóng vai trò là 

phương thức giới thiệu VJIT, các ngành học VJIT; thuyết phục phụ huynh và sinh viên tiềm năng 

về mặt giáo dục tri thức lẫn nhận thức của sinh viên qua các hoạt động tạo điều kiện tìm kiếm việc 

làm, hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa,… Các hoạt động chiêu thị mà VJIT đã và đang thực hiện 

mang lại giá trị  

2.2.2. Khó khăn 

Những khó khăn mà Marketing của VJIT đang phải đối diện chủ yếu ở yếu tố sản phẩm và 

chiêu thị. Bởi lẽ, về mặt giá cả là do chính sách của trường quy định, còn về mặt vị trí lưu thông 

phân phối khó có thể di dời cả một cơ sở đi nơi khác. Một số khó khăn được đề cập trong thời gian 

qua như sau:  

Thứ nhất, các công cụ truyền thông truyền thống đã dần giảm sức ảnh hưởng đến phụ huynh 

và sinh viên tiềm năng, thay vào đó là những công cụ truyền thông trên Internet. Đây là một trong 

những yếu tố thách thức đến hoạt động Marketing của VJIT trong giai đoạn tới. 

Thứ hai, đối tượng tiếp cận đến các thông điệp truyền thông đang chú ý đến các yếu tố gây 

shock, hình ảnh bắt mắt. Do đó, đòi hỏi các hoạt động Marketing bên cạnh truyền tải nội dung giáo 

dục đào tạo phải chuyển tải thêm những thước phim ảnh vừa đẹp, vừa ấn tượng để đạt được độ quan 

tâm nhất định từ phía phụ huynh, sinh viên tiềm năng. Vì thế, đây là điều cần phải quan tâm cân 

nhắc kĩ lưỡng bởi nó rất khó thực hiện khi phải cân bằng giữa nội dung giáo dục và hình thức thời 

thượng theo kịp trào lưu giới trẻ.  

Thứ ba, các chiến dịch của Marketing của VJIT phải xây dựng đa dạng phong phú, phục vụ 

cho nhiều tầng lớp đối tượng: trẻ có, già có; người làm kinh doanh có, người làm công nhân viên 

chức có…  Bởi lẽ, quyết định lựa chọn trường đại học cho con theo học không chỉ nằm ở ý muốn 

của sinh viên mà còn ảnh hưởng bởi gia đình, người thân, bạn bè xung quanh. 

Cuối cùng là, trong giai đoạn bình thường mới, sau dịch bệnh Covid – 19 xảy ra, người dân 

Việt Nam có xu hướng coi trọng sức khoẻ hơn. Đây cũng là yếu tố mới vừa là cơ hội, vừa là thách 

thức trong việc xây dựng các hoạt động, các chiến dịch Marketing của Viện Công nghệ Việt Nhật 

trong thời gian tới. 

2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho Viện Công nghệ Việt Nhật 

2.3.1. Tạo hình ảnh linh vật (mascot) 

Ở nước Nhật, bất cứ một thành phố nào hay một doanh nghiệp lớn nào cũng đều có linh vật 

riêng. Ngoài tên thương hiệu thì linh vật với tạo hình dễ thương và ý nghĩa liên quan đến thành phố/ 

doanh nghiệp sẽ dễ dàng gợi nhớ đến thành phố/ doanh nghiệp đó. Việc tạo hình ảnh linh vật vừa 

giúp những người chưa biết đến thành phố/ doanh nghiệp sẽ tò mò mà tìm hiểu, những người đã 

biết đến sẽ dễ dàng gợi nhớ đến thành phố/ doanh nghiệp đó. VJIT nếu muốn tăng cường chiêu thị 

có thể vận dụng việc tạo hình ảnh linh vật này để vừa khắc phục mặt tồn tại về cách thức chiêu thị 

đã cũ vừa có thể tạo thiện cảm với sinh viên với hình ảnh dễ thương, vừa tạo ra sự khác biệt mang 

đặc tính riêng chỉ có ở giao thoa văn hoá Việt - Nhật. Vì khi nhìn thấy linh vật của VJIT, sinh viên 

và phụ huynh đang theo học có thể phần nào hiểu được ý nghĩa, câu chuyện lịch sử hình thành của 

VJIT, các bạn sinh viên tiềm năng và phụ huynh sẽ tò mò và tìm hiểu thêm thông tin về VJIT.  

2.3.2. Tạo những câu chuyện kể mang đặc tính Việt - Nhật 
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Để đạt được độ quan tâm nhất định từ cả phía phụ huynh lẫn sinh viên tiềm năng, VJIT cần 

phải vừa phổ biến nét đặc trưng của VJIT vừa phải đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Việc tập hợp các 

câu chuyện kể của sinh viên từ những hoạt động giao lưu, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động ngoại 

khoá và đem vẽ lại thành một quyển manga (truyện tranh) mang tên “Viện Công nghệ Việt Nhật 

trong tôi” sẽ là một trong những giải pháp có khả năng thực thi cao. Manga là một nét đặc trưng của 

Nhật Bản, nhắc đến Nhật Bản thì ngoài sushi thì manga là cụm từ phổ biến thứ hai được giới trẻ 

biết đến. Chính vì thế, dùng manga để vẽ nên câu chuyện sống động của cuộc sống sinh viên tại 

VJIT vừa mang đậm nét giao thoa văn hoá Nhật - Việt chỉ có ở VJIT, vừa truyền tải nội dung giáo 

dục đến phụ huynh, sinh viên tiềm năng một cách sinh động và đầy thuyết phục. Quyển manga sẽ là 

quà tặng mang về cho các bạn sinh viên tiềm năng khi đến tư vấn trong các chiến dịch tuyển sinh 

đại học, quyển manga sẽ luôn sát cánh bên mỗi chiến sĩ Đoàn Hội của VJIT để lúc nào cũng có thể 

tự hào khoe với những người xung quanh về những câu chuyện tại VJIT,… Khi xuất bản quyển 

manga này sẽ giải quyết được khá nhiều bài toán khó trong công tác tuyển sinh của VJIT như: khi 

tư vấn truyền miệng thì có thể sẽ mau quên nhưng khi gửi tặng quyển manga thì người đọc sẽ có thể 

xem đi xem lại, thậm chí tặng cho thêm một người khác nữa để cùng xem; manga là đặc trưng của 

Nhật Bản nên đó sẽ là sản phẩm Marketing chỉ có thể độc quyền sử dụng ở VJIT mà không nhầm 

lẫn hình ảnh với các khoa viện khác trong cùng hệ thống trường; manga còn đảm bảo hình ảnh bắt 

mắt, đẹp ấn tượng, dễ hiểu với người xem, và vì nội dung xoay quanh giáo dục nên cũng đảm bảo 

phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều tầng lớp khác nhau. 

2.3.3. Chiến dịch luyện tập khả năng tiếng Nhật gắn với hoạt động môi trường 

 Sau dịch Covid bùng nổ, mỗi người dân Việt Nam dần trở nên ý thức hơn về việc xây dựng 

môi trường sống xanh sạch, phòng tránh tối đa cơ hội lây nhiễm bệnh. Nhân cơ hội này, VJIT có thể 

xây dựng chiến dịch “Mỗi sinh viên mỗi cây trồng” để giúp các em sống gần với thiên nhiên, dành 

thời gian chăm sóc cây trồng xa rời những cám dỗ xã hội và tạo cho các em sinh viên ý thức chung 

tay góp sức dù chỉ là một phần rất nhỏ tạo nên bầu không khí trong lành tốt cho sức khoẻ. Chiến 

dịch sẽ được thực hiện với ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1 - Bắt đầu: Phát động chiến dịch, đăng bài quảng bá chiến dịch, giảng viên phổ 

biến chiến dịch đến sinh viên và chuẩn bị phát dụng cụ (hạt giống, đất trồng) cho sinh viên tham 

gia.   

Giai đoạn 2 – Phát triển: Mỗi sinh viên tham gia đăng bài, đăng ảnh trên trang cá nhân, bài 

đăng bằng tiếng Nhật kể về sự phát triển của cây trồng. Trao quà tặng cho sinh viên chiến thắng ở 

mỗi tuần (thắng vòng hình ảnh cây trồng khoẻ mạnh, thắng vòng bài viết tiếng Nhật hay) 

Giai đoạn 3 - Kết thúc: Người chơi chạy nước rút tham gia chiến dịch và trao quà tặng thắng 

giải chung cuộc cho sinh viên có kết quả cây trồng khoẻ mạnh (ra hoa/ kết trái) nhất và bài cảm 

nhận về chiến dịch viết bằng tiếng Nhật hay nhất. 

Sau chiến dịch sinh viên sẽ tặng lại cây trồng cho VJIT để tăng thêm cảnh quan tươi xanh cho 

văn phòng VJIT. Và mỗi ngày sinh viên cùng cán bộ giảng viên, công nhân viên lại tiếp tục cùng 

nhau chăm sóc cho cây trồng. Chiến dịch có thể thực hiện một lần trong suốt một năm học và kéo 

dài khoảng 3 tháng.  

2.3.4 Tạo trend hoạt động thể chất trên các nền tảng xã hội  

Nội dung của chiến dịch là chia sẻ khoảnh khắc năng động, rèn luyện sức khoẻ bên bạn bè với 

các điệu dân vũ Nhật Bản và ghi hình lại khoảnh khắc đó. Sau đó cùng nhau chia sẻ trên trang cá 

nhân Facebook, Instagram cùng nội dung bài viết bằng tiếng Nhật đơn giản với hashtag  “#VJIT 
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#renluyensuckhoe” và liên kết với trang chủ của VJIT. Tập các động tác thể dục tự phát thì không 

có mối liên kết với VJIT, chính vì thế các bạn sinh viên được yêu cầu nhảy điệu múa Nhật Bản. Các 

bạn sinh viên có thể lên trang youtube để tìm bài nhạc hay nhất mà mình muốn nhảy theo nhất rồi 

cùng nhau xem clip, thảo luận động tác và tập theo.Hoạt động này vừa giúp gia đình, phụ huynh ở 

xa con an tâm với những thông tin lành mạnh mà con chia sẻ, vừa giúp sinh viên VJIT có thêm 

nhiều bạn bè và cùng nhau rèn luyển thể lực. Hiện nay, giới trẻ có những ý tưởng tự làm mình nổi 

tiếng bằng các content bẩn thì với những content mang đậm hướng sống tích cực của sinh viên 

VJIT như thế này sẽ giúp tăng giá trị hình ảnh của VJIT trong lòng người xem. Cũng từ đó, giúp 

các bạn trẻ tự tin hơn khi tiếp xúc với máy quay, có thêm nhiều bạn bè và tiếp cận sâu hơn với các 

nền tảng công nghệ số một cách đúng đắn, có định hướng.  

4. KẾT LUẬN  

Marketing luôn được đánh giá là yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo 

hiện nay cũng được xem là một doanh nghiệp hoạt động tự chủ tài chánh, chính vì thế marketing 

trong các cơ sở giáo dục ngày càng cần được chú trọng hơn. VJIT là một trong những Viện đào tạo 

trực thuộc trường HUTECH cũng không nằm ngoài vòng chuyển đổi của xu hướng. Chính vì thế 

việc xác định lại điểm mạnh và những điều còn tồn tại trong hoạt động Marketing tại VJIT để tìm ra 

những giải pháp tăng cường thêm hiệu quả hoạt động Marketing là việc vô cùng cần thiết. Bài viết 

đã xác định được một số vấn đề còn hạn chế trong Marketing hỗn hợp tại VJIT và đề xuất một số 

giải pháp khả thi mang tính xây dựng hoàn thiện hoạt động Marketing tại VJIT.  
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GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH INBOUND TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trần Trọng Thành
1
 

Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thu hút khách du lịch inbound của cả nước 

nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở vật chất kỷ thuật, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Tài 

nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ rừng biển, sông rạch đến các công trình kiến trúc thuộc địa, 

di tích lịch sử văn hóa cổ đại đến cận đại cùng nhiều lễ hội được tổ chức định kỳ. Với ưu thế đó, 

thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng đến các thế mạnh của mình nhằm đa dạng hóa sản phẩm du 

lịch, đáp ứng mọi đối tượng du khách. Đặc biệt cần thiết phải xây dựng được một chiến lược 

marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch inbound trong thời gian tới. Trong giới hạn bài 

viết, tác giả dùng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp tài liệu thứ cấp nhằm mục đích xác 

định hiện trạng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm du lịch inbound Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

đồng thời đề xuất các chiến lược marketing địa phương cũng như giải pháp thực hiện. 

Từ khóa: marketing, marketing địa phương,  inbound tourist, du lịch thành phố Hồ Chí Minh.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại dịch Covid-19 đã tàn phá ngành du lịch thế giới ở mức độ hết sức nghiêm trọng. Theo 

Viện nghiên cứu phát triển du lịch ước tính, lượng khách quốc tế năm 2019 là hơn 1.4 tỷ lượt, du 

lịch đóng góp gần 9 nghìn tỷ USD vào tổng GDP toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020 dịch Covid-

19 đã tác động mạnh đến sự tăng trưởng trên. Số lượng khách du lịch giảm khoảng 60-80%, ngành 

du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 3.3 nghìn tỷ USD (tương đương 4.2% tổng GDP toàn cầu). Tại 

Việt Nam, thời gian qua với sự nỗ lực của chính phủ nhằm kìm chế lạm phát, phục hồi và phát triển 

kinh tế sau đại dịch đã góp phần ổn định xã hội, khôi phục sản xuất kinh tế, kinh doanh dịch vụ du 

lịch. Sau khi đất nước mở cửa biên giới, bỏ hạn chế đi lại cho khách nước ngoài vào ngày 

15/3/2022. Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, nhưng cho đến 

thời điểm cuối tháng 11 năm 2022 số khách inbound tới Việt Nam còn khá khiêm tốn. Để đạt được 

mục tiêu trên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu sau tác động của đại dịch Covid-19, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, chúng ta cần có những định hướng, kế 

hoạch mang tính dài hạn, bao gồm đổi mới sản phẩm, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ, 

năng lực cạnh tranh của du lịch mỗi địa phương cũng như cả nước. Tổng cục Du lịch đã xây dựng 

Chiến lược marketing du lịch đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ngành du lịch sẽ tập trung vào công tác 

xúc tiến truyền thông quốc tế đến các thị trường mục tiêu; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn 

tại nước ngoài; phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, báo chí tổ chức chương trình 

giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài; đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế đến khảo sát du 

lịch Việt Nam; triển khai chương trình kích cầu du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm; tăng 

cường vai trò của các cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong công tác 

truyền thông xúc tiến. Tổng cục Du lịch cũng đang đẩy mạnh hoạt động truyền thông qua các nền 

tảng xã hội, marketing điện tử. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà 

ngành Du lịch tập trung triển khai nằm trong Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội của Chính phủ. 

Ngoài việc hỗ trợ các địa phương trong công tác số hóa các điểm đến, Nhà nước cũng sẽ tăng cường 

                                                           
1
Thạc sĩ , giảng viên Khoa quản trị du lịch và khách sạn, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh  
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quảng bá số, phát triển du lịch thông minh. Các trung tâm thu hút khách du lịch quốc tế lớn như 

thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ được ưu tiên phát triển. Theo Sở Du Lịch TP.HCM, 

năm 2019, thành phố đã đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 14% so với năm 2018 

chiếm 46% khách du lịch inbound tới Việt Nam. Năm 2020, 2021, kinh doanh lữ hành quốc tế 

TP.HCM bị đóng băng do dịch bệnh. Để lấy lại vị trí đầu tàu thu hút khách du lịch inbound. Cơ 

quan nhà nước, cơ quan truyền thông báo chí, công ty du lịch tại đây đã có nhiều nỗ lực và thực 

hiện nhiều giải pháp quyết liệt. Lãnh đạo thành phố mong muốn đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh 

trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á cùng 4 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 gồm: 

tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2021-2025 từ 8% đến 9%; tổng doanh thu của ngành đạt 

từ 12 đến 14 tỷ USD; đóng góp vào GRDP thành phố từ 12% đến 14%; đóng góp vào ngành dịch 

vụ của thành phố từ 19% đến 21%. Nhưng theo bà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng 

trong hội nghị tại hội chợ du lịch quốc tế tại TP.HCM lần thứ 16;  riêng đối với ngành du lịch 

TP.HCM, cho đến nay vẫn chưa có chiến lược  marketing hiệu quả, thiếu chính sách đủ lớn, quyết 

liệt cho công tác truyền thông đúng tầm nên chưa tạo được chuyển biến mạnh về sức hút cho du lịch 

thành phố trong “tình hình mới”. Theo tác giả, một chiến lược marketing đúng đắn dựa trên tiềm 

năng và thế mạnh địa phương sẽ là điều kiện tiên quyết giúp TP.HCM hoàn thành kế hoạch thu hút 

khách du lịch inbound trong thời gian tới. 

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

2.1. Marketing địa phương 

Thuật ngữ marketing không còn xa lạ tại Việt Nam và được mọi người hiểu là hoạt động xây 

dựng thương hiệu, hình ảnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường, đáp ứng được nhu cầu của 

người tiêu dùng. Theo tác giả Poon, Marketing điểm đến là sự đổi mới liên tục, đưa ra nhiều sản 

phẩm chất lượng, đa dạng tùy theo nhu cầu lựa chọn của du khách là cần thiết để tạo cho điểm đến 

du lịch mang tính cạnh tranh. Các tổ chức kinh doanh và cách thức vận hành đóng vai trò cơ bản 

cho năng lực cạnh tranh tại điểm đến (Poon, 1993). Thuật ngữ này không còn giới hạn trong tổ chức 

kinh doanh mà còn được sử dụng rộng rãi cho các địa phương, quốc gia, lãnh thổ. Phát triển du lịch 

trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, các địa phương cũng phải chủ động sáng tạo như một tổ 

chức kinh doanh du lịch, đặc biệt trong vấn đề xây dựng chiến lược và chính sách  phát triển của địa 

phương, sao cho địa phương phải trở thành  nơi hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, các nguồn lực 

lao động chất lượng cao, các đối tượng khách du lịch để làm tiền đề phát triển các lĩnh vực, các 

ngành nghề có thế mạnh (Popoli, 2011) 

Theo tác giả, marketing địa phương nhằm thu hút khách inbound là các hoạt động có sự phối 

hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt giữa nhà nước, tổ chức kinh doanh du lịch, người dân địa phương 

và các bên liên quan khác nhằm thu hút, hấp dẫn nhà đầu tư, du khách, nguồn nhân lực nhằm biến 

sản phẩm du lịch địa phương, điểm đến du lịch địa phương thành sản phẩm du lịch, điểm đến hấp 

dẫn, canh tranh, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tổ chức đề ra. 

2.2. Marketing 4P, Marketing 4C 

Một trong những chiến lược tiếp thị sản phẩm được giới thiệu bởi Philip Cotler là chiến lược 

4P bao gồm 4 yếu tố : (1) Sản phẩm - Product,  (2) Phân phối - Place, (3) Giá cả - Price và (4) Xúc 

tiến- Promotion,  trong đó yếu tố “sản phẩm” đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết  định sự thành 

công của doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt sản phẩm dịch vụ  du lịch có những đặc tính khác 

biệt so với sản phẩm hàng hóa đơn thuần. Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ 

bảo, đại dịch Covid, bất ổn chính trị đã làm thay đổi thói quen , hành vi của khách hàng khi sử dụng 

sản phẩm dịch vụ. Các chiến lược marketing mới dần xuất hiện và chiếm vị trí thượng phong do có 
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những ưu điểm nổi trội: Chiến lược marketing 4C bao gồm các yếu tố: (1) Customer solutions (giải 

pháp cho khách hàng) (2) Customer cost (Chi phí mà khách hàng bỏ ra có hợp lý với họ không); 

(3)Convenience (Khách hàng có cảm thấy thuận tiện hay không); (4) Communication (Tương tác và 

liên lạc với khách hàng bằng cách nào)(Baker, 1990). So với chiến lược marketing 4P, chiến lược 

marketing 4C chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, dễ áp 

dụng hơn vào tình hình thực tế (Liao & Engineering, 2015) 

2.3. Ý nghĩa của chiến lược marketing du lịch địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh 

Với vị trí là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Du lịch TP.HCM phát triển có sức lan tỏa, lôi 

kéo, thúc đẩy du lịch các địa phương khác trong khu vực, góp phần không nhỏ tạo nên chỉ số tốt 

quốc gia (good country index). Tạo niềm tin vững chắc cho du khách đưa ra quyết định đi du lịch, 

mua sản phẩm du lịch, sản phẩm hàng hóa từ các nhà cung cấp địa phương. 

Marketing du lịch địa phương còn góp phần thay đổi nhận thức của du khách, đối tác trong và 

ngoài nước về những thông tin, hình ảnh tiêu cực về du lịch TP.HCM như kẹt xe, khói bụi, tiếng ồn, 

taxi dù… 

Một chiến lược tiếp thị đúng đắn giúp định vị TP.HCM trên bản đồ du lịch trong khu vực và 

thế giới theo định hướng sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù địa phương như du lịch đường sông, 

du lịch đô thị, du lịch MICE 

Góp phần nâng cao nhận thức của cộng động địa phương, tổ chức kinh doanh du lịch và các 

bên liên quan để có sự thay đổi kịp thời cho phù hợp với danh hiệu, mục tiêu mà thành phố đang 

hướng tới. Ngoài ra, marketing địa phương còn góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước đến hợp tác giao thương, tạo công việc làm thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Nếu 

chúng ta nhận thức đúng đắn và có chiến lược marketing du lịch địa phương phù hợp dựa trên nhu 

cầu của khách hàng. Marketing du lịch địa phương còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực hơn nữa. 

2.4. Vai trò của chiến lược marketing du lịch địa phương trong phát triển du lịch thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trong kỷ nguyên số hiện nay, công nghệ thông tin, công nghệ giao thông vận tải, kỷ nghệ xây 

dựng phát triển rất nhanh góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các điểm đến, tiết kiệm tiền 

bạc, thời gian đi lại, khuyến khích tiêu dùng nói chung và ngành du lịch nói riêng. Khách du lịch có 

nhiều lựa chọn điểm đến trên thế giới, do yếu tố quỹ thời gian, tài chính, sức khỏe có hạn. Khách du 

lịch chỉ tới được những nơi nào thực sự hấp dẫn, có sức hút mãnh liệt ví dụ địa đạo Củ Chi tại 

TP.HCM, vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, Hội An ở Quảng Nam... Vậy vai trò của marketing 

du lịch địa phương là hết sức quan trọng, cần thiết và quyết định đến sự lựa chọn điểm đến của du 

khách trong giai đoạn hiện nay. 

3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu chính của bài viết là thực trạng marketing địa phương du lịch tại 

TP.HCM. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, tác giả đã 

vận dụng kiến thức về lữ hành kết hợp với một số môn học,  ngành học khác như quản trị du lịch, 

marketing căn bản, marketing du lịch, quản trị điểm đến, quản trị rủi ro, quản trị chuỗi cung ứng, 

quản trị truyền thông, quản trị sự kiện và lễ hội, quản trị ẩm thực, xây dựng thương hiệu điểm đến 

dựa trên các phương pháp cụ thể như sau: 

+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu tất cả các bài báo khoa học, sách báo chuyên 

ngành trong và ngoài nước liên quan đến marketing địa phương nói chung và marketing địa phương 

TP.HCM nói riêng thông qua công cụ tìm kiếm học giả google (Google scholar và trích nguồn theo 
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phần mềm End Note X9 APA ). 

+ Phương pháp thu thập, kế thừa tài liệu, chọn lọc thông tin, nghiên cứu các tài liệu thứ cấp có 

liên quan đến chủ đề hiện tại như các bài báo, tạp chí, luận văn của các tác giả đi trước để làm cơ sở 

lý luận cho bài viết 

+ Phương thức tham gia; Tác giả trực tiếp tham gia khảo sát, phỏng vấn với tư cách là hướng 

dẫn viên du lịch inbound tại TP.HCM 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. THỰC TRẠNG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

4.1.1. Khái quát về du lịch inbound Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội lớn nhất cả nước, với dân số gần 

13 triệu người, Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ với diện tích là 

2029 km
2
 trãi dài qua 16 quận 5 huyện và một thành phố trực thuộc. Với vị trí đặc biệt như trên sẽ 

tạo cho TP.HCM có nhiều lợi thế trong liên kết vùng ở nhiều cấp độ khác nhau. TP.HCM không chỉ 

đóng vai trò là lực hút khách du lịch mà còn cung cấp nguồn khách du lịch cho các địa phương 

khác. Sau dịch Covid-19, số lượng khách du lịch inbound tới TP.HCM đạt được con số ấn tượng so 

với cả nước. Số liệu của Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng của năm 2022, ngành du lịch đón hơn 

2,1 triệu lượt khách quốc tế và trên 21,6 triệu lượt khách nội địa; doanh thu đạt hơn 92.300 tỉ đồng. 

Trước dịch Covid-19. Số khách du lịch inbound tới TP.HCM tăng đều trong các năm. Tỷ lệ đóng 

góp du lịch vào GRDP của thành phố dao động trong khoảng 10%-11% trong giai đoạn 2016-2019. 

Tăng trưởng khách quốc tế đến TP.HCM bình quân hơn 14%, khách nội địa 15%, tổng thu du lịch 

hơn 10%. Riêng năm 2020, 2021 do tác động của dịch Covid-19 nên lượng khách và tổng thu du 

lịch sụt giảm. Tuy nhiên, du lịch TP.HCM còn quá phụ thuộc vào nguồn khách du lịch Đông Bắc Á 

có vị trí địa lý, văn hóa gần với Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì năm 

2019 có đến 18 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam. Trong đó khách Trung Quốc (5.806.425 

khách chiếm 32%) và Hàn Quốc (4.290.802 khách chiếm 24%, Nhật (951.962 khách, chiếm 5%), 

Đài Loan (926.744 khách, chiếm 5%) là chiếm đa số, số còn lại là 6.024.067 khách đến từ các nước 

Mỹ, Anh, Úc, Nga, Pháp, Đức, Singapore, Malaysia, Thái Lan và một số nước khác. Trong tháng 

10 tháng năm 2022. Phân loại khách du lịch tới Việt Nam theo quốc tịch đã thay đổi. Theo số liệu 

của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2022, Việt Nam đón 484,4 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 

12,1% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022 có trên 2,3 triệu lượt khách quốc tế 

đến Việt Nam. Trong đó, khách đến từ Hàn Quốc nhiều nhất với 619,6 nghìn lượt, tương đương 

26,3%, tiếp theo là Mỹ với 218,2 nghìn lượt, chiếm 9,3%. Đặc biệt, thị trường Ấn Độ có mức tăng 

ấn tượng: tháng 10/2022, Việt Nam đón 20.681 khách từ Ấn Độ, tăng 38% so với tháng trước và 

cao hơn 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Từ tháng 7/2022, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam hàng 

tháng đã vượt mức năm 2019. Trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại thị trường trọng 

điểm của Việt Nam là Nhật, Trung Quốc còn diễn biến phức tạp, đóng cửa biên giới, chiến tranh 

giữa Ukraina và Nga dẫn đến chiến tranh thương mại toàn cầu. TP.HCM cần có chiến lược 

marketing phù hợp nhằm thu hút hơn nữa khách du lịch inbound. 

4.1.2. Nhận định về một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến marketing địa 

phương tại Thành phố Hồ Chí Minh  

Thông qua tìm hiểu du khách về xu hướng, thói quen tiêu dùng trong du lịch thực trạng 

marketing địa phương tại tại TP.HCM hiện nay. Tác giả xin đưa ra những nhận định về nguyên 

nhân, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động này như sau: 
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Thứ nhất, Cách mạng khoa học-công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế và 

xã hội loài người. Đây là thời cơ lớn cho du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TP.HCM phát triển. 

Theo tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UNWTO), cách mạng công nghệ và ảnh hưởng của truyền 

thông xã hội là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch trong những 

năm gần đây. Sự gia tăng mạnh của phân khúc thị trường khách lẻ (free and independent traverler-

FIT) sử dụng dịch vụ trực tuyến (online travel agents-OTAs) đã thay đổi đáng kể thị trường du lịch. 

Hoạt động quảng bá du lịch dành cho đối tượng khách inbound tại TP.HCM còn quá phụ thuộc vào 

tổ chức gửi khách nước ngoài. Điều này dẫn đến nhà nước và doanh nghiệp phải đưa ra các giải 

pháp công nghệ để đáp ứng đối tượng du khách này. 

Thứ hai, nhiều loại hình du lịch mới xuất hiện trên thế giới. Du lịch thế giới đang chứng kiến 

sự phát triển của nhiều xu hướng du lịch khác nhau như: du lịch chữa bệnh, du lịch nông nghiệp, du 

lịch cứu trợ, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch giải trí …với các thiết bị hiện đại: Du 

lịch công nghệ cao như du lịch thông minh, du lịch thực tế ảo, du lịch điện tử…, thông qua các khu 

vui chơi giải trí hiện đại, các công viên nước cũng ngày càng thu hút số lượng lớn khách du lịch trẻ. 

Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) nhận định, đến năm 2030, khách du lịch đi với mục đích thăm 

viếng, sức khỏe, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách du lịch; với mục đích thăm quan, nghỉ 

dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%. (Tuite, 

Ng, Rees, & Fisman, 2020)Tại hội thảo “Xu hướng phát triển du lịch của thế giới và tác động đối 

với du lịch Việt Nam” diễn ra vào ngày 20/8/2019 tại Hà Nội các đại biểu có chung một nhận xét: 

“Du lịch xanh, du lịch bền vững trên nền tảng du lịch xanh sẽ là con đường phát triển xuyên suốt 

trong 10 năm tới của ngành du lịch Việt Nam. Nhưng công tác xây dựng sản phẩm, quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm du lịch TP.HCM chỉ dừng lại ở các tour du lịch truyền thống, vẫn bán cái mình có 

chưa có tính sáng tạo, đột phá. Cách quảng cáo tiếp thị điểm đến vẫn qua các website công ty, tờ rơi 

tại các khách sạn, văn phòng mà chưa nhắm vào từng đối tượng, thị trường khách hàng cụ thể. 

Thứ ba: TP.HCM chưa thực sự có hệ thống thông tin du lịch nói chung. Thông tin đầu vào 

cho du khách chưa được xây dựng cập nhật một cách thống nhất, gây nhiều khó khăn trong việc tìm 

kiếm trải nghiệm điểm đến. Những hình ảnh đẹp về phong cảnh tự nhiên xưa và nay, tên miền, bài 

hát hay, câu thơ hay về chưa được số hóa và trở thành tài sản chung nhằm mục đích nâng cao vị thế, 

phát triển điểm đến du lịch bền vững. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm cho du lịch tại TP.HCM hiện 

nay. 

Thứ tư: Hệ thống cơ sở hạ tầng đưa được đầu tư, nâng cấp xứng tầm trung tâm du lịch cả 

nước như tuyến đường Metro xây dựng kéo dài, làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị, hệ thống giao 

thông quá tải, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, kẹt xe. Vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm không đảm bảo điều này dẫn đến địa phương không thu hút được nhà đầu tư, nhà tổ 

chức lữ hành quốc tế, đa dạng hóa được sản phẩm du lịch, giúp các tổ chức kinh doanh du lịch tự 

tin quảng bá sản phẩm du lịch địa phương cho đối tượng khách du lịch inbound. 

Thứ năm: Hình ảnh du lịch địa phương TP.HCM chưa đậm nét. Do chưa được đầu tư làm 

thương hiệu một cách bài bản, nên các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đểm đến chỉ diễn ra 

trong phạm vi thành phố như lễ hội áo dài, lễ hội âm nhạc, lễ hội khinh khí cầu, lễ hội âm nhạc quốc 

tế Hò rô (HoRo mataverse), giải maraton quốc tế techcombank. Những lễ hội này do thời gian 

chuẩn bị gấp, chưa được quảng cáo rầm rộ ở qui mô quốc tế. Do vậy, các sự kiện này chỉ có sức lan 

tỏa  trong địa bàn tổ chức, góp phần quảng cáo, giải trí cho đối tượng du khách inbound đang thăm 

viếng tại TP.HCM. 
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Thứ sáu: Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Du lịch TP.HCM chưa có chính sách thu 

hút hiền tài hay nguồn nhân lực giỏi chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng thương hiệu, tiếp thị 

sản phẩm, chuyên gia công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch để có thể thiết kế, xây dựng quảng 

bá sản phẩm trực tiếp cho từng đối tượng khách hàng, từng thị trường khách, đủ sức cạnh tranh 

sòng phẳng với các quốc gia trong khu vực. 

5. GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

INBOUND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thông qua tìm hiểu thực trạng marketing địa phương trong thu hút khách du lịch inbound tại 

TP.HCM, nhận định những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến marketing địa phương. Tác giả 

xin đưa ra những giải pháp marketing địa phương tại TP.HCM trong thời gian tới. 

Thứ nhất, Sở du lịch TP.HCM cần đóng vai trò trung gian kết nối giữa các tổ chức kinh 

doanh du lịch, nhà cung cấp dịch vụ, người dân địa phương và các bên liên quan nhằm tăng cường 

mối liên kết tạo sự đồng thuận cao nhất trong chiến lược phát triển marketing địa phương. Nâng cao 

nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin, kinh tế số, tài sản số trong hoạt động du lịch. 

Có chiến lược bán hàng trực tiếp, gián tiếp phù hợp (B2B, B2C, OTA) cho từng đối tượng du 

khách, từng thị trường khách theo tuân chỉ khách hàng là trung tâm của sự phát triển. Xây dựng hệ 

thống thông tin du lịch đa dạng, thống nhất giàu bản sắc văn hóa TP.HCM 

Thứ hai, Do nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch của du khách ngày càng đa dạng theo từng thị 

trường. Do vậy, TP. HCM cần phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng thế mạnh địa 

phương. Cách tiếp cận khách hàng truyền thống không còn hiệu quả. Đối với thị trường truyền 

thống khách du lịch tới từ Trung Hoa, Hồng Kông, Macao đang còn bị cách ly do dịch bệnh Covid, 

khách Nga, Ukraina do chiến tranh cần có các sản phẩm du lịch ảo (virtual tour) đáp ứng đối tượng 

du khách này ở thời điểm hiện tại. Sở du lịch TP.HCM cần phối hợp tổ chức kinh doanh, tổ chức 

đào tạo có các buổi hội thảo về các tệp khách hàng chủ lực, tiềm năng, tìm hiểu tâm lý văn hóa để 

có cách tiếp cận một cách hiệu quả theo hướng bền vững. Không kinh doanh chụp giật, nhất thời. 

Khách du lịch Ấn Độ tăng nhanh trong thời gian gần đây nhưng hệ thống nhà hàng, hướng dẫn viên, 

điểm mua sắm chưa nắm bắt được tâm lý, thói quen, hành vi nhằm đáp ứng nhu cầu du khách, ảnh 

hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương TP.HCM. 

Thứ ba, TP.HCM cần có một chiến lược marketing bài bản, khoa học, phải xây dựng được 

một hệ thống thông tin chính xác từ văn hóa, lịch sử, lễ hội…đến các điều cần biết về du lịch 

TP.HCM bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khách hàng có thể tiếp cận chúng một cách dễ dàng 

bằng thiết bị thông minh. Những hình ảnh mang tính biểu tượng du lịch,  khẩu hiệu du lịch phải 

thực tế và có sức quyến rũ, lôi cuốn du khách. Lồng ghép hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch 

với các sự kiện kinh tế, chính trị lớn của Thành phố. Từng bước xây dựng hệ thống các trung tâm, 

văn phòng đại diện hướng dẫn và cung cấp thông tin về du lịch ở những đầu mối giao thông quan 

trọng ở các trọng điểm du lịch.  Đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 và hoạt động quảng bá du lịch 

như: sử dụng các công nghệ số để quảng bá du lịch, xây dựng các trang fan-page, sử dụng các mạng 

xã hội để truyền thông: Facebook, Twitter, Youtube, Integram, Viber…Ngoài ra, cần có cẩm nang 

du lịch, tờ rơi đặt tại các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch… nhằm đáp ứng nhu cầu du khách. 

Thứ tư, Do đặc tính của sản phẩm du lịch. Sở du lịch TP.HCM cần phối hợp với các bên liên 

quan có các giải pháp quyết liệt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ hệ thống cơ sở hạ tầng, thiếu 

thốn về cơ sở vật chất. Xây dựng hạ tầng thông minh, cổng thông tin thông minh  phục vụ khách du 

lịch thông minh. Đưa ra các giải pháp cho khách hàng (customer solutions) hay sự thuận tiện cho du 
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khách (convenience) nhằm cho du khách, các đối tác gửi khách, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 

có thể cảm thông với tình hình phát triển tại TP.HCM.  

Thứ năm, Định vị lại du lịch TP.HCM trong khu vực liên kết, trong nước và quốc tế, xây 

dựng thương hiệu du lịch TP.HCM bền vững dựa trên các tiêu chí rõ ràng, khoa học, có chiến lược 

quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM trong vùng và khu vực. Cần thiết phải đánh giá lại hiệu quả thu 

hút khách du lịch inbound từ các lễ hội quốc tế để có kế hoạch tổ chức định kỳ. Điều này cần sự 

phối hợp của nhà nước các cơ quan ban ngành địa phương, cơ quan báo đài, tổ chức kinh doanh, 

nhà cung cấp dịch vụ, cộng đồng địa phương trong khu vực liên kết. Sự thống nhất về hình ảnh, nội 

dung, ngôn ngữ, tần xuất, phương tiện quảng cáo cần phải tổ chức chuyên nghiệp qui mô và có tính 

liên tục định kỳ phù hợp với thuần phong mỹ tục địa phương và qui định pháp luật, từng đối tượng 

khách hàng. 

Thứ sáu, Để cạnh tranh với các điểm đến du lịch trong khu vực, TP.HCM cần phải nỗ lực 

trong mọi lĩnh vực nhưng quan trọng nhất là nguồn nhân lực, sự tham gia tích cực, hiệu quả của 

cộng đồng địa phương. Phải đảm bảo về số lượng và chất lượng. Chính sách thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao như chuyên gia  công nghệ thông tin, chuyên gia marketing, chuyên gia xây dựng 

thương hiệu, truyền thông địa phương, truyền thông điểm đến ở phạm vi quốc tế cần được ưu tiên. 

Chuyên gia xây dựng thương hiệu quốc tế phải tiến hành đánh giá thương hiệu điểm đến TP.HCM. 

Đánh giá vị thế so với các đối thủ cạnh tranh, định vị cảm xúc mạnh mẽ  và nêu bật sự độc đáo của 

trải nghiệm du lịch TP.HCM. Tăng cường phối hợp quốc tế tại các thị trường truyền thống, thị 

trường tiềm năng thông qua hỗ trợ truyền thông quốc tế và tăng cường hợp tác trong cơ quan ngoại 

giao, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài  qua các chiến dịch B2B (giao dịch, đối thoại giữa doanh 

nghiệp và doanh nghiệp) và B2C (giao dịch, đối thoại giữa doanh nghiệp với khách hàng). Thành 

phố cần xây dựng bộ phận truyền thông chuyên trách để làm đầu mối cung cấp thông tin chuyên 

nghiệp, chủ động. Tăng cường đặt hàng với các cơ quan báo chí để có cơ chế đẩy mạnh truyền 

thông du lịch inbound hiệu quả. Tạo thuận lợi cho phóng viên tham gia khám phá thực tế các điểm 

đến, trải nghiệm các loại hình du lịch mới. 

6.  KẾT LUẬN  

 Du lịch ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một nhu cầu thiết thực tại Việt Nam và thế 

giới. Marketing địa phương nhằm thu hút, hấp dẫn du khách là công việc cần thiết. Hiện nay, công 

nghệ thông tin ngày càng phát triển, số hóa, truyền thông đa phương tiện, truyền thông tích hợp là 

xu hướng chung không riêng gì ngành công nghiệp du lịch. TP.HCM là trung tâm du lịch lớn nhất 

cả nước. Xây dựng chiến lược marketing địa phương để phát triển và hội nhập là nhu cầu tất yếu. 

Đứng trước những thuận lợi và thách thức trong thời kỳ hiện nay. Sở du lịch TP.HCM cần phối hợp 

với các bên liên quan xây dựng một chiến lược marketing địa phương bài bản dựa trên nguồn nhân 

lực chất lượng cao, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, dễ dàng tiếp cận qua hệ thống thông tin 

được xây dựng trên nền tảng số đáp ứng mọi thị trường khách, thỏa mãn cộng đồng địa phương và 

các bên liên quan. Thông qua những giải pháp được đề xuất trong bài viết, tác giả hy vọng các bên 

liên quan sẽ có được chiến lược đúng đắn nhằm đưa du lịch TP.HCM phát triển vững chắc, đạt 

được mục tiêu đề ra trong thời gian tới góp phần tích cực thúc đẩy đà phục hồi của du lịch Việt 

Nam và khu vực khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực, nhất là khi thị trường 

khách quốc tế đến Việt Nam đang đón nhận những tín hiệu rất tích cực về sự tăng trưởng trong giai 

đoạn cuối năm. 
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HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN CÁC SÀN  

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

Nguyễn Thị Thanh Vân
1
 

Tóm tắt: Bài viết nhằm nghiên cứu và phân tích hành vi người tiêu dùng trên các sàn giao 

dịch thương mại điện tử bán lẻ trong giai đoạn bình thường mới (thời đại công nghệ 4.0 và sau đại 

dịch Covid-19). Qua nghiên cứu định tính dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp, có thể thấy, quyết định 

mua sắm của người tiêu dùng bị tác động lớn từ yếu tố kết nối cộng đồng trực tuyến; có sự quan 

tâm cao đối với mặt hàng thiết yếu thực phẩm; chú trọng nhiều vào chất lượng hàng hóa, độ uy tín 

của sàn giao dịch thương mại so với chính sách khuyến mãi như trước đây. Bên cạnh đó, hình thức 

truyền thông bằng cách tổ chức sự kiện/ lễ hội khuyến mãi lớn được người tiêu dùng ưa chuộng 

nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp 

doanh nghiệp thương mại điện tử thực hiện marketing trực tuyến hiệu quả hơn.   

Từ khóa: hành vi người tiêu dùng, sàn thương mại điện tử, bình thường mới, Covid-19 

1. Giới thiệu 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, tác động đến nhiều mặt của hoạt 

động sản xuất, đầu tư và mở ra cơ hội phát triển các mô hình kinh doanh mới trên toàn cầu. Trên 

nền tảng ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, các sàn giao dịch thương mại điện tử cũng theo đó hình 

thành và mở rộng; thu hút nhiều doanh nghiệp, cá nhân, người tiêu dùng. Thêm vào đó, đại dịch 

Covid-19 đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành thương mại điện tử, đặc biệt là bán lẻ trực 

tuyến. Dịch bệnh xảy ra khiến khách hàng giờ đây sẵn sàng mua hàng trực tuyến hơn (Torkington, 

2021). Theo số liệu của Tổng cục Thống kê 2021, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đạt 

mức tăng trưởng giai đoạn 2020-2021 khá khả quan với con số lần lượt là 15% và 20%, góp tỷ lệ 

đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam. Theo e-Conomy SEA của Google, 

Temasek và Bain & Company (2021), đến năm 2025 nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 57 tỷ USD và 

đến năm 2030 xấp xỉ 220 tỷ USD/ trên 1000 tỷ USD tổng giá trị nền kinh tế số của khu vực Đông 

Nam Á. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam dự đoán trong thời gian sắp tới, số người tiêu dùng 

trực tuyến mới vẫn tiếp tục tăng lên. Internet và các phương tiện kỹ thuật số giúp làm giảm đáng kể 

thời gian và chi phí tìm kiếm thông tin, khiến người tiêu dùng cảm thấy thoải mái khi thực hiện các 

quyết định mua sắm online thay vì ghé thăm các cửa hàng truyền thống. Trước tiềm năng phát triển 

mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử bán lẻ, một số thương nhân đã bắt đầu tham gia vào 

buôn bán trực tuyến. Rất nhiều sàn giao dịch thương mại đang gia tăng sức cạnh tranh trong việc 

thu hút và giữ chân khách hàng. 

Tuy nhiên, để nắm bắt tốt nhu cầu của người tiêu dùng, định vị tốt và giữ chân khách hàng 

trên các trang truyền thông, bán lẻ trực tuyến trong giai đoạn hiện nay là việc làm cực kỳ khó khăn, 

phức tạp. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi đáng kể hành vi vủa người tiêu dùng. Trong giai đoạn 

bình thường mới sau đại dịch, hành vi tiêu dùng của khách hàng có sự dịch chuyển rõ rệt trong xu 

hướng lựa chọn hàng hóa, trong lựa chọn các thuộc tính đánh giá đối với sản phẩm và mức độ quan 

trọng của các tiêu chí đánh giá đối với khách hàng cũng đã thay đổi. Chính vì vậy, các sàn giao dịch 

thương mại điện tử đang ra sức xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm/ dịch vụ sao cho phù 
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hợp với tình hình mới. Trong đó việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong giai đoạn bình 

thường mới nhằm thích ứng với xu hướng thay đổi của khách hàng chính là một trong những mục 

tiêu quan trọng. Mục đích của bài viết nhằm nghiên cứu bức chân dung tổng thể của người tiêu 

dùng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử bán lẻ trong tình hình mới hiện nay. Trên cơ sở đó, 

đề xuất một số hàm ý nhằm cải thiện hoạt động chăm sóc khách hàng trên các trang mua sắm trực 

tuyến, nâng cao sự hài lòng và giữ chân khách hàng, tạo nguồn tiêu thụ và tăng trưởng doanh thu & 

lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp thương mại điện tử bán lẻ. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Theo Khoản 1- Điều 3, Luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm 

mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và 

các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Bên cạnh đó, ở Khoản 1- Điều 3, Nghị định 

52/2013/NĐ-CP quy định, hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ 

quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng 

viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Như vậy, thương mại điện tử chính là hoạt động 

thương mại, mua bán hàng hóa, nhưng được diễn ra trên môi trường Internet thay vì gặp gỡ trực 

tiếp giữa các cá nhân/ tổ chức, và trên các nền tảng website bán hàng hay mạng viễn thông được 

đăng ký theo quy định của pháp luật. 

Cũng theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Sàn giao dịch thương mại điện tử được hiểu là 

website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, các 

thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn 

bộ quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ. Pháp luật cũng nêu rõ, nếu website cho phép các thương 

nhân, tổ chức, cá nhân khác đăng ký tài khoản, đăng tải thông tin, hình ảnh quảng cáo về doanh 

nghiệp, sản phẩm, dịch vụ để kinh doanh thì bắt buộc phải đăng ký dưới dạng sàn giao dịch thương 

mại điện tử. Hiện nay, tại Việt Nam có một số website về sàn giao dịch thương mại điện tử điển 

hình như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo đã rất thành công khi triển khai hình thức kinh doanh này. 

Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 đã tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tử 

cùng các hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, hành vi mua 

sắm của người tiêu dùng trên các trang thương mại bán lẻ trực tuyến lại có sự khác biệt lớn so với 

mua sắm truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch, đã đặt ra những thách thức không nhỏ 

cho các sàn giao dịch thương mại điện tử. Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chính là nghiên 

cứu các cá nhân, nhóm hoặc hộ gia đình, cùng quá trình họ lựa chọn, tìm kiếm, sử dụng và vứt bỏ 

sản phẩm/ dịch vụ, trải nghiệm hoặc ý tưởng nhằm thỏa mãn nhu cầu và những tác động của quá 

trình này đối với khách hàng (Mothersbaugh & Hawkins, 2016). Bình thường mới là khái niệm 

được dùng để đề cập tới sự thay đổi các hoạt động, quan hệ xã hội và hành vi của con người sau đại 

dịch Covid-19. Giai đoạn bình thường mới là trạng thái mà ở đó đất nước vừa tập trung chống 

dịch, vừa khôi phục và phát triển lại nền kinh tế như trước khi xảy ra đại dịch (Chơn Thành - Đổi 

mới và phát triển, 2021). 

Như vậy, có thể nói, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trên các sàn giao dịch thương mại 

điện tử trong giai đoạn bình thường mới chính là nghiên cứu hoạt động mua sắm của người tiêu 

dùng trực tuyến, cùng các phương thức marketing giúp thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng của doanh 

nghiệp thương mại điện tử, trong thời đại công nghệ 4.0 và sau đại dịch Covid-19. Trong phạm vi của 

bài viết, để làm rõ hành vi người tiêu dùng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong tình hình 

mới hiện nay, tác giả sẽ tập trung phân tích các đặc điểm hành vi mua sắm của họ (bao gồm: quá trình 
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mua, hoạt động thảo luận & chia sẻ trực tuyến, xu hướng và tiêu chí lựa chọn hàng hóa, trải nghiệm); 

cùng một số chiến lược marketing của sàn bán lẻ trực tuyến hiện nay (cụ thể, 4 sàn thương mại điện tử 

chiếm thị phần lớn trên thị trường hiện nay là Tiki, Shopee, Lazada và Sendo). Trên cơ sở đó, đề xuất 

một số hàm ý nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện marketing trực tuyến hiệu quả hơn.   

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính trên cơ sở tổng hợp, phân 

tích nguồn dữ liệu thứ cấp, để phục vụ cho mục đích thống kê, mô tả và giải thích đối tượng nghiên 

cứu trong bài. 

3.  Thực trạng hành vi mua sắm của người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử 

giai đoạn bình thường mới 

3.1. Đặc điểm hành vi người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử 

3.1.1. Quá trình ra quyết định mua sắm của người tiêu dùng trực tuyến 

 

 

Quá trình mua sắm của người tiêu dùng theo mô hình truyền thống 4A 

 

 

Quá trình mua sắm của người tiêu dùng theo mô hình mới 5A 

Sơ đồ 1: Sự thay đổi mô hình mua sắm của người tiêu dùng trong kỷ nguyên kết nối 4.0  

(Philip Kotler, 2017)  

Theo nghiên cứu của Philip Kotler (2017, trang 62), quá trình mua sắm của người tiêu dùng 

theo mô hình truyền thống 4A (Aware-Nhận biết, Attitude-Thái độ, Act-Mua, Act again-Mua lại), 

đã được thay thế bởi mô hình mới phù hợp với người dùng trong thời đại 4.0 là 5A (Aware–Nhận 

biết, Appeal–Thu hút ý, Ask–Tìm hiểu, Act– Mua, Advocate–Ủng hộ). Có ba thay đổi trong mô 

hình mua sắm của người tiêu dùng trong giai đoạn mới là:  

Thứ nhất, trong giai đoạn truyền thống, bản thân người tiêu dùng sẽ tự xác định hoặc thể 

hiện thái độ của mình đối với thương hiệu của doanh nghiệp. Còn trong thời đại công nghệ 4.0, ấn 

tượng ban đầu của người dùng về thương hiệu sẽ bị tác động bởi cộng đồng mạng (community), dẫn 

đến quyết định thái độ của người tiêu dùng. Nhiều quyết định về bản chất là của cá nhân nhưng 

dường như là của xã hội. Do vậy, những chiến lược marketing mới cần khai thác yếu tố ảnh hưởng 

xã hội. 

Thứ hai, trong giai đoạn truyền thống, lòng trung thành được thể hiện qua việc duy trì và mua 

lại. Còn trong giai đoạn mới, lòng trung thành được xác định qua việc sẵn sàng ủng hộ cho thương 

hiệu. Một người tiêu dùng có thể không liên tục mua lại thương hiệu vì các lý do khách quan hoặc 

chủ quan, nhưng người ấy sẽ sẵn lòng giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp. Như vậy, chiến lược 

marketing mới cần lưu ý về khái niệm mới của lòng trung thành cũng như khả năng truyền miệng 

tích cực của họ.  

Thứ ba, trong thời đại công nghệ số, việc tìm hiểu về một thương hiệu thuận tiện và dễ dàng 

hơn rất nhiều so với trước đây, bởi các khách hàng có thể chủ động kết nối với nhau trên nền tảng 

mạng xã hội, xây dựng quan hệ thảo luận & ủng hộ (Ask & Advocate). Tùy thuộc vào các ý kiến 

đánh giá chủ quan trong cuộc thảo luận, sẽ tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hình ảnh thương 

Nhận biết Thái độ Mua Mua lại 

Nhận biết Thu hút Tìm hiểu Mua Ủng hộ 
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hiệu và thái độ của người tiêu dùng. Vì vậy, chiến lược marketing mới cần nhận thức rõ tính kết nối 

này giữa các khách hàng trực tuyến. 

Trước sự thay đổi trong hành trình mua sắm của khách hàng trực tuyến, đòi hỏi các doanh 

nghiệp thương mại điện tử, đặc biệt các sàn thương mại bán lẻ cần có những cách tiếp cận marketing 

mới. Trong đó, cần khai thác yếu tố ảnh hưởng xã hội, yếu tố kết nối giữa các khách hàng trực tuyến 

và nhận thức rõ khái niệm mới về lòng trung thành trên khả năng truyền miệng của cộng đồng mạng. 

3.1.2. Hoạt động thảo luận và chia sẻ trực tuyến của người tiêu dùng 

Sự gắn kết/ quan tâm (involvment) là một trạng thái mong muốn, hình thành bởi nhận thức 

của người tiêu dùng khi cho rằng sản phẩm, nhãn hiệu hay quảng cáo đó khá thú vị, có ảnh hưởng 

nhất định và đáng quan tâm. Sự quan tâm là yếu tố quyết định quan trọng về cách người tiêu dùng 

hình thành thái độ và đưa ra quyết định mua hàng. Sự gắn kết/ quan tâm rất quan trọng với nhà làm 

marketing bởi nó ảnh hưởng nhiều đến hành vi tiêu dùng và ảnh hưởng đến chiến dịch marketing. 

Trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, sự quan tâm có thể được đo lường qua các cuộc thảo 

luận hay các tin bài chia sẻ của người tiêu dùng. “Thảo luận” có thể hiểu là các lượt truy cập, bàn 

luận và chia sẻ của người tiêu dùng về những trải nghiệm mua sắm; qua đó giúp doanh nghiệp nắm 

bắt được suy nghĩ và xu hướng mua sắm của khách hàng (Trần Thị Hương, 2022). 

Theo thống kê của Reputa 2021, số lượng thảo luận được thể hiện qua các nội dung và tin bài 

của người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử năm 2021 tăng rất cao so với năm 2020. Điển 

hình là năm 2021, lượng thảo luận, tương tác, lan tỏa và truy cập trên Shopee, Lazada, Tiki tăng gấp 

6 lần; riêng Sendo có mức tăng gấp 7 lần so với năm 2020 (xem Sơ đồ 2). Trong đó, chủ đề về chất 

lượng hàng hóa, độ uy tín của sàn, chính sách khuyến mãi khuyến khích mua hàng được người 

dùng đề cập nhiều nhất (trên 50% tổng nội dung thảo luận). Bên cạnh đó, chủ đề trải nghiệm thanh 

toán & trải nghiệm trang web/app ứng dụng bắt đầu được người tiêu dùng quan tâm và đề cập 

nhiều; còn lại là các nội dung về trải nghiệm giao hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

Về thống kê mô tả đặc điểm Nhân khẩu học của người tiêu dùng tác động đến mức độ quan 

tâm và tham gia thảo luận trên các sàn thương mại điện tử, nhóm khách hàng Nữ với độ tuổi 25-34 

sống tại khu vực TP.HCM chiếm lượng thảo luận cao nhất trên bốn sàn thương mại điện tử Shopee, 

Lazada, Tiki và Sendo. Điều này đặt ra hàm ý quản trị cho người làm marketing trong việc xác định 

phân khúc người tiêu dùng trực tuyến cụ thể, từ đó có phương thức tiếp cận phù hợp và hiệu quả, 

tránh lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp. 

 

Sơ đồ 2: Lượng thảo luận của người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Reputa, 2021) 
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3.1.3. Các tiêu chí đánh giá và trọng số ở từng tiêu chí đối với người tiêu dùng trực tuyến 

giai đoạn 2020 - 20221 

Tiêu chí đánh giá (evaluation criteria) là các khía cạnh, điểm đặc trưng, tính năng của sản 

phẩm, hoặc các thuộc tính liên quan đến lợi ích mà người tiêu dùng tìm kiếm và mong muốn ở một 

sản phẩm. Tầm quan trọng, còn gọi là trọng số, mà người tiêu dùng gán cho mỗi tiêu chuẩn đánh 

giá sẽ khác nhau. Người làm marketing cần phải hiểu tiêu chuẩn mà người tiêu dùng sử dụng để 

đánh giá thương hiệu của họ, cũng như tầm quan trọng mà người dùng gán cho mỗi tiêu chuẩn. 

Sơ đồ 3 dưới đây cho thấy trọng số ở các tiêu chí đánh giá đối với sản phẩm ở người tiêu 

dùng trực tuyến trên Tiki, Shopee, Lazada và Sendo, giai đoạn 2020-2021 (Reputa, 2021). So với 

năm 2020, sang năm 2021, khi lựa chọn các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng 

đã không còn ưu tiên chọn những tiêu chí chương trình khuyến mãi, truyền thông, các trò chơi 

tương tác; thay vào đó, tiêu chí uy tín & độ tin cậy sàn giao dịch đã được người tiêu dùng đặt lên 

trên. Có thể thấy, tuy ưu đãi và khuyến mãi có sức hút tích cực đến việc ra quyết định mua hàng 

(năm 2020), thì sang đến 2021, muốn giữ chân người dùng, thì sự uy tín mới chính là yếu tố tiên 

quyết. Ngoài ra, có thêm một tiêu chí đánh giá mới trong lựa chọn của người tiêu dùng đối với các 

trang thương mại điện từ đó là hình thức thanh toán. Yếu tố giá cả và chất lượng hàng hóa tương 

xứng cũng dần trở nên quan trọng trong việc ra quyết định mua sắm, tăng từ 4% thảo luận (năm 

2020) lên 16% lượng thảo luận vào năm 2021. 

 

 

Sơ đồ 3: Các tiêu chí đánh giá và trọng số ở từng tiêu chí đối với người tiêu dùng trực 
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tuyến (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Reputa, 2021) 

3.1.4. Xu hướng lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng trực tuyến giai đoạn 2020-2021 

Sơ đồ 4 cho thấy danh sách các mặt hàng dẫn đầu trên các trang thương mại điện tử được 

người tiêu dùng đề cập, xem xét, lựa chọn và thúc đẩy mua bán trực tuyến năm 2020-2021. 

 

Sơ đồ 4: Xu hướng lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng trực tuyến (Nguồn: Tổng hợp 

từ báo cáo của Reputa, 2021) 

Thống kê cho thấy ngành hàng tiêu dùng – thực phẩm được người tiêu dùng quan tâm lựa 

chọn nhiều nhất trong giai đoạn hiện nay, kế đến là nhà cửa & sản phẩm phục vụ đời sống, xếp 

cao thứ 3 là các sản phẩm về sức khỏe & làm đẹp. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, người tiêu 

dùng ngày càng quan tâm hơn đến các mặt hàng thiết yếu là lương thực thực phẩm so với xa xỉ 

phẩm. Trong nhóm mặt hàng thực phẩm, thống kê cũng cho thấy các mặt hàng có lượt đề cập xếp vị 

trí ưu tiên dẫn đầu là bánh tráng, đậu xanh, sữa chua, mật ong, sữa tươi. 

3.1.5. Trải nghiệm của người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử 

Bảng 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và không hài lòng của người tiêu dùng 

trên các sàn thương mại điện tử 
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(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Reputa, 2021) 

3.2. Một số hoạt động marketing và truyền thông của các sàn giao dịch thương mại điện 
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Thứ nhất, truyền thông hình ảnh thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường bằng những chiến dịch 

siêu Sales – là các chương trình khuyến mãi lớn; hoặc các sự kiện lễ hội hàng tháng, sự kiện cộng 

đồng theo hướng CSR (viết tắt của Corporate social responsibility-Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp). Trong năm 2021, các sàn thương mại điện tử đã tập trung ngân sách cho chuỗi sự kiện 

khuyến mãi thường niên vào cuối năm, do nhu cầu mua sắm của người dùng tăng vào cuối năm và 

đặc biệt sau giãn cách xã hội. Ngoài ra, các sàn giao dịch còn tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ 

người dân trong giai đoạn này như Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn Thương mại điện tử, trao 

tặng các thiết bị, vật tư y tế cho các bệnh viện điều trị Covid-19. Theo thống kê từ Reputa, 2021 thì 

bốn sàn Tiki, Lazada, Shopee, Sendo có chiến dịch Khuyến mãi đạt đỉnh, đồng thời có lượng truy 

cập nhiều nhất trên mạng xã hội và trên thanh công cụ tìm kiếm Google. Trong đó, Shopee dẫn đầu 

với mức đề cập nhiều nhất là 3.564 tin bài trên mạng xã hội và đạt 100/100 xu hướng nhắc đến trên 

Google. 

Thứ hai, thực hiện các Minigame (còn gọi là các trò chơi ngắn) nhằm tăng kết nối và tương 

tác trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả. Qua đó, 

doanh nghiệp kết hợp tặng voucher mua hàng/khuyến mãi hấp dẫn cho người tham gia. Cụ thể, 

Shopee và Lazada đã tung ra các trò chơi ngắn, phối hợp với các nhãn hàng hoặc kết hợp với người 

nổi tiếng, nhằm thu hút sự chú ý và gia tăng kết nối với người tiêu dùng trực tuyến; tăng độ tương 

tác trên Fanpage và tăng người sử dụng trên App (các ứng dụng).  

Thứ ba, thực hiện đẩy mạnh content marketing (tạo ra các thông điệp, nội dung định hướng 

khách hàng đến các hành động mang lại lợi ích cho doanh nghiệp) với các hình thức video, hình 

ảnh, câu quote (các lời trích dẫn nổi tiếng)… nhằm mang đến sự thích thú và xây dựng thái độ tích 

cực đối với người dùng giai đoạn bình thường mới sau giãn cách. 

Thứ tư, sử dụng những người nổi tiếng/ hoặc có tầm ảnh hưởng để truyền tải thông điệp của 

nhãn hàng đến thị trường (còn gọi là KOL/Influencer). Shopee, Lazada và Tiki đã tập trung sử dụng 

đại diện truyền thông cho các chiến dịch và chương trình khuyến mãi, góp phần thu hút lượng 

tương tác lớn từ khách hàng. Chiến lược marketing này giúp các sàn thương mại điện tử tạo được 

dấu ấn truyền thông, nhấn mạnh định hướng hình ảnh của thương hiệu, thu hút sự chú ý của đông 

đảo khách hàng tham gia thảo luận. 

 

Sơ đồ 5: Hoạt động quảng bá của các sàn giao dịch thương mại điện tử 2020-2021 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Reputa, 2021) 
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Nhìn chung, hình thức quảng bá qua sự kiện truyền thông/ sales khuyến mãi, tặng voucher 

hiện đang là hình thức tương tác được người tiêu dùng ưa chuộng nhất (Sơ đồ 5). Kế đến là hình 

thức Minigame/Livestream với người nổi tiếng trên fanpage, song song với tính năng phát trực tiếp 

(Live) trên App.  

Theo thống kê, thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động truyền thông trên bốn sàn giao 

dịch đều mang tính tích cực (>64%), chủ yếu dành cho các chương trình sale thu hút, mã khuyến 

mãi, hưởng ứng các game/livestream và ủng hộ KOLs của sàn (Sơ đồ 6). Bên cạnh đó, người tiêu 

dùng cũng có sự phản hồi tiêu cực đối với các hoạt động truyền thông như giá giảm ảo, sàn tự ý 

hủy đơn sau khi áp mã khuyến mãi, chất lượng hàng khuyến mãi kém, và bày tỏ hoài nghi về 

chiêu trò sale của các thương hiệu.  

Về loại phương tiện truyền thông trực tuyến dùng để quảng bá, mạng xã hội là kênh chính có 

tỉ trọng sử dụng cao nhất (>90) (chủ yếu là trên Fanpage, và nhiều diễn đàn cộng đồng trực tuyến), 

còn lại là qua kênh báo chí, Blog (Nhật ký trực tuyến) hay trang web riêng tư. 

 

Sơ đồ 6: Phản hồi của người tiêu dùng đối với với hoạt động truyền thông của các sàn 

giao dịch thương mại điện tử (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Reputa, 2021) 

 Tóm lại, qua nghiên cứu thực trạng hành vi người tiêu dùng trên các sàn giao dịch thương 

mại điện tử giai đoạn 2020-2021, có thể nói trong giai đoạn bình thường mới, quyết định mua sắm 

của người tiêu dùng bị tác động lớn từ yếu tố kết nối cộng đồng trực tuyến; có sự quan tâm cao đối 

với các mặt hàng thiết yếu về thực phẩm; tập trung nhiều vào chất lượng hàng hóa, độ uy tín của 

sàn giao dịch so với chính sách khuyến mãi như trước đây; và tỏ ra thích thú và thu hút bởi hoạt 

động truyền thông như sự kiện/ lễ hội khuyến mãi, hình thức Minigame/Livestream với người nổi 

tiếng trên sàn thương mại điện tử. 

 4. Kết luận và đề xuất 

Trên cơ sở phân tích hành vi người tiêu dùng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, xin 

đề xuất một số hàm ý nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện marketing trực tuyến hiệu quả hơn: 

Thứ nhất, khai thác yếu tố kết nối cộng đồng và truyền miệng ở khách hàng trực tuyến 

“Cộng đồng” trong bối cảnh mới có thể hiểu như các trang diễn đàn, mạng xã hội do chính 

doanh nghiệp hoặc khách hàng tạo ra, giúp việc trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các khách hàng dễ 

dàng hơn, đôi khi vượt ra khỏi tầm kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp đến người làm marketing. 

Quyết định của khách hàng trên sàn thương mại điện tử bị tác động đáng kể từ cộng đồng mạng xã 

hội. Vì vậy, doanh nghiệp cần cập nhật các thông tin liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của mình ở 
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“cộng đồng” nhằm hoàn thiện, phát triển sản phẩm hoặc phương thức phục vụ.  

Doanh nghiệp có thể thực hiện tiếp thị cộng đồng bằng cách tạo ra những cuộc thảo luận với 

sự giúp đỡ của những khách hàng trung thành. Người làm marketing nên tạo một nền tảng trực 

tuyến như một môi trường không gian để người tiêu dùng truy cập vào và thảo luận thường xuyên 

về thương hiệu của họ. Các trang thương mại điện tử cần xác định đối tượng khách hàng mua 

thường xuyên và mua nhiều, có chính sách ưu đãi và tạo điều kiện để họ chia sẻ những trải nghiệm 

đáng nhớ của mình trên mạng xã hội. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao độ uy 

tín & tin cậy của sàn giao dịch thương mại 

Một trong những nguyên nhân cốt yếu khiến người tiêu dùng không hài lòng đối với các sàn 

giao dịch thương mại điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi thực tế cơ chế hoạt 

động của các sàn thương mại điện tử chỉ nắm giữ khâu trung gian phân phối, không phải nhà sản 

xuất gốc, nên đôi khi không kiểm soát được chất lượng hàng. Để khắc phục vấn đề này, doanh 

nghiệp cần siết chặt trong việc hợp tác với nhà cung cấp đầu vào, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ 

nhà cung cấp cho đến khi sản phẩm đến tay khách hàng, luôn lắng nghe và ghi nhận những đóng 

góp phản hồi, thông tin về những sản phẩm không đạt chất lượng của người tiêu dùng và đền bù nếu 

sản phẩm có chất lượng không tương xứng. Như vậy, niềm tin của khách hàng sẽ được cải thiện và 

độ tin cậy, uy tín của sàn giao dịch cũng được nâng cao. Bên cạnh đó, cũng cần có sự hỗ trợ của 

Chính phủ trong việc ban hành các quy định theo hướng quản lý chặt chẽ đối với thông tin hàng hóa 

công khai trên website, phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan trong việc tham gia 

cung ứng dịch vụ thương mại điện tử, nhằm tạo điều kiện cho ngành thương mại điện tử phát triển. 

Thứ ba, cần xây dựng phương thức tiếp cận khách hàng hiệu quả 

Cần lập kế hoạch để sắp xếp các thông điệp marketing, lựa chọn phương tiện tiếp xúc và 

chuyển tải thông tin đến người tiêu dùng sao cho hiệu quả nhất. Theo kết quả phân tích ở trên, 

phương tiện truyền thông hiệu quả nhất hiện nay chính là mạng xã hội, và lựa chọn đối tượng khách 

hàng giới tính nữ, độ tuổi 25-34, khu vực TP.HCM là phân khúc mục tiêu chính. Bên cạnh đó, cần 

ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hiệu quả trong từng giai đoạn mua sắm của người tiêu dùng. 

Các sàn giao dịch có thể sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cung cấp kết quả tìm kiếm 

phù hợp nhu cầu, từ đó cá nhân hóa giao diện và đẩy mạnh tỷ lệ mua hàng hoặc chuyển đổi đơn 

hàng, tạo sự thuận tiện trong mua sắm.  

Thứ tư, tổ chức dịch vụ giao nhận và logistics thông suốt 

Như thống kê ở trên, thời gian giao hàng không đúng cam kết, không cho xem hàng, giao 

thiếu, sai hàng, giao không cẩn thận… của dịch vụ giao nhận đã khiến khách hàng không hài lòng. 

Ngoài ra, tỷ lệ chi phí dành cho hoạt động logistics và chuyển phát tại Việt Nam còn khá cao trong 

các giao dịch thương mại điện tử dẫn đến giá mua hàng trực tuyến không thấp hơn nhiều so với mua 

hàng theo phương thức truyền thống – là các nguyên nhân khiến mua bán trên sàn thương mại điện 

tử kém hấp dẫn. Vì vậy, các sàn giao dịch cần chuyên nghiệp hóa rút ngắn thời gian đóng gói, vận 

chuyển sản phẩm đến tay người dùng, kiểm soát chặt chẽ dịch vụ giao nhận và logistics. Về chăm 

sóc khách hàng, cần tối ưu quy trình giải quyết khiếu nại và kịp thời xử lý, hỗ trợ, nâng cao trải 

nghiệm giao hàng, rà soát chính sách bán hàng và đội ngũ chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, cũng 

cần có sự hỗ trợ của Chính phủ trong cải thiện hạ tầng dịch vụ chuyển phát, triển khai ứng dụng các 

phương tiện giao thông mới và logistics cho thương mại điện tử.  
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Thứ năm, thực hiện các hoạt động truyền thông hiệu quả, xây dựng chính sách khuyến 

mãi phù hợp tâm lí mua sắm và nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng 

Tiếp tục đầu tư kinh phí và tổ chức hiệu quả các sự kiện quảng bá thương hiệu như một ưu thế 

của các sàn giao dịch điện tử như lễ hội có sự góp mặt của người nổi tiếng, lưu ý chọn lựa người nổi 

tiếng có tính cách phù hợp hình ảnh thương hiệu. Thiết kế sự kiện theo từng dịp lễ đặc biệt trong 

năm hay tổ chức các các khung giờ flash sales (là các sự kiện giảm giá, chỉ diễn ra trong một 

khoảng thời gian nhất định, được quảng cáo rầm rộ, tạo cho người mua có cảm giác chờ đợi, chinh 

phục thử thách). Bên cạnh đó, phát triển hình thức mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment) như 

các minigame, video ngắn, hay và ý nghĩa. 

Ngoài ra, doanh nghiệp không quên cải thiện những phản hồi tiêu cực của người tiêu dùng về 

chất lượng hàng hóa kém, khắc phục tình trạng giá giảm ảo, sàn tự ý hủy đơn sau khi áp mã khuyến 

mãi. Các sàn giao dịch thương mại điện tử cần kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các 

chính sách bán hàng, đặc biệt là xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.  
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HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING ẢNH HƯỞNG  

ĐẾN Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH CỦA GEN Z  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Như Quỳnh Đoan
1
 

TÓM TẮT: Người tiêu dùng Việt Nam đang rất hào hứng với xu hướng tiêu dùng xanh, đặc 

biệt là thế hệ Z. Các hoạt động Digital Marketing đóng vai trò rất quan trọng nhằm thúc đẩy ý định 

tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các 

hoạt động Digital Marketing ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại Thành phố Hồ Chí 

Minh (TP.HCM). Nghiên cứu được thực hiện với kích thước mẫu là 303 người tiêu dùng thuộc gen 

Z tại TP.HCM về ý định tiêu dùng xanh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và 

phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu được đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số 

Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để kiểm định các giả 

thuyết. Kết quả cho thấy, ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại TP.HCM chịu tác động của 5 hoạt 

động đó là: Truyền miệng điện tử (eWOM); website; truyền thông qua mạng xã hội (social media); 

Content Marketing và Email Marketing. Trong đó, eWOM là hoạt động tác động mạnh nhất. Từ kết 

quả thu được, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý quản trị để các doanh nghiệp nâng cao ý định tiêu 

dùng xanh của gen Z.  

Từ khóa:  ý định, tiêu dùng xanh, gen Z, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

1. GIỚI THIỆU 

Chủ nghĩa tiêu dùng xanh là xu hướng mới đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Đặc 

biệt, nhóm khách hàng thuộc gen Z là phân khúc khách hàng đề cao sự bền vững từ các sản phẩm 

mà họ đang sử dụng.Theo nghiên cứu thị trường do Fung Retail & Technology Group thực hiện 

năm 2022, gen Z là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong thời kì phát triển mạnh mẽ của internet, 

người dùng gen Z quan tâm nhiều đến các giá trị về mặt đạo đức. Hơn 67% người tiêu dùng sinh 

sau năm 1996 sẽ ngừng sử dụng một thương hiệu nếu họ cảm thấy các hành vi của thương hiệu là 

phi đạo đức. Đặc biệt nếu nhóm khách hàng này nhận thấy hành động “Greenwashing” từ phía 

các doanh nghiệp, thì họ sẽ ngừng ủng hộ ngay lập tức. Như vậy, hành vi tiêu dùng xanh của thế 

hệ Z đang được đẩy rất mạnh và là xu hướng hiện tại. Gen Z là thế hệ đầu tiên được tiếp xúc với 

công nghệ rất sớm. Do đó, nhóm người dùng này không chỉ là "digital-savvy" nghĩa là nhóm hiểu 

biết về kỹ thuật số đơn thuần, mà họ chính là "digital-natives" mọi hoạt động hằng ngày đều gắn 

liền với công nghệ, internet, thông tin, hệ thống kết nối (Business Review, 2021). Có thể thấy, 

đây là nhóm khách hàng nắm bắt công nghệ và áp dụng vào cuộc sống rất nhanh. Vì vậy, việc 

triển khai các hoạt động Digital Marketing của các doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Mục tiêu 

của nghiên cứu này là xác định các hoạt động Digital Marketing đến ý định tiêu dùng xanh của 

gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Khái niệm Digital Marketing 

                                                           
1
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Theo Philips Kotler (2017): “Digital Marketing, hay Marketing điện tử, là quá trình lập kế 

hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu 

cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet”.Theo Asia Digital 

Marketing Association, "Digital Marketing là chiến lược dùng Internet làm phương tiện cho các 

hoạt động marketing và trao đổi thông tin”. Theo nghiên cứu của Chaffey (2013), Madhu (2019), 

Digital Marketing là việc sử dụng các công nghệ để hỗ trợ các hoạt động tiếp thị nhằm nâng cao 

hiểu biết của khách hàng bằng cách đáp ứng nhu cầu của họ. Ở các nước phát triển, các doanh 

nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng của Digital Marketing. Để thành công, doanh nghiệp cần kết hợp 

Digital Marketing với các phương pháp Marketing truyền thống để đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

một cách chính xác hơn (Parsons & cộng sự, 1996). 

2.1.2. Khái niệm tiêu dùng xanh 

Theo Shrum & cộng sự (1995), tiêu dùng xanh là hành vi tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi sự quan 

tâm đến môi trường. Khái niệm này được thể hiện cụ thể hơn ở nghiên cứu của Strong (1996) như 

sau: Tiêu dùng xanh là “tránh những sản phẩm gây nguy hại đến sức khỏe của họ hay người khác, 

tránh những sản phẩm gây nguy hiểm cho môi trường trong quá trình sản xuất, cũng như những 

sản phẩm sử dụng chất thải, tiêu dùng lãng phí năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu đe dọa sự bền 

vững của môi trường”. Tác giả Lee (2008) đã xây dựng thang đo hành vi tiêu dùng xanh theo khái 

niệm như sau: Hành vi tiêu dùng xanh là sự tiêu thụ các sản phẩm: Tốt, có ích và mang lại lợi ích 

cho môi trường, có thể tái chế, đáp ứng mối quan tâm môi trường (Mostafa, 2007). Tiêu dùng xanh 

là thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc lựa chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ có cùng chức năng 

nhưng ít gây tác động xấu đến môi trường, có cùng mức giá cạnh tranh mà vẫn thể hiện được trách 

nhiệm xã hội (International Green Purchasing Network, Green Purchasing: The new Growth 

Frontier, 2010). Theo Kumar & cộng sự (2015), tiêu dùng xanh được mô tả là hành vi của những 

người xem xét đến hậu quả của môi trường trong việc tiêu thụ sản phẩm và có ý định thay đổi hành 

vi tiêu dùng và tiêu dùng sản phẩm để giảm các tác động đến môi trường.  

Từ các khái niệm trên, có thể đúc kết khái niệm tiêu dùng xanh như sau: Tiêu dùng xanh là 

hành động tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và hạn chế sử dụng các sản 

phẩm gây hại. Là hành động góp phần tạo nên trách nhiệm của người tiêu dùng đối với việc bảo vệ 

môi trường cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu dài hạn về bảo vệ và bảo tồn môi trường. 

2.1.3. Khái niệm gen Z 

Theo định nghĩa của Pew Research, Gen Z (Generation Z - thế hệ Z) là cụm từ để nói đến 

nhóm người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2012/2015 (một số ý kiến cho rằng 

Gen Z bắt đầu từ năm 1995). Ngoài Gen Z thì thế hệ trưởng thành trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 

này còn được gọi bằng nhiều các tên khác như iGen, Centennials, Gen Tech, iGeneration, Gen Y-F, 

Zoomers, Post Millennials… 

2.2. Các nghiên cứu liên quan 

2.2.1. Mô hình hành động hợp lý – Theory of Reasoned Action (TRA) 

Lý thuyết hành vi hợp lý – Theory of Reasoned Action (TRA) được Fishbein phát triển lần 

đầu tiên vào năm 1967. Theo TRA (1967), nhân tố trọng yếu quyết định hành vi của con người 

chính là ý định thực hiện hành vi (Behavior Intention). Ý định thực hiện hành vi là ý muốn thực 

hiện hành động cụ thể và bị ảnh hưởng bởi 2 nhân tố: Thái độ (Attitude) về hành vi và ảnh hưởng 

xã hội (Subjective Norm) liên quan đến hành vi. TRA nhấn mạnh tầm quan trọng của ý định thực 

hiện hành vi trong quá trình hình thành quyết định thực hiện hành vi.. 
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Nguồn: Ajzen & Fishbein (1967) 

Hình 1: Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 

Tuy nhiên, lý thuyết này lại không giải thích được những hành vi được thực hiện theo thói 

quen, cụ thể hơn là hành vi không có ý thức. Trong khi đó, các sản phẩm thời trang xanh đối với 

người tiêu dùng vẫn chưa thật sự phổ biến. Bên cạnh đó, vấn đề hình thành thói quen sử dụng các 

sản phẩm thời trang xanh đang cần nhiều nỗ lực và thời gian hơn từ phía các tổ chức và doanh 

nghiệp. Vì vậy, khi người tiêu dùng chưa hình thành được ý thức đối với các sản phẩm thời trang 

xanh thì ý định tiêu dùng xanh đối với dòng sản phẩm này   vẫn còn rất thấp. Đây cũng chính là hạn 

chế lớn nhất khi lý thuyết xuất phát từ giả định hành vi được hình thành từ sự kiểm soát ý của ý chí. 

Đó là lí do vì sao, Lý thuyết hành vi theo kế hoạch – Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen và 

cộng sự) ra đời. 

2.2.2. Mô hình hành vi theo kế hoạch – Theory of Planned Behavior (TPB) 

Thuyết TPB cho rằng ý định là tiền đề của hành vi và được dự đoán bởi thái độ (Attitude 

Toward Behavier – AB), chuẩn chủ quan (Subjective Noun – SN) và nhận thức kiểm soát hành vi 

(Perceived Behavirol Control – PBC). Trong đó, thái độ là sự tư duy, cách nhìn nhận của cá nhân về 

vấn đề. Chuẩn chủ quan là sự thúc đẩy người ảnh hưởng làm theo ý muốn của mình. Nhận thức 

kiểm soát hành vi đề cập đến khả năng thực hiện một hành vi nhất định của một cá nhân, phân tích 

mức độ dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi đó. Việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện 

hành vi phụ thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực và các cơ hội để thực hiện hành vi.  

Dựa trên đặc điểm của ba nhân tố này, TPB cho rằng thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức 

kiểm soát hành vi tác động trực tiếp đến ý định và từ đó tác động đến hành vi. Trong đó, nhận thức 

kiểm soát hành vi là nhân tố vừa ảnh hưởng tới ý định vừa ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Ajzen & Fishbein (1991) 

Hình 2: Mô hình thuyết hành vi dự định – TPB 
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Theo nghiên cứu của Miker và công sự (2016) với chủ đề Phát triển lý thuyết hành vi theo kế 

hoạch (TPB) đối với thời trang xanh, nghiên cứu khẳng định rằng, bên cạnh hai nhân tố là thái độ 

và ảnh hưởng xã hội thì nhận thức kiểm soát hành vi là nhân tố tác động đồng biến rất lớn đến ý 

định tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm may mặc. Vì vậy, mô hình lý thuyết này có thể được sử 

dụng để tăng nhu cầu về thời trang xanh cũng như nhu cầu tiêu dùng xanh trên toàn thị trường nói 

chung.  

2.2.4. Các nghiên cứu trong nước 

Nghiên cứu “Một số nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh tại Tp. Hồ Chí Minh” 

(Đinh, 2016). Mục đích của nghiên cứu là xem xét các tác động của các nhân tố marketing đến hành 

vi tiêu dùng xanh. Qua kết quả đánh giá độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố 

khám phá EFA. Mô hình nghiên cứu được điều chỉnh gồm 5 biến độc lập, gồm (1) Nhận thức về 

môi trường, (2) Đặc tính sản phẩm xanh, (3) Hoạt động chiêu thị xanh, (4) Giá sản phẩm xanh, (5) 

Ý thức tiết kiệm năng lượng, nguồn thông tin và 1 biến phụ thuộc là hành vi tiêu dùng xanh. Trong 

đó, nhân tố hoạt động chiêu thị xanh tác động mạnh nhất.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp thông tin hữu ích về mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm xanh trong việc xây dựng chiến lược marketing nhằm đưa sản phẩm xanh đến gần với người 

tiêu dùng hơn, từ đó góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Đinh (2016) 

Hình 3: Mô hình nghiên cứu 

2.2.5. Các nghiên cứu nước ngoài 

Nghiên cứu của Jassim và cộng sự (2020) về Vai trò trung gian của truyền miệng điện tử đối 

với mối quan hệ giữa tiếp thị nội dung và ý định tiêu dùng xanh. Kết quả phân tích cho thấy E-

WOM kiểm soát mối quan hệ của tiếp thị nội dung với ý định tiêu dùng xanh. Do đó, bài viết này 

đưa ra những phát hiện thực tế rằng các công ty ở Jordan có thể thúc đẩy ý định mua sản phẩm xanh 

của khách hàng bằng cách đạt được hiệu quả truyền miệng và trình bày nội dung tiếp thị phù hợp. 
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Nguồn: Jassim và cộng sự (2020) 

Hình 4: Mô hình nghiên cứu 

Kuriawati & Husna (2021) đã nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của hoạt động Marketing thông 

qua mạng xã hội đối với ý định tiêu dùng xanh. Nghiên cứu đã xác định có 3 nhân tố tác động đến ý 

định tiêu dùng xanh: (1) Marketing thông qua mạng xã hội, (2) Trải nghiệm thương hiệu, (3) Giá trị 

thương hiệu. Kết quả nhóm tác giả đã chỉ ra rằng việc áp dụng hoạt động truyền thông qua mạng xã 

hội giúp cho doanh nghiệp có thể hiểu trải nghiệm khách hàng, tăng giá trị thương hiệu từ đó tác 

động đến ý định tiêu dùng xanh khách hàng. 

 

Nguồn: Kuriawati & Husna (2021) 

Hình 5: Mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu của Barween & cộng sự (2022) về vai trò của các kênh Digital Marketing đối với 

quyết định mua của người tiêu dùng thông qua eWOM tại thị trường Jordan. Có 4 hoạt động Digital 

Marketing tác động đến quyết định mua của người dùng thông qua eWom đó là: (1) Quảng cáo trực 

tuyến, (2) Email Marketing, (3) Website (search engine), (4) Marketing thông qua mạng xã hội. Kết 

quả cho thấy Email Markeying và Website (search engine) tác động mạnh nhất đến quyết định mua 

của người dùng.  
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Nguồn: Barween & cộng sự (2022) 

Hình 6: Mô hình nghiên cứu 

2.3. Mô hình nghiên cứu 

Từ cơ sở lý luận và các giả thuyết trên, nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu các hoạt động 

Digital Marketing đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Hình 7: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Email Marketing tác động cùng chiều đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố 

Hồ Chí Minh. 

H2: Social Media tác động cùng chiều đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 

H3: Truyền miệng điện tử tác động cùng chiều đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

H4: Content Marketing tác động cùng chiều đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

H5: Website tác động cùng chiều đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm cả định tính và định lượng. 

Nghiên cứu định tính giúp khám phá, xác định thang đo, bổ sung và điều chỉnh các biến quan sát đo 

lường khái niệm trong mô hình. Sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi với các đối tượng có liên quan 

theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo được đặc trưng của đa số mẫu quan 

sát. Nghiên cứu lựa chọn đối tượng tham gia thảo luận là những sinh viên chuyên mua sắm trực 
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tuyến. Nội dung bàn luận về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến và các biến 

quan sát cho mỗi thang đo trong mô hình nghiên cứu. 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện trên 303 quan sát. Tất cả các biến quan sát đều sử 

dụng thang đo Likert 5. Nghiên cứu dùng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu. Các thang đo 

được kiểm định bằng phương pháp hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích EFA. Mô các hoạt động 

Digital Marketing đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy các thang đo 

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Thang đo Biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha 

TM TM1, TM2, TM3, TM4 0,763 

TW TW1, TW2, TW3, TW4, TW5 0,807 

XH XH1, XH2, XH3 0,681 

EM EM1, EM2, EM3, EM5, EM6 0,771 

ND ND1, ND2, ND3, ND5 0,672 

YD YD1, YD2, YD3 0,702 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Như vậy, các thang đo đều có độ tin cậy đạt yêu cầu tốt và các biến quan sát còn lại tiếp tục 

được phân tích nhân tố khám phá. 

3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

Kết quả phân tích EFA như sau: Hệ số KMO = 0,806 > 0,5 chứng tỏ dữ liệu phù hợp cao cho 

việc phân tích nhân tố, mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett (Sig) nhỏ hơn 0,05, có 5 nhân tố được 

trích với tổng phương sai trích là 61,177% > 50% như vậy việc phân tích nhân tố là tốt. Sau khi đã 

loại bỏ các biến không phù hợp, các biến còn lại trong các nhân tố đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 

0,5 và giá trị phân biệt lớn hơn 0,3. Như vậy các nhân tố đạt yêu cầu cao về phân tích nhân tố khám 

phá. Các nhân tố mới hình thành cụ thể như sau: 

Nhân tố “Tiêu dùng xanh” gồm 3 biến: TM2, TM3, TM4 

Nhân tố “Website” gồm 4 biến: TW1, TW2, TW3, TW4 

Nhân tố “Social Media” gồm 3 biến: XH1, XH2, XH3 

Nhân tố “Email Marketing” gồm 5 biến: EM1, EM2, EM3, EM5, EM6 

Nhân tố “Content Marketing” gồm 3 biến: ND1, ND2, ND3 

Nhân tố “Ý định tiêu dùng xanh” gồm 3 biến: YD1, YD2, YD3 

Tiến hành gom biến và mã hóa các nhân tố mới với các tên biến lần lượt là: TM, TW, XH, 

EM, ND và biến YD. 

3.3. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Phân tích ma trận hệ số tương quan Pearson cho thấy có sự tương quan cao giữa biến ý định 

tiêu dùng xanh (YD) với 5 biến độc lập TM, TW, XH, EM, ND. Xét ma trận tương quan Pearson 

thì cả 5 biến độc lập đều có giá trị Sig < 0,05 nên cả 5 nhân tố này đều có tương quan với nhân tố 

phụ thuộc YD. 
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Kết quả phân tích hồi quy như sau: Hệ số R2 hiệu chỉnh = 0,523 chứng tỏ độ phù hợp của mô 

hình là khá cao. Các biến độc lập giải thích được 52,3% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Nói cách 

khác 52,3% ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại TP. Hồ Chí Minh là do mô hình hồi quy giải thích. 

Phần còn lại là do các nhân tố khác và sai số. Kiểm định Durbin Watson = 1,735 nằm trong khoảng 

[1 <D <3], cho thấy không có hiện tượng tương quan của phần dư. 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy kiểm định F có ý nghĩa thống kê (Sig. <0,05) và mô hình 

hồi quy tuyến tính phù hợp với tổng thể hay các biến độc lập trong mô hình có thể giải thích được 

sự biến thiên của biến phụ thuộc. 

Bảng 2. Thông số thống kê trong mô hình hồi quy bằng phương pháp Enter 

Mô hình 

Hệ số  

chưa chuẩn hóa 

Hệ số  

chuẩn hóa t Sig. 
Thống kê cộng tuyến 

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF 

(Constant) .589 .157  3.748 .000   

EM .105 .031 .148 3.348 .001 .810 1.235 

TW .228 .039 .227 5.910 .000 .718 1.392 

TM .292 .037 .360 7.968 .000 .776 1.288 

ND .075 .032 .101 2.298 .022 .817 1.224 

XH .114 .033 .158 3.472 .001 .761 1.314 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Giá trị Sig. của các biến độc lập thể hiện độ tin cậy khá cao (Sig. < 0,05). Ngoài ra, hệ số VIF 

của các hệ số Beta đều nhỏ hơn 2 và hệ số Tolerance đều lớn hơn 0,5 cho thấy không có hiện tượng 

đa cộng tuyến xảy ra. Vậy mô hình hồi quy đa biến chuẩn hóa như sau: 

YD = 0.360*EM + 0.227*TW + 0.158*XH + 0.148*EM + 0.101*ND 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý 

Mô hình đề xuất ban đầu gồm 5 nhân tố về hoạt động Digital Marketing ảnh hưởng đến ý 

định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh với 24 biến quan sát. Sau khi kiểm định, 

các biến quan sát được nhóm thành 5 nhân tố với 21 biến quan sát đưa vào phân tích hồi quy. Kết 

quả phân tích hồi quy cho thấy truyện miệng điện tử là hoạt động Digital Marketing có ảnh hưởng 

mạnh nhất đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh với hệ số α = 0.360. Kế 

tiếp lần lượt là website (hệ số α = 0.227), Social Media (hệ số α = 0.158), Email Marketing (hệ số  

α = 0.148) và Content Marketing (hệ số α = 0.101). Các hoạt động Digitak Marketing này tác động 

cùng chiều ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Dựa theo kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị như sau: 

4.1. Truyền miệng điện tử 

Thông điệp lan truyền giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy ý định tiêu dùng 

xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng thuộc gen Z thường dựa vào nội dung, cảm 

nhận, trải nghiệm sử dụng từ những khách hàng trước đó để lựa chọn cũng như lan  truyền thông tin 

của mình. Nhờ vào internet, hoạt động truyền miệng điện tử mang lại hiệu quả truyền tải thông điệp 

về sản phẩm cực kỳ hiệu quả. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy truyện miệng điện tử là hoạt động 

Digital Marketing có ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ 

Chí Minh với hệ số α = 0.360. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần đầu tư vào việc tạo ra những nội 
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dung có thể giao tiếp với người tiêu dùng.  

Để có thể phát triển hoạt động truyền miệng điện tử, doanh nghiệp có thể thực hiện các biện 

pháp sau: tạo không gian review, feedback với các tính năng thân thiện để khách hàng để lại nội 

dung về trải nghiệm sử dụng sản phẩm của mình. Kích thích mức độ lan toả thông tin thông qua các 

chính sách tích điểm, xếp loại mức độ uy tín khách hàng theo chất lượng bài đăng review, đánh giá 

về sản phẩm hay dán tick xanh cho các bài viết đánh giá về sản phẩm xanh. Từ đó, giúp cho người 

dùng gen Z dễ dàng nhận diện và lan toả thông tin sản phẩm xanh và hành vi tiêu dùng xanh.  

4.2. Website 

Là nhân tố ảnh hưởng mạnh thứ hai đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí 

Minh với hệ số α = 0.227. Website là kênh thông tin chính để người làm Digital Marketing tiến 

hành các hoạt động tiếp thị, giao tiếp với khách hàng của mình, đặc biệt là với gen Z. Nhóm khách 

hàng thuộc thế hệ gen Z được chia thành 3 phân khúc: Shopper (Người mua hàng), Seeker (Người 

tìm kiếm thông tin hàng hoá), Viewer (Người xem hàng hoá). Để website trở thành kênh Marketing 

thu hút người dùng hiệu quả, doanh nghiệp cần phát triển các tính năng của website, cụ thể như với 

nhóm khách hàng là shopper, doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống thanh toán điện tử đa dạng, nhanh 

chóng và bảo mật, có thể kết hợp với các đơn vị thanh toán tạo ra các chương trình ưu đãi, khuyến 

mãi khi thanh toán trực tuyến, từ đó đẩy mạnh ý định tiêu dùng xanh của gen Z. Đối với nhóm 

khách hàng là Viewer, cần thiết kế website bắt mắt, giao diện thân thiện với người dùng và thể hiện 

rõ ràng những thông tin cũng như xu hướng về các dòng sản phẩm xanh khi mà gen Z cực kì nhạy 

cảm với các thương hiệu có dấu hiệu "greenwashing". Cuối cùng, đối với nhóm khách hàng 

Seekers, doanh nghiệp nên tập trung vào các tính năng hỗ trợ cho nhóm khách hàng đang có nhu 

cầu cao về tìm kiếm các thông tin sản phẩm xanh cũng như so sánh giữa các nhãn hiệu như tính 

năng giỏ hàng, cá nhân hoá dữ liệu sản phẩm,... 

4.3. Marketing thông qua mạng xã hội - Social Media 

Truyền thông mạng xã hội là một phần của Digital Marketing, gồm các hoạt động truyền 

thông kỹ thuật số trên Internet. Nó cho phép người tiêu dùng tương tác trực tiếp với nhau (feedback, 

review trực tuyến), gia tăng mức độ lòng tin của những đối tượng tiềm năng và kích thích gián tiếp 

nhu cầu trải nghiệm sản phẩm của họ. Các tính năng tương tác như: like, share, comment… trên 

mạng xã hội giúp các doanh nghiệp dễ dàng đo lường hiệu suất truyền thông của mình, quan sát 

được sự chuyển động của thị trường, bắt kịp xu hướng và đưa ra những chiến thuật phù hợp nhất.  

Xu hướng của thế hệ gen Z tiếp cận thông tin và hoạt động cực kì sôi động trên mạng xã hội, 

tuy nhiên nguồn thông tin trên các trang mạng xã hội là cực kì lớn và rất khó kiểm soát. Trong khi 

đó, Marketing thông qua mạng xã hội là hoạt động Digital Marketing đứng thứ 3 về mức độ ảnh 

hưởng ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh với hệ số α = 0.158. Do đó, 

doanh nghiệp cần lên chiến lược cụ thể từ cách đăng tải nội dung, hình ảnh cho đến chiến dịch lớn 

thông qua việc xác định chính xác đối tượng mục tiêu, thông điệp về hành vi tiêu dùng xanh cần 

truyền tải qua các trang mạng xã hội nào,mục đích truyền thông quảng bá thương hiệu hay xây 

dựng cộng đồng riêng cho thương hiệu,.. là một vài tiêu chí doanh nghiệp cần xác định  để đảm bảo 

rằng các thông điệp truyền đi đều mang tính tích cực, tác động được đến đối tượng, đúng sự thật và 

đủ khác biệt.  

 

 

4.4. Email Marketing 
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Email Marketing là hoạt động Digital Marketing đứng thứ 4 về mức độ ảnh hưởng đến ý định 

tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh với hệ số α = 0.148. Một chiến dịch Email 

Marketing hiệu quả sẽ khiến khách hàng phân khúc gen Z bắt tay hành động, tương tác cùng doanh 

nghiệp vì phân khúc khách hàng này rất nhạy bén và tiếp cận thông tin rất nhanh. 

Một trong những lợi thế lớn của Email Marketing là mức độ sử dụng email khá rộng rãi. Nhờ 

vậy, email trở thành công cụ hoàn toàn hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể xây dựng mối quan hệ 

bền vững với khách hàng, truyền tải các thông điệp về tiêu dùng xanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để 

tăng tỷ lệ mở mail thì doanh nghiệp nên xây dựng kỹ lưỡng danh sánh mail người nhận phù hợp, có 

thể sử dụng bên thứ ba để thiết lập và tự động hóa chiến dịch email marketing với các mẫu 

templates đẹp mắt cùng quy trình công việc hoàn thiện. Phân khúc đối tượng tiềm năng và phân tích 

chuyên sâu về hiệu suất chiến dịch Email Marketing. Ứng dụng các tính năng tựu động hoá như 

Mailchimp, WordPress và OptinMonster giúp doanh nghiệp lên lịch gửi email giao dịch và cập nhật 

các bài đăng trên blog, trả lời nhanh chóng cho khách hàng, tạo và gửi email quảng cáo hiệu quả và 

kịp thời. 

4.5. Content Marketing 

Không thể thiếu Content Marketing, một trong những hoạt động Digital Markeing đóng vai 

trò quan trọng ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh với hệ số 

α = 0.101. Content Marketing không chỉ dừng với các bài viết mô tả, quảng cáo về sản phẩm, 

content marketing cho thương hiệu có thể là con người, âm thanh, hình ảnh, nội dung, thông tin 

tương tác giữa khách hàng cũng chính là content marketing… . tất cả nội dung đăng tải để truyền 

thông đều là một chiến thuật trong bộ chiến lược thương hiệu. Vì vậy từng bài đăng phải chứa thông 

điệp nhất định, nếu doanh nghiếp muốn đẩy mạnh ý định tiêu dùng xanh của gen Z thì các nhà sáng 

tạo nội dung nên lập kế hoạch dài theo tháng hoặc năm để tính xuyên suốt của hành vi tiêu dùng 

xanh được đảm bảo. Từ việc hình thành khái niệm, làm rõ giá trị xanh của sản phẩm và các giá trị 

từ hành vi xanh của khách hàng,.. 
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MARKETING KỸ THUẬT SỐ - SỰ THAY ĐỔI  

CẦN THIẾT DẪN ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG  

TRONG KINH DOANH DỰA TRÊN NỀN TẢNG SỐ  

CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC 

Đoàn Nam Hải 
1
 

TÓM TẮT: 

Gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin và dịch vụ internet tốc độ cao, mức độ truy 

cập vào các trang mua sắm ngày càng cao. Do vậy, các công ty không thể tránh khỏi việc bước vào 

môi trường kinh doanh kỹ thuật số. Theo đó, hoạt động Marketing kỹ thuật số, một trong các hoạt 

động quan trọng trong kinh doanh trên nền tảng số, cũng thay đổi cả về quy tắc truyền thông, lĩnh 

vực cho đến định nghĩa về Marketing. Kết quả là, các phương pháp kinh doanh nói chung và 

Marketing nói riêng cũng dần chuyển sang kỹ thuật số thay cho các phương pháp truyền thống. Các 

công ty cập nhật theo công nghệ có thể dễ dàng đẩy mạnh tương tác với khách hàng cả trước và sau 

khi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Một trong những lợi thế lớn nhất của Marketing kỹ thuật số là 

giúp doanh nghiệp, tổ chức tìm hiểu và tiếp cận đối tượng mục tiêu hiệu quả hơn. Bài viết này tóm 

tắt lại các kỹ thuật quan trọng trong Marketing kỹ thuật số, ưu và nhược điểm của từng kỹ thuật; chỉ 

ra vai trò, vị trí của Marketing kỹ thuật số trong quá trình chuyển đổi số, cũng như các giai đoạn của 

quá trình chuyển đổi số, các yêu cầu trong các giai đoạn đó. Thông qua việc nghiên cứu tình huống 

thực tiễn trong Marketing kỹ thuật số cũng như kinh doanh trên nền tảng số của một doanh nghiệp ở 

Việt Nam hiện nay, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đến đầu năm 2022, đây được 

xem là Ngân hàng tư nhân lớn nhất, đồng thời cũng được xem là điển hình thành công trong chuyển 

đổi số của ngành Ngân hàng, và là tổ chức ở Việt Nam duy nhất được vinh danh bởi tạp chí Digital 

Banking cho đến nay. Từ đó, rút ra một số kinh nghiệm và gợi ý đề xuất cho quá trình chuyển đổi 

số ở các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan nói chung và của Trường Đại học Tài chính – 

Marketing nói riêng. 

Keywords: chuyển đổi số, Marketing kỹ thuật số, kinh doanh trên nền tảng số, Ngân hàng Việt 

nam Thịnh Vượng. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thế kỷ qua, các công ty đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua các đối thủ của mình trong quá 

trình toàn cầu hóa và xây dựng thương hiệu. Các công ty đã vận dụng nhiều chiến lược khác nhau 

tạo ra sự khác biệt trước các đối thủ. Hơn nữa, việc đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng 

trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. Nhờ sự phát triển mạnh 

mẽ của khoa học - công nghệ, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Chắc chắn, các công ty, 

ngân hàng và ngay cả trường học cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này và bắt buộc áp dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của mình nhằm khẳng định vị thế trên thị 

trường. 

Một trong những lợi thế mà Internet nói chung hay chuyển đổi số nói riêng mang lại là các 

vấn đề hàng ngày như làm việc, học hành, mua sắm, kinh doanh đều có thể được giải quyết một 
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cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Chắc chắn trong chúng ta, ai cũng đã từng cảm thấy 

tuyệt vời như thế nào với dịch vụ internet banking và dịch vụ chuyển khoản 0 đồng từ các ngân 

hàng, Hay, các sinh viên cảm thấy thoải mái khi được tương tác trực tiếp với các cán bộ nhà trường 

để giải đáp thắc mắc, giải quyết học vụ một cách nhanh chóng. Thật vậy, cùng với sự tăng cường 

nhận thức và năng lực sử dụng những thành tựu công nghệ, người tiêu dùng hiện có thể dễ dàng tìm 

thấy, so sánh nhiều sản phẩm và dịch vụ từ các đơn vị khác nhau với sự trợ giúp của phương tiện 

truyền thông xã hội. Hơn nữa, các công ty có thể dễ dàng thu thập dữ liệu, phân tích hành vi và thói 

quen của người tiêu dùng. Thực tế là, các doanh nghiệp, tổ chức đang liên tục cải tiến các phiên bản 

và tối ưu hóa trên các trang web của họ để tiến thêm một bước trong hoạt động kinh doanh trên nền 

tảng số cũng như Marketing kỹ thuật số nhằm mục tiêu tiếp cận và tương tác với khách hàng tốt 

hơn, hiểu được nhu cầu khách hàng và thu nhận thông tin phản hồi. Bằng việc xây dựng nền tảng 

kinh doanh số, Marketing kỹ thuật số có thể giúp doanh nghiệp, tổ chức thu thập dữ liệu thông qua 

các công cụ, xử lý và phân tích dữ liệu để tìm ra các thông tin về đặc điểm, sở thích, tích cách của 

người dùng, từ đó đẩy mạnh Marketing trực tiếp với người dùng mục tiêu. Theo Kim tự tháp 

DIKW, để hiểu và đưa ra được các quyết định hợp lý trong quá trình chuyển đổi số, đầu tiên chúng 

ta cần dữ liệu chuyển đổi số thích hợp. 

  

Về mối quan hệ giữa Marketing kỹ thuật số, chuyển đổi số, kinh doanh số hay kinh doanh 

trên nền tảng số, mặc dù có rất nhiều khái niệm và sự phân loại khác nhau, nhưng theo (Global, 

2017), Marketing kỹ thuật số là một thành phần quan trọng trong kinh doanh trên nền tảng số, 

chuyển đổi số là một quá trình và Marketing kỹ thuật số là một kỹ thuật chúng ta có thể dùng để 

thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Một cách ngắn gọn, các khái niệm này là các phạm trù có liên quan 

chặt chẽ với nhau.  

Trong bài viết này, tác giả sẽ cố gắng khái quát các giai đoạn, các lợi ích của Marketing kỹ 

thuật số nói riêng và kinh doanh trên nền tảng số nói chung. Từ đó, so sánh một số thành công của 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)
1
, một tổ chức đã đạt được các thành quả nổi bật trong 

chuyển đổi số. Cuối cùng, chỉ ra một số kinh nghiệm và các gợi ý cho hoạt động chuyển đổi số của 

các đơn vị, tổ chức nói chung, cũng như các Trường Đại học nói riêng. 

2. TẠI SAO PHẢI CHUYỂN ĐỔI SỐ, KINH DOANH SỐ, MARKETING KỸ THUẬT 

SỐ 

Trong thời đại kỹ thuật số, khi năng lực so sánh, tìm hiểu của người tiêu dùng được tăng 

cường bởi các tiện ích của công nghệ thông tin (CNTT), internet, mạng xã hội, các doanh nghiệp, tổ 

                                                           
1
 https://www.vpbank.com.vn 
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chức phải nỗ lực nhiều hơn để thu hút và thuyết phục khách hàng. Dưới áp lực cạnh tranh ngày 

càng tăng, hoạt động Marketing hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được phát triển 

theo hướng số hóa nhằm tăng hiệu quả cho các hoạt động này. Theo quan điểm của Marketing, các 

doanh nghiệp và tổ chức phải thay đổi quan điểm và đặt người tiêu dùng vào trung tâm để đáp ứng 

tối đa nhu cầu của họ (Chafey, 2019). 

Mặc dù, các công ty đang áp dụng phương pháp Marketing truyền thống cũng đã cố gắng 

quan tâm và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng cách cung cấp tiện ích về thời gian, địa điểm 

và sở hữu với bản chất là tạo ra giá trị cho khách hàng và thúc đẩy họ mua nó (Kotler, P.T. & 

Keller, K.L, 2015),  hay nói cách khác, mục đích là thay đổi nhận thức của khách hàng.  Điểm yếu 

trong hệ thống này là khách hàng không thể bày tỏ “sự hài lòng” của mình, cũng như mức độ “hài 

lòng” không thể được đo lường (Aksoy, 2006). 

Nhờ tiến bộ khoa học công nghệ, internet và băng thông rộng chi phí thấp, các doanh nghiệp, 

tổ chức đã trải qua rất nhiều thay đổi từ những năm đầu thế kỷ 21, sự thay đổi này tiếp tục tuyến 

tính suốt thời gian qua (Tan, A., Baydas, A., and Aksen, N., 2004). Cụ thể hơn, các công ty đã và 

đang sử dụng CNTT trong giao dịch với các công ty khác qua các hệ thống B2B, với khách hàng 

qua hệ thống B2C, C2C (Kotler, P.T. & Keller, K.L, 2015). Để chiến thắng các đối thủ, các công ty 

đang tích cực sử dụng các nền tảng kinh doanh kỹ thuật số và Marketing kỹ thuật số nhằm tạo ra sự 

tương tác trực tiếp, đa dạng được thiết lập giữa khách hàng và công ty (Thảo, T.M. & Linh, L.H., 

2020).  

Một cách khái quát, Marketing kỹ thuật số được hiểu là việc sử dụng Internet, thiết bị di động, 

phương tiện truyền thông xã hội, công cụ tìm kiếm và các kênh kỹ thuật số khác để tìm hiểu, tiếp 

cận người tiêu dùng (Chafey, 2019). Điểm khác biệt lớn nhất giữa kinh doanh kỹ thuật số, 

Marketing kỹ thuật số so với các hình thức truyền thống là Marketing kỹ thuật số có thể phục vụ 

khách hàng nhanh nhất có thể và mong đợi sự hướng dẫn từ khách hàng thay vì cố gắng thay đổi 

nhận thức của họ như Marketing truyền thống. Thật vậy, người tiêu dùng, khách hàng hay sinh viên 

ngày nay không thụ động chờ các quảng cáo được dựng sẵn đến với họ, mà ngược lại, họ chủ động 

đi tìm các hàng hóa, dịch vụ đáp ứng cho các nhu cầu cá nhân hóa của họ. Thêm nữa họ sẽ không 

ngần ngại đánh giá và thể hiện sự hài lòng của mình khi sử dụng dịch vụ, thậm chí chia sẻ đánh giá 

này với người khác (Ozlen, 2019).  

Mục tiêu chính của Marketing kỹ thuật số là sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện có để tạo 

ra lợi nhuận. Khách hàng có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ, có ý 

kiến về chúng bằng cách so sánh các sản phẩm tương tự, và do đó, tăng tốc quá trình mua hàng. 

Việc phát triển, định giá, quảng bá và phân phối hàng hóa cũng được thực hiện trực tuyến. Những 

lợi ích mà Marketing kỹ thuật số mang lại có thể được coi là một cuộc cách mạng cho lĩnh vực 

Marketing trên toàn cầu. Ngoài ra, các tranh luận về thời gian, an toàn, an ninh trong thanh toán, 

thời gian hoàn trả,… dành cho việc mua sắm trên các nền tảng số thường được coi là một vấn đề 

lớn, nhưng giờ đây cùng với sự phát triển của công nghệ thanh toán điện tử, các phần mềm hỗ trợ, 

mã xác thực một lần thông minh (smart-otp) việc mua sắm trực tuyến dường như đã thuận lợi hơn 

(Ozlen, 2019).  

3. Các giai đoạn thực hiện Marketing kỹ thuật số 

3.1. Tìm kiếm khách hàng 

Bước đầu tiên cần làm là thu hút khách hàng, người dùng theo dõi trang web. Mục tiêu là để 

thu thập và xây dựng được cơ sở dữ liệu khách hàng làm nền tảng cho tối ưu hóa hoạt động 

Marketing kỹ thuật số. Mạng xã hội là cộng đồng trực tuyến, trong đó các thành viên có thể tương 
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tác và chia sẻ với nhau rất dễ dàng. Đặc tính này cũng là cơ hội rất tốt cho Marketing kỹ thuật số. 

Qua đó, các trang web có thể nâng cao nhận thức về thương hiệu của họ, giảm cồng kềnh hoạt động 

truyền thông và hình thành các mối quan hệ hợp tác mới. Nhờ các mạng xã hội như Facebook, 

Google +, Instagram, Twitter và Pinterest, cuộc sống và hoạt động hàng ngày của các thành viên 

được ghi lại trong thế giới kỹ thuật số. Hơn nữa, mọi người dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ, cảm 

nhận của họ với người thân, bạn bè của mình qua mạng xã hội (Chafey, 2019). Có rất nhiều kỹ 

thuật để thu hút khác hàng thông qua mạng xã hội (Hoffman, D. L., ve Novak, T. P., 2000). Một số 

kỹ thuật thường được sử dụng:  

- (1) Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): giúp liệt kê các kết quả của công cụ tìm kiếm và đạt 

được vị trí trên đầu danh sách (Xing, B., Lin, Z., 2006); mặc dù việc thiết lập cơ sở hạ tầng SEO 

mất nhiều thời gian, nhưng nó lâu dài hơn và chú ý đến quản lý danh tiếng và nhận thức thương 

hiệu. Để tăng khả năng hiển thị trên kết quả tìm kiếm các công ty phải tổ chức trang web phù hợp 

và phân tích từ khóa tốt (Chafey, 2019). 

- (2) Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm (SEM) cùng với (PPC): trên cơ sở các công cụ tìm 

kiếm như Google, Yahoo và Bing, các kết quả tìm kiếm thu hút người dùng nhấp vào link chuyển 

hướng đến các trang của các công ty. Kỹ thuật này phù hợp với các công ty muốn phổ biến nhanh 

trong một khoảng thời gian ngắn (Xing, B., Lin, Z., 2006). 

- (3) Marketing lan truyền (viral): là chia sẻ thông tin hoặc ý tưởng về sản phẩm hoặc dịch vụ 

với bạn bè trên cơ sở tình nguyện thông qua e-mail; giúp tiết kiệm thời gian ra quyết định mua hàng 

của khách hàng, hình thức này ngày càng phổ biến, đặc biệt là khi yếu tố thị giác được đặt lên hàng 

đầu (Wilson, 2000); có hai mức độ của Marketing lan truyền, mức độ thấp và cao. Thấp, là việc 

khách hàng sử dụng các liên kết được đặt bên dưới các bài viết để chia sẻ chúng. Cao, liên quan đến 

cách tiếp cận chủ động hơn bằng cách sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter (Miller, 

2019). Marketing lan truyền dựa trên việc chia sẻ ý kiến về một số sản phẩm nhất định. Xuất phát 

điểm là một thông điệp trực tuyến có sức lan tỏa rộng rãi.  

- (4) Marketing qua e-mail: là hình thức liên hệ với khách hàng qua thư điện tử để được cung 

cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ (Chittenden, L., & Rettie, R., 2003). 

- (5) Marketing mạng xã hội: là quá trình thu hút khách hàng đến các trang web có liên quan 

bằng cách sử dụng các mục truyền thông xã hội (De Vries, L.,Gensler, S., & Leeflang, P. S. , 2012). 

- (6) Marketing di động: là các hoạt động Marketing được tạo ra bằng cách sử dụng thiết bị di 

động có kết nối internet, chẳng hạn: SMS, MMS, ứng dụng di động, mã QR và dịch vụ định vị 

(Chafey, 2019). Hiện nay, hầu hết các trang web đều có ứng dụng di động giúp người dùng dễ dang 

truy cập từ PC hoặc thiết bị di động (Hoffman, D. L., ve Novak, T. P., 2000). 

- (7) Hợp tác doanh thu: là hình thức mà các công ty thanh toán cho mỗi sản phẩm hoặc dịch 

vụ mà đối tác của họ bán trực tuyến (Duffy, 2005). 

3.2. Thu hút khách hàng mục tiêu 

Quá trình này liên quan đến các hoạt động được thực hiện với mục đích đạt được mục tiêu 

bán hàng của một trang web. Các trang thương mại điện tử nên được thiết kế để có thể thu hút 

khách hàng hiệu quả (Chafey, 2014). Quảng cáo cũng rất quan trọng trong quá trình này (Okumus, 

A., Bozbay, Z., and Dağlı, R. M., 2010). Hơn nữa, để giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn, phần 

tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau nên được thêm vào trang chủ của 

trang web. 

3.3. Đo lường và tối ưu hóa phương tiện truyền thông 
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Sử dụng các từ khóa thích hợp cho trang là điều tối quan trọng. Các trang web có công cụ tìm 

kiếm tối ưu hóa tốt có thể chiếm vị trí tốt trong danh sách kết quả tìm kiếm mà thậm chí không cần 

bất kỳ khoản thanh toán nào (Ozmen, 2012). Có rất nhiều công cụ để đo lường và tối ưu hóa. Một 

cách đơn giản, các công cụ này có thể đo lường lưu lượng truy cập, tối ưu hóa trang cá biệt giúp cho 

việc kiểm tra hiệu suất và đánh giá của trang (Plaza, 2011). 

3.4. Làm hài lòng khách hàng 

Lý do tại sao khách hàng thích sử dụng lại cùng một trang web chủ yếu phụ thuộc vào những 

ưu điểm và lợi ích mà trang web đó cung cấp cho khách hàng. Bằng cách này, sự trung thành của 

khách hàng đạt được cùng với lợi nhuận tài chính cho công ty (Singh, J., & Sirdeshmukh, D., 2000). 

Hầu hết lợi nhuận mà các công ty kiếm được là do các khách hàng thường xuyên mang lại. Mục 

tiêu chính của việc này là làm hài lòng khách hàng hiện tại để họ trở thành khách hàng thường 

xuyên. 

4. LỢI THẾ CỦA MARKETING KỸ THUẬT SỐ 

Lợi thế lớn nhất của Marketing kỹ thuật số là có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu bằng cách sử 

dụng phương tiện truyền thông tương tác. Một số trang thương mại điện tử, như Amazon, Lazada, 

Shoppee đã phát triển mô hình nhất định đạt hiệu quả cao nhất từ Marketing kỹ thuật số. Thời điểm 

khi các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng được đáp ứng cũng là thời điểm mà sự hài lòng và lòng 

trung thành của khách hàng được hình thành (Molla, A., & Licker, P. S., 2001). Hơn nữa, các 

nghiên cứu cho thấy rằng các công ty sử dụng hiệu quả Marketing trực tuyến quan tâm sâu sắc đến 

sự tương tác lẫn nhau, ngoài ra việc cho phép khách hàng tham khảo ý kiến của những người họ tin 

tưởng hoặc những khách hàng đã sử dụng sản phẩm sẽ đẩy nhanh quá trình mua hàng, tăng lòng 

trung thành và cam kết của khách hàng (Srinivasan, S. S.,Anderson, R., &Ponnavolu, K., 2002).  

Hơn nữa, phương tiện truyền thông kỹ thuật số mang lại lợi thế trong cạnh tranh, giảm sự 

cồng kềnh về nhân sự và giảm chi phí quảng cáo giúp tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Nhờ Internet, khách hàng ngày nay có tất cả thông tin họ cần về các sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ có 

thể dễ dàng so sánh các sản phẩm và dịch vụ và đưa ra quyết định mua hàng nhanh chóng.  

Các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing và Ask luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Các 

trang web mua sắm trực tuyến đã tăng mạnh về số lượng. Hơn nữa, các vấn đề cơ bản như phân 

phối, lưu trữ, thanh toán và bảo mật hiện đã được khắc phục. Hệ thống giao hàng đã được phát triển 

với sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các giao dịch vận chuyển và hàng hóa hiện đang được xử lý thông 

suốt. Các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà bán lẻ đã cùng nhau phát triển các chính sách hoàn trả 

cùng với các biện pháp phòng ngừa gian lận trong thanh toán. Hầu hết các công ty đầu tư rất nhiều 

để hình thành cơ sở hạ tầng thích hợp cho việc mua sắm an toàn (Dave C. 2019). 

5. KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG KHI HỘI NHẬP MARKETING KỸ THUẬT SỐ 

VÀO QUÁ TRÌNH CHUYỂN SANG KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG SỐ 

Khái niệm, vai trò và mối liên hệ giữa Marketing kỹ thuật số, chuyển đổi số hay kinh doanh 

trên nền tảng số đã được thảo luận rất nhiều trên các diễn đàn cả trực tuyến và trực tiếp ở Việt Nam 

cũng như trên thế giới. Một cách tổng quát, ta có thể hiểu, chuyển đổi số là một quá trình, trong đó 

Marketing kỹ thuật số là một trong số kỹ thuật có thể được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình chuyển 

đổi số. Chuyển đổi số giúp cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức bằng cách cung cấp 

thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh dựa trên các dữ liệu đã được số hóa. Marketing kỹ thuật 

số là việc thực thi một số kỹ thuật Marketing tiên tiến nhằm tăng cường sự hiện diện trực tuyến của 

thương hiệu, doanh nghiệp hay tổ chức của chúng ta. Điểm qua sự thành công trong chuyển đổi số 
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có thể giúp chúng ta hình dung rõ hơn vai trò, tác động của chuyển đổi số với hoạt động của doanh 

nghiệp, tổ chức. 

VP Bank, một trong số các Ngân hàng tư nhân đã sớm đi đầu trong xu hướng tăng tốc chuyển 

đổi số. Tháng 6/2021, VPB chính thức ra mắt thị trường nền tảng ngân hàng số toàn năng đầu tiên 

tại Việt Nam – VPB NEO, được nâng cấp từ ứng dụng ngân hàng điện tử VPB Online - ra đời vào 

năm 2019, với những lợi thế vượt trội về công nghệ, tiện ích, miễn phí 100% cho người sử dụng và 

là sản phẩm do VPB tự phát triển, làm chủ công nghệ. VPB NEO là ngân hàng số không có chi 

nhánh, không phòng giao dịch và là một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam 

cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh bằng công nghệ định 

danh điện tử e-KYC tiên tiến nhất. Thêm vào đó, hàng loạt các giải pháp công nghệ, và nền tảng 

giao dịch chẳng hạn như VPB Prime, Race Car, Race Home, VPB NEO, Express đáp ứng cho nhu 

cầu khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau.  

Kết quả là, năm 2021 VPB đã đạt được 124 triệu giao dịch qua kênh giao dịch số VPB NEO 

tăng trưởng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020 với hơn 6 triệu khách hàng. Bất chấp những khó 

khăn do dịch bệnh trong năm này, ngân hàng riêng lẻ vẫn giữ vững vị trí số 1 về thẻ tín dụng và 

tăng trưởng mạnh mẽ với thẻ thanh toán quốc tế. Cả số lượng thẻ lưu hành và doanh số tiêu dùng 

của thẻ tín dụng đều đứng đầu thị trường. Còn tỷ lệ thâm nhập khách hàng mới của thẻ IDC tăng từ 

34% lên 66%. 

Nhờ chiến lược số hóa một cách bài bản giúp kiểm soát chi phí hiệu quả, nâng cao trải 

nghiệm khách hàng cũng như tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, chi phí hoạt động của VPB trong năm 

2021 đã giảm xấp xỉ 6% so với năm trước. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục duy trì xu 

hướng tích cực, giảm từ 29,2% cuối năm 2020 xuống 24,2% cuối năm 2021. Tỷ lệ thu nhập lãi 

thuần (NIM) trung bình giai đoạn 2020 – 2021 là 8% trong khi trung bình ngành chỉ khoảng 3%. 

Bên cạnh các kết quả về tài chính, hoạt động giúp khẳng định ví trí đứng đầu hệ thống các 

ngân hàng tư nhân của VP Bank, về thương hiệu và hình ảnh, đây cũng là tổ chức tài chính duy nhất 

của Việt Nam được tạp chí The Digital Banker vinh danh là “Ngân hàng số sáng tạo nhất 2021” với 

nền tảng ngân hàng số toàn năng VPB NEO; được Digital CX Awards vinh danh giải thưởng “Trải 

nghiệm khách hàng xuất sắc” và trở thành ngân hàng hàng đầu về trải nghiệm khách hàng tại Việt 

Nam với hệ thống tổng đài tự động đa chức năng “All in One”. 

6. KẾT LUẬN 

Với tốc độ phát triển ngày càng cao của công nghệ, máy tính bảng, điện thoại thông minh và 

các thiết bị điện tử khác đã trở thành những vật dụng phổ biến hàng ngày. Theo đó, những người sử 

dụng mạng xã hội và e-mail cũng đã và đang sử dụng phương tiện kỹ thuật số để mua sắm. Các 

doanh nghiệp, tổ chức tạo dựng thành công nền tảng kinh doanh kỹ thuật số nói chung hay 

Marketing kỹ thuật số nói riêng sẽ hưởng lợi từ việc tiếp cận khách hàng mục tiêu dễ dàng hơn, 

tăng cơ hội được khách hàng tìm kiếm dễ dàng hơn. Ngoài ra, quá trình đưa ra quyết định mua hàng 

đã trở nên ít khó khăn hơn rất nhiều đối với các video quảng cáo và nhận xét về sản phẩm giúp 

khách hàng quyết định.  

Rõ ràng Marketing kỹ thuật số giúp ích cho việc thu thập, phân tích dữ liệu về khách hàng, 

người dùng, tạo cơ sở việc đáp ứng nhu cầu của người dùng, khách hàng tốt hơn, cuối cùng là 

chiếm giữ được khách hàng trung thành. Thêm nữa, những lợi thế từ nền tảng kinh doanh kỹ thuật 

số, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tinh giản tổ chức bộ máy, từ đó tạo cơ sở cho việc nâng cao 

hiệu quả kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng. 
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Mặc dù thời gian qua, các doanh nghiệp, tổ chức nói chung và các Trường Đại học nói riêng 

cũng đã rất năng nổ sử dụng các nền tảng như Facebook, Youtube, Website trong việc đẩy mạnh 

hoạt động Marketing hình ảnh và vị thế của mình, nhưng nếu xét theo 3 mức độ chuyển đổi số 

(Bonnet, 2022), gồm cập nhật định dạng số cho các hoạt động hiện hữu, tối ứu hóa hoạt động trên 

nền tảng số, tạo nền tảng cốt lõi kỹ thuật số cho sự sáng tạo và phát triển, thì chúng ta chỉ dừng ở 

mức độ đầu tiên, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để thể hiện hoạt động hiện có.  

Tiếp nối thành công của giai đoạn đầu, để tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, các tổ chức cần 

phải xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về người dùng, người học, đồng thời cấu trúc hóa dữ liệu theo các 

kỹ thuật của khoa học dữ liệu, khoa học lưu trữ sao cho việc trích xuất thông tin về sau được thuận 

lợi.  

Theo (Economist, 2017), “Dầu lửa sẽ không còn là tài nguyên giá trị nhất, mà là Dữ liệu”. 

Thật vậy, trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến các doanh nghiệp lớn tranh giành nhau kiểm 

soát nguồn dữ liệu, khai thác dữ liệu, vận dụng kết quả phân tích dữ liệu vào hoạt động kinh doanh 

của họ như thế nào. Những doanh nghiệp đã thành công trong lĩnh vực này có thể dễ dàng được biết 

đến như: Google, Amazon, Facebook,… 

Ở phạm vi nhỏ hơn, các Trường Đại học, các thông tin về đặc điểm cá nhân, nhân thân của 

người học; cùng với các thông tin về các hoạt động học tập rèn luyện của sinh viên trong quá trình 

đào tạo tại các cơ sở giáo dục; và cuối cùng là thông tin về năng lực làm việc, vị trí việc làm của 

người học sau khi tốt nghiệp có thể được thu thập và tích lũy qua nhiều năm trên cơ sở sự hợp tác 

của người học. Đây là nguồn dữ liệu duy nhất phải được xây dựng bởi chính các Trường mà không 

thể mua từ bất kỳ đâu. 

Cùng với các thông tin, dữ liệu được trích xuất, áp dụng thêm các công cụ kỹ thuật trong khoa 

học dữ liệu giúp không chỉ khám phá ra nhu cầu của người học mà còn đưa ra những cơ sở khoa 

học dựa trên dữ liệu để tư vấn cho người học về ngành nghề lĩnh vực việc làm cụ thể cho từng 

người học dựa trên cá tính, đặc điểm của từng người thay vì tư vấn chung chung như hiện nay. Để 

thực hiện được tham vọng này, các Trường cần phải đầu tư cả quyết tâm lẫn tiền bạc trong thời gian 

từ 4 đến 6 năm hoặc hơn mới có thể tạo ra thành quả. 

Tóm lại, thông qua việc tìm hiểu về Marketing kỹ thuật số, với vị trí là một phần quan trọng 

của Kinh doanh trên nền tảng số, ta thấy rằng, việc các Trường chủ động sử dụng công nghệ thông 

tin để thể hiện hoạt động giáo dục và đào tạo của mình là tốt nhưng chưa đủ. Các đơn vị cần tiếp tục 

áp dụng sâu và rộng hơn nữa các kỹ thuật trong khoa học dữ liệu công nghệ thông tin trong việc thu 

thập thông tin, dữ liệu cũng như trong cấu trúc dữ liệu, phân tích dữ liệu. 
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MARKETING XANH - TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN:  

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

Nguyễn Hoàng Phan
1
 

Tóm tắt 

Nội dung bài viết phản ánh những vấn đề lý thuyết về marketing xanh, quá trình hoàn thiện 

các khái niệm về marketing xanh và ứng dụng marketing xanh ở một số tập đoàn, công ty trên thế 

giới. Bài viết cũng dành một liều lượng nhất định để phân tích việc ứng dụng marketing xanh ở Việt 

Nam trong thời gian qua, nhận dạng những trở ngại và cơ hội ứng dụng marketing xanh ở Việt Nam 

trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng 

dụng marketing xanh ở Việt Nam.  

Từ khóa: Marketing xanh, doanh nghiệp, người tiêu dùng, phát triển bền vững. 

1. GIỚI THIỆU 

Trước bối cảnh môi trường bị tàn phá nặng nề và ý thức của người tiêu dùng về môi trường 

ngày càng cao thì marketing xanh đã trở thành một xu hướng tiếp thị tất yếu. Marketing xanh chẳng 

những làm vừa lòng những khách hàng yêu môi trường mà còn mang đến những hành động tích cực 

và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa để cải thiện môi trường. Trong kỷ nguyên của công nghệ hiện 

đại, xu hướng marketing xanh đã và đang trở thành xu hướng marketing được hàng trăm nghìn 

doanh nghiệp lớn thực hiện. Trên thế giới, những hãng khá thành công trong hoạt động marketing 

xanh phải kể đến như: Ajinomoto, Fuji Xerox, Panasonic, Starbuck…Ở Việt Nam trong những năm 

gần đây cũng đã bắt đầu nói về marketing xanh, tuy nhiên việc ứng dụng nó vẫn chưa nhiều và 

mang tính tự phát. Trong nhận thức của nhiều người “marketing xanh” vẫn là một khái niệm khá 

mới mẻ. Chính vì lẽ đó, việc tiếp tục tìm hiểu về marketing xanh vẫn là một việc làm hữu ích, từ đó 

nâng cao ý thức của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần thực 

hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

2.1.1 Các lý thuyết nền 

Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder theory): R.Edward Freeman được xem là cha đẻ 

của lý thuyết các bên liên quan. Nội dung lý thuyết cho rằng, các bên liên quan rất quan trọng cho 

sự sống còn và thành công của doanh nghiệp. Lý thuyết này cho rằng mục đích của một doanh 

nghiệp là tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt cho các bên liên quan. Để thành công và bền vững theo 

thời gian, giám đốc điều hành phải giữ lợi ích của các bên liên quan và lợi ích của doanh nghiệp đi 

cùng một hướng và khi ra quyết định hành động doanh nghiệp phải xem xét lợi ích của tất cả các 

bên liên quan (Freeman, 1999). Rõ ràng marketing xanh chính là mang lại lợi ích cho tất cả các bên 

có liên quan, từ người sản xuất đến người tiêu dùng, từ phát triển trong hiện tại đến đảm bảo tính 

bền vững trong tương lai… 
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Lý thuyết trách nhiệm xã hội: Bowen (1953) đã đánh dấu sự khởi đầu của mối quan tâm 

đến khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sau này có rất nhiều quan điểm khác nhau 

nhưng thống nhất một số điểm chung như sau: 

Một là, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của 

xã hội hay nói cách khác doanh nghiệp phải biết cân bằng giữa các lợi ích đa chiều: giữa doanh 

nghiệp với các đối tượng liên quan như người lao động, nhà cung cấp, đại lý phân phối cộng đồng 

địa phương, quốc gia … 

Hai là, việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi tính tự giác vì nó 

không những làm cho doanh nghiệp mà cả xã hội cũng phát triển bền vững. Wood (1991) đã dưa ra 

mô hình của trách nhiệm xã hội bao gồm: (i) Các nguyên tắc của CSR, được thể hiện trên ba cấp 

độ: thể chế, tổ chức và cá nhân; (ii) các quá trình đáp ứng xã hội của doanh nghiệp và (iii) kết quả 

của hành vi doanh nghiệp. Một khi thực hiện marketing xanh có nghĩa là doanh nghiệp đã thực hiện 

tốt trách nhiệm xã hội, mang đến lợi ích cho tất cả các bên có liên quan. 

Lý thuyết phát triển bền vững: Thuật ngữ “Phát triển bền vững” hay “Phát triển lâu bền” 

(Sustainable development) ra đời từ những năm 1970. Phát triển bền vững là sử dụng một cách hợp 

lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường một cách khoa học, cùng với sự phát triển 

kinh tế (theo hội nghị Môi trường toàn cầu Rio de Janeiro tháng 06, năm 1992). Phát triển bền vững 

được đánh giá trên ba nhân tố: kinh tế bền vững; xã hội bền vững; môi trường bền vững. Tính bền 

vững có thể làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp (Rajesh, 2019) và đã trở thành một vấn đề 

chiến lược đối với các công ty (Lee và Lam, 2012). Marketing xanh chính là một giải pháp phát 

triển bền vững, đảm bảo được cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội và môi trường, vừa đảm bảo lợi ích cho 

doanh nghiệp mà cả lợi ích người tiêu dùng và toàn xã hội. 

2.1.2 Một số vấn đề chung về marketing xanh 

Sự phát triển của các khái niệm 

Khái niệm về hoạt động marketing xanh lần đầu tiên được Hennion và Kinnear đề xuất khi 

các công trình trước đó đã khuyến cáo về tầm quan trọng của việc đưa ra các giải pháp để có thể 

khắc phục những tác động tiêu cực lên môi trường của hoạt động marketing. (Henion & Kinnear, 

1976). Peattie đã gọi giai đoạn này là kỷ nguyên đầu tiên của marketing xanh. (Peattie & Crane, 

2005). Kể từ cột mốc đó, nền tảng lý thuyết của marketing xanh đã có sự phát triển mạnh mẽ với 

nhiều định nghĩa được đưa ra. Peattie  cho rằng marketing xanh là một quy trình quản trị toàn diện, 

chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ xác định như dự đoán, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và 

xã hội một cách bền vững. Theo cách hiểu này, ta khẳng định thật sự có tồn tại mối quan hệ giữa 

đạo đức và marketing xanh. Yếu tố môi trường được xem như là một phần của các câu hỏi đạo đức 

mà người làm marketing cần phải phân tích và trả lời. Do đó, marketing xanh nên được đánh giá 

như là một phần của các trách nhiệm xã hội. Ottman nhận thấy các định nghĩa về marketing xanh 

trong giai đoạn này còn khá hạn hẹp khi chỉ tập trung nhấn mạnh về sự ảnh hưởng của doanh 

nghiệp lên môi trường nhưng lại không hướng đến việc thuyết phục họ thay đổi hành vi tiêu cực đó. 

(Ottman & Stafford, 2006). Nhận thức được hạn chế trên, Peattie đã mô tả marketing xanh như là 

những hoạt động marketing nhằm mục đích giảm đi những tác động tiêu cực lên môi trường và xã 

hội của những sản phẩm và hệ thống sản xuất đang tồn tại và đồng thời khuyến khích những sản 

phẩm, dịch vụ ít gây ảnh hưởng hơn. Với định nghĩa trên, Peattie đã đánh dấu sự chuyển mình sang 

kỷ nguyên thứ hai của marketing xanh khi yếu tố công nghệ sạch được quan tâm rõ hơn, trách 

nhiệm của doanh nghiệp với môi trường được làm rõ, cùng với đó là sự gia tăng trong nhận thức 

của công chúng toàn cầu về hiểm họa môi trường. Cụ thể hơn, Kotler xem marketing xanh như là 
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lời cam kết của một doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn và thân 

thiện với môi trường bằng cách sử dụng loại bao bì có thể tái chế và dễ phân hủy, áp dụng các 

phương pháp ngăn ngừa ô nhiễm tốt hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn (Kotler & Armstrong, 

2012). Trong kỷ nguyên thứ ba, sự kỳ vọng của marketing xanh đã được đẩy lên cao nhất, 

marketing xanh giờ được xem như là giải pháp để “thiết lập nền kinh tế bền vững”. Chính vì vậy, 

Dangelico và Vocalelli nhận thấy thuật ngữ marketing xanh bền vững “sustainable green 

marketing” là tên gọi phù hợp nhất cho giai đoạn này. (Dangelico & Pontrandolfo, 2010). 

Như vậy, từ quá trình phát triển và các nhận thức khác nhau về marketing xanh, ngày nay 

marketing xanh có thể được định nghĩa một cách đầy đủ như sau: marketing xanh là các hoạt động 

marketing cho sản phẩm và dịch vụ dựa trên các yếu tố hoặc nhận thức về môi trường. Marketing 

xanh cũng có thể đề cập đến việc sản xuất và tiếp thị hàng hóa dựa trên các đặc tính thân thiện với 

môi trường, có thể bao gồm việc tránh sử dụng vật liệu độc hại, sử dụng vật liệu tái chế trong sản 

phẩm, các sản phẩm làm từ vật liệu tái tạo (ví dụ như tre), không sử dụng quá nhiều bao bì hoặc các 

sản phẩm được thiết kế để có thể sửa chữa và tái sử dụng. 

Marketing xanh mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp 

Trước hết, marketing xanh làm cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc các thị trường mới: thị 

trường này bao gồm những người tiêu dùng xanh thích các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn 

là các sản phẩm gây hại cho môi trường. Từ đó doanh nghiệp đã có một lợi thế cạnh tranh trước các  

đối thủ vì người tiêu dùng hiện đại ngày càng quan tâm đến môi trường nhiều hơn 

       Tiếp theo, nhờ có marketing xanh mà mức độ trung thành với thương hiệu và giá trị thương 

hiệu tăng lên, nếu doanh nghiệp cam kết bảo vệ môi trường, phát triển định hướng môi trường xanh 

và làm được những điều mà doanh nghiệp công bố thì khi đó doanh nghiệp sẽ giành được niềm tin 

của khách hàng và có được lượng khách hàng trung thành với doanh nghiệp nhiều hơn. 

Marketing xanh chính là một trong những điểm hấp dẫn để doanh nghiệp có thể thu hút được 

nhiều vốn của các nhà đàu tư. Vì tâm lý các nhà đầu tư là luôn giữ uy tín và đón những xu hướng 

mới của thời đại, đầu tư gắn liền với trách nhiệm xã hội; đầu tư gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi 

trường; đầu tư gắn liền với phát triển bền vững trên cơ sở đặt ích lợi người tiêu dùng lên trên hết 

một khi họ được tiêu dùng những sản phẩm xanh, sạch. 

Ngoài ra, marketing xanh còn góp phần khẳng định hình ảnh của doanh nghiệp trước công 

chúng: một doanh nghiệp khi đi theo định hướng phát triển thân thiện với môi trường sẽ khiến 

khách hàng nhận thức được rằng doanh nghiệp đó rất có triển vọng bởi vì họ đã luôn đặt lợi ích của 

cộng đồng lên trên hết. Qua đó mà doanh nghiệp sẽ tạo được hình ảnh đẹp trong mắt người tiêu 

dùng ở thời điểm hiện tại và cả tương lai. 

Bên cạnh đó, ngoài việc tạo ra các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường, marketing xanh 

còn góp phần thúc đẩy và truyền bá các giá trị cốt lõi về môi trường đến với người tiêu dùng, kêu 

gọi mọi người cùng hưởng ứng, tham gia vào việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của đất 

nước. So với chiến lược marketing truyền thống, marketing xanh còn rất nhiều tiềm năng để phát 

triển mà các doanh nghiệp có thể khai thác để tạo ra những sản phẩm tốt hơn, thân thiện với môi 

trường nhiều hơn. Muốn thực hiện chiến lược marketing xanh phải giải quyết được 5 yếu tố cốt lõi 

đó là: xây dựng thương hiệu xanh; thiết kế xanh; định giá; đóng gói và vòng đời sản phẩm. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là chủ yếu với 

những công cụ như: thống kê mô tả, thống kê phân tích, so sánh, hệ thống hóa… Để phục vụ cho 
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nội dung nghiên cứu là các lý thuyết nền và những vấn đề chung về marketing xanh, tác giả sử dụng 

nguồn dữ liệu lấy từ các sách, các bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước và 

nước ngoài, kể cả các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu về marketing xanh. Để phục vụ 

cho việc phân tích thực trạng hoạt động marketing xanh, tác giả sử dụng các nguồn dữ liệu và thông 

tin  lấy từ internet, từ các dữ liệu của Tổng cục Thống kê, của Bộ Công Thương của các hiệp hội 

bảo vệ người tiêu dùng… 

3. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING XANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT 

NAM: TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG 

3.1 Trên thế giới 

Người tiêu dùng ngày càng nhận thức tốt hơn về vai trò của sản phẩm xanh, về môi trường 

sạch, về marketing xanh. Năm 1989, 67% người Mỹ nói rằng họ sẵn sàng trả thêm 5-10% cho các 

sản phẩm tương thích với hệ sinh thái. Đến năm 1991, những người có ý thức về môi trường sẵn 

sàng trả thêm từ 15-20% cho các sản phẩm xanh. Ngày nay, hơn một phần ba người Mỹ nói rằng họ 

sẽ trả thêm một chút cho các sản phẩm xanh. Năm 2014, theo một khảo sát của Nielsen với 30.000 

người tiêu dùng ở 60 quốc gia khác nhau thì có 55% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các 

sản phẩm/dịch vụ xanh; 52% đã mua hàng ít nhất là một lần sản phẩm/dịch vụ xanh; 50% chú ý đến 

bao bì sản phẩm để đảm bảo rằng nó không lãng phí hoặc gây hại cho môi trường; 64% người tiêu 

dùng Châu Á- TBD, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông/ Châu Phi chấp nhận chi trả cho chi phí green 

marketing; 42% người tiêu dùng Bắc Mỹ và Châu Âu chi trả cho các sản phẩm marketing xanh (Đỗ 

Hà, 2022). 

Nhận thức được tầm quan trọng của marketing xanh mà ngày nay trên thế giới có hàng trăm, 

hàng nghìn doanh nghiệp đã áp dụng nó dưới nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là minh chứng 

của một số hãng: 

The Body Shop nổi tiếng với các chứng chỉ xanh và những nỗ lực bền vững rộng lớn bao 

gồm việc tạo ra các sản phẩm không thử nghiệm trên động vật, bảo vệ nhân quyền và tạo ra các 

sáng kiến bền vững cho nhân viên. 

Là một phần trong tuyên bố sứ mệnh của mình, The Body Shop cam kết rằng toàn bộ bộ sưu 

tập sản phẩm của họ sẽ được chứng nhận Vegan Society vào năm 2023 và đang hướng tới việc sử 

dụng 100% năng lượng tái tạo. 

Starbucks đã thực hiện nhiều bước tiết kiệm hành tinh trong những năm gần đây, bao gồm 

loại bỏ ống hút nhựa và cam kết mở 10.000 cửa hàng thân thiện với môi trường vào năm 2025. Khi 

nói đến hoạt động tiếp thị xanh, thương hiệu đã khéo léo khuyến khích khách hàng tham gia vào các 

sáng kiến xanh của mình. 

Công ty không chỉ bán cà phê cho khách hàng mà còn có nhiều loại cốc cà phê có thể tái sử 

dụng để khuyến khích khách hàng mua cà phê buổi sang, rồi khuyến khích mọi người trên khắp thế 

giới trồng cây xanh, khởi động chiến dịch “tạp dề xanh”… Cái tên Greener Apron, đóng vai trò như 

một cách chơi chữ trên chiếc tạp dề màu xanh lá cây nổi tiếng mà các nhân viên pha chế Starbucks 

mặc. 

Apple 

Vào năm 2019, khi Apple giới thiệu các phiên bản cập nhật của MacBook Air và MacBook 

Mini, họ đã tuyên bố rằng những hàng hóa này được sản xuất từ nhôm có thể tái chế 100%. Đối với 

năm cụ thể này, khẩu hiệu của họ là “các sản phẩm thực sự sáng tạo để lại dấu ấn trên thế giới chứ 

không phải trên hành tinh”. Ngoài ra, Apple đảm bảo rằng các thành phần và hóa chất mà hãng sử 
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dụng trong các sản phẩm của mình không chỉ an toàn cho người tiêu dùng mà còn an toàn cho môi 

trường tự nhiên. 

Vào năm 2021, khoảng 20% vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm của Apple được tái 

chế, mức sử dụng vật liệu tái chế cao nhất từ trước đến nay. Trong Báo cáo Tiến bộ Môi trường 

năm 2022, Apple đã cung cấp thêm thông tin về tiến trình của mình, cũng như các sáng kiến của họ 

trong việc đổi mới tái chế và năng lượng bền vững. 

Unilever 

Một công ty đang thể hiện sự dẫn đầu trong phong trào xanh là Unilever, áp dụng các hoạt 

động có trách nhiệm với môi trường. Do chiến lược này, 75% rác không nguy hại do công ty sản 

xuất được vận chuyển đến các trung tâm tái chế thay vì đổ vào các bãi chôn lấp. 

Với mục tiêu không phát thải ròng trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình vào năm 2039, 

Unilever đã đưa ra Unilever Climate Promise nhằm khuyến khích các đối tác cung ứng của mình 

thể hiện các giá trị chung và cam kết giảm lượng phát thải KNK của họ. 

H&M 

Một trong những ví dụ điển hình của hoạt động tiếp thị bền vững là nhà bán lẻ quần áo H&M, 

trong những năm gần đây đã có những bước tiến đáng kể để cải thiện các chính sách và quy trình 

môi trường của mình. “Bộ sưu tập có ý thức” là điểm nhấn chính của H&M. Hãng này được công 

nhận là một trong những tập đoàn có trách nhiệm với môi trường nhất hoạt động trong lĩnh vực thời 

trang. Bộ sưu tập quần áo có 50% các mặt hàng được tạo ra từ chất liệu thân thiện với môi trường. 

Nike 

Khi nói đến việc bảo vệ thể thao cho thế hệ tương lai, Nike là một trong những doanh nghiệp 

xanh có tư duy tương lai nhất. Đối với chương trình Move to Zero của Nike, công ty đặt ra mục tiêu 

giảm thiểu chất thải và ảnh hưởng đến môi trường của mình. 

Nike đã đưa mục tiêu bảo vệ hành tinh vào mọi khía cạnh hoạt động của mình. Câu trả lời của 

Nike cho “marketing xanh là gì?” là một cái nhìn bao quát về thế giới tự nhiên. Chuyển sang sử 

dụng 100% năng lượng tái tạo là một thành phần quan trọng trong ví dụ thực hành kinh doanh xanh 

của họ. 

Như một phần thưởng bổ sung, Nike hiện bán quần áo được tái chế 50% và họ cung cấp một 

dòng sử dụng 20% vật liệu tái chế trong giày của họ. 

Johnson & Johnson's 

Johnson & Johnson bán băng và các mặt hàng khác cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Doanh nghiệp 

cũng nổi tiếng với những nỗ lực đã thực hiện để xây dựng các quy trình thân thiện với môi trường 

trong nội bộ, bao gồm cả việc đào tạo nhân viên làm việc để dạy họ cách kết hợp các thực hành thân 

thiện với môi trường vào công việc của họ. 

Việc mua điện tái tạo của J&J phù hợp với chính sách hành động khí hậu lớn hơn của công ty. 

Họ nhận thấy mối tương quan trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và sức khỏe, cho rằng nó làm thay đổi 

mô hình của các bệnh truyền nhiễm và gây ra lo ngại về hạn hán và khan hiếm lương thực. 

3.2 Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, khái niệm marketing xanh vẫn còn khá mới mẻ và chưa được ứng dụng rộng rãi. 

Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã từ lâu có nhiều định hướng tạo điều kiện để áp dụng marketing xanh 

trong tương lai. Những chuyển động theo hướng xanh hóa nền kinh tế bắt đầu rõ nét về mặt thể chế, 

trước hết được thể hiện qua việc phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam 
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vào năm 2012 và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 năm 

2014. Để đạt được mục tiêu chiến lược, các nhiệm vụ then chốt đã được đề ra: 1) Giảm cường độ 

phát thải khí nhà kính và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; 2) Xanh hóa 

sản xuất; và 3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Tiêu dùng xanh có mối liên hệ 

với cả ba nhiệm vụ nói trên, tuy ở các mức độ khác nhau (Nguyễn Anh Tuấn, 2014). Một số giải 

pháp chính sách đã được các bộ ngành triển khai gắn với tiêu dùng và sản xuất xanh, chẳng hạn: 

dán nhãn sinh thái (Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2009), nhãn Xanh Việt Nam (Bộ Tài nguyên 

và Môi trường năm 2014), Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, chương trình 

dán nhãn năng lượng (Bộ Công Thương từ năm 2012)… Những bước đi chính sách này nhằm cụ 

thể hóa chủ trương phát triển bền vững nói chung và tiêu dùng bền vững nói riêng (An Hạ, 2021). 

Có thể nói một trong những đơn vị tiên phong áp dụng marketing xanh ở Việt Nam chính là 

tập đoàn siêu thị Metro khi quyết định bán túi cói cho khách hàng thay vì cung cấp miễn phí túi 

nilon như trước đây (K.Loan, 2008). Có thể coi đây như một quyết định “đi trước, đón đầu” của 

doanh nghiệp. Cũng bắt đầu từ năm 2009, Việt Nam đã triển khai thực hiện chương trình dán nhãn 

sinh thái với tên gọi Nhãn xanh Việt Nam nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thiết kế 

sản phẩm có lợi cho người tiêu dùng theo hướng giảm các tác động có hại đến tài nguyên và môi 

trường (Từ 2009 thí điểm dán nhãn sản phẩm, 2008). Đó là một quá trình xuyên suốt từ khâu khai 

thác nguyên liệu, sản xuất đến bao bì, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ và thải bỏ sản phẩm, tất cả đều 

phải xanh, sạch. Hai sản phẩm được chứng nhận nhãn xanh đầu tiên của Việt Nam là Bóng đèn 

huỳnh quang của Điện Quang và bột giặt Tide của Công ty TNHH Procter & Gamble. Các sản 

phẩm đạt Nhãn xanh Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng và những tiêu chí về 

môi trường (T.H,2011). 

Cũng trong thời gian qua, ở Việt Nam đã rộ lên những phong trào người tiêu dùng tẩy chay 

những sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, hưởng ứng những sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Một vài công ty đã khá thành công khi đi theo xu hướng này, để làm vừa lòng khách hàng hơn. Với 

phong trào “zero waste ở khắp mọi nơi” theo đó, một loạt các nhà hàng, quán trà, cà phê…đã chủ 

động thay thế ống hút nhựa bằng ống hút cỏ, ống hút kim loại; thay hộp xốp đựng thực phẩm bằng 

loại hộp làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường; thay túi nilon băng túi vải; tái sử dụng hộp, 

sử dụng ly thủy tinh cho khách hàng tại quán… Trên tinh thần đó, Starbucks đã giảm ống hút nhựa, 

cốc giấy và còn giảm giá cho khách hàng mang ly cá nhân của mình đến quán (Ngọc Phúc, 2022). 

Theo gương Sturbucks, một loạt các hãng cà phê nổi tiếng của Việt Nam như The Coffee house, 

Highlands, Phúc Long cũng nhanh chóng đưa ra các chương trình giảm thiểu, thay thế vật liệu nhựa 

được người tiêu dủng hưởng ứng tích cực. Vào năm 2019, một loạt các siêu thị Việt Nam như Lotte 

Mart, Big C, Coopmart cũng đã thay bao nilon bằng lá chuối để gói đồ (Hồng Nguyễn, 2019), sáng 

kiến thân thiện với môi trường này được người tiêu dùng Việt Nam phản ứng nhiệt tình và góp phần 

mở đường cho kế hoạch cắt giảm phần lớn các túi nilon tại các siêu thị lớn của Việt Nam vào những 

năm tới đây. Trong những hãng ứng dụng marketing xanh ở Việt Nam còn phải kể đến Nokia, công 

ty này luôn xứng đáng là người tiên phong trong tất cả các hoạt động của mình, từ những sản phẩm 

tích hợp công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường khiến các khách hàng phải chú ý đến 

những những chương trình truyền thông tương tác trên internet khá hiệu quả, thu hút sự tham gia 

bầu chọn của rất nhiều khách hàng trẻ tuổi. Gần đây nhất là hoạt động thu gom những điện thoại cũ 

để tái chế nhằm mục đích tạo ra một môi trường sống trong lành cho khách hàng của mình, thể hiện 

trách nhiệm của hãng dối với người tiêu dùng, đối với cộng đồng (Hà Mai, 2009). 
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3.3 Đánh giá chung về hoạt động marketing xanh ở Việt Nam 

Những trở ngại trong ứng dụng marketing xanh ở Việt Nam 

Mặc dù marketing xanh ở Việt Nam đã manh nha từ hơn chục năm qua và đang trên đà phát 

triển, tuy nhiên so với các nước tiên tiến trong khu vực và so với yêu cầu phải phát triển bền vững 

hiện tại và tương lai thì hoạt động marketing xanh còn nhiều hạn chế, nhiều trở ngại đang là rào cản 

cần tháo gỡ. 

Trước hết là do nhận thức của người tiêu dùng. Điều mà người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất 

là chất lượng và giá cả, còn quá trình sản xuất ra sản phẩm đó có gây ô nhiễm môi trường hay 

không, vật liệu để làm bao bì đó có được phân hủy hay không rồi cách đóng gói, cách thải sản phẩm 

sau tiêu dùng như thế nào…thì người tiêu dùng không mấy quan tâm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng 

cũng chưa nhận biết được cách dán nhãn môi trường trên sản phẩm và người tiêu dùng cũng chưa 

sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm được gắn mác sạch, xanh. 

Về phía các doanh nghiệp thì vẫn có tình trạng là ngại đầu tư vào việc sử dụng công nghệ, 

phương thức quản lý và áp dụng các hệ thống quản lý phù hợp để sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng 

yêu cầu về dán nhãn. 

Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn còn ít, công 

nghệ chưa phát triển. Trong khi đó để thực hiện marketing xanh đòi hỏi nhiều chi phí, sử dụng công 

nghệ hiện đại, tốn kém. Đây cũng là một thách thức rất lớn trong việc thục hiện chiến lược 

marketing xanh ở Việt Nam. Ngoài ra, các tiêu chí về sản phẩm xanh vẫn còn rất hạn chế, chỉ có 

một số loại mặt hàng nhất định. 

Tình hình dịch bệnh, chiến tranh, giá dầu tăng cao và lạm phát ở nhiều nước mà Việt Nam 

cũng không phải là một ngoại lệ. Trong bối cảnh đó người tiêu dùng càng cắt giảm chi tiêu, chỉ 

mong mua được những mặt hàng có giá rẻ. Vì vậy trước mắt họ càng không sẵn lòng mua những 

sản phẩm xanh, sạch. Điều đó cũng là một trở ngại cho phát triển marketing xanh ở Việt Nam trong 

thời gian qua. 

Những cơ hội để phát triển marketing xanh ở Việt Nam 

Trước hết, sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới đầy 

biến động, thể hiện tốc độ tăng trưởng cao nhất tại khu vực châu Á và lạm phát tương đối thấp so 

với nhiều nên kinh tế khác. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu dựa vào năng suất và công nghệ. Tất cả sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam Nam thực hiện chiến lược marketing xanh. 

Trong những năm gần đây, biến đổi khi hậu, ô nhiễm môi trường … đang là những vấn đề rất 

bức xúc tại Việt Nam được Chính phủ đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều biện pháp để giảm thiểu 

những tác động xấu do môi trường tự nhiên mang lại. Và như vậy, marketing xanh cũng là một giải 

pháp đi đúng hướng mà Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện chiến lược này. 

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và  bảo vệ sức 

khỏe của bản thân. Chính vì vậy những sản phẩm sạch, xanh sẽ được người tiêu dùng quan tâm 

nhiều hơn, tạo điều kiện để marketing xanh phát triển nhiều hơn tại các doanh nghiệp. 

Bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng hiểu được lợi ích mà marketing xanh sẽ 

mang lại cho họ, giúp họ có thể giữ được uy tính trong con mắt của khách hàng. Từ đó làm tăng vị 

thế của doanh nghiệp, tăng đầu tư của các đối tác vào doanh nghiệp vì doanh nghiệp đã làm tốt 

trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp 

trong tương lai. 
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Chiến lược marketing xanh đang là xu hướng toàn cầu, đó là cơ hội cho các sản phẩm xanh 

chiếm lĩnh thị trường thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn thành công trong quá trình cạnh 

tranh phải sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm sạch, xanh, thân thiện với môi trường. Nhiều 

nước trên thế giới đã và đang triển khai các chương trình sử dụng các sản phẩm xanh, việc thực hiện 

cam kết của các chương trình này đang trở thành xu hướng của các nước, kể cả các nước đang phát 

triển. Trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết đều có yêu cầu về  tiêu chuẩn 

môi trường đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. 

Cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và cũng bắt đầu 

thâm nhập vào Việt Nam. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng nó 

trong chiến lược marketing xanh của mình nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả của hoạt động 

tiếp thị theo hướng số hóa về mọi mặt. 

4. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT  

4.1 Kết luận 

Như vậy, marketing xanh sẽ là một xu hướng tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới 

một khi đặt lợi ích người tiêu dùng lên trên hết và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền 

vững.  

Trải qua hơn 4 thập kỷ, các nghiên cứu về marketing xanh vẫn không ngừng được các quốc 

gia trên thế giới đầu tư và phát triển. Nhờ đó, lý thuyết về marketing xanh và ứng dụng nó trong 

thực tiễn ngày càng được khẳng định và có ý nghĩa rất lớn cho các nước đang phát triển, trong đó có 

Việt Nam. 

4.2 Giải pháp đề xuất  

Từ thực trạng ứng dụng marketing xanh trong thời gian qua và nhận dạng một số cơ hội, 

thách thức cho hoạt động này trong thời gian tới, để chiến lược marketing xanh thực hiện được ở 

Việt Nam cần giải quyết đồng bộ các vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, cần nâng cao ý thức của người tiêu dùng về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Người 

tiêu dùng cần quan tâm và tìm hiểu xem cách thức sản xuất ra sản phẩm mà mình tiêu dùng có đảm 

bảo xanh, sạch hay không? Kiên quyết nói không với các sản phẩm độc hại, lên án mạnh mẽ các 

doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường không đảm bảo chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng cần 

có cái nhìn lạc quan hơn về lợi ích của các sản phẩm xanh, sach mà sẵn sàng chấp nhận có thể phải 

trả giá cao hơn cho những sản phẩm đó. 

Thứ hai, các doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ, cải tiến công tác quản lý, tạo điều kiện 

để áp dụng marketing xanh. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, thay vì chạy theo lợi nhuận mà sẵn 

sàng gây ô nhiễm môi trường, sản xuất những sản phẩm không đảm bảo sức khỏe của người tiêu 

dùng thì bây giờ phải có cái nhìn trong dài hạn, vì lợi ích cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội 

mà sản xuất những sản phẩm xanh sạch, gây thiện cảm cho khách hàng, giữ chân được họ, giúp 

doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Thứ ba, áp dụng chuyển đổi số trong marketing xanh. Trước hết doanh nghiệp phải làm là “số 

hóa sản phẩm”; “quảng cáo số”, “quét mã QR” … rồibán hàng online trên các sản thương mại điện 

tử, bán hàng qua facebook… trên cơ sở xác định giá phù hợp vì đã thực hiện chuyển đổi số do tiết 

kiệm được chi phí, đồng thời có chiết khấu và giảm các loại thuế, dịch vụ cho khách hàng. 

Thứ tư, để thực hiện thành công chiến dịch marketing xanh, doanh nghiệp phải chú ý giải 

quyết 4 vấn đề  sau: (i) Hiểu được người tiêu dùng họ muốn gì; (ii) Truyền thông tốt; (iii) Cần minh 

bạch, tạo niềm tin và (iv) Cân nhắc kỹ việc định giá và đảm bảo chất lượng. 
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Thứ năm, Chính phủ Việt Nam cần có những hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhanh chóng hội nhập và nâng cao ý thức của người tiêu dùng khi lựa chọn mua sản phẩm đồng 

thời các chính sách và quy định của nhà nước cần rõ ràng và đầy đủ hơn nhằm tạo điều kiện để 

marketing xanh phát triển.     
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

MARKETING XANH TRONG NÔNG NGHIỆP  

GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

Nguyễn Quang Trung
1
 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19 và các dự báo tương lai ngành nông 

nghiệp (NN) sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và triển vọng của nền canh tác công nghệ cao, 

canh tác chính xác và NN thông minh (Andrew, 2021; Evagelot và cộng sự, 2021) thì áp lực đặt lên 

các nhà Marketing trong việc nghiên cứu thị trường và tiếp thị là rất lớn, Marketing xanh theo đó sẽ 

ngày càng có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái (Chamorro và 

Banegil, 2006; Chamorro và cộng sự, 2007) thông qua việc thúc đẩy sản xuất và bán các sản phẩm 

tinh khiết, thân thiện với môi trường với việc bảo vệ cân bằng sinh thái (Agarwal và Choudhary, 

2021) nhằm cải thiện chất lượng môi trường và đạt được sự hài lòng của khách hàng (Ottman và 

cộng sự, 2006), bằng các phân tích định tính dựa trên dữ liệu thứ cấp, bài viết trình bày thực trạng, 

từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing xanh trong NN ở Việt Nam (VN) 

giai đoạn bình thường mới. 

Từ khóa: Marketing xanh, Marketing nông nghiệp, nông nghiệp 

1. Giới thiệu 

Thuật Ngữ Marketing xanh (Green Marketing) được phát biểu đầu tiên năm 1975 tại hội thảo 

Tiếp thị sinh thái do Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tổ chức, từ đó quan niệm Marketing xanh không 

ngừng được hoàn thiện, thập niên 1980 nó hàm ý việc giới thiệu những sản phẩm sinh thái – sản 

phẩm xanh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng xanh chưa phổ biến, đầu thập niên 1990, nó đề cao các 

vấn đề xanh, giảm thiểu sử dụng nguyên liệu thô, lãng phí ít nhiên liệu, tăng cường tái chế, tối ưu 

hóa việc sử dụng tài nguyên năng lượng (Polonsky, 1994; Chamorro và Banegil, 2006), cuối thập 

niên này song song với yêu cầu tiêu chuẩn hóa sản xuất NN (Bingen và Busch, 2005), quản lý chất 

lượng toàn diện, các áp lực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đòi hỏi một nền tiếp thị bền vững 

hơn cho những quy trình sản xuất, công nghệ và nguồn lực phù hợp hơn. Những năm 2000, sản 

phẩm và dịch vụ xanh thân thiện với môi trường (going-green) ngày cảng phổ biến hơn và ngày nay 

“xanh” đã trở thành một đòi hỏi cấp thiết trên phạm vi thế giới bởi nó thuộc nhóm các phương pháp 

tiếp cận tìm cách giải quyết sự thiếu phù hợp giữa Marketing hiện tại với thực tế sinh thái và xã hội 

của môi trường Marketing tương lai (Belz và Peattie, 2009). Marketing xanh được chú ý trong 

ngành NN ở VN từ sau năm 2000 trong bối cảnh mở rộng quan hệ kinh tế thương mại quốc tế trong 

kỷ nguyên toàn cầu hóa và các thách thức môi trường đã trở thành không nhỏ, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sự phát triển của nền kinh tế trên phạm vi quốc gia (Agarwal và Choudhary, 2021). 

Marketing xanh được xem là một giải pháp hữu ích để giải quyết những tồn tại, thách thức trong 

mối quan hệ giữa phát triển NN và môi trường, tận dụng cơ hội mở rộng giao thương, hợp tác quốc 

tế về NN (Chamorro và Banegil, 2006; Chamorro và cộng sự, 2007), dưới đây trình bày khái quát 

thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing xanh trong NN giai đoạn bình thường mới. 
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2. Khái quát về Marketing xanh  

Có rất nhiều các định nghĩa về Marketing xanh nhưng vẫn còn nhiều tranh luận để đi đến sự 

thừa nhận một định nghĩa thống nhất (Chamorro và Banegil, 2006; Chamorro và cộng sự, 2007). 

Marketing xanh là hoạt động Marketing dựa trên các yếu tố và nhận thức về môi trường, Polonsky 

(1994) cho rằng đây là sự kết hợp một loạt các hoạt động bao gồm thay đổi sản phẩm, thay đổi quá 

trình sản xuất, thay đổi bao bì, cũng như thay đổi quảng cáo nhằm tạo ra và thúc đẩy bất cứ trao đổi 

nào nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng trên cơ sở hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi 

trường. Peattie (2001) định nghĩa Marketing xanh là nỗ lực làm giảm các tác động tiêu cực đến môi 

trường và xã hội của các sản phẩm và hệ thống sản xuất, cũng như các hoạt động tiếp thị hỗ trợ các 

sản phẩm / dịch vụ ít ảnh hưởng xấu hơn. Marketing xanh còn được xem xét như việc phân tích 

cách các hoạt động tiếp thị tác động đến môi trường và cách biến môi trường có thể được kết hợp 

vào các quyết định khác nhau của hoạt động Marketing (Wymer và Polonsky, 2015).  

Marketing xanh bao gồm các hoạt động tiếp thị (4Ps xanh) liên quan là sản phẩm xanh 

(nguyên liệu xanh, sản xuất xanh, bao bì xanh, nhà cung cấp xanh), định giá xanh (giảm chênh lệch 

giá, làm nổi bật các giá trị mở rộng, tiết kiệm cho người tiêu dùng) phân phối xanh (địa điểm sản 

xuất xanh và phương thức phân phối xanh) và cuối cùng là chiêu thị xanh (quảng cáo thân thiện, 

truyền thông giáo dục, quan hệ công chúng) thân thiện với thiên nhiên giúp DN đạt được mục tiêu 

đồng thời đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng và tiếp tục sau khi sản phẩm bắt đầu 

được sử dụng. So với Marketing truyền thống, Marketing xanh có một số đặc điểm khác biệt được 

mô tả ở hình 1. 

 

Hình 1. Sự khác biệt giữa Marketing truyền thống và Marketing xanh (Chamorro và 

Banegil, 2006) 

Các nhà nghiên cứu (Polonsky, 1994; Chamorro và Banegil, 2006; Belz và Peattie, 2009; 

Andrew, 2021; Evagelot et al., 2021) đều có chung nhìn nhận rằng Marketing xanh   sẽ tạo ra các 

sản phẩm bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực của các chất thải đối với thiên nhiên, giúp bạn có 

được lòng tin và sự trung thành của khách hàng thông qua sự nổi bật trong môi trường cạnh tranh 
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ngày càng gay gắt, giảm tác động tiêu cực đến môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và lượng khí thải carbon, sản phẩm có thể tái chế, trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp và hình ảnh thương hiệu… 

3. Thực trạng Marketing xanh trong NN ở VN 

Ở VN, chưa có một chiến lược riêng cho Marketing xanh trong NN, dù vậy quan điểm chú 

trọng Marketing xanh trong NN đã được tích hợp trong các chính sách phát triển NN xanh. Từ năm 

2013, đề án tái cơ cấu NN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững  (Quyết 

định số 899/2013/ QĐ-TTg) đã nhấn mạnh ba trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường trong phát triển 

NN, từ quan điểm của đề án này các chính sách tổ chức thực hiện về sau được định hình thành ba 

nhóm là (1) các quy định trực tiếp liên quan đến NN xanh, (2) các công cụ thị trường điều tiết định 

hướng người sản xuất thực hành NN thân thiện với môi trường và (3) các chính sách khuyến khích 

công nghệ và tăng cường nhận thức NN xanh. Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP về NN hữu cơ để hỗ trợ DN, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất 

sản phẩm hữu cơ, sau đó (2020), Đề án phát triển NN hữu cơ giai đoạn 2020-2030 được phê duyệt 

(Quyết định số 885/QĐ-TTg), đây là quan điểm xuyên suốt của Chính phủ và ngành NN  đến nay. 

Marketing xanh trong NN không chỉ dừng lại ở việc quảng bá và nâng cao nhận thức về tiêu 

dùng, lối sống, nó còn mang tính định hướng quan trọng trong việc nghiên cứu sản phẩm mới, cải 

tiến phương thức, tập quán sản xuất trong NN theo hướng hiện đại hóa, canh tác hữu cơ và xanh 

hóa. Trong trồng trọt, nhiều địa phương đã áp dụng các mô hình “Cánh đồng lúa hoa màu”, “1 phải 

5 giảm” (Phải sử dụng giống lúa cấp xác nhận hoặc nguyên chủng mà ngành NN địa phương 

khuyến cáo đưa vào sản xuất; Giảm lượng hạt giống gieo trồng; Giảm phân bón; Giảm sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật; Giảm lượng nước tưới; Giảm thất thoát sau thu hoạch) và “Cánh đồng mẫu 

lớn áp dụng VietGAP” (VietGAP: Vietnamese Good Agricultural Practices - Thực hiện sản xuất 

NN tốt ở VN), thực hành canh tác GAP và khí sinh học trong các mô hình chăn nuôi được sử dụng 

cho cây ăn quả, mục tiêu của các mô hình này nhằm hướng tới sản xuất xanh, tạo ra những sản 

phẩm xanh, sạch, đây là khâu đầu tiên trong quy trình 4P Marketing Mix (sản phẩm, giá cả, phân 

phối và xúc tiến). 

Một số địa phương điển hình có thể kể đến như Thành phố Hà Nộị trong thời gian qua đã 

chuyển đổi hơn 40.227 ha đất lúa thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao với hơn 15.600 ha, rau an 

toàn gần 3.000 ha, cây ăn quả gần 7.400 ha; Thành phố Cần Thơ với 18 vùng (gần 230 ha) rau an 

toàn tập trung, 10.000 ha lúa sạch, 447 ha vườn cây ăn trái đã đạt chứng nhận VietGAP, 

GlobalGAP; Tỉnh Lâm Đồng có thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, từng bước 

khẳng định uy tín và nâng cao giá trị thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị trường trong và ngoài 

nước thông qua nhiều giải pháp hưởng ứng Chương trình OCOP quốc gia (chương trình phát triển 

kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, trọng tâm là phát triển 

sản phẩm NN, phi NN, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị). 

Sự xuất hiện của các nhà sản xuất và các nhãn hàng NN xanh ngày càng nhiều là một tín hiệu 

đáng mừng cho việc ứng dụng Marketing xanh trong NN, có thể kể đến như trang trại Vinamilk 

Organic Đà Lạt (Lâm Đồng) của Vinamilk trở thành Trang trại bò sữa hữu cơ đạt tiêu chuẩn châu 

Âu đầu tiên tại VN do tổ chức toàn cầu Control Union (Hà Lan) chứng nhận năm 2016; Hồ tiêu 

(Phú Quốc), mật ong U Minh Thượng (Kiên Giang), tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), quế Trà Bông 

(Quảng Ngãi), nhãn lồng (Hưng Yên), vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), Phân bón Lâm Thao, Gạo 

hạt ngọc trời Vigataba (Tập đoàn Lộc Trời), Vinacafe Biên Hoà…; Nhiều nông sản xuất khẩu vào 

các thị trường lớn như cây Mía (Tây Ninh) thành công ở thị trường Châu Âu (2020), vú sữa (Sóc 
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Trăng) vào thị trường Mỹ (2021), vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) lần đầu tiên xuất sang EU theo 

Hiệp định Thương mại tự do VN và EU (EVFTA) năm 2021, xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp) vào thị 

trường Châu Âu (2022), sầu riêng xuất chính ngạch sang Trung Quốc (2022), chuối và heo ăn chuối 

(tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) là những thành tựu điển hình của ứng dụng Marketing xanh trong 

NN. Sự tham gia của các chuỗi bán lẻ, các nhà sản xuất lớn trong việc xây dựng các dòng sản phẩm 

hữu cơ cũng thu được nhiều kết quả như Co.op Organic của Co.opmart, Vin Eco Organic của 

Winmart, các cửa hàng đặc sản hữu cơ Organica, Organic Food… 

Tiếp cận từ góc độ kênh phân phối, đại bộ phận sản phẩm NN xanh được phân phối đến người 

tiêu dùng thông qua mạng lưới các siêu thị, hệ thống bán lẻ trong đó nổi bật đầu tiên có hệ thống 

siêu thị Co.opmart (Saigon Co.op) với chiến dịch Tiêu dùng xanh từ năm 2010, đến năm 2022 chiến 

dịch (tháng 6 hàng năm) có hơn 100 siêu thị, 500 cửa hàng trên cả nước hưởng ứng, các sản phẩm 

NN xanh ngày nay đã trở nên phổ biến trên kênh phân phối truyền thống của SaigonCo.op, E-mart, 

Winmart, Big C, Aeon, Lotte, Bách hóa xanh… lẫn kênh phân phối hiện đại, sàn thương mại điện 

tử như Shopee, Lazada, Tiki… 

Cùng với việc phát triển sản phẩm NN xanh, các hoạt động xúc tiến trong Marketing xanh 

trong NN được quan tâm như Hội chợ triển lãm NN quốc tế lần thứ 22 (AgroViet 2022) từ ngày 15 

đến 18/9/2022 tại Hà Nội với quy mô gần 200 gian hàng từ 36 tỉnh thành phố trong nước và 29 DN 

quốc tế từ Australia, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, New Zealand. Tổng hội NN 

và phát triển nông thôn VN có chương trình vinh danh thường niên “Thương hiệu Vàng NN VN” 

(năm 2022 có 126 sản phẩm) đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nhiều nông sản. 

Những hạn chế Marketing xanh trong NN hiện nay: 

Marketing xanh trong NN vẫn đứng trước nhiều thách thức như đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, có 

thể hình dung rằng nguồn phát sinh chi phí xuất hiện trong các nổ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, 

bảo trì theo hướng thân thiện hơn với môi trường, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nguồn nguyên 

nhiên liệu hướng đến tính bền vững, ít chất thải và khí thải hơn hoặc để tạo ra ít ô nhiễm hơn.  

Một thách thức khác đối với Marketing xanh trong NN là giá thành sản phẩm luôn cao hơn 

nhiều so với khả năng chi trả của đại bộ phận người tiêu dùng. Nhận thức, đạo đức và trách nhiệm 

xã hội của nhà sản xuất cũng là một thách thức. 

Bên cạnh những thương hiệu lâu năm đã được ghi nhận, được người tiêu dùng tin tưởng thì 

vẫn còn nhiều những sự cố gây hoài nghi về các thông điệp Marketing xanh trong NN, trách nhiệm 

pháp lý như thế nào đối với các hành vi giả xanh, điều này đặt ra vấn đề cần có một ban kiểm soát 

chất lượng tiêu chuẩn để dán nhãn và cấp phép, vụ việc rau, nấm được nhà cung cấp gom từ chợ 

đầu mối về gắn mác VietGAP bán vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi (9/2022) là minh chứng. 

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing xanh trong NN giai đoạn bình thường 

mới 

Để nâng cao hiệu quả Marketing xanh trong NN giai đoạn bình thường mới, tác giả báo cáo 

đề xuất một số giải pháp: 

Thứ nhất, cần có một chiến lược tổng thể Marketing xanh trong NN. Mục tiêu tổng thể của 

chiến lược này là xác định các mục tiêu rõ ràng, thực tế và có thể đo lường được nhằm đặt ra 

phương hướng, mục tiêu, chiến thuật và hành động tổng thể để mô tả và định vị các sản phẩm và 

dịch vụ NN xoay quanh bốn trụ cột là sản phẩm NN, giá cả (giá thành phẩm và giá bán), tổ chức 

kênh phân phối sản phẩm NN và cuối cùng là hoạt động xúc tiến NN với các loại hình tuyên truyền, 

quảng cáo, quan hệ công chúng và truyền thông lẫn sự kiện thương mại NN. Marketing xanh như 
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biện pháp phòng ngừa khủng hoảng hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ thông qua 

hoạt động Marketing xanh và thể hiện DN đầu tư chi phí lớn vào môi trường xanh bền vững, dài 

hạn. 

Thứ hai, cần có sự đầu tư phù hợp cho việc phục hồi những giá trị, kinh nghiệm và phương 

thức sản xuất truyền thống. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO, 2002) đã đề xuất bản Hệ 

thống Di sản NN Quan trọng toàn cầu (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS) 

nhằm bảo vệ các hệ thống NN truyền thống có giá trị quan trọng, nổi bật về vẻ đẹp thẩm mỹ kết hợp 

đa dạng sinh học NN, hệ sinh thái có khả năng phục hồi và một di sản văn hóa có giá trị, tinh thần 

GIAHS thể hiện quan điểm cần bảo tồn và phát huy giá trị các loài, giống địa phương và văn hóa 

NN truyền thống đại diện cho các yếu tố quan trọng của đa dạng sinh học NN quốc gia và văn hóa 

NN truyền thống, ngoài ra rất nhiều di sản NN, kinh nghiệm sản xuất xanh cũng là địa bàn của đồng 

bào dân tộc thiểu số, nơi văn hóa NN truyền thống là thành phần chính (FAO, 2021). 

Thứ ba, tăng cường đầu tư quảng bá hình ảnh NN xanh VN trên thị trường toàn cầu. Thương 

mại NN xanh đã phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua, đã hình thành chuỗi giá trị nông sản và 

chế biến thực phẩm trải rộng ở một số quốc gia, khu vực, nó liên kết các ngành nông sản và các lĩnh 

vực khác của nền kinh tế từ khắp nơi trên thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Việc tham gia các 

sự kiện NN toàn cầu sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu nông sản Việt, ngoài 

ra có thể kết hợp quảng bá du lịch Việt, hình ảnh đất nước, con người VN trên các kênh truyền 

thông quốc tế có độ phủ sóng toàn cầu, tuyên truyền quảng bá trên không gian mạng xã hội, mạng 

Internet cũng là giải pháp hữu hiệu để nâng cao giá trị thương hiệu ngành NN và nông sản VN. 

Thứ tư, tiêu chuẩn hóa sản xuất NN. Tiêu chuẩn hóa sản xuất NN dựa trên các nguyên tắc như 

đơn giản hóa, thống nhất, phối hợp, tối ưu hóa... trên cơ sở khoa học, công nghệ và kinh nghiệm 

thực tiễn, cụ thể hóa các hoạt động trồng trọt, chế biến, quản lý và bán nông sản, đạt được năng suất 

và chất lượng cây trồng, vật nuôi được cải thiện cũng như thúc đẩy lợi nhuận kinh tế, xã hội và sinh 

thái (Bingen và Busch, 2005). Có thể nhận thấy rằng việc các nhà nhập khẩu chú ý đến các tiêu 

chuẩn an toàn thực phẩm vì bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng là điều tất yếu, đối với người cung 

ứng thì các tiêu chuẩn này có thể được coi là rào cản đối với việc gia nhập thị trường mới, vậy nên 

các nhà sản xuất VN phải tiêu chuẩn hóa sản xuất NN, sửa đổi quy trình sản xuất, phù hợp hóa các 

tiêu chuẩn trong nước với tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng các quy định của từng thị trường khác 

nhau. 

Thứ năm, chuẩn hóa dữ liệu trong chuỗi cung ứng DN. Một khía cạnh thường bị bỏ qua trong 

Marketing xanh trong NN là việc thiếu tiêu chuẩn hóa dữ liệu (Andrew, 2021). Việc sử dụng dữ 

liệu lớn cho các phân tích và quản lý công nghệ đòi hỏi tiêu chuẩn hóa dữ liệu trở thành một trong 

những động lực hàng đầu của sự thay đổi trong ngành NN (Evagelot và cộng sự, 2021), chuỗi cung 

ứng NN tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, dù vậy nó lại phụ thuộc vào điểm gốc và yêu cầu sử dụng 

như dữ liệu đặt hàng (tìm thấy trên hóa đơn), dữ liệu bán hàng (tài khoản hoặc doanh số bán hàng 

đã hoàn thành), dữ liệu thực địa (lấy mẫu đất và các dữ liệu khác liên quan đến việc trồng trọt và xử 

lý cây trồng, xuất xứ giống và kỹ thuật chăn nuôi). Việc áp dụng một định dạng dữ liệu chung trong 

ngành NN là không khả thi, nên việc các DN chuỗi cung ứng NN được trang bị các công cụ và giải 

pháp phù hợp sẽ có vị trí tốt để hoạt động chính xác hơn, hiệu quả hơn và có lợi hơn là cần thiết. 

5. Kết luận 

Marketing xanh trong NN bao gồm các hoạt động tiếp thị liên quan đến việc sản xuất, định 

giá, phân phối và quảng bá các sản phẩm NN thân thiện với thiên nhiên giúp DN đạt được mục tiêu 

kinh doanh đồng thời đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Nó khuyến khích sản 
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xuất các sản phẩm quy trình thuần túy, bảo tồn năng lượng, bảo tồn môi trường, sử dụng tối thiểu 

tài nguyên thiên nhiên và sử dụng nhiều hơn thực phẩm tự nhiên xanh-sạch (Bingen và Busch, 

2005), đồng thời phản đối việc sản xuất, tiêu dùng hoặc thải bỏ những sản phẩm gây hại cho người 

tiêu dùng, xã hội và môi trường (Peattie, 2001). Với chiến lược và bước đi chuyển đổi ứng dụng 

Marketing xanh trong NN phù hợp xu thế phát triển, tin rằng trong thời gian tới Marketing xanh 

trong NN sẽ được quan tâm chú ý và thực hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. 
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NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ CHÍNH XÁC  

VÀ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG 

Nguyễn Duy Tâm
1
 

Tóm tắt: Tiếp thị chính xác đối tượng nhằm mang lại hiệu quả cao cho hoạt động tiếp thị, dựa 

trên cơ sở đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng đã được Phillip Kotler đề xuất từ năm 1971, (Kotler 

& Zaltman, 1971). Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công tác thu thập dữ liệu người 

dùng mang tính khả thi và thuận tiện hơn, nhiều bộ dữ liệu lớn (big data) trong nhiều lĩnh vực đã được 

thu thập phục vụ cho hoạt động phân tích khách hàng, phân nhóm khách hàng mục tiêu và tiếp tục 

được sử dụng cho Tiếp thị chính xác trong các doanh nghiệp. Với sự phát triển của các phần mềm 

phân tích dữ liệu mã nguồn mở như Python, Gephi,… làm cho việc phân tích các dữ liệu lớn khả thi 

hơn. Hiện nay, tiếp thị chính xác đã bắt đầu xuất hiện và ứng dụng khá hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, 

điển hình như: thương mại điện tử, thương mại nông sản, bất động sản, quảng cáo,….. Bài viết này 

tổng hợp một số cơ sở lý thuyết về tiếp thị chính xác, phương pháp luận và một số ứng dụng hiệu quả 

của Tiếp thị chính xác và định hướng ứng dụng tiếp thị chính xác trong thời gian tiếp theo. 

Từ khóa: Tiếp thị chính xác, phân khúc khách hàng, khách hàng mục tiêu, dữ liệu lớn, phân 

tích cụm 

1. Tổng quan 

Với sự phát triển kinh tế xã hội và internet, đặc biệt trong nền công nghệ 4.0, hành vi của 

người tiêu dùng liên tục thay đổi. Người tiêu dùng có xu hướng chú ý nhiều hơn đến bản thân, nhấn 

mạnh vào tính cách, đặc điểm cá nhân và sự trải nghiệm của bản thân. Vì vậy, những cách tiếp thị 

truyền thống khá khó để giải thích và bắt kịp được nhu cầu của người tiêu dùng. Lấy ví dụ, tiếp thị 

theo mô hình truyền thống 4P (Product, place, promotion và price) trong quá trình vận hành hiện 

nay cho thấy khá cứng nhắc, thể hiện nhiều nhược điểm và khó theo kịp, khó thích ứng với nhu cầu 

thị trường.  

Theo xu hướng lấy người tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng làm trung tâm, xu hướng tiếp 

thị hiện nay cần đảm bảo tính phân khúc theo từng nhóm khách hàng, theo từng loại mục tiêu khách 

hàng. Theo xu hướng này, tiếp thị chính xác (accurate marketing) lấy người tiêu dùng làm trung tâm 

bắt đầu xuất hiện và dần phổ biến trên khá nhiều lĩnh vực. Một mặt, tiếp thị chính xác có thể cho 

phép các doanh nghiệp hiểu chính xác hơn nhu cầu của người tiêu dùng, cho phép người tiêu dùng 

có thể đạt được nhu cầu cá nhân của họ thông qua các chương trình tiếp thị chính xác  và các doanh 

nghiệp có thể sử dụng các chương trình tiếp thị chính xác hơn, đúng nhu cầu hơn để giảm chi phí, 

tăng lợi nhuận và đáp ứng được sự phát triển tốt hơn của doanh nghiệp.  

Xét về mặt lý thuyết, các nghiên cứu về tiếp thị chính xác hiện nay chưa nhiều mặc dù trên thực 

tế, tính ứng dụng của tiếp thị chính xác đã xuất hiện ở khá nhiều lĩnh vực như: thương mại điện tử, bất 

động sản, quảng cáo, ngành tài chính hoặc thương mại nông sản, …. Ngày nay, nhiều chuyên gia, học 

giả, nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng nhìn trên bình diện tổng quan, các 

nghiên cứu chưa hình thành một hệ thống lý thuyết mang tính toàn diện. Bài viết này kỳ vọng cung cấp 

thêm một cái góc nhìn tham khảo bổ sung về tính ứng dụng và xu hướng ứng dụng của tiếp thị chính 

xác trên cơ sở tổng quan lý thuyết về tiếp thị và các xu hướng nghiên cứu hiện nay. 

                                                           
1
 Thạc Sỹ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, tamnduy@hufi.edu.vn 
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2. Cơ sở lý thuyết và hướng ứng dụng tiếp thị chính xác 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Khái niệm tiếp thị chính xác được đề xuất đầu tiên dưới khái niệm tiếp thị hiệu quả trực tiếp 

bởi Philip Kotler (Kotler & Zaltman, 1971). Ông tin rằng, khi các công ty thực hiện truyền thông 

tiếp thị chính xác hơn, có thể đo lường được nhu cầu của khách hàng thì lợi tức đầu tư cao hơn. Jeff 

Jabin cho rằng, tiếp thị chính xác là gửi thôn tin phù hợp đến đúng khách hàng thông quan đúng 

kênh và vào đúng thời điểm để thực sự tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng mục tiêu 

và thực đẩy mục tiêu marketing đạt dược một cách hiệu quả (Zabin & Brebach, 2004).  

Tiếp thị chính xác là sản phẩm của sự thay đổi trong môi trường kinh tế xã hội, môi trường 

công nghệ, nó bị tác động mạnh bởi những thay đổi của khoa học công nghệ, môi trường xã hội và 

thị trường cạnh tranh. Theo đó, kế hoạch tiếp thị cần tập trung vào kết quả tiếp thị và kế hoạch 

truyền thông hành vi người tiêu dùng, tăng cường đầu tư vào truyền thông tiếp thị trực tiếp. Từ định 

hướng trên, kết hợp với sự phát triển của công nghệ 4.0 và kinh tế xã hội hiện đại đã cho phép các 

doanh nghiệp có thể tiếp cận chính xác đến những nhu cầu của người tiêu dùng ứng với sản phẩm 

của doanh nghiệp. Từ đó, khái niệm Tiếp thị chính xác cũng ra đời.  

Theo hướng trên, nhiều nghiên cứu cũng dần hoàn thiện khái niệm tiếp thị chính xác theo các 

quan điểm khác nhau, hiện nay, có thể tổng hợp 4 quan điểm về tiếp thị chính xác như sau: 

- Thứ nhất: Quan điểm tạo cơ sở khách hàng mục tiêu. Theo quan điểm này, tiếp thị chính xác 

vẫn lấy nhà sản xuất và người bán làm trung tâm. Từ đó, thay đổi các kênh bán hàng và phương 

pháp tiếp thị truyền thống, đồng thời xây dựng các chương trình truyền thông tiếp thị có mục tiêu và 

hoạt động có mục tiêu cho các nhà sản xuất, cung cấp cho họ thông tin chi tiết và toàn diện về 

khách hàng và các nhà phân phối để thực hiện các chương trình tiếp thị chính xác đến người tiêu 

dùng (Wunderman, 1999); Đồng thời, lựa chọn thời điểm phù hợp, chính xác để thực hiện cơ truyền 

thông chính xác đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu qua các kênh phù hợp để tạo nên tính hiệu 

quả thực sự chính xác đến khách hàng mục tiêu và thúc đẩy việc đạt được hiệu quả của mục tiêu 

tiếp thị (Zabin & Jefferies, 2008) 

- Thứ hai: Quan điểm phân tích giữa lợi ích và chi phí. Quan điểm này cho rằng, tiếp thị chính 

xác sẽ cung cấp các dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa và được sử dụng để giúp các doanh 

nghiệp cải thiện dịch vụ nhằm đạt được lợi nhuân thông qua các kênh tiếp thị hiệu quả (Sawhney, 

Verona, & Prandelli, 2005). Mặc khác, tiếp thị chính xác cũng mang đến 2 lớp ý nghĩa gồm: (i) tạo 

nên sự tiếp thị chính xác đến khách hàng mục tiêu, (ii) tạo cho doanh nghiệp cải thiện dịch vụ để đạt 

được lợi nhuận thông qua các phương tiện tiếp thị hiệu quả (Lượng, 2006). 

- Thứ ba: Quan điểm dựa trên hành vi người tiêu dùng: Theo quan điểm này, tiếp thị chính 

xác là phương pháp thông quan sự kết hợp giữa 2 phương pháp định lượng và định tính nhằm phân 

tích chi tiết hành vi người tiêu dùng khác nhau trong thị trường mục tiêu, theo tâm lý tiêu dùng khác 

nhau và đặc điểm hành vi của người tiêu dùng, sử dụng công nghệ hiện đại có mục tiêu, có phương 

pháp và chiến lược rõ ràng để đạt được sự truyền thông tiếp thị mang lại hiệu quả cao cụ thể cho 

từng nhóm thị trường (Sinh, Dĩnh, & Sơn, 2006); 

- Thứ tư: Quan điểm về phân khúc thị trường, quan điểm này dựa trên việc sở hữu đầy đủ và 

phân tích thông tin khách hàng, nhắm mục tiêu hướng đến phân tích các nhu cầu khác nhau của 

khách hàng, phân tích càng chi tiết, càng rõ ràng càng tốt để thực hiện các chương trình tiếp thị trực 

tiếp 1:1 (một đối một). Điểm cốt yếu của phương pháp này là hiểu được thông tin khách hàng một 

cách chính xác thông qua các kênh thông tin hiểu quả, các phương tiện tiếp thị khả dụng (Anh, 
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2008). Đồng thời, dựa trên nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp có thể có được cái nhìn sâu sắc vào 

khách hàng mục tiêu, phân loại được từng phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp và áp 

dụng các phương pháp tiếp thị chính xác để đạt được các lợi ích kì vọng (Vương Lệ Lệ, 2008). 

Nền tảng của tiếp thị chính xác là dựa trên lý thuyết về phân khúc thị trường, lý thuyết 4C. 

Theo đó, lý thuyết phân khúc thị trường hướng đến chia người tiêu dùng thành các nhóm khác nhau 

và thực hiện các chiến dịch tiếp thị khác nhau, riêng biệt nhau theo từng nhóm khách hàng. Tiếp thị 

chính xác là phân nhóm và tìm ra chính xác các nhóm mục tiêu trên cơ sở phân khúc thị trường theo 

từng nhóm mục tiêu, nhóm nhu cầu cụ thể để truyền thông chính xác đến người tiêu dùng, để đạt 

được kết quả tiếp thị tốt hơn, tăng lòng trung thành và giảm thiểu chi phí tiếp thị của doanh nghiệp. 

Đồng thời, lý thuyết 4C nhân mạnh đáp ứng nhu cầu ngày càng được cá nhân hóa của người tiêu 

dùng, theo đó, phương pháp này hướng đến việc doanh nghiệp cho phép khách hàng nhận được 

nhiều giá trị hơn, giảm chi phí của người tiêu dùng (về thời gian, tài chính) và cũng làm cho khách 

hàng thuận tiện hơn (dễ tiếp cận, dễ sử dụng), và tiếp thị chính xác, nhấn mạnh hơn vào việc thực 

hiện tương tác 2 chiều giữa khách hàng và doanh nghiệp. 

Mặt khác, tiếp thị chính xác nhấn mạnh vào sự trải nghiệm của người tiêu dùng, nhấn mạnh 

vào cảm nhận, sự hiểu biết của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm hoặc hưởng thụ dịch vụ. Các 

quan điểm chính theo hướng nghiên cứu này có Lý thuyết trải nghiệm của người tiêu dùng 

(Holbrook & Culture, 1997), Lý thuyết dòng trải nghiệm (Csikszentmihalyi, 1988) và lý thuyết 2 

yếu tố trải nghiệm (Gilmore, Pine, & Leadership, 2002). Theo đó, các nghiên cứu cho rằng, trải 

nghiệm của người tiêu dùng đến từ sự tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người tiêu dùng với 

sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu ủng hộ 2 cách để phân chia trải nghiệm của 

người tiêu dùng: Trải nghiệm theo chức năng và trải nghiệm theo sự hưởng thụ. Theo lý thuyết 

Dòng chảy trải nghiệm (Csikszentmihalyi, 1988), sự trải nghiệm bắt đầu bằng sự quan tâm, là cảm 

giá đầu tiên của khách hàng đến sản phẩm, dịch vụ, khi sự quan tâm xuất hiện, cảm giác ban đầu sẽ 

tạo ra cho người tiêu dùng một sự hưng phấn và mong muốn có được sản phẩm tức thời. Hai đặc 

điểm của dòng chảy trải nghiệm này là Sự đắm chìm hoàn toàn trong sự trải nghiệm và Niềm hạnh 

phúc khi có được sản phẩm hoặc được hưởng thụ dịch vụ. Đồng thời, trải nghiệm của khách hàng 

được phân thành 5 loại: giác quan, cảm xúc, suy nghĩ, hành động và kết nối và chúng được xem là 

các mô-đun trải nghiệm chiến lược. Các công cụ triển khai chiến thuật, hỗ trợ cho sự trải nghiệm 

này gọi là “nhà cung cấp trải nghiệm”. 

2.2. Hướng ứng dụng tiếp thị chính xác 

Sự phát triển của khoa học công nghệ và kinh tế xã hội, đời sống dân cư ngày càng tăng trong 

những năm gần đây đã tạo điều kiện phát triển trong lĩnh vực tiếp thị chính xác. Những lĩnh vực 

ứng dụng phổ biến nhất trong những năm gần đầy gồm có: (i) Thương mại điện tử, (ii) Thương mại 

nông sản, (iii) Lĩnh vực quảng cáo và (iv) Thương mại bất động sản. 

Thứ nhất: Ứng dụng tiếp thị chính xác trong lĩnh vực thương mại nông sản: trên cơ sở phân 

nhóm khách hàng dân số thành các nhóm khác nhau: (i) nhóm khách hàng cao tuổi, không tham gia 

lực lượng lao động và không rành về công nghệ, (ii) Nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi, vẫn 

còn tham gia được 1 phần trong lực lượng lao động và không rành về công nghệ, (iii) Nhóm khách 

hàng lao động di cư từ các tỉnh đến các trung tâm đô thị làm việc và (iv) Nhóm khách hàng có thu 

nhập cao, có mức sống cao hoặc nhóm khách hàng trẻ, có tri thức, rành công nghệ,…(YangBo, 

2020). Với đặc điểm sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm cần thiết cho cuộc sống, vì vậy, tùy theo 

nhóm khách hàng, công tác tiếp thị chính xác đúng đối tượng có vai trò rất quan trọng. Trong đó, 

đối với nhóm (i) và (ii), Yangbo cho rằng, thị trường nông sản tại Trung Quốc đã rất thành công 
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trong việc tổ chức các đội, nhóm bán hàng tiếp cận trực tiếp khách hàng 1:1 để bán hàng trực tiếp, 

nhóm (iii), các tiếp thị trực tiếp được thực hiện theo phương pháp tổ chức các buổi thông tin tuyên 

truyền cho tầng lớp lao động di cư tại địa bàn họ sinh sống. Với nhóm khách hàng (iv), thương mại 

điện tử phát huy tác dụng khá lớn. Sự phát triển công nghệ với dữ liệu lớn, khả năng phát hiện ra 

nhu cầu của khách hàng thông qua hành vi trực tiếp từng khách hàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh nông sản có thể tiếp thị trực tiếp và chính xác với nhu cầu của khách hàng. Tuy 

nhiên, YangBo cũng cho rằng, tính hiệu quả của việc trên, bên cạnh tiếp thị chính xác, các doanh 

nghiệp, các cơ sở kinh doanh còn phải dự trên giá trị cốt lõi trong quá trình kinh doanh là: Sản 

phẩm nông nghiệp phải là sản phẩm đạt chất lượng hoặc là sản phẩm có chất lượng cao và hệ thống 

giao thông, giao nhận phải hiệu quả. Như vậy, tiếp thị chính xác mới phát huy được vai trò và hình 

thành được mối quan hệ mục tiêu theo từng nhóm đối tượng khách hàng. Đặc biệt, với mặt hàng 

nông sản tươi sống, phương pháp tiếp thị chính xác càng phát huy hiệu quả  trong việc dần hình 

thành các mối quan hệ chặc chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và khách hàng.(Thôi Minh, 

2011). Nghiên cứu của (Diệp, 2012) cũng cho rằng, đối với mặt hàng nông sản tươi sống khi được 

thực hiện thông qua kênh tiếp thị chính xác giúp cho doanh nghiệp phục vụ thị trường mục tiêu tiếp 

thị tốt hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh nhiều hơn. 

Thứ hai: Ứng dụng tiếp thị chính xác trong lĩnh vực thương mại điện tử: Việc sử dụng tiếp thị 

chính xác trong lĩnh vực thương mại điện tử làm cho doanh nghiệp định vị thị trường chính xác 

hơn, các phương pháp pháp tiếp thị linh hoạt hơn và đa dạng hơn (Vĩ, 2014), mô hình tiếp thị chính 

xác đóng một vai trò quan trọng trong tiếp thị doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí, tiếp cận khách 

hàng chất lượng cao, tăng lòng trung thành của khách hàng và xây dựng nhận thức về thương hiệu 

của doanh nghiệp trong khách hàng (Vĩ, 2015). Theo nghiên cứu này, với sự phát triển không 

ngừng của thương mại điện tử, cuộc sống và thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng đã thay đổi 

mạnh, tiếp thị chính xác đã bắt đầu thay thế dần các phương pháp tiếp thị truyền thống trong tiếp thị 

hàng hóa của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp thông quan việc khai thác dữ liệu khách 

hàng để định vị chính xác thị trường mục tiêu, kết hợp với sử dụng các phương tiện công nghệ để 

tiếp thị đã được đúng, chính xác nhu cầu của khách hàng theo đúng nhu cầu của từng các nhân, để 

thiết kế và sản xuất các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để tăng tỷ lệ chốt đơn hàng và mang lại số 

lượng đơn hàng, giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời, với sự phát triển của 

công nghệ mạng, tiếp thị chính xác trong lĩnh vực này cũng ngày càng nhiều nghiên cứu cả chiều 

rộng và chiều sâu (Ri, Liyan, & Chun-young, 2011) và trong cả 2 lĩnh vực B2B và B2C. Trong thời 

điểm hiện nay, số lượng trang web thương mại điện tử B2C của Trung Quốc nói riêng và nhiều 

nước trên thế giới nói chung đang trong giai đoạn phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô, tạo 

nên sự cạnh tranh và thách thức lớn đối với phương thức tiếp thị truyền thống. Xu hướng thương 

mại điện tử phát triển mạnh cho thấy xu hướng tiếp thị đã dịch chuyển từ các phương pháp truyền 

thống dần sang những phương pháp chuyên sâu và chính xác hơn dựa trên cơ sở phân tích thông tin 

trực tiếp tiếp thu thập từ khách hàng để có thể đo lường và phân khúc chính xác thị trường mục tiêu. 

Trong lĩnh vực B2B, tiếp thị chính xác cũng phát huy được giá trị khá cao so với phương pháp tiếp 

thị truyền thống nhờ vào tính hiệu quả của việc tiếp cận đúng đối tượng và giảm chi phí trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh (Ri et al., 2011). 

Thứ ba: Ứng dụng tiếp thị chính xác trong lĩnh vực quảng cáo: Quan điểm của (Mai, 2017) 

cho rằng, con người đã bước vào kỷ nguyên dữ liệu lớn, người có dữ liệu, quản lý và khai thác được 

dữ liệu sẽ là những người có thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trong tương lai. Đồng 

thời, phương tiện tuyền thông trên hệ thống internet là một nền tảng quan trọng để thu thập, quản lý 
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và phân tích dữ liệu lớn, việc áp dụng dữ liệu lớn có thể được xem là cách thức tạo ra “lợi thế độc 

đáo” trong kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng quan điểm với (Mai, 2017), (Ying, 2018) cho rằng, 

với sự phát triển của thời đại, sự phổ biến của công nghệ internet, sự sử dụng rộng rãi các thiết bị 

đầu – cuối di động, hệ thống sản xuất thông tin thông minh, nhanh chóng, sự tăng trưởng nhanh 

chóng của dữ liệu,… đã dần hình thành thời đại kinh tế internet, dữ liệu lớn có dung lượng lớn, có 

thể phân thành nhiều loại có giá trị sử dụng cao,… tạo ra sựu ảnh hưởng lớn đối với phương phiện 

truyền thông truyền thống trong lĩnh vực quảng cáo. Từ đó, hình nên nên hệ thống truyền thông tiếp 

thị chính xác mới khác xa so với ngành truyền thông truyền thống. 

Thứ tư: Ứng dụng tiếp thị chính xác trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Bất động sản là 

một trong những lĩnh vực mang lại sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cho một số quốc gia, đóng 

góp nhiều vào GDP quốc gia hàng năm và có vai trò quan trọng trong kích thích nền kinh tế. Cùng 

với sự phát triển của internet, ngành bất động sản đã tích lũy được một lượng lớn dữ liệu khách 

hàng. Thông qua việc khai thác bộ dữ liệu lớn này, các doanh nghiệp có thể phân nhỏ thành các 

nhóm khách hàng mục tiêu và dự đoán được nhu cầu và khả năng tiếp cận  bất động sản của từng 

loại nhóm khách hàng. Trên cơ sở đó, ngành tiếp thị chính xác đến từng khách hàng mục tiêu đã 

phát huy được hiệu quả trong kỷ nguyên dữ liệu lớn (Huang & Mao, 2022). Trên cơ sở của dữ liệu 

lớn, việc tiếp thị chính xác có thể nắm bắt chính xác nhu cầu của khách hàng, lựa chọn phương tiện 

tiếp thị phù hợp cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đúng theo nhu cầu khách hàng (Meier, Pan, 

Zhuohong, Yingying, & Zuchang, 2019).  

Phương pháp triển khai tiếp thị chính xác. 

3.1. Phương pháp triển khai tiếp thị chính xác. 

Theo 4 hướng ứng dụng trên, có thể thấy tất cả điều có liên quan đến sự phát triển và tính ứng 

dụng của công nghệ thông tin, internet phát triển trong nền công nghệ 4.0. Đồng thời, qua các phân 

chia nhóm đối tượng dân số qua nghiên cứu của YangBo (2020)  đã phân chia các nhóm dân số 

thanh 4 nhóm đối tượng với những đặc điểm khác nhau về khả năng tạo ra thu nhập và khả năng sử 

dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet để phục vụ cho cuộc sống. Trong đó, mỗi nhóm dân số 

với các đặc điểm trên có thể sử dụng phương pháp tiếp thị chính xác khác nhau để thực hiện các 

chương trình tiếp thị chính xác cho phù hợp.  

Theo mức sống, mức thu nhập và khả năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet, có 

thể phân 4 nhóm khách hàng trên thành 2 nhóm chính: Nhóm thứ nhất: Nhóm có khả năng sử dụng 

công nghệ thông tin, sử dụng internet tốt, có thể tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử, 

đặc biệt, những khách hàng có thu nhập cao, có khả năng sử dụng thương mại điện tử có những đặc 

điểm rất rõ cho việc ứng dụng tiếp thị chính xác; Nhóm thứ hai: Không có khả năng tạo ra thu nhập 

hoặc có mức thu nhập thấp, khả năng sử dụng công nghệ thông tin hạn chế,.. 

Theo hai nhóm trên, các phương pháp tiếp thị chính xác được thực hiện khác nhau: Với nhóm 

thứ nhất, việc sử dụng tiếp thị chính xác bằng công nghệ hoặc thương mại điện tử không hiệu quả. 

Tiếp thị chính xác với nhóm này được thực hiện thông qua một số chương trình tiếp cận trực tiếp 

1:1 hoặc có thể thực hiện thông qua các buổi tiếp thị, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, dân cư, 

nhơi nhóm này sinh sống. Với nhóm thứ hai: có thể ứng dụng công nghệ thông tin, internet để thu 

thập dữ liệu hành vi người dùng, phân tích hành vi người dùng và phân khúc khách hàng thành các 

nhóm khách hàng mục tiêu, phù hợp với từng loại sản phẩm để triển khai từng chương trình tiếp thị 

chính xác, phù hợp với từng nhu cầu của từng khách hàng. 

3.2. Phương pháp phân tích ứng dụng triển khai tiếp thị chính xác. 
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Như được tổng quan tại mục cơ sở lý thuyết, tiếp thị chính xác dựa trên cơ sở của lý thuyết 

4C, lý thuyết phân khúc thị trường, chia thị trường thành các nhóm phân khúc khác nhau. Vì vậy, 

công cụ, phương pháp phân tích phù hợp để hỗ trợ cho tiếp thị chính xác tập trung chủ đạo trong 

các hướng như: tóm tắt phân loại dữ liệu hoặc phân tích cụm (k mean), xây dựng sơ đồ sự quan 

tâm, biểu đồ sở thích người dùng,…. 

Ứng với nhóm khách hàng có phần hạn chế trong việc sử dụng công nghệ, việc thu thập dữ 

liệu mẫu và triển khai phân tích tóm tắt, phân loại dữ liệu và phân tích cụm để phân thành các phân 

khúc khách hàng mục tiêu được xem là giải pháp phù hợp. 

Với nhóm khách hàng có khả năng dùng internet, thường xuyên làm việc và tương tác trên 

không gian mạng. Dưới sự phát triển của công nghệ thông tin và internet hiện nay, việc thu thập 

thông tin người dùng, thu thập hành vi của người trên không gian mạng được thực hiện khá thuận 

lợi thông qua các hình thức như: sử dụng mạng xã hội, các thẻ cá nhân, các hình thức theo dỏi, đăng 

ký các trang web, trang mạng được người tiêu dùng quan tâm, các chia sẽ của người tiêu dùng, các 

lược thích (like hoặc dislike) và các click chuột máy tính trên không gian mạng của người tiêu 

dùng….(Ding, Wu, & Li, 2022). Vì vậy, khả năng tạo lập những bộ dữ liệu lớn về khách hàng để 

phân tích, khai phá (data mining) để phân loại, phân khúc khách hàng nhằm đề xuất các giải pháp 

tiếp thị chính xác là khả thi. 

Trường hợp nghiên cứu của (Ding et al., 2022) lấy dữ liệu của  136.592 người dùng, sau khi 

sử dụng phần mềm Python để phân tích nguồn dữ liệu lớn này đã phân nhóm được đến từng khách 

hàng. Ví dụ, khách hàng A có 3 thẻ cá nhân gồm: Thời trang, bói toán và nhiếp ảnh. Sau khi phân 

tích toàn bộ hành vi của khách hàng A từ 1.355 thao tác của A cho thấy, 387 click chuột máy tính 

vào bói toán, 220 vào thời trang và 150 vào nhiếp ảnh. Từ các hành vi trên, các thuật toán trên phần 

mềm có thể dự đoán được sự quan tâm và sở thích của A. 

Kết quả trên cho thấy từ dữ liệu lớn (big data), trải qua quy trình xử lý dữ liệu kết hợp với quá 

trình tóm tắt dữ liệu, phương pháp phân tích cụm (k-mean), ta có thể phân tích và phát hiện và phân 

nhóm được sự quan tâm, sở thích, nhu cầu của người tiêu dùng và có thể truy vấn đến từng khách 

hàng riêng lẻ. Như kết qur nghiên cứu của Ding và các cộng sự (2022) như sau: 

Hình 1: Biểu đồ sự ví dụ phân nhóm sự quan tâm của người dùng được phân tích thông qua 

kỹ thuật Data mining từ big data 
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Nguồn: (Ding et al., 2022) 

Hình 2: Biểu đồ
1
 khám phá cộng đồng bằng phương pháp K-mean 

  

Nguồn: (Ding et al., 2022) 

3.3. Quy trình phân tích phân nhóm khách hàng mục tiêu 

Từ dữ liệu thu thập được hành vi của người dùng (dữ liệu thô được thu thập thông qua các 

lượng quan tâm - follow, lượt thích-like, lượt chia sẻ-share, các trang cá nhân-page,…. Dữ liệu trải 

qua quy trình xử lý để tạo ra dữ liệu phân theo nhóm khách hàng mục tiêu như sau: 

Quy trình có 2 nhóm công việc: Công việc thứ nhất thuộc nhóm thiết lập, công việc thứ hai 

tập trung vào phân tích và đưa ra kết quả. Trong công việc thiết lập được bắt đầu từ 2 hướng: 

Hướng thứ nhất, bắt nguồn từ dữ liệu khách quan (big data) thu thập được và hướng thứ hai xuất 

phát từ việc thiết lập của đơn vị phân tích, việc thiết lập có thể bắt nguồn từ cơ sở lý thuyết hoặc bắt 

nguồn từ phân tích hành vi của người tiêu dùng trên không gian mạng,…. Sau khi việc thiết lập đã 

                                                           
1
 Biểu đồ được xây dựng trên phần mềm GEPHI, chuyên trong lĩnh vực khám phá và trực quan hóa dữ liệu 
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hoàn thiện, dữ liệu đã được thu thập, quá trình phân tích được triển khai theo sơ đồ sau: 
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Hình 3:Quy trình phân tích nhóm khách hàng mục tiêu phục vụ tiếp thị chính xác 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

3. Kết luận về xu hướng và triển vọng của tiếp thị chính xác 

Sự xuất hiện của tiếp thị chính xác cùng với phát triển của kinh tế xã hội và khoa học công 

nghệ đã tạo nên sự thay đổi lớn trong phong cách, lối sống của người dân. Trong bối cảnh trên, tiếp 

thị chính xác đã xuất hiện và đáp ứng đúng với nhu cầu của người tiêu dùng, tiếp thị chính xác lấy 

nhu cầu của người tiêu dùng làm trung tâm. Vì vậy, doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay cần 

hướng đến những sản phẩm, dịch vụ và chọn giải pháp tiếp thị phù hợp, đúng thời gian, địa điểm, 

chính xác và hiệu quả để truyền đạt sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng mục tiêu, để đạt được lợi 

nhuận cao trong quá trình hoạt động.  

Từ quá trình tổng hợp về cơ sở lý thuyết về tiếp thị chính xác, các xu hướng ứng dụng và 

phương pháp, công cụ để triển khai tiếp thị chính xác trên cho thấy một số vấn đề sau: 

Thứ nhất: Tiếp thị chính xác là xu hướng hướng đến của tiếp thị hiện nay và tương lai; 

Thứ hai: Các hướng ứng dụng lớn và hiệu quả tập trung trong các lĩnh vực: thương mại điện 

tử, thương mại nông sản, đặc biệt là nông sản tươi – sống, trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo và 

trong lĩnh vực bất động sản,… ngoài ra, một số lĩnh vực khác cũng đang bắt đầu ứng dụng mạnh 

trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế,…. 
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Thứ ba: Xu hướng nghiên cứu: tập trung vào công nghệ thu thập dữ liệu lớn gắn với các 

nghiên cứu phân tích, đo lường dữ liệu lớn. Trong tiếp thị chính xác có đặc điểm là khả năng phân 

loại và đo lường các đối tượng hệ hiệu quả dựa trên dữ liệu lớn, từ đó tạo nên độ tin cậy cao, cho 

phép doanh nghiệp tạo độ tin tưởng để ra những quyết định đầu tư nhanh chóng. Riêng đối với 

nhóm khách hàng có những hạn chế trong việc sử dụng công nghệ internet, có thể sử dụng các 

phương pháp tiếp thị chính xác mang tính truyền thống như: trực tiếp gặp gỡ khách hàng 1:1 hoặc 

tiếp thị theo nhóm,… 

Thứ tư: Phương pháp phân tích dữ liệu đối với dữ liệu lớn hiện đang tập trung vào những kỹ 

thuật mang tính thống kê mô tả (tóm tắt, mô tả dữ liệu, phân tích nhóm, phân tích cụm) và chưa đi 

sâu vào những kỹ thuật phân tích các mối quan hệ. Vì vậy, chưa đi sâu và phát hiện được những 

mối quan hệ giữa các đối tượng thuộc chủ đề nghiên cứu. Công nghệ hiện nay cho phép thu thập 

được dữ liệu lớn, nhưng chỉ là lớn so với truyền thống, chưa được xem là dữ liệu toàn bộ. Vì vậy, 

với quy mô trên, cũng chỉ được xem là dữ liệu mẫu. Vì vậy, bên cạnh các phương pháp phân tích dữ 

liệu mang tính mô tả, cần phải tiếp tục cập nhật thêm các phương pháp kiểm định mối quan hệ tác 

động giữa các đối tượng nghiên cứu với nhau. 

Thứ năm: Tiếp thị chính xác đã được ứng dụng trong vài năm trở lại đây dựa trên sự thay đổi 

lớn từ công nghệ thông tin, internet và sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các nghiên cứu về 

lĩnh vực này đang còn tảng mạng, chưa mang tính hệ thống. Vì vậy, tiếp thị chính xác còn nhiều 

khoản trống cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai. 
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PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾN TRÌNH DỊCH VỤ  

VỚI VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA CHẤT LƯỢNG  

DỊCH VỤ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 

Vương Khánh Tuấn
1
 

Tóm tắt 

Thị trường bán lẻ ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt 

Nam đặt biệt là ở thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra 

đối với các nhà bán lẻ trong nước là làm thế nào để cạnh tranh với các doanh nghiệp bán lẻ thời 

trang nước ngoài và xây dựng được thương hiệu và và phát triển bền vững. Do vậy, tác giả trình bày 

tiến trình dịch vụ và với vai trò trung gian của chất lượng dịch vụ đối tài sản thương hiệu cho hệ 

thống thương hiệu thời trang của thương hiệu Việt Tiến tại chuổi cửa hàng tại TP.HCM. Mục tiêu 

cốt lõi của bài phân tích này là đề xuất mô hình chất lượng dịch vụ đối với tài sản thương hiệu và 

xây dựng các thang đo thành phần cho mô hình này. Kết quả phân tích tổng hợp từ thực tế và lý 

thuyết, tác giả đề xuất các thành phần của mô hình gồm có: (1) cơ sở vật chất, (2) Nhân viên phục 

vụ, (3) môi trường dịch vụ, (4) sự tương tác khách hàng và với vai trò trung gian của (5) chất lượng 

dịch vụ sẽ tác động đến (6) tài sản thương hiệu của hệ thống bán lẻ của chuổi cửa hàng thời trang 

Việt Tiến tại TP.HCM. Tác giả đề xuất các nhà quản lý lĩnh vực này và các học giả sẽ tham khảo, 

ứng dụng và cải tiến mô hình này để nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng khi mua sắm tại 

chuổi cửa hàng Việt Tiến.  Bên cạnh đó, dựa trên nghiên cứu này, các nghiên cứu tương lai có thể 

mở rộng lý thuyết dịch vụ bằng cách kiểm tra mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng trong 

môi trường bán lẻ thực tế trong việc cải thiện sự hài lòng đối với khách hàng và cải thiện tài sản 

thương hiệu đối với các doanh nghiệp bán lẻ. 

Từ khóa: bán lẻ, chất lượng dịch vụ, tài sản thương hiệu. 

1. GIỚI THIỆU 

Theo Wei, (2022), trong thời đại cạnh tranh này, xây dựng thương hiệu là vấn đề tiếp thị thiết 

yếu để các tổ chức cạnh tranh trong thị trường năng động ngày nay. Trong kỷ nguyên cạnh tranh 

ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành với nhau, thương hiệu đã trở thành một trong 

những tài sản vô hình có giá trị đối với hầu hết các doanh nghiệp . Sự phát triển kinh doanh ngày 

nay đã được tô điểm bởi các cuộc cạnh tranh khác nhau trong tất cả các lĩnh vực (Ilyas & Mustafa, 

2022). Bên cạnh đó, tài sản thương hiệu là một tài sản vô cùng quan trọng bởi vì nó là tài sản liên 

quan đến các mối quan hệ dịch vụ và tác động đến phát triển, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách 

hàng không những đối với doanh nghiệp lớn mà còn rất quan trọng đối với những doanh nghiệp vừa 

và nhỏ đối với loại hình doanh nghiệp bán lẻ thời trang tại Việt Nam.  

Do tính chất cạnh tranh ngày càng tăng của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ 

phải tìm ra những cách mới để mang lại giá trị cho khách hàng của họ (Ostrom và các cộng sự 

2015). Chất lượng dịch vụ bao gồm sự khác biệt hiện có giữa kỳ vọng và cảm nhận của khách hàng 

về dịch vụ nhận được (Esmaeilpour và các cộng sự, 2016). Thực tế, nhiều học giả đã lập luận rằng 

sự phát triển của mối quan hệ với khách hàng sẽ tác động tích cực đến tài sản thương hiệu theo 

                                                           
1
 TS., giảng viên, Khoa Marketing – KDQT, Trường Đại học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, 
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hướng là một khía cạnh quan trọng của chiến lược cung cấp dịch vụ để duy trì mối quan hệ lâu dài 

với khách hàng. Do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, việc tạo 

ra các thương hiệu mạnh có tầm quan trọng rất lớn không những đối với ngành bán lẻ mà cả với các 

ngành bán lẻ khác. Một trong những yếu tố chính giúp tạo nên thương hiệu mạnh chính là sự đầu tư 

và nâng cao chất lượng dịch vụ (Esmaeilpour và các cộng sự, 2016). Do vậy, cạnh tranh nâng cao 

chất lượng dịch vụ được đặt ra như một vấn đề chiến lược quan trọng đối với các tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ. 

Ngoài ra, bán lẻ là một ngành kinh doanh đặc thù của loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ vì nó 

là hỗn hợp giữa sản phẩm và dịch vụ. Kết quả nghiên cứu bởi Çetinsöz, (2019) chỉ ra rằng, môi 

trường vật chất có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành. Nhận 

thức về chất lượng dịch vụ tiếp tục trong quá trình hình thành một hình ảnh về doanh nghiệp 

(Wijaya và các cộng sự, 2020). Các doanh nghiệp chắc chắn hy vọng rằng bằng cách cung cấp dịch 

vụ tốt, nó sẽ kéo theo sự gia tăng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp. Từ đó, người tiêu dùng đánh 

giá có thể cung cấp một phản ứng tích cực cho họ và sau đó sẽ thu hút khách hàng tiềm năng để có 

thể dùng thử hoặc mua sản phẩm của doanh nghiệp (Wijaya và các cộng sự, 2020). Do đó, môi 

trường vật chất đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.  

Ngoài ra, khi các doanh nghiệp nước ngoài xâm nhập và đầu tư ở Việt Nam trong quá trình 

hội nhập, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn dịch vụ mà họ thích nhất. 

Do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, việc tạo ra các thương 

hiệu mạnh có tầm quan trọng rất lớn trong các ngành này. Một trong những yếu tố chính giúp tạo 

nên thương hiệu mạnh chính là sự đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ (Esmaeilpour và các cộng 

sự, 2016). Việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp phải được làm phong phú thêm bằng những trải 

nghiệm giúp nâng cao giá trị thương hiệu và nuôi dưỡng việc xây dựng danh tiếng vững chắc của 

doanh nghiệp và là chất xúc tác cho sự tương tác của khách hàng (Cambra-Fierro và các cộng sự, 

2021). Do đó, xây dựng tài sản thương hiệu dựa trên mối quan hệ với khách hàng trong ngành dịch 

vụ đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ thời trang tại Việt Nam 

có cần phải cân nhắc và chú trọng. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa khách hàng và các tiến trình dịch 

vụ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc quản trị thương hiệu là một câu hỏi lớn mà các nhà cung cấp 

dịch vụ nói chung và ngành bán lẻ nói riêng cần phải đi tìm câu trả lời. Vì thế, tác giả đã tiến hành 

nghiên cứu vai trò của tiến trình cung cấp dịch vụ với vai trò trung gian của chất lượng dịch vụ đối 

với việc nâng cao tài sản thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Tiến tại TP.HCM. Bên cạnh đó, tác 

giả cũng đề xuất mô hình nghiên cứu và xây dựng các thang đo thành phần nhằm bổ sung cơ sở cho 

việc nghiên cứu mô hình nâng cao chất lượng thương hiệu và cải thiện tài sản thương hiệu đối với 

các loại hình bán lẻ của thương hiệu thời trang tại Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Tài sản thương hiệu 

Nghiên cứu của Wang và cộng sự (2009) thừa nhận rằng tài sản thương hiệu bao gồm hai yếu 

tố là lòng trung thành và liên tưởng thương hiệu. Do đó, có thể chấp nhận rằng có mối quan hệ tích 

cực giữa sự hài lòng và lòng trung thành (hay giữa chất lượng mối quan hệ với tài sản thương 

hiệu.). Theo Esmaeilpour và cộng sự (2016), tài sản thương hiệu là một giá trị được tạo ra bằng 

cách tăng hiệu quả của các hoạt động tiếp thị, tạo ra mức độ ưa thích thương hiệu cao hơn, ý định 

mua mong muốn và tăng thị phần của một doanh nghiệp. Chất lượng dịch vụ có thể được coi là 

khoảng cách giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ cảm nhận thực tế (Al-Ababneh, 2017). Do vậy, tài 

sản thương hiệu quyết định đến sự ưu thích và trung thành của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ 
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nào đó. 

Bên cạnh đó, Tài sản thương hiệu có quan điểm, nhưng quan điểm được cung cấp bởi Aaker 

(1991) và Keller (1993) hiện đang được chấp nhận nhiều nhất (Yuanwei & Lertbuasin, 2018).  Theo 

tác giả Aaker (1991) định nghĩa tài sản thương hiệu là một tập hợp các tài sản và nợ phải trả của 

thương hiệu liên kết với một thương hiệu, tên và biểu tượng của nó, mà cộng hoặc trừ từ giá trị 

được cung cấp bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp và/hoặc cho doanh nghiệp đó 

khách hàng. Keller (1993) biểu thị tài sản thương hiệu là tác động khác biệt của kiến thức thương 

hiệu đối với phản ứng của người tiêu dùng đối với hoạt động tiếp thị của thương hiệu. Năm loại tài 

sản sau đây làm cơ sở tài sản thương hiệu: chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, liên tưởng 

thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu và các yếu tố khác tài sản sở hữu.  

Theo Yuanwei & Lertbuasin, (2018), chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định của khách hàng 

hài lòng vì dịch vụ và sản phẩm tốt thì chất lượng sẽ tạo nên sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh 

đó, bốn khía cạnh của tài sản thương hiệu được cung cấp bởi Aaker (1991) như sau: chất lượng cảm 

nhận, nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu. Tuy nhiên, 

nghiên cứu của Prus và Brandt (1995) cho rằng lòng trung thành của khách hàng có liên quan với 

việc duy trì một mối quan hệ lâu dài với một thương hiệu hay một tổ chức. Do vậy, chất lượng dịch 

vụ hình thành nên sự hài lòng của khách hàng và đóng góp cho sự phát triển tài sản thương hiệu. 

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu được thực hiện bởi Nyadzayo & Khajehzadeh (2016); Heri 

(2017) và Wijaya & các cộng sự, (2020), cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa chất lượng dịch vụ 

và hình ảnh thương hiệu. Trong khi đó, tài sản thương hiệu mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và 

truyền cảm hứng cho khách hàng khi họ mua hàng. Tài sản thương hiệu có thể được nhìn nhận từ 

góc độ tài chính hoặc khách hàng, trong khi nó là một giá trị tài chính của một thương hiệu (Khan 

& cộng sự, 2022). Do vậy, việc tạo ra sự hài lòng của khách hàng có thể cung cấp một số lợi ích, 

chẳng hạn như mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng trở nên nhiều hơn hài hòa, cung cấp 

một nền tảng tốt để lặp lại mua hàng và tạo ra lòng trung thành của khách hàng, và từ đó tạo ra các 

khuyến nghị truyền miệng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp (Nuridin, 2018). Ngoài ra, sự hài 

lòng của một khách hàng với một thương hiệu cụ thể thường dẫn đến mua lại của chính nhãn hiệu 

đó trong tương lai.  

Ngoài ra, khi khách hàng được hài lòng về các dịch vụ, hình ảnh tích cực của các thương hiệu 

dịch vụ sẽ được duy trì trong tâm trí của khách hàng (Keller, 1993). Trong khi đó, liên tưởng 

thương hiệu nghĩa là liên tưởng của khách hàng đến một hay một số đặc trưng của của sản 

phẩm/thương hiệu hoặc các đối tượng liên quan tới thương hiệu. (Wang và cộng sự, 2009). Khi 

khách hàng tin cậy và hài lòng về dịch vụ, thì họ sẽ dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh thương hiệu. 

Tài sản thương hiệu, thường được xem xét là sự khác biệt trong hình ảnh thương hiệu tích cực và 

lòng trung thành của một thương hiệu so với thương hiệu đó của một thương hiệu ít được biết đến 

hơn, thường được cho là do các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện để quảng bá thương hiệu và 

truyền đạt giá trị hoặc lợi ích của nó (Lax, 2017); Yuanwei & Lertbuasin, 2018). Do vậy, tài sản 

thương hiệu có giá trị đối với sự cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ, nó giúp 

khách hàng tin tưởng và trung thành với thương hiệu và truyền cảm hứng với người thân, bạn bè về 

một thương hiệu nào đó mà họ yêu thích và tin dùng. 

2.2. Các thành phần của tiến trình vụ khách hàng và mối quan hệ với tài sản thương 

hiệu: 

Các tương tác dịch vụ trong bất kỳ lĩnh vực nào đều hướng tới kết quả, đó có thể là lợi nhuận 

cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc sự thỏa mãn và trung thành đối với khách hàng. Các doanh nghiệp 
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phải chú ý đến tất cả các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh trong suốt mối 

quan hệ với khách hàng (Cambra-Fierro và các cộng sự, 2021). Tuy nhiên, những kết quả như vậy 

để đạt được kết quả hài hòa giữa doanh nghiệp và khách hàng thì thực sự là một thách thức. Ở đây, 

sự hài hòa có nghĩa là kết quả xuất hiện trong tương tác dịch vụ nên được cả nhà cung cấp và người 

tiêu dùng coi là có giá trị như nhau.  

Ngoài ra, từ quan điểm quản lý trải nghiệm, việc trau dồi các đề xuất làm phong phú thêm 

hành trình của khách hàng và thu hút người tiêu dùng trước, trong và sau khi mua hàng là điều cần 

thiết để tạo ra những trải nghiệm thú vị (Hernández-Ortega và Franco, 2019). Do vậy, doanh nghiệp 

cần phải xây dựng quá trình phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và có chiến lược để phục 

vụ khách hàng là cần thiết để nâng cao sự hài lòng và xây dựng hình ảnh thương hiệu trong tâm trí 

khách hàng. 

Bên cạnh đó, xét về các nghiên cứu liên quan của những năm về trước thì Kim & các cộng sự 

(2009), cho rằng rằng môi trường dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và Lin & 

Liang (2011) thấy rằng, môi trường vật chất ảnh hưởng đến cả cảm xúc và sự hài lòng của khách 

hàng. Mặc dù không được xem xét rộng rãi, nhưng tác động của môi trường dịch vụ đối với nhân 

viên cũng đã được chứng minh trong nghiên cứu, cả về tiếp thị (Parish và cộng sự, 2008) và trong 

các lĩnh vực khác liên quan như (Ilozor và Ilozor, 2006; Lin và cộng sự, 2008).  Bên cạnh đó, theo 

Fitzsimmons (2010), mô hình tương tác dịch vụ gồm 3 thành phần tổ chức dịch vụ (service 

organization), nhân viên phục vụ (contact personnel) và khách hàng (customer). Tuy nhiên, các các 

giả này thiếu sự đề cập đến cơ sở vật chất là điều kiện cần thiết để hình thành nên chất lượng dịch 

vụ. Trong khi đó, các nghiên cứu đã được thực hiện về tầm quan trọng của môi trường vật chất 

(Çetinsöz, 2019, Tuzunkan & Albayrak, 2016; Han & Ryu, 2009; Bitner, 1992). Do vậy, cần đề cập 

thêm nhân tố về cơ sở vật chất đối với tiến trình phục vụ khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu 

của dịch vụ. Một quá trình tương tác dịch vụ tạo được sự hài lòng và hiệu quả nên cân bằng giữa 

kiểm soát của cả doanh nghiệp với đối tượng tham gia và khách hàng trong quá trình tương tác dịch 

vụ.  

2.2.1 Vai trò của cơ sở vật chất đối với việc hàng đối với việc gia tăng chất lượng dịch vụ. 

Người tiêu dùng có thể dựa vào môi trường vật lý như một chỉ số cụ thể để đánh giá các vấn 

đề của việc cung cấp dịch vụ trong ngành dịch vụ (Çetinsöz, 2019). Các nghiên cứu đã được thực 

hiện về tầm quan trọng của môi trường vật chất như (Tuzunkan & Albayrak, 2016) với các khía 

cạnh của nó (Ayazlar & Gün, 2017) tác động của nó đối với sự hài lòng khách hàng (Cristo, 

Saerang, & Worang, 2017). Vật chất hữu hình tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cung cấp dịch 

vụ bằng cách cung cấp thông tin, cơ sở vật chất thuận lợi cho quá trình mua hàng và quản lý người 

tiêu dùng. Do vậy, cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên chất lượng dịch 

vụ của doanh nghiệp. 

Kotler (1973) cho rằng, bầu không khí có thể tạo ra những hiệu ứng cảm xúc nhất định giữa 

những người mua nhằm tăng khả năng mua hàng. Bên cạnh đó, Bitner (1992) đã định nghĩa môi 

trường vật lý là các đối tượng và các yếu tố vật chất do doanh nghiệp kiểm soát có thể ảnh hưởng 

đến nhân viên và khách hàng. Môi trường vật chất cũng dẫn đến sự hài lòng của khách hàng (Seo, 

Kim, & Choi, 2015). Từ đó cho thấy rằng, cơ sở vật chất tác động đến sự hài lòng của khách hàng 

và có thể gia tăng giá trị thương hiệu của dịch vụ doanh nghiệp. 

Hơn nữa, Bitner (1992) cho rằng môi trường vật chất không chỉ ảnh hưởng đến quyết định 

trước khi mua của khách hàng mà còn đánh giá chất lượng sau khi mua và sự hài lòng về hàng hóa 

và dịch vụ liên quan. Bitner (1992) đã tách ra các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến năm giác 
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quan cơ bản của con người như đầu tiên ấn tượng về môi trường của một khu vực dịch vụ như tác 

phẩm nghệ thuật, biểu tượng và kích thước biển báo, nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, nhạc nền, cách 

bố trí nội thất văn phòng, nhà cung cấp, thiết bị, khu vực dịch vụ và hành lang, không gian liên kết 

và sắp xếp (không gian/chức năng). Do vậy, môi trường và cơ sở vật chất làm cho dịch vụ trở nên 

hữu hình hơn, liên kết dịch vụ với một đối tượng hữu hình mà khách hàng dễ dàng cảm nhận hơn, 

tạo ra một môi trường lý tưởng, ảnh hưởng đến việc hình thành hình ảnh và bầu không khí thỏa mái 

với khách hàng. Do vậy, từ phân tích trên và thực tế cho thấy giả thuyết: 

H1: Có mối quan hệ tích cực giữa cơ sở vật chất và việc nâng cao chất lượng phục vụ. 

2.2.2. Vai trò của nhân viên phục vụ đối với việc hàng đối với việc gia tăng chất lượng dịch 

vụ. 

Nhân viên phục vụ có kỹ năng tốt thì sẽ có nhiều khả năng được khách hàng tôn trọng và tin 

cậy vào dịch vụ mà nhà doanh nghiệp cung cấp. Theo Cambra-Fierro và các cộng sự, (2021), khi 

các trải nghiệm được cung cấp và quản lý phù hợp, các doanh nghiệp sẽ có thể vừa tăng cường sự 

hài lòng của khách hàng, vừa xây dựng và củng cố vị thế thị trường dựa trên danh tiếng vững chắc. 

Do vậy, khi khách hàng cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi của nhân viên phục vụ, mối quan hệ 

giữa khách hàng và nhân viên sẽ tốt hơn, và sự hài lòng sẽ được nâng lên. Do đó, đội ngũ nhân viên 

được đào tạo tốt, theo cảm nhận của khách hàng, có thể có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng mối 

quan hệ cũng như tài sản thương hiệu (Wang và cộng sự, 2009). Ngoài kỹ năng, thì sự gần gũi, thân 

thiện của nhân viên là việc cần thiết cho một quá trình dịch vụ tốt. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ đang 

tìm cách xây dựng sự gần gũi, thân thiện với khách hàng nhằm giảm khoảng cách vô hình giữa các 

cá nhân trong mối quan hệ (Aron và Fraley, 1999). Vì thế, tác giả cho rằng thái độ của nhân viên 

dịch vụ tạo được sự gần gũi, thân thiện là một biến quan trọng để kiểm tra trong mô hình tài sản 

thương hiệu dựa trên mối quan hệ khách hàng.  

Theo Cambra-Fierro và các cộng sự, (2021), từ quan điểm quản lý trải nghiệm, việc xây dựng 

các đề xuất làm phong phú thêm hành trình của khách hàng và thu hút người tiêu dùng trước, trong 

và sau khi mua hàng là điều cần thiết để tạo ra những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó, làm sao để từ 

các dịch vụ cung cấp có thể xây dựng được lòng tin cao với khách hàng đó chính là thách thức đối 

với những nhà cung cấp dịch vụ nói chung và các siêu thị bán lẻ nói riêng. Điều này đòi hỏi họ phải 

tìm cách để khách hàng yên tâm với dịch vụ mà mình cung cấp cũng như giảm rủi ro tới mức thấp 

nhất. Vì vậy, nhân viên cần khuyến khích khách hàng chia sẻ các thông tin về bản thân mình, như 

vậy nhân viên sẽ hiểu rõ hơn về khách hàng để có những phản ứng khác nhau trong từng trường 

hợp cụ thể. Điều này nghĩa là khách hàng sẽ chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm của mình trong quá trình 

sử dụng dịch vụ. Việc chia sẻ thông tin với nhau là phương pháp hiệu quả xây dựng được chất 

lượng mối quan hệ, và sau đó sẽ xây dựng được tài sản thương hiệu. Để mối quan hệ tạo được lợi 

ích, thì nhà cung cấp dịch vụ phải có một đội ngũ nhân viên sẵn sàng chia sẻ với khách hàng. Từ 

phân tích tổng hợp và các thực tế, tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu: 

 H2: Có mối quan hệ tích cực giữa nhân viên phục vụ đối với việc gia tăng chất lượng dịch 

vụ. 

2.2.3 Vai trò của môi trường dịch vụ đối với việc hàng đối với việc gia tăng chất lượng dịch 

vụ. 

Môi trường dịch vụ là tổng hoà các yếu tố điều kiện môi trường xung quanh, bố trí không gian 

và chức năng, các biểu tượng, dấu hiệu. Môi trường dịch vụ bao gồm tất cả các yếu tố khách quan 

mà nhà cung cấp dịch vụ có thể kiểm soát được để tăng được sự nhận thức của nhân viên cũng như 
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khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các khái niệm về môi trường dịch vụ để nâng cao 

các dịch vụ của họ, vì tuỳ môi trường vật chất xung quanh sẽ hình thành cảm xúc phù hợp và có thể 

nâng cao chất lượng dịch vụ (Bitner, 1992). Môi trường dịch vụ là một thành phần liên quan đến 

các giác quan của con người. Những điều kiện môi trường ảnh hưởng đến cảm xúc hạnh phúc, nhận 

thức và thái độ của khách hàng.  

Môi trường dịch vụ tốt là điều quan trọng để đạt được kỳ vọng trong dịch vụ. Vì vậy, khách 

hàng thường xuyên đánh giá sự hài lòng của dịch vụ dựa trên môi trường dịch vụ. Khách hàng đánh 

giá chất lượng dịch vụ cao hơn nếu hàng hoá được trưng bày hoặc các dịch vụ được cung cấp trong 

một môi trường xung quanh có thể truyền đạt một hình ảnh uy tín và chuyên nghiệp (Sherman và 

cộng sự, 1997). Thách thức của việc cung cấp một môi trường dịch vụ tốt ở cửa hàng là hệ thống 

nhạc, hương thơm, màu sắc và các dấu hiệu đặc biệt khác để thu hút khách hàng. Nhiều nghiên cứu 

cho thấy việc xây dựng môi trường dịch vụ thân thiện, gần gũi làm tăng mức độ hài lòng, sau đó 

khách hàng cảm nhận được chất lượng cao hơn, tin tưởng hơn vào nhà cung cấp dịch vụ (Hoffman 

và cộng sự, 2002) và tạo ra sự liên kết với thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Do vậy, từ thực tế 

và các phân tích trên, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H3: Có mối quan hệ tích cực giữa môi trường dịch vụ với việc gia tăng chất lượng dịch vụ. 

2.2.4 Vai trò của tương tác khách hàng đối với việc hàng đối với việc gia tăng chất lượng 

dịch vụ. 

Các yếu tố như tài sản thương hiệu và danh tiếng của doanh nghiệp đóng vai trò là tín hiệu hỗ 

trợ quá trình ra quyết định của người tiêu dùng (Tournois 2015). Tương tác khách hàng chính là 

tương tác của khách hàng với những người khác cùng tham gia vào quá trình dịch vụ. Nghiên cứu 

của Prus và Brandt (1995) cho rằng lòng trung thành của khách hàng có liên quan với việc duy trì 

một mối quan hệ lâu dài với một thương hiệu hay một tổ chức. Theo Cambra-Fierro và các cộng sự, 

(2021), khách hàng liên quan đến mức độ liên kết và cam kết cao trong việc củng cố các mối quan 

hệ vượt ra ngoài phạm vi giao dịch đơn thuần. Do đó, sự tương tác trở thành chất xúc tác cho các 

mối quan hệ bền vững lâu dài liên quan đến việc mua lặp lại và các hành vi có giá trị cao khác như 

đăng 'thích', đánh giá trực tuyến và đồng sáng tạo sản phẩm và dịch vụ. Tương tác khách hàng đề 

cập đến việc trao đổi kinh nghiệm tiêu dùng, kiến thức sản phẩm, và thông tin thị trường có thể 

được truyền đạt trực tiếp bởi những khách hàng với nhau, điều này làm phát triển mối quan hệ giữa 

các khách hàng với nhau.  

Hơn nữa, theo Cambra-Fierro và các cộng sự, (2021), những khách hàng tương tác thành công 

có nhiều khả năng mua lại hơn, giới thiệu thương hiệu và đồng sáng tạo, trong số các hiệu ứng 

khác. Trong một hệ thống tương tác, bất kỳ khách hàng có thể thay đổi người khác hoặc bị thay đổi 

bởi những người khác bất cứ lúc nào. Do đó, quá trình tương tác là một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến mức độ hài lòng (Solomon và cộng sự, 1985). Mặc khác, nó còn có ảnh hưởng đến tài 

sản thương hiệu từ tác động trong việc chia sẻ thông tin lẫn nhau của người tiêu dùng. Do vậy, tất 

cả các tương tác giữa dịch vụ doanh nghiệp với khách hàng và các điểm tiếp xúc với khách hàng 

đều là cơ hội để nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng danh tiếng và tăng cường kết nối với khách 

hàng. Do vậy, từ thực tế và các phân tích trên, tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 
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H4: Có mối quan hệ tích cực giữa tương tác khách hàng với việc gia tăng chất lượng dịch vụ. 

2.2.5.Vai trò của chất lượng dịch vụ đối với việc nâng cao tài sản thương hiệu  

Gefan (2002) định nghĩa chất lượng dịch vụ là sự so sánh chủ quan mà khách hàng thực hiện 

giữa chất lượng dịch vụ mà họ mong muốn nhận được và những gì họ thực sự đạt được. 

Parasuraman (1990) tin rằng chất lượng dịch vụ bao gồm sự khác biệt hiện có giữa kỳ vọng và nhận 

thức của khách hàng về dịch vụ nhận được. Nghiên cứu của Crosby và cộng sự (1990) cho rằng 

chất lượng mối quan hệ bao gồm hai thành phần là sự tin tưởng và hài lòng. Sự tin tưởng là lòng tin 

rằng mối quan hệ với giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và nhất quán. Chất 

lượng dịch vụ có thể được coi là khoảng cách giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ cảm nhận thực tế 

(Al-Ababneh, 2017). Do vậy, nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ nâng cao được sự hài lòng và gia tăng 

giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định của khách hàng hài lòng vì dịch vụ và sản phẩm tốt 

chất lượng sẽ tạo nên sự hài lòng của khách hàng (Yuanwei & Lertbuasin, 2018). Trong tổ chức 

kinh doanh, môi trường xung quanh, không gian sắp xếp, ký hiệu, nhân viên liên lạc và vấn đề giải 

quyết … là các kích thước có điều kiện tiến hành dịch vụ của doanh nghiệp (Vuong, & Rajagopal, 

2017). Khi khách hàng cảm nhận được chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, họ sẽ giới thiệu cho người 

thân hoặc bạn bè của họ để mua thương hiệu đó. Do đó, các mối quan hệ giữa tổ chức dịch vụ và 

khách hàng là rất quan trọng (Vuong, & Rajagopal, 2017). Vì thế, Sự hài lòng đánh giá được sự tích 

luỹ kinh nghiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng. Do vậy, Chất lượng dịch vụ sẽ 

ảnh hưởng đến sự thỏa mãn khách hàng và quyết định họ sẽ quay lại mua hàng.  

Theo Cambra-Fierro & các cộng sự, (2021), tài sản thương hiệu thể hiện tính hữu ích hoặc giá 

trị gia tăng mà thương hiệu mang lại cho một sản phẩm hoặc dịch vụ—do đó trở thành một tài sản 

củng cố những lợi ích hữu hình và có thể đo lường được, đồng thời góp phần gia tăng sự khác biệt 

về kiến thức/giá trị cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Bên cạnh đó, theo Esmaeilpour & cộng sự 

(2016) đề cập đến các thành phần của chất lượng dịch vụ bao gồm các yếu tố hữu hình (trang thiết 

bị và cơ sở vật chất), chất lượng của nhân viên và chất lượng của hiệu suất. Họ chỉ ra rằng các khía 

cạnh của chất lượng dịch vụ có tác động tích cực và đáng kể đến sự đảm bảo, hài lòng và lòng trung 

thành của khách hàng. Do vậy, Sự tin tưởng và sự hài lòng là những yếu tố mà khách hàng có thể 

tham khảo khi họ so sánh kinh nghiệm với kỳ vọng trước khi sử dụng dịch vụ. Các nhà cung cấp 

dịch vụ đề xuất các tổ chức dịch vụ để thay đổi dịch vụ của họ như là môi trường vật chất bao 

quanh có thể cấu trúc phù hợp cảm nhận và nâng cao chất lượng dịch vụ (Vuong, & Rajagopal, 

2017). Do vậy, chất lượng dịch vụ tốt có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự tin cậy của 

thương hiệu và đóng góp vào việc gia tăng tài sản thương hiệu của doanh nghiệp. Từ thực tế và 

phân tích trên, tác giả đề xuất giả thuyết: 

  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

205 

H5: Có mối quan hệ tích cực giữa chất lượng dịch vụ trong việc nâng cao tài sản thương hiệu 

cho doanh nghiệp. 

2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1: Có mối quan hệ tích cực giữa cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ 

H2: Có mối quan hệ tích cực giữa nhân viên phục vụ và chất lượng dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

H3: Có mối quan hệ tích cực giữa môi trường dịch vụ và chất lượng dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

H4: Có mối quan hệ tích cực giữa tương tác khách hàng và chất lượng dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

H5: Có mối quan hệ tích cực giữa chất lượng dịch vụ với tài sản thương hiệu của doanh 

nghiệp. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này được thực hiện qua các giai đoạn:  

(1) Xây dựng thang đo sơ bộ của các thành phần đo lường dựa trên các nghiên cứu có liên 

quan. Kết quả xây dựng được 6 thành phần đo lường với 29 biến đo lường. 

 (2) Nghiên cứu định tính: tác giả sẽ sử dụng kỹ thuật phỏng vấn chuyên sâu với các đối tượng 

đã mua khoảng trên 5 lần cho bản thân hoặc gia đình đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ của thương 

hiệu Việt Tiến trên địa bàn TP.HCM. Tác giả chọn mẫu phỏng vấn theo phương pháp thuận tiện, 

cho đến khi không tìm thấy sự khác biệt trong những góp ý của khách hàng, kết quả là có 5 khách 

hàng thường xuyên mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ của thương hiệu Việt Tiến được phỏng vấn. 

Nghiên cứu định tính đã giúp hiệu chỉnh các từ ngữ trong các phát biểu để gần gũi, dễ hiểu hơn và 

có tầm và ý nghĩa nghiên cứu. Tác giả mời phỏng vấn để góp ý về thang đo và các thành phần quan 

trọng trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và đối tượng phỏng vấn được giữ kín và không chia sẽ 

thông tin về đời tư. Bảng tóm tắt mẫu chọn khách hàng phỏng vấn để xây dựng thang đo được trình 

Cơ sở vật chất 

Nhân viên phục vụ 

Môi trường vật chất 

Tương tác khách hàng 

Chất lượng dịch vụ 
Tài sản 

thương hiệu 

H1 

H2 

H3 

H4 

5 
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bày như sau: 

Bảng 01. Tóm tắt mẫu phỏng vấn chuyên sâu: 

STT 
Đối tượng 

phỏng vấn 

Khoảng số lần 

mua hàng 

Giới 

tính 
Nghề nghiệp 

Thời gian 

phỏng vấn 

01 Khách hàng 01 07 Nữ Nhân viên văn 

phòng 

07 phút 

02 Khách hàng 02 11 Nam Chuyên viên 

Marketing 

12 phút 

03 Khách hàng 03 9 Nữ Kế toán trưởng 20 phút 

04 Khách hàng 04 Không nhớ số lần 

mua, nhưng khai 

báo là khách hàng 

thân thiết 

Nữ Nhân viên ngân 

hàng 

10 phút 

05 Khách hàng Khai báo tầm trên 

10 lần mua hàng 

Nam Kỹ sư 5 phút 

Bảng tóm tắt các thang đo cho các nhân tố sau khi tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan và 

phỏng vấn chuyên sâu: 

Bảng 02. Bảng tóm tắt các thang đo cho các nhân tố 

 
Nhân viên phục vụ 

NV1 Nhân viên phục vụ chu đáo với tinh thần vui vẻ  

NV2 Nhân viên trả lời nhiệt tình các câu hỏi của khách hàng 

NV3 Nhân viên hướng dẫn chọn sản phẩm một cách chuyên nghiệp 

NV4 Nhân viên thấu hiểu tâm lý khi tư vấn khách hàng 

NV5 Nhân viên lắng nghe ý kiến của khách hàng 

NV6 Nhân viên sẵn sàng tư vấn khi khách hàng gọi 

  Môi trường dịch vụ 

MT1 Hàng hoá trưng bày logic và dễ thuận tiện khi mua sắm 

MT2 Quá trình thanh toán nhanh chóng 

MT3 Khu vực mua sắm rộng rãi và thỏa mái 

MT4 Không gian mua sắm thiết kế hài hoà và tiện lợi 

MT5 Không gian thử đồ thoả mái 

  Cơ sở vật chất 

CS1 Nơi mua sắm thuận tiện 

CS2 Không gian mua sắm thiết kế bắt mắt 

CS3 Vị trí cửa hàng dễ tìm kiếm, thuận tiện 

CS4 Trưng bày hàng hóa giúp khách hàng dễ tìm  

CS5 Nơi để xe thỏa mái 
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Nhân viên phục vụ 

 Tương tác khách hàng 

TT1 Dễ dàng thảo luận với người thân đi cùng khi mua sắm 

TT2 Dễ thảo luận với nhân viên bán hàng 

TT3 Đội ngũ giữ xe hổ trợ nhiệt tình khi ghé cửa hàng 

TT4 Nhân viên tại cửa hàng hổ trợ nhiệt tình trong quá trình mua sắm 

Chất lượng dịch vụ 

CL1 Cung cấp sản phẩm/dịch vụ dịch vụ đúng cam kết 

CL2 Giải quyết các vấn đề khi mua sắm một cách chuyên nghiệp 

CL3 Thỉnh thoảng đưa các chương trình khuyến mại hấp dẫn 

CL4 Cảm thấy được tôn trọng khi mua sắm tại cửa hàng 

Tài sản thương hiệu 

TS1 Thương hiệu này ấn tượng tốt với khách hàng 

TS2 Sẽ tiếp tục mua sắm trong tương lai 

TS3 Sẽ ưu tiên lựa chọn thương hiệu này 

TS4 Thương hiệu này có ấn tượng 

TS5 Tin dùng khi mua sắm thương hiệu này 

4. Kết quả đóng góp của bài nghiên cứu 

Từ các nghiên cứu liên quan, phỏng vấn chuyên gia và thực tế cho thấy, có (05) nhân tố cốt 

lõi ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu của thương hiệu Việt Tiến như sau: (01) Cơ sở vật chất; (02) 

Nhân viên phục vụ; (03) Môi trường dịch vụ; (4) tương tác khách hàng và (05) vai trò trung gian 

của chất lượng dịch vụ được dự đoán tác động đến tài sản thương hiệu.  

Các thang đo thành phần của từng nhân tố gồm có 29 thang đo thành phần của các nhân tố. 

Nhân tố cơ sở vật chất gồm (CS1-CS5); nhân tố Nhân viên phục vụ gồm có (NV1-NV6); Nhân tố 

Môi trường dịch vụ gồm (MT1-MT5); nhân tố tương tác khách hàng gồm có (TT1-TT4); nhân tố 

Chất lượng dịch vụ gồm có (CL1-CL4) và nhân tố tài sản thương hiệu gồm có (TS1-TS5). Các 

thang đo thành phần được trình bày cụ thể trên bảng (02) và đóng góp về việc giải thích các ý nghĩa 

của các nhân tố xác định trên. Khi Doanh nghiệp Việt Tiến cải thiện các chỉ tiêu của các thang đo 

thành phần của nhân tố, sẽ cải thiện được chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp và từ đó góp phần 

hình thành và gia tăng tài sản thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Tiến. 

5. Kết luận và hàm ý quản trị 

Từ phân tích tổng hợp và thực tế cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao tài sản 

thương hiệu của thương hiệu thời trang của thương hiệu Việt Tiến tại TP.HCM như sau: (01) Cơ sở 

vật chất; (02) Nhân viên phục vụ; (03) Môi trường dịch vụ; (4) tương tác khách hàng và (05) vai trò 

trung gian của Chất lượng dịch vụ được dự đoán sẽ tác động đến tài sản thương hiệu.  

Theo lý thuyết vốn xã hội (Sen & Cowley 2013). Các tương tác tích cực giữa doanh nghiệp và 

khách hàng tạo nên mối quan hệ xã hội dựa trên sự tin tưởng và có qua có lại lẫn nhau. Ngoài ra, 

người tiêu dùng không chỉ mong đợi nhu cầu của họ được đáp ứng; kỳ vọng phải được vượt quá và 

sự hài lòng được nâng lên với mọi trải nghiệm mua hàng (De Lima & cộng sự, 2020). Cụ thể hơn, 

đối với bối cảnh Việt Nam thì trong bối cảnh của nghiên cứu này về sự tương tác của dịch vụ doanh 

nghiệp với sự hài lòng của khách hàng đồng thời nhờ sự hổ trợ của danh tiếng của doanh nghiệp 
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Việt Tiến sẽ trở thành tài sản vô hình của thương hiệu và nó giải thích cho các tương tác thành công 

giữa khách hàng gắn kết và doanh nghiệp Việt Tiến. Từ đó, khi khách hàng cảm nhận quá trình mua 

sắm với chất lượng dịch dụ tốt sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí khách hàng và từ đó 

sẽ gia tăng tài sản thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Theo Wijaya và cộng sự, (2020), chất lượng dịch vụ có thể được biết bằng cách so sánh nhận 

thức của người tiêu dùng về dịch vụ mà họ thực sự nhận/có được dịch vụ mà họ thực sự mong 

đợi/mong muốn cho các thuộc tính dịch vụ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, từ quan điểm hành vi 

của người tiêu dùng, cách thức mua hàng và/hoặc trải nghiệm người dùng được cảm nhận là rất 

quan trọng để hiểu được mức độ hài lòng của khách hàng (Hernández-Ortega và Franco 2019). Từ 

quan điểm quản lý trải nghiệm, việc đề xuất và làm phong phú thêm hành trình của khách hàng và 

thu hút người tiêu dùng trước, trong và sau khi mua hàng là điều cần thiết để tạo ra những trải 

nghiệm thú vị (Cambra-Fierro và các cộng sự, 2021; Hernández-Ortega và Franco 2019). Hơn nữa, 

đối với các dịch vụ trải nghiệm, danh tiếng của doanh nghiệp là một tài sản phù hợp hơn nhiều 

trong nỗ lực củng cố tính bền vững của doanh nghiệp theo thời gian (Lallement và cộng sự, 2020). 

Bắt nguồn từ tiền đề cơ bản này, nghiên cứu của tác giả phân tích việc đánh giá mức độ tác động 

của quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp Việt Tiến tại các chuổi cửa hàng bán lẻ sẽ tác 

động đến sự hài lòng của khách hàng, danh tiếng của doanh nghiệp  Việt Tiến và sự gắn kết của 

người tiêu dùng khi họ cung cấp dịch vụ tốt và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt 

Tiến trong bối cảnh cạnh tranh gắt giữa các doanh nghiệp nước ngoài trong thời kỳ hội nhập. 

Cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã phân tích, thảo luận và đề xuất mô hình 

nghiên cứu về quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp Việt Tiến tại TP.HCM, Tác giả cũng đã 

đưa ra các thang đo thành phần cho từng nhân tố. Tác giả dự đoán rằng, khi doanh nghiệp Việt Tiến 

tác động đến mô hình thông qua việc cải thiện các nhân tố, doanh nghiệp Việt Tiến tại TP.HCM sẽ 

tác động đến sự hài lòng của khách hàng và gia tăng tài sản thương hiệu cho họ. 

6. Giới hạn của nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu tương lai: 

Nghiên cứu tiên phong này cho phép tác giả phân tích sâu hơn một số khái niệm chính và 

đóng góp các kết quả cũng như khuyến nghị đáng quan tâm của thị trường bán lẻ và chọn doanh 

nghiệp Việt Tiến làm cơ sở để phân tích. Bài phân tích không chỉ làm cơ sở cho giới học thuật mà 

còn cho cả hoạt động kinh doanh thực tế đối với doanh nghiệp Việt Tiến. Tuy nhiên, trong quá trình 

thực hiện, tác giả thừa nhận có những hạn chế nhất định. Do thời gian và tài chính có giới hạn, tác 

giả chỉ tiến hành phân tích, thảo luận và ứng dụng phương pháp định tính để đưa ra vấn đề nghiên 

cứu, mô hình nghiên cứu đề xuất và xây dựng các thang đo thành phần. Tác giả chưa thực hiện việc 

lấy số lượng mẫu lớn để kiếm định mô hình và các thang đo thành phần. Nghiên cứu tương lai có 

thể dựa vào cơ sở của bài phân tích này để tiến hành nghiên cứu, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

để từ đó đưa ra các kết luận và hàm ý quản trị có cơ sở và có có bằng chứng tốt hơn trong việc đề ra 

các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và thương hiệu cho các doanh nghiệp bán lẻ ngành thời 

trang hoặc các lĩnh vực cùng ngành. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng có hạn chế trong viêc đề xuất các nhân tố cốt lõi, thảo luận với 

chuyên gia cũng với số lượng mẫu hạn chế. Nghiên cứu tương lai cần phải được thảo luận nhiều 

hơn nữa với các chuyên gia trong và cùng ngành bán lẻ để đưa ra đa dạng vấn đề và đề ra các nhân 

tố chưa được khám phá trong bài nghiên cứu này. 

Cuối cùng, nghiên cứu tương lai có thể khảo soát, đa dạng hóa nguồn tài liệu trên hệ thống dữ 

liệu của scopus và dữ liệu web of science để tìm thêm các lỗ hổng nghiên cứu nhằm giúp bổ sung, 

điều chỉnh và đa dạng hóa nguồn tài liệu cũng như cung cấp đa dạng về cơ sở lý thuyết cũng như 

tính ứng dụng của đề tài. 
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PHÁT TRIỂN DIGITAL MARKETING THỜI KỲ  

HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Đoàn Văn Trai
1
 

Tóm tắt: Bài viết này nhằm đưa ra các cơ hội phát triển của lĩnh vực Digital Marketing tại 

Việt Nam giai đoạn hậu Covid-19. Đây là một đề tài rất mới mẻ, được nhiều người quan tâm nhưng 

chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Dựa trên phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh và 

khảo cứu tài liệu từ một số bài báo liên quan tới lĩnh vực Digital Marketing, bài viết đã thu thập dữ 

liệu để phân tích, dự đoán tình hình ứng dụng lợi thế của Digital Marketing đối với các doanh 

nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hiện nay. Kết quả cho thấy, Covid-19 đã tác động đến hầu hết 

mọi lĩnh vực và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn Covid-19 và hậu Covid-19, mọi doanh 

nghiệp đều muốn quay lại tăng trưởng như trước kia, muốn khách hàng biết đến sản phẩm của 

mình. Vì thế, Digital Marketing trở thành lựa chọn khả dĩ của hầu hết doanh nghiệp. Trong khi các 

lĩnh vực khác như du lịch, dịch vụ đều tụt dốc hoặc dậm chân tại chỗ thì lĩnh vực Digital Marketing 

lại có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Từ những nhận định về cơ hội phát triển của lĩnh vực này, bài 

nghiên cứu cũng đã đưa ra một số kiến nghị giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực Digital 

Marketing có thể tham khảo và đưa ra các định hướng cho doanh nghiệp trong giai đoạn hậu Covid-

19 này. 

Từ khoá: Digital Marketing, hậu đại dịch COVID-19, doanh nghiệp, khách hàng. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thời kỳ cả thế giới đang bước vào thời đại công nghệ 4.0, mọi việc đang được thay thế 

dần bằng máy móc, công nghệ và phát triển mạnh mẽ thì không thể không nói đến mạng Internet. 

Tại Việt Nam, theo We are social ta biết được tỷ lệ sử dụng Internet là 64 triệu người, nó chiếm 

khoảng 67% dân số. Hơn thế, sau khi thống kê thì số người dùng các thiết bị di động chiếm 73% 

dân số Việt Nam (là khoảng 70,03 triệu người). Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ sử dụng các nền 

tảng mạng xã hội cao với 50 triệu người hiện đang sử dụng (chiếm 52%). 

Tại Việt Nam, trung bình trong một ngày, người dùng đã dành ra 6 giờ 52 phút để truy cập 

mạng Internet. Trong đó, họ dành 2 giờ 37 phút để sử dụng mạng xã hội, 2 giờ 43 phút để xem các 

stream hoặc video online, và dùng 1 giờ 21 phút để nghe nhạc trực tuyến. Bằng cái nhìn thực tế, ta 

dễ dàng nhận thấy được sự chiếm hữu mạnh mẽ của Internet đối với người dùng và cũng có thể 

nhận thấy các hình thức Marketing truyền thống đang dần mất đi tính hiệu quả. Thay vào đó, 

Digital Marketing (tiếp thị kỹ thuật số) trở thành phương pháp tiếp cận khách hàng tất yếu của mọi 

doanh nghiệp. Hiện nay, những công ty cần đến tiếp thị đang được thành lập, đặc biệt là những 

công ty truyền thông. Ở thời điểm công nghệ 4.0, người tiêu dùng bắt đầu điều chỉnh thói quen 

truyền thống sang tiêu dùng trực tuyến thì đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải mạnh dạn thay đổi 

nhiều chiến lược để đáp ứng một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hành vi tiêu dùng mới. Vì 

thế, các chủ doanh nghiệp sẽ chủ động để tiếp cận khách hàng thông qua các công cụ online. Do 

vậy, những công ty ấy cần phải có một đội ngũ chuyên tiếp xúc với khách hàng, có những sáng tạo, 

những kịch bản hay để tiêu thụ được sản phẩm. Ngành Digital Marketing đã và đang làm thỏa mãn 

những yêu cầu trên của các công ty. Digital Marketing xuất hiện và phát triển rất nhanh nhờ chi phí 

                                                           
1
 TS. Đoàn Văn Trai, traidv@hufi.edu.vn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh 

mailto:traidv@hufi.edu.vn


MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

212 

thấp, tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng và có thể tương tác mạnh mẽ với khách hàng. Digital 

Marketing là giải pháp mới mẻ, có thể coi đây là “cánh tay đắt lực” của nhiều doanh nghiệp để đem 

thương hiệu, sản phẩm đến với đông đảo người dùng từ đó mở rộng thị trường và tăng doanh thu. 

Đại dịch Covid-19 khiến hầu như lĩnh vực vào cũng chịu tác động không nhỏ, tuy nhiên trái 

ngược với các lĩnh vực khác thì Digital Marketing lại trở thành “Best choice” của đa số doanh 

nghiệp nhờ vào đặc tính của nó. Digital Marketing giúp cho các doanh nghiệp đạt được hiệu quả và 

nâng cao kết quả kinh doanh được tốt hơn, nhắm mục tiêu rõ ràng, khách hàng tiềm năng cụ thể, 

chuyển đổi mạnh mẻ và tạo doanh thu nhanh. 

Đó chính là những gì mà mà một doanh nghiệp luôn hướng tới. Qua đó có thể thấy Digital 

Marketing đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của khủng hoảng Covid-19 tới hoạt động 

Digital Marketing tại Việt Nam, phân tích cơ hội phát triển của Digital Marketing thời hậu Covid-

19, từ đó đề ra những giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing phát 

triển trong thời kỳ hậu Covid-19. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Về Digital Marketing 

“Digital Marketing là hình thức quảng bá thương hiệu, sản phẩm nhằm tăng nhận thức về sản 

phẩm và thương hiệu, kích thích hành vi mua hàng dựa trên nền tảng internet hay các thiết bị 

Digital” (Kotler et al., 2017). “Theo Asia Digital Marketing Association định nghĩa, Digital 

Marketing là chiến lược sử dụng công cụ Internet để làm phương tiện cho hoạt động marketing và 

thực hiện trao đổi thông tin. Bằng tất cả các kênh phương tiện kỹ thuật số hiện có, các doanh nghiệp 

sẽ thực hiện Digital Marketing để xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu, sản phẩm trực 

tuyến”. 

Ngoài ra, Wikipedia cũng định nghĩa khái niệm Digital Marketing một cách đơn giản: Tiếp thị 

kỹ thuật số (Digital Marketing) là tiếp thị tất cả các dịch vụ, sản phẩm dùng công nghệ số, đa phần 

là trên mạng, thông qua Internet. Ngoài ra, nó còn bao gồm cả thiết bị điện thoại di động, các quảng 

cáo hiển thị và phương tiện kỹ thuật số khác. 

“Digital Marketing được chia làm 2 mảng chính: Digital Online Marketing và Digital Offline 

Marketing”. Theo đó, Digital Online Marketing gồm: Search Engine Optimization, Content 

Marketing, Cocial Media Marketing, Pay Per Click (PPC), Affiliate Marketing, Native Advertising, 

Marketing Automation, Email Marketing, Online PR, Inbound Marketing, Sponsored Content. 

Digital Offline Marketing gồm: Enhanced offline marketing, Radio marketing, Television 

marketing, Phone marketing (Sanclemente-Téllez, 2017). 

2.1.2. Vai trò của Digital Marketing 

a) Digital Marketing mang đến cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả doanh nghiệp: Digital 

Marketing mang đến cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, quảng cáo 

thương hiệu của mình trên môi trường online. Không còn giống trước đây, khi chỉ có các công ty 

lớn đa quốc gia mới nắm bắt và ứng dụng Digital Marketing trong kinh doanh. Hiện nay, vai trò của 

Digital Marketing đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan trọng. Vì nó giúp cho các doanh 

nghiệp đạt được hiệu quả và nâng cao kết quả kinh doanh được tốt hơn. Các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ hay các doanh nghiệp mới có lợi thế lớn khi quảng cáo trên môi trường trực tuyến. Lợi thế dễ 

thấy nhất là khả năng kết nối với khách hàng tự động mà không cần sử dụng cách nghe gọi truyền 
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thống (Tien (b), 2021). 

b) Chi phí cho quảng cáo Digital Marketing có tiết kiệm hơn so với cách truyền thống: Các 

doanh nghiệp khi quảng cáo bằng Digital Marketing chiếm ưu thế về vốn phải bỏ ra cho quảng cáo 

so với cách truyền thống. Theo báo cáo mới nhất về chi tiêu quảng cáo của Gartner chỉ ra rằng các 

doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 40% khi quảng cáo trên môi trường online. Báo cáo cũng chỉ ra 28% 

các doanh nghiệp được kiểm tra sẽ chuyển từ chi tiêu theo cách thông thường sang quảng cáo 

Digital Marketing” (Tien (a), 2019). 

c) Digital Marketing hướng đến mục tiêu và sự chuyển đổi: Một trong những vai trò của 

Digital Marketing là quảng bá thương hiệu và tiếp thị nó thông qua phương tiện truyền thông, 

chuyển đổi đối tượng mục tiêu thành người mua hàng. Digital Marketing có vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng thương hiệu và hướng mục tiêu chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng. Các doanh 

nghiệp hiện nay chỉ quan tâm đến đo lường tỷ lệ bán hàng, người đăng ký, khách hàng tiềm năng, 

giao dịch. 

d) Đảm bảo doanh thu: Bên cạnh các chuyển đổi tốt hơn thông qua quảng cáo Digital 

Marketing hiệu quả, vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh thu là điều quan trọng. Nó mang 

đến sự quan tâm lớn của doanh nghiệp và mọi người. Với việc nhắm mục tiêu rõ ràng, khách hàng 

tiềm năng cụ thể, chuyển đổi và tạo doanh thu. Chính là điều mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử 

dụng hệ thống Digital Marketing; có lợi thế trong việc nâng cao kết quả kinh doanh gấp 3,3 lần. 

Tiếp thị trên môi trường online mở ra cánh cửa, tiếp cận mục tiêu tốt và mạnh mẽ hơn trong lĩnh 

vực kinh doanh của mình. 

e) Digital Marketing hướng đến người sử dụng di động: Với sự phát triển của điện thoại 

thông minh, tiếp thị trên điện thoại di động là phương pháp thông dụng nhất để phân tán dữ liệu và 

thông tin đến người dùng. Trong thời đại 4.0 hiện nay, người dùng máy tính đang dần chuyển sang 

sử dụng di động. Do đó, phải luôn không ngừng cải thiện giao diện cùng tốc độ. Theo báo cáo của 

E- Marketer, 80% người dùng mua hàng bằng điện thoại so với máy tính. Vì thế, việc tiếp cận 

khách hàng mua hàng bằng điện thoại đang được quan tâm hiện nay (Tien (d), 2019). 

f) Vai trò của Digital Marketing cùng triển vọng nâng cao hiệu quả kinh doanh: Sử dụng 

chiến lược Digital Marketing hiệu quả sẽ thu hút được lượng khách hàng lớn. Nó mang đến cơ hội 

kêu gọi hành động mua hàng (CTA) của khách hàng ngay lập tức. Có nhiều chiến lược giúp chúng 

ta chuyển từ kêu gọi khách hàng đưa tới hành động mua hàng. Kêu gọi hành động mua hàng cho 

chúng ta biết họ thường làm gì khi tìm đến Website của bạn. Họ có thể đọc bài blog, tải xuống một 

cái gì đó, đăng ký hoặc mua hàng. Digital Marketing cung cấp cho chúng ta tất cả giải pháp, để 

chúng ta lựa chọn và  tìm ra cho mình giải pháp riêng để tiếp cận và khiến họ đưa ra quyết định mua 

hàng.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng như phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, 

khảo cứu tài liệu. Phương pháp thống kê, thu thập số liệu các hoạt động digital marketing, sự phát 

triển của Digital Marketing trước dịch Covid-19 so với giai đoạn dịch bùng phát để đưa ra các kết 

quả phù hợp nhất cho nghiên cứu. 

Ngoài ra, bài viết còn sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phân tích nghiên 

cứu những tài liệu và lý thuyết khác nhau bằng cách phân tích chúng thành các phần để hiểu rõ hơn 

về đối tượng. Tóm tắt là liên kết ở mỗi bên, một phần thông tin đã được phân tích để tạo ra một hệ 

thống lý thuyết mới hoàn chỉnh và sâu sắc về đối tượng. 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

214 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tác động của đại dịch COVID-19 vào lĩnh vực Digital Marketing ở Việt Nam 

Hầu như toàn bộ thị trường Việt Nam đều đang phải chịu những tác động tiêu cực. Chi tiêu 

cho các ngành thực phẩm đóng gói, giáo dục, chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe giảm nhẹ từ 

4% đến 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, việc mua sắm trực tuyến và giao hàng tại nhà lại 

cho thấy mức tăng ấn tượng với lần lượt 20% và 12%. Để bắt kịp xu hướng này, rất nhiều dịch vụ 

mới đã được thử nghiệm và đưa vào hoạt động nhanh chóng hơn bao giờ hết để đáp ứng cho nhu 

cầu của người dùng dưới áp lực của bệnh dịch. Dịch COVID-19 đã gây ra vô vàn khó khăn nhưng 

cũng là động lực để một số doanh nghiệp phát triển và nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 

(Tien (e), 2020). 

Trong thời gian lệnh cách ly xã hội được ban hành, nhu cầu kết nối, làm việc và học tập 

online đã khiến lượt tải của ứng dụng giao tiếp qua video gia tăng đáng kể. Trong khi đó, mạng xã 

hội tiếp tục được ưa chuộng do người người tiêu dùng dần dành nhiều thời gian lên mạng hơn trước 

đây, đặc biệt là đối với các nền tảng mạnh về định dạng video như TikTok, Youtube, Facebook. 

Đồng thời, chơi game mobile cũng bắt đầu trở thành hoạt động giải trí hàng đầu trong bối cảnh cách 

ly và ngày càng có nhiều game miễn phí chất lượng cao được phát hành. Do đó, các ứng dụng 

Game nghiễm nhiên sẽ chiếm được những vị trí “đắc địa” trong danh sách các ứng dụng hàng đầu. 

Digital Marketing là kênh marketing duy nhất thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong thời điểm 

dịch bệnh. Khi người dân hạn chế ra đường, tụ tập tại các nơi đông người, nên thời gian bỏ ra dành 

cho các thiết bị internet nhiều hơn, chính là thời cơ để các nhãn hàng truyền tải thông điệp của mình 

và tăng độ phủ thương hiệu. Người dân rất quan tâm tới dịch Covid-19 và kênh cập nhật thông tin 

nhanh nhất chính là Internet, ngay cả trang thông tin chính thức của nhà nước về Covid-19 cũng 

thông báo trên mạng hàng giờ hàng ngày (thay vì các chương trình thời sự trên truyền hình có 

khung giờ nhất định). Lượng người dùng (user) hoạt động tăng lên, biến Internet trở thành địa điểm 

lý tưởng cho các nhà khai thác quảng cáo. Một số brand bắt đầu chạy quảng cáo với những thông 

điệp bắt trend mùa dịch và điều đặc biệt là số đơn chốt của họ vẫn thu về như thường. Bên cạnh đó, 

influencer marketing cũng được nhắc đến là hình thức quảng cáo online mà các nhãn hàng không 

thể bỏ lỡ. Vì thời gian lướt Internet của khách hàng nhiều hơn, các nhãn hàng tập trung đánh mạnh 

trên mạng xã hội. 

Ở Việt Nam, Covid-19 mặc dù đã được kiểm soát và bước vào giai đoạn hậu đại dịch, hầu 

như các công ty đã nhận thấy tầm quan trọng của Digital Marketing và bắt đầu thúc đẩy phát triển 

các hoạt động digital marketing hiệu quả. Việc tuyển nhân sự mảng Digital Marketing cũng cho 

thấy thương mại điện tử đang có ưu thế lớn trong tình hình hiện nay. 

3.2. Cơ hội phát triển Digital Marketing giai đoạn hậu Covid-19 ở Việt Nam 

Trong thời đại công nghệ 4.0, mạng Internet trở nên rất phổ biến và phát triển mạnh mẽ. Đồng 

thời, con người ngày càng trở nên bận rộn với vòng quay công việc vì thế việc phải dành một 

khoảng thời gian để đến tận các cửa hàng khác nhau để mua những thứ cần thiết càng trở nên khó 

khăn. Nắm bắt được điều đó, hình thức marketing mà các doanh nghiệp hướng đến dần thay đổi từ 

trực tiếp thành trực tuyến. 

Tiếp nối một thông điệp mùa dịch chính là sự đầu tư vào kênh đang chiếm sóng trong thời 

gian nhiều nhất hiện nay là digital. Thời gian dịch bùng phát tại Việt Nam và trong thời gian giãn 

cách xã hội. Nhằm thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ mọi người hạn chế ra ngoài, dành nhiều thời 

gian ở nhà hơn để online, đây là lúc digital marketing phát huy sức mạnh của mình. Một số công cụ 
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Digital marketing đang rất phát triển và mang lại hiệu quả như: Social Media, Online Banner, SEM 

- quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, SEO và content marketing (Tien (c), 2019). 

Các dịch vụ Digital mới ra đời để đối phó với dịch bệnh một cách dài hơi. Trong kỷ nguyên 

Digital Marketing lên ngôi, những công cụ kỹ thuật số từ đó có vị thế cao chiếm lĩnh những vị trí 

quan trọng trong công tác truyền thông của nhiều thương hiệu, đặc biệt là công cụ Social Media. 

Trong thời điểm này, mạng xã hội được coi là các kênh truyền thông hiệu quả tới công chúng, khi 

ngày càng nhiều người dùng tiếp nhận thông tin từ những bài đăng trên Facebook, TikTok, 

Instagram hay Lotus. 

Dần quen với việc mua sắm trực tuyến trong suốt thời gian cách ly tại nhà, lượng truy cập nội 

dung trực tuyến tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua là cơ hội cho Digital Marketing phát triển 

sau hậu Covid-19. Khi những dấu hiệu của mảng giao thông, bán lẻ, du lịch không mấy khả quan, 

thì những người chiến thắng rõ ràng là người chơi trong phạm vi tiêu dùng trực tuyến. Tiêu dùng 

trực tuyến bao gồm các lĩnh vực đào tạo online, trò chơi online, livestream, làm việc từ xa, bán 

hàng trực tuyến. 

Sự chuyển dịch hành vi mua sắm đối với thương mại điện tử. Khi dịch bệnh bùng phát và mọi 

người được đề nghị hạn chế ra khỏi nhà, các hành vi mua sắm trước đây sẽ phải thay đổi. Thương 

mại điện tử là lựa chọn tối ưu và an toàn cho tất cả mọi người. Đa dạng các loại sản phẩm cùng thời 

gian vận chuyển ngắn là ưu điểm nổi bật của loại hình mua sắm này. Thời hậu Covid-19, mọi doanh 

nghiệp đều muốn phát triển lại nhanh chóng, tuy nhiên vào lúc này để khách hàng nhận biết và quan 

tâm đến sản phẩm của họ là một điều khó khăn. Và đây chính lúc mọi công ty đều cần đến Digital 

Marketing, vì vậy ta có thể phần nào khẳng định đây chính là một cơ hội lớn để lĩnh vực Digital 

Marketing phát triển mạnh mẽ. 

3.3. Cơ hội phát triển Digital Marketing cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Khi Internet thịnh hành, phát triển và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hiện 

đại thì dịch vụ Digital Marketing ra đời như một sự tất yếu, được xem là một kênh “giao tiếp” mới 

và phổ biến. Mới là vì thời gian xuất hiện chỉ trong khoảng hơn 20 năm nhưng tầm ảnh hưởng của 

Digital Marketing lại có sức lan tỏa, sớm trở thành một trong những kênh thông tin tiếp cận khách 

hàng dễ dàng và quan trọng. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng học hỏi và áp dụng, tuy nhiên cũng 

có không ít doanh nghiệp còn khá lúng túng, bị động trong việc tiếp cận, tìm hiểu kênh thông tin 

mới này nhằm theo kịp thời đại, tận dụng cơ hội để vươn lên trong thị trường. Từ sự phát triển của 

lĩnh vực Digital trong suốt thời gian vừa qua, ta có thể thấy phương thức này đã đem đến cơ hội 

phát triển rất lớn đến các doanh nghiệp. 

Cùng với sự phát triển của truyền thông, sức lan tỏa của Internet đã và đang đem lại nhiều cơ 

hội, mở ra không gian mới với nhiều sự sáng tạo và cách tiếp cận đến khách hàng. Các hoạt động 

quảng cáo, truyền thông một chiều đã trở nên lỗi thời, khiến cho người nghe dễ nhàm chán và bỏ 

qua những thông điệp mà nó mang lại. Bắt kịp xu hướng mới của thị trường cũng như tâm lý khách 

hàng, nhiều doanh nghiệp đã phát triển chiến dịch marketing tương tác trên Internet - Digital 

Marketing. Sức mạnh của tương tác đã giúp cho doanh nghiệp và khách hàng có thể kết nối với 

nhau, từ đó tạo sự gắn kết và trung thành với thương hiệu. Thông qua Digital Marketing, nhà quản 

lý sẽ có thông tin chính xác về số lượng những người đã xem trang web theo thời gian thực. Bằng 

Google Analytics, Marketer có thể theo dõi số liệu thống kê và thông tin về trang web tiếp thị của 

mình. 

Nó sẽ cho bạn biết về: Số lượng người truy cập website của bạn, vị trí địa lý của họ, giới tính, 

tuổi tác và sở thích của người truy cập, người dùng dành bao nhiêu thời gian trên trang web của 
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bạn, nguồn lưu lượng truy cập từ các tiện ích khác nhau, tỷ lệ thoát trang web, lưu lượng đã thay đổi 

theo thời gian như thế nào. 

Bằng cách hiển thị bảng phân tích tất cả thông tin lưu lượng truy cập này, chủ doanh nghiệp 

sẽ biết nên ưu tiên các kênh tiếp thị nào. Việc phân tích dữ liệu thời gian thực khiến nhà quản lý 

hiểu rõ hơn về hiệu quả của các chiến thuật tiếp thị. Với quyền truy cập vào thông tin này, người 

phụ trách cũng có thể tối ưu hóa ngân sách tiếp thị của mình bằng cách đầu tư vào các chiến dịch 

tiếp thị hiệu quả. Thông qua Digital Marketing, doanh nghiệp có thể đo chính xác có bao nhiêu 

người đã xem nội dung tiếp thị của mình. Sau đó, doanh nghiệp có thể thu thập chi tiết liên lạc của 

những người tải xuống bằng cách sử dụng biểu mẫu. Từ sự xuất hiện của Digital Marketing, các 

Marketer có thể xây dựng nhận thức hay nuôi dưỡng người dùng về sản phẩm và dịch vụ của doanh 

nghiệp. Sau đó là các bước tạo mối quan hệ tốt hơn cho thương hiệu cùng các chiến lược tiếp thị để 

thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra còn tạo được lượng lớn 

khách hàng, khách hàng tiềm năng và giúp doanh thu của doanh nghiệp ngày một tăng lên. 

3.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu về cơ hội cho Digital Marketing thời kì hậu Covid-19 theo các phương 

pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, khảo cứu tài liệu, thu thập dữ liệu. Bài viết đã phân tích các cơ 

hội đối với Digital Marketing một cách cụ thể, việc đưa ra các chiến lược và nắm bắt những cơ hội 

trong bối cảnh hiện tại sẽ giúp Digital Marketing phát triển hơn nữa. Các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực này cần tận dụng các cơ hội và đưa ra các giải pháp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 

mình, cũng như tận dụng triệt để cơ hội để đẩy mạnh phát triển hơn nữa trong thời kỳ hậu Covid-19. 

Kết quả này có thể là một tham khảo cho các Digital Marketing tại Việt Nam trong thời hậu Covid-

19, qua đó họ có thể sử dụng để nghiên cứu các đề án bổ sung tốt hơn cho chiến lược tại doanh 

nghiệp của mình. 

Qua quá trình tìm kiếm các bài viết là tài liệu có liên quan để phục vụ cho bài nghiên cứu này, 

tôi nhận thấy mảng đề tài nghiên cứu về cơ hội cho Digital Marketing ở Việt Nam thời hậu Covid-

19 cần được mở rộng hơn về quy mô nghiên cứu, tiến hành khảo sát thực tế mới đánh giá được 

những cơ hội và thách thức, các giải pháp một cách đầy đủ và chính xác hơn. 

4. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 

4.1. Kết luận 

Digital Marketing vốn đã được xem là xu thế của thế giới nhiều năm vừa qua khi trở thành 

một trong những kim chỉ nam trong hoạt động truyền thông của hầu hết các doanh nghiệp. Digital 

giúp thương hiệu phủ sóng nhiều hơn, tiến gần hơn đến khách hàng qua mạng lưới internet kết nối 

với toàn cầu. Digital Marketing đang có nhiều cơ hội phát triển đối với nền kinh tế hiện nay tại Việt 

Nam. Khi các hoạt động đang chuyển dần sang hình thức online thì các hoạt động marketing truyền 

thống cũng dần được tinh gọn, nhường chỗ cho các xu hướng marketing online mới. Các doanh 

nghiệp cần xây dựng một hướng phát triển bền vững cho giai đoạn bình thường mới bằng cách thấu 

hiểu tâm lý mới của khách hàng, mang đến những thông điệp hữu ích trên nền tảng vượt trội của 

Digital Marketing, từ đó tìm ra những điểm mới trong cách tiếp cận và xây dựng được những chiến 

dịch mang đến giá trị thực cho khách hàng. Thay đổi về chiến lược Digital Marketing chính là một 

trong những lối thoát tốt và nhanh chóng giúp doanh nghiệp vượt qua những khủng hoảng dịch 

bệnh Covid-19, tiến đến những phát triển vượt trội khi mà thời kỳ bình thường thật sự quay trở lại. 

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian cũng như không có sự trải nghiệm thực tế và bám sát về 

Digital Marketing, nghiên cứu chưa đi sâu và cụ thể hơn về những cơ hội cho Digital Marketing, 
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mới chỉ tập trung vào thu thập các nguồn thông tin từ các báo, tạp chí liên quan tới đề tài. Nhưng hi 

vọng rằng những giải pháp đưa ra trong nghiên cứu này sẽ phần nào có thể đóng góp cho các doanh 

nghiệp Việt Nam có những định hướng và chiến lược mới để phát triển trong thời hậu Covid-19. 

4.2. Giải pháp 

Xác định kênh quảng cáo nào đang có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất dù khả năng mở rộng không 

cao. Với các doanh nghiệp trước giờ có tư duy tối ưu cải tiến thì đây là một lợi thế trong bối cảnh 

hiện tại. Họ luôn biết hoạt động nào, kênh tiếp thị nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao nhất. Với các 

doanh nghiệp có hoạt động tiếp thị dựa trên website, fanpage và thường xuyên sử dụng Google, 

Facebook là công cụ quảng cáo chính nên triển khai: 

Một là, tối ưu lại toàn bộ nội dung, thông điệp trên website, fanpage và các mẫu quảng cáo. 

Nội dung tối ưu trong giai đoạn này cần hướng đến sự đồng cảm và cung cấp thông tin có giá trị 

cho người dùng, hạn chế việc dựa vào Covid-19 để làm chương trình khuyến mãi kèm điều kiện. 

Đồng thời doanh nghiệp không những cần thay đổi thông điệp tiếp thị mà còn cần thay đổi thông 

điệp cho đội ngũ bán hàng. Ngoài việc bán hàng, người tư vấn bán hàng còn cần phải có thái độ 

quan tâm, hỏi thăm ân cần đến khách hàng của mình. 

Hai là, tối ưu lại toàn bộ trải nghiệm người dùng trên website hay trên các kênh truyền thông 

khác. Vì đây là thời điểm chắt chiu từng khách hàng một. Nội dung logic, tốc độ, hình ảnh, Call to 

action (CTA), màu sắc, tiện ích, hỗ trợ khách hàng… có thể trong giai đoạn tăng trưởng bạn không 

có thời gian nhìn lại để tối ưu từng chút từng chút, đây cũng là cơ hội để tập trung nguồn lực tối ưu 

lại những hoạt động trước đó, làm tốt hơn những gì đã làm. 

Ba là, sáng tạo và phát triển nội dung là hoạt động không bao giờ thừa trong Digital 

Marketing ở mọi giai đoạn. Sáng tạo nội dung có giá trị và phù hợp trong giai đoạn này không chỉ 

có tác động về cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, tăng doanh số bán hàng mà còn là hoạt động thương hiệu 

hiệu quả. Một số chiến dịch tiếp thị mang tính chất dài hạn như SEO cần được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Nếu SEO đang ở giai đoạn cuối và kết quả đang dần mang lại cho doanh nghiệp thì đây là giai đoạn 

cần tăng cường tập trung nguồn lực vào để đánh. Kết quả đạt được có thể cải thiện phần nào doanh 

thu đồng thời tạo cơ sở tăng trưởng cho giai đoạn hậu Covid-19. 

Bốn là, sáng tạo ra những yếu tố mới để vượt qua khó khăn. Sau khi dừng những hoạt động 

không liên quan, tăng cường những hoạt động còn tạo ra đầu vào, và giảm các hoạt động có yếu tố 

tác động thấp. Lúc này là thời điểm để doanh nghiệp tìm cơ trong nguy. Chuyển đổi số cho hoạt 

động tiếp thị, bán hàng, hành chính, nhân sự, tài chính, kế toán … là việc cần phải thích nghi và 

mạnh dạn thực hiện ngay. Đối với các lĩnh vực truyền thống, các nhân sự đã quá quen với cách làm 

việc truyền thống và sẽ xuất hiện các rào cản. Để chuyển đổi số thành công và thần tốc, lãnh đạo 

công ty và lãnh đạo bộ phận phòng ban phải là những người quyết. 
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QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DU LỊCH PHƯỢT  
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Tóm tắt: Sau đại dịch Covid-19, du lịch phượt trở thành xu hướng được nhiều người yêu 

thích và lựa chọn, đặc biệt là thế hệ sinh viên. Với mong muốn được trải nghiệm những điều mới lạ, 

sinh viên quyết định lựa chọn loại hình du lịch phượt để có thể khám phá nhiều hơn. Chính vì thế, 

bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn loại hình du lịch 

phượt của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện khảo sát với 328 phiếu hợp lệ, kết quả 

nghiên cứu cho thấy cả 4 nhân tố gồm quảng cáo, thái độ du lịch, tiết kiệm chi phí, hình ảnh điểm 

đến đều có ý nghĩa thống kê, trong đó thái độ du lịch là nhân tố tác động mạnh nhất đến quyết định 

lựa chọn loại hình du lịch phượt của sinh viên. Từ đó, đề xuất giải pháp để hỗ trợ sinh viên trong 

quá trình đi phượt nhằm thúc đẩy quyết định lựa chọn của sinh viên. 

Từ khóa: Du lịch phượt, Quyết định lựa chọn, Sinh viên 

1. GIỚI THIỆU 

Xã hội càng đổi mới thì thói quen và lối sống của con người càng thay đổi để thích nghi. Thời 

gian gần đây, những hoạt động giải trí ngày càng đa dạng và lành mạnh hơn, vừa giúp nâng cao đời 

sống người dân, vừa giúp cho các ngành kinh tế được phát triển tốt hơn. Trong đó, không thể không 

kể đến hoạt động du lịch - một trong những ngành then chốt của kinh tế nước ta, đó cũng là hoạt 

động giải trí được người dân rất ưa chuộng. Dù ngành du lịch gặp nhiều khó khăn trong đợt dịch 

Covid-19 vừa qua, nhưng bước chuyển mình sau đại dịch có phần khởi sắc hơn, ngành du lịch 

như được hồi sinh lại và phát triển mạnh hơn. Vì thế, việc tìm hiểu nhu cầu và nguyên nhân 

khiến cho mọi người lựa chọn đi du lịch là rất quan trọng. 

Trong các loại hình du lịch hiện nay, du lịch phượt được coi là xu hướng du lịch được 

nhiều bạn trẻ yêu thích. Bởi lẽ với tính tự do trải nghiệm cùng mong muốn hòa mình vào 

thiên nhiên, du lịch phượt đã trở thành hoạt động giải trí được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là 

đối với các bạn sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghiên cứu của nhóm L3T thuộc 

trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn năm 2021 với số lượng khảo sát là 200 bạn sinh viên tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, khi được hỏi về loại hình du lịch mà họ sẽ chọn sau đại dịch Covid-19, 

51% bạn chọn là du lịch phượt và đây cũng là hình thức du lịch được lựa chọn cao nhất. Tương tự, 

nghiên cứu của Huỳnh Thị Kiều Linh (2022) khảo sát 399 bạn sinh viên tại trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành về hình thức du lịch mà họ muốn trải nghiệm. Kết quả thu về 204 phản hồi lựa 

chọn đi du lịch tự túc, trong đó 43,12% chọn đi phượt cùng bạn bè và 8% còn lại chọn đi phượt một 

mình. Vậy nhân tố nào có tác động đến quyết định lựa chọn du lịch phượt của sinh viên tại Thành 

phố Hồ Chí Minh? Đây chính là mục đích chính của bài nghiên cứu với hy vọng sẽ tạo tiền đề và 

định hướng phát triển phù hợp đối với loại hình du lịch đặc thù này, từ đó khuyến khích các bạn trẻ 

tự tin trải nghiệm và thể hiện bản thân. 
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 Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nhondangmtp@gmail.com  
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Các khái niệm liên quan 

Hiện nay vẫn chưa có một khái niệm chính thức về du lịch phượt, nhưng có thể hiểu du lịch 

phượt hay du lịch bụi (backpacking tourism) là một hình thức du lịch độc lập với chi phí thấp, hành 

lý thường là một chiếc balo hoặc những loại túi lớn có thể dễ dàng mang vác, du khách hoàn toàn 

chủ động trong việc sắp xếp lịch trình cho riêng mình từ thời gian, địa điểm đến phương tiện đi lại 

(Catherine Kelly, 2017). Du khách đi du lịch phượt, hay còn gọi là phượt thủ, là những những 

người đi du lịch mang theo ít hành lý, muốn trải nghiệm sự mạo hiểm, có xu hướng đi độc lập, thích 

gặp gỡ du khách khác và có lịch trình di chuyển linh hoạt (Brown và cộng sự, 2011). 

Bên cạnh đó, trước xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, việc ra quyết định lựa chọn 

một sản phẩm hay dịch vụ cũng khiến khách hàng vô cùng trăn trở và việc giải quyết những trăn trở 

đó lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Theo N. Gregory Mankiw (2006), “Quá trình ra quyết 

định các nhân tố được định hướng bởi sự tối đa hóa tính hữu ích trong một lượng ngân sách hạn 

chế”. Còn đối với Philip Kotler (2005), ông đã diễn giải quá trình ra quyết định lựa chọn thông qua 

5 giai đoạn bao gồm từ việc nhận biết nhu cầu và khi nhu cầu của khách hàng đủ lớn sẽ dẫn đến quá 

trình tìm kiếm thông tin, sau đó đánh giá lựa chọn rồi mới quyết định mua, giai đoạn cuối cùng của 

quá trình quyết định chính là những đánh giá sau khi mua hàng.  

Ngoài ra, theo Nguyễn Ánh Hồng (2002), sinh viên là một bộ phận thanh niên đang theo học 

ở các trường đại học và cao đẳng; họ là một nhóm xã hội đặc thù, đang trong giai đoạn phát triển và 

hoàn thiện nhân cách, tích cực học tập và rèn luyện để chuẩn bị gia nhập đội ngũ trí thức và lao 

động kỹ thuật cao của đất nước. Tương tự, Trần Linh Phong (2011) định nghĩa “sinh viên Việt Nam 

là những người đang học tại các đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, đang tích cực tích lũy tri 

thức và kiến thức nghề để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”. 

2.2. Mô hình nghiên cứu 

Khách hàng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn khi các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

đó có thể đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Vì vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định 

lựa chọn được rất nhiều học giả quan tâm và nghiên cứu. Trong bài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang của khách du lịch” 

của Hồ Bạch Nhật và Nguyễn Phương Khanh (2018) thì yếu tố hình ảnh điểm đến đã thể hiện rõ sự 

tác động lên quyết định lựa chọn điểm đến du lịch. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu về các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch Âm sắc Hoàng cung của Trần Thị Minh 

Nguyệt (2019) cho rằng yếu tố thái độ du lịch và động cơ du lịch là yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn chương trình du lịch này. Thái độ du lịch tác động tích cực với cảm nhận của khách 

hàng về chương trình du lịch hoặc điểm đến. Vì vậy thái độ của khách hàng càng tốt thì quyết định 

lựa chọn càng cao. Đối với động cơ du lịch, đây là một yếu tố mang tính chủ quan tác động đến 

quyết định lựa chọn của khách hàng. Yếu tố quảng cáo cũng được cho là có tầm ảnh hưởng lớn đến 

các quyết định lựa chọn địa điểm du lịch của du khách và yếu tố này được thể hiện trong bài nghiên 

cứu quyết định lựa chọn của du khách nước ngoài khi đi du lịch biển ở bờ phía Đông tại Sri Lanka 

của tác giả Mubarak Kaldeen và Issath Nimsith (2019). Ngoài ra, theo bài nghiên cứu của Haşim 

Çapar và Özgür Aslan (2020) về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến trong du 

lịch y tế, yếu tố tiết kiệm chi phí là yếu tố được nhiều người quan tâm nhất. 
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Từ những bài nghiên cứu kế thừa, tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm 5 

nhân tố chính là động cơ du lịch, quảng cáo, thái độ du lịch, tiết kiệm chi phí, hình ảnh điểm đến. 

Đầu tiên, động cơ du lịch là lý do của hành động đi du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn 

của khách du lịch (Trần Thị Mai, 2005). Thứ hai, theo Richards và Curran (2002) cho rằng quảng 

cáo là một sự kiện, hình ảnh, hoặc quan niệm ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng, còn đối với 

Zikmund và D'Amico (1999), quảng cáo là một thông điệp truyền tải thông tin hoặc thuyết phục 

khách hàng được thực hiện bởi các phương tiện truyền thông. Thứ ba, trong tâm lý học, thái độ 

được định nghĩa là “một tập hợp các cảm xúc, niềm tin và hành vi hướng đến một đối tượng, con 

người, đồ vật hay một sự kiện cụ thể nào đó”. Theo Kimelfeld và Watt (2001), thái độ là động lực 

chính của sự thay đổi hành vi. Thứ tư, Phạm Hồng Mạnh (2009) chỉ ra rằng chi phí có sự tác động 

nghịch chiều với nhu cầu du lịch vì nó là một trong những nguyên nhân làm giảm mong muốn đi du 

lịch của con người. Echtner, C. M., và Ritchie, J. R. (2003) cho rằng hình ảnh điểm đến là sự sao 

chép chủ quan về bề ngoài của điểm đến, là sự nhận thức về các thuộc tính riêng biệt về điểm đến 

và ấn tượng tổng thể về điểm đến đó. Dựa trên các cơ sở tìm hiểu được, tất cả các nhân tố đề xuất 

trong mô hình đều tác động tích cực đến quyết định lựa chọn loại hình du lịch phượt của sinh viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện qua 3 giai đoạn. Đầu tiên, giai đoạn tìm kiếm và thu thập các 

thông tin liên quan đến đề tài thông qua các nguồn thứ cấp, và tìm ra các lý thuyết liên quan về vấn 

đề nghiên cứu. Tiếp theo, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính sơ bộ bao gồm kế thừa những 

yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn loại hình du lịch phượt của sinh viên, thảo luận với 10 

chuyên gia nhằm xin ý kiến và điều chỉnh thang đo cho phù hợp với tình hình thực tế để tiến hành 

lập bảng khảo sát chính thức. Cuối cùng, áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng chính thức 

khi thực hiện khảo sát 408 mẫu là các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học trong khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh, sau quá trình gạn lọc dữ liệu thì thu được 328 mẫu khảo sát hợp lệ. 

Từ đó, nhóm tác giả tiến hành phân tích dữ liệu trên phần mềm SPSS 25.0 và thu được mô hình hồi 

quy chính thức. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha 

Sau khi đánh giá độ tin cậy của các thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, từ 32 

biến quan sát ban đầu còn lại 29 biến quan sát: Động cơ du lịch (5 biến quan sát), Tiết kiệm chi phí 

Quyết định lựa 

chọn loại hình du 

lịch phượt 

Tiết kiệm chi phí 

Hình ảnh điểm đến 

Quảng cáo 

H3 

Thái độ du lịch 

Động cơ du lịch 
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(4 biến quan sát), Hình ảnh điểm đến (4 biến quan sát), Quảng cáo (5 biến quan sát), Thái độ du lịch 

(5 biến quan sát), Quyết định lựa chọn (6 biến quan sát) đáp ứng độ tin cậy của thang đo và sẽ tiếp 

tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA). Thang đo Động cơ du lịch đã loại bỏ một biến 

quan sát DC6 cũng như thang đo Hình ảnh điểm đến đã loại bỏ hai biến quan sát HA2 và HA1, do 

có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3.  

3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần cuối cho thấy còn 17 biến quan sát gồm: 

Quảng cáo (4 biến quan sát), Thái độ du lịch (3 biến quan sát), Tiết kiệm chi phí (2 biến quan sát), 

Hình ảnh điểm đến (2 biến quan sát) và Quyết định lựa chọn (6 biến quan sát) được giữ lại để tiếp 

tục nghiên cứu hồi quy tuyến tính. Sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA), 12 biến không đạt 

giá trị hội tụ và giá trị phân biệt đã được loại bỏ. Các biến quan sát không đạt giá trị hội tụ đó chính 

là CP4, TD1, DC4, DC1, DC5, DC3 và DC2. Tiếp theo, 5 biến quan sát không đạt giá trị phân biệt 

đó chính là TD3, HA5, HA6, QC5 và CP1.  

3.3. Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính 

Phân tích hồi quy tuyến tính giúp chúng ta biết được biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc 

cùng chiều hay ngược chiều và mức độ ảnh hưởng của biến độc lập. Các nhà nghiên cứu thường sử 

dụng hệ số R
2
 hiệu chỉnh để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu, R

2 
hiệu chỉnh càng 

lớn thì sự phù hợp của mô hình với dữ liệu càng cao và cho biết mức độ phù hợp với dữ liệu bao 

nhiêu phần trăm. Sau khi hoàn thành phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả Bảng 1 cho biết rằng giá 

trị hệ số R
2
 hiệu chỉnh là 0,508 có nghĩa mô hình hồi quy tuyến tính giải thích được 50,8% quyết 

định lựa chọn loại hình du lịch phượt của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh được giải thích bởi 

các biến độc lập (Quảng cáo, Thái độ du lịch, Tiết kiệm chi phí và Hình ảnh điểm đến), còn lại 

49,2% là do ảnh hưởng bởi các yếu tố khác ngoài mô hình. 

BẢNG 1: MÔ HÌNH HỒI QUY 

Mô 

hình  

Hệ số 

R 

Hệ số 

R
2
 

Hệ số 

R
2
 - 

hiệu 

chỉnh  

Sai số 

chuẩn 

của ước 

lượng 

Thống kê thay đổi 
Hệ số 

Durbin

-

Watson 

Sai số 

sau khi 

thay 

đổi 

Hệ số 

F khi 

đổi 

Bậc 

tự 

do 1 

Bậc 

tự 

do 2 

Hệ số 

Sig. F 

sau khi 

đổi  

1 0,717 0,514 0,508 0,44160 0,514 85,258 4 323 0,000 1,912 

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán 

Dựa vào kết quả ở Bảng 2, nhóm tác giả xây dựng phương trình hồi quy như sau:  

QD = 0,230*QC + 0,128*CP + 0,095*HA + 0,492*TD  

Cả 4 nhóm nhân tố: Quảng cáo, Tiết kiệm chi phí, Hình ảnh điểm đến, Thái độ du lịch đều có 

tác động cùng chiều với quyết định lựa chọn loại hình du lịch phượt của sinh viên tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. Trên cơ sở thứ tự quan trọng của các hệ số hồi quy trong mô hình đã chỉ ra rằng, nhân tố 

có tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn là Thái độ du lịch với hệ số β chuẩn hóa bằng 

0,492, ngược lại Hình ảnh điểm đến là nhân tố có tác động yếu nhất với hệ số β chuẩn hóa bằng 

0,095 so với các yếu tố khác trong mô hình.  

  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

223 

BẢNG 2: HỆ SỐ HỒI QUY 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa 
Hệ số  

chuẩn hóa 

t Sig. 

Thống kê  

đa cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta 

Hệ số 

Tolerance 

Hệ số 

VIF 

(Hằng số) 0,458 0,197  2,330 0,020   

QC 0,211 0,040 0,230 5,260 0,000 0,785 1,273 

CP 0,103 0,033 0,128 3,094 0,002 0,875 1,143 

HA 0,077 0,034 0,095 2,266 0,024 0,848 1,179 

TD 0,484 0,044 0,492 11,039 0,000 0,757 1,321 

Biến phụ thuộc: QD 

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán 

4. ĐỀ XUẤT 

Dựa vào kết quả phân tích, thang đo “Thái độ du lịch” là một trong những nhân tố có tác động 

mạnh nhất đến quyết định lựa chọn loại hình du lịch phượt của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Vì vậy, nhóm tác giả có một số đề xuất liên quan tới nội dung của các biến quan sát thuộc 

thang đo này để có tính khả thi cao hơn và phù hợp hơn với đối tượng là sinh viên nói riêng và 

khách du lịch nói chung. 

Đề xuất đầu tiên với tên gọi là ứng dụng GetGo, được thiết kế và vận hành trên cơ sở hợp tác 

giữa công ty lữ hành Vietravel và đối tác cung ứng phần mềm. Ứng dụng bao gồm những tính năng 

rất quan trọng và cần thiết cho phượt thủ. Đầu tiên là “Trang chủ” cho phép người dùng tìm kiếm 

các địa điểm du lịch mà mình muốn đi. Tính năng “Địa điểm” giúp đưa ra gợi ý điểm đến cho người 

dùng dựa trên số lượt đánh giá cao. Tính năng “Lên lịch” sẽ giúp người dùng tự sắp xếp lịch trình 

đi, những địa điểm muốn đến, những người mình muốn đi cùng. Tính năng “Bản đồ” cho phép 

người sử dụng có thể theo dõi được những thành viên đi cùng mình di chuyển hướng nào và khi kết 

thúc chuyến đi chế độ này sẽ tự động tắt. Tính năng “Review” cho phép người dùng có thể nhận xét 

đánh giá về các chuyến đi của những người tham gia. Ứng dụng này sẽ giúp các bạn sinh viên đi 

phượt cảm thấy thoải mái và tự do trải nghiệm trong suốt chuyến đi.   

Tương tự như đề xuất thứ nhất nhưng tập trung giải quyết về vấn đề bảo đảm an toàn và sự 

thuận tiện của người dùng, ứng dụng hỗ trợ du lịch phượt LACA bao gồm những tính năng như 

“Hướng dẫn viên bản địa” hay “Thuê nơi ở” cho phép người dùng kết nối với người bản địa tại 

những địa điểm cụ thể và tìm kiếm một nơi để lưu trú nếu cần. Tính năng “Thuê đồ” hỗ trợ người đi 

phượt có thể tìm kiếm những trang thiết bị, đồ vật mà mình đang thiếu mà không cần phải đi mua 

mới. Đặc biệt hơn nữa là tính năng “SOS” nhằm cung cấp cho người dùng về những thông tin sự 

kiện không may xảy ra trên tuyến đường họ đang đi. Với ứng dụng này, các bạn sinh viên sẽ có thể 

cảm thấy du lịch phượt không chỉ là để trải nghiệm và giao lưu mà còn rất an toàn và tiện lợi, nhất 

là khi các bạn muốn đi phượt một mình hoặc đến những nơi xa xôi hẻo lánh. 

Cuối cùng, nhằm thúc đẩy quyết định lựa chọn loại hình du lịch phượt, nhóm tác giả đề xuất 

thực hiện chương trình truyền hình thực tế “Phượt cùng nhau”. Đây sẽ là một chương trình truyền 

hình mà sinh viên và người hướng dẫn có cơ hội cùng nhau đi phượt, cùng nhau trải nghiệm những 

vùng đất với vô vàn những điều mới lạ. Chương trình sẽ giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tích cực 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

224 

hơn về loại hình du lịch phượt, về con người với nhiều nền văn hoá khác nhau. Những trải nghiệm 

tuyệt vời được ghi hình lại sẽ thúc đẩy sinh viên quan tâm đến loại hình du lịch này nhiều hơn, cảm 

thấy thích thú với những trải nghiệm mà du lịch phượt mang lại. 
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tại: 

http://journal.tv.edu.vn/index.php/journal/article/view/3/2?fbclid=IwAR3pLGtDIgCLyQCHa

duo3n6u0SozO3xpH8nNOPG02XFkZQbVhujNBWLcJP4  

Huỳnh Thị Kiều Linh, Phan Bùi Gia Thủy, & Trần Ái Cầm. (2022). Khảo sát và đánh giá thực 
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SHORT-VIDEOS: PHƯƠNG THỨC QUẢNG CÁO MỚI  

CỦA THỜI ĐẠI SỐ SHORT-VIDEOS: NEW ADVERTISEMENT 

METHOD IN DIGITAL ERA 

Nguyễn Phúc Quỳnh Như
1
, Vũ Quốc Đạt

2
, Huỳnh Ngọc Mỹ Duyên

3
, Phạm Minh Anh

4
 

Tóm tắt: 

Sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với độ phủ sóng rộng rãi của các nền tảng xã hội 

trong thời đại số đã cho ra đời vô vàn các phương thức quảng cáo số hiện đại và được đánh giá là 

hiệu quả hơn hẳn so với các phương thức truyền thống. Trong thời gian gần đây, quảng cáo thông 

qua các short video (đoạn video ngắn) đã nổi lên và dần trở thành một trong những xu hướng mới 

để tiếp cận tới các tệp khách hàng tiềm năng. Vì vậy, bài viết với mục tiêu khái quát hóa tiềm năng 

và các cơ hội triển vọng mà short video mang đến trong khía cạnh quảng cáo để từ đó đưa ra những 

khuyến nghị mang hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp. 

Từ khóa: video ngắn, thời đại số, quảng cáo số. 

Đặt vấn đề 

Công nghệ phát triển kết hợp với sự bùng nổ của Internet mở đường cho sự xuất hiện của các 

nền tảng kỹ thuật số đa dạng từ đó phát triển các nhóm ngành kinh doanh mới, kèm theo đó là sự đa 

dạng hóa các loại hàng hóa và dịch vụ. Việc thúc đẩy những nền tảng này phát triển là hướng đi cần 

thiết khi thực tế cho thấy bất kỳ ai cũng dành hàng giờ liền cho các hoạt động mạng. Thực vậy, 

ngày nay trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế đều có sự hiện diện của nền tảng số và nó có không ít tác 

động đến nền kinh tế. Trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo kỹ thuật số đầu tiên là một biểu ngữ của 

AT&T về Wired.com, được ra mắt vào năm 1994 (IAS, 2017) và nhờ vào sự ra đời của hệ sinh thái 

kỹ thuật số đã giúp các nhà kinh doanh có thể tìm thấy điều khách hàng tìm kiếm và theo dõi. Theo 

Gartner (2015), sự kết nối các hệ thống và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số 

giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong là kết quả mà cuộc cách mạng công 

nghệ đem lại. 

Sự xuất hiện của các quảng cáo thông qua hình thức kỹ thuật số được phát triển từ năm 2006 

khi Facebook ký hợp đồng quảng cáo đầu tiên, hợp tác hiển thị với JP Morgan Chase để quảng bá 

chiến dịch “Đuổi theo thẻ tín dụng”. Sau đó, các nền tảng mạng xã hội (MXH) khác cũng bước vào 

cuộc chơi với những cái tên không quá xa lạ, như: YouTube, Instagram, Pinterest và Tiktok. Theo 

thời gian các phương thức quảng cáo thông qua các trang MXH ngày được phát triển và đa dạng 

hoá thông qua nhiều hình thức bởi người dùng chỉ cần đăng nhập và duyệt tìm kiếm thì họ đã cung 

cấp cho các nền tảng thông tin cá nhân, địa chỉ sinh sống, sở thích,... tạo nên bức tranh sống động 

nhất có thể cho các nhà tiếp thị có cái nhìn cụ thể về các tệp khách hàng tiềm năng. 

Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19 các hoạt động kinh tế dần được thực hiện thông qua hình thức 

trực tuyến nên việc chạy các chiến dịch quảng bá truyền thống được xem là không còn phù hợp 

nữa. Theo báo cáo của We are Social (2021), Việt Nam có 96,9 triệu cư dân, trong đó: 145,8 triệu 

                                                           
1
 Tiến sĩ, trường ĐH Kinh Tế - Tài chính TP.HCM, nhunpq@uef.edu.vn. 

2
 Sinh viên trường ĐH Kinh Tế - Tài chính TP.HCM,  datvq20@uef.edu.vn 

3
 Sinh viên trường ĐH Kinh Tế - Tài chính TP.HCM, duyenhnm20@uef.edu.vn 

4
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thuê bao di động (chiếm 150% dân số cả nước), 68,72 triệu người dùng Internet (chiếm 70,3% dân 

số), 65 triệu người dùng MXH (xấp xỉ 67% dân số). Theo báo cáo Vietnam Digital Advertising 

(2019), người dùng Việt Nam trung bình dành 6 giờ 47 phút mỗi ngày để lướt Internet, sử dụng 

MXH trong 2 giờ 37 phút, xem các luồng hoặc video trực tuyến trong 2 giờ 43 phút và nghe nhạc 

trực tuyến trong 1 giờ 21 phút (VTV.VN, 2022). Vì vậy, có thể nói việc thay thế các phương thức 

quảng cáo truyền thống sang nền tảng số là một quyết định rất cần thiết cho mỗi doanh nghiệp (DN) 

trong thời đại mới. 

Một trong những phương thức quảng cáo trên nền tảng số có thể kể đến là short-video và dù 

được hình thành chưa lâu nhưng trong những năm gần đây đã góp phần tạo ra những sản phẩm tích 

cực giúp thúc đẩy phát triển thị trường bán hàng trực tuyến và kết nối người tiêu dùng với DN. 

Nhận thấy tiềm năng của các phương thức quảng cáo kỹ thuật số, bằng phương pháp nghiên 

cứu định tính, bài viết sẽ khái quát hóa các vấn đề liên quan đến việc vận dụng các công cụ quảng 

cáo số nói chung và short videos nói riêng cũng như thực trạng ứng dụng công cụ này để làm cơ sở 

đưa ra một số giải pháp giúp các DN có thể tận dụng một cách tối ưu hóa các lợi ích mà công cụ 

này mang lại. 

1.  Cơ sở lý luận về quảng cáo kỹ thuật số và short-videos 

1.1. Tổng quan về quảng cáo kỹ thuật số 

Quảng cáo kỹ thuật số hay còn gọi là quảng cáo trực tuyến (Online Advertising). Tương tự 

quảng cáo truyền thống, quảng cáo kỹ thuật số cũng quảng bá về DN, dịch vụ, sản phẩm và tạo nên 

nhận thức người tiêu dùng với thương hiệu nhưng thay vì là các bảng quảng cáo, tạp chí, tờ rơi thì 

mọi hoạt động được thực hiện thông qua Internet. Cụ thể, khách hàng sẽ tiếp cận thông tin qua 

những cú click chuột truy cập mạng trên các thiết bị điện tử. Ngoài ra, quảng cáo kỹ thuật số không 

chỉ diễn ra một chiều từ chủ đầu tư mà có sự tương tác qua lại giữa khách hàng và DN. Nói cách 

khác, một chiến lược quảng cáo kỹ thuật số sẽ tiếp cận người tiêu dùng trong các giai đoạn từ nhận 

thức đến quyết định mua hàng và từ đó góp phần làm tăng doanh thu cho DN. 

Nghiên cứu của Magna (2022) cho rằng hoạt động kinh doanh quảng cáo trên toàn thế giới sẽ 

đạt 517,5 tỷ USD từ năm 2018 đến năm 2022 và hơn 60% toàn bộ chi phí quảng cáo trên toàn thế 

giới sẽ được chi vào các phương tiện kỹ thuật số. Doanh số quảng cáo kỹ thuật số sẽ tăng +13% 

trong năm 2022 và cụ thể: (i) Video kỹ thuật số sẽ là định dạng quảng cáo phát triển nhanh nhất 

(+16%), (ii) Tìm kiếm (+15%) và (iii) Mạng xã hội (+11%). Thực vậy, tiềm năng quảng cáo thông 

qua các phương tiện kỹ thuật số là điều không thể phủ nhận khi các khoản chi tiêu cho các chiến 

dịch quảng cáo thông qua Internet trên phạm vi toàn cầu trong vòng chưa đầy 5 năm qua đã tăng 

gấp đôi lên đến mức gần 299 tỷ đô la năm 2019 so với 156 tỷ đô la của năm 2015. 

1.2. Một số hình thức quảng cáo kỹ thuật số phổ biến và hiện trạng ứng dụng 

Quảng cáo kỹ thuật số (hay quảng cáo số) đã tiếp quản ngành công nghiệp tiếp thị trong thập 

kỷ qua và sẽ tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc bắt kịp xu hướng là một điều cần thiết đối với mỗi DN. 

Có 5 hình thức quảng cáo kỹ thuật số đang được áp dụng phổ biến hiện nay, gồm: 

● Quảng cáo hiển thị (Display Advertising) 

Đây là hình thức cơ bản nhất của quảng cáo số chủ yếu gồm văn bản và hình ảnh, thường hiển 

thị ở dạng biểu ngữ, trang đích, cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo flash trên các website có nội dung 

liên quan đến thông điệp truyền thông mà chủ đầu tư muốn truyền tải. Cụ thể, nhiều nhà tiếp thị sẽ 

sử dụng các quảng cáo hiển thị hình ảnh nhằm quảng bá khách sạn, trò chơi, sự kiện, chương trình 

và sản phẩm,… hay nói cách khác tất cả đều có thể hiển thị cùng một lúc trên trang web. 
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● Quảng cáo qua công cụ tìm kiếm (SEO - SEM) 

Là loại hình quảng cáo số có độ tin cậy cao, được người tiêu dùng chủ động tìm kiếm theo 

nhu cầu. Phương thức này sẽ tự động tiếp cận và truyền tải thông điệp chính xác với các khách hàng 

mục tiêu dựa trên các từ khóa tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng Internet. Các nền tảng ứng dụng 

công cụ SEM phổ biến nhất, gồm: Google, Bing,... Nói cách khác, SEM hoạt động dựa trên từ khóa 

mà khách hàng tìm kiếm và các DN sẽ đấu giá trên mỗi từ khóa thông qua công cụ tìm kiếm nhằm 

nỗ lực tăng độ nhận diện của thương hiệu. Nghiên cứu của Similarweb (2022) đã chỉ ra 90% người 

dùng sẽ kết thúc tìm kiếm tại trang đầu, nên SEM đóng vai trò quan trọng trong việc lập chiến lược 

nhằm đảm bảo danh sách các sản phẩm, dịch vụ luôn nằm trang đầu. Có 3 phương án SEM được sử 

dụng phổ biến, gồm: (1) SEO (Search Engine Optimization): tối ưu hóa, đảm bảo website có thứ 

hạng cao trên các công cụ tìm kiếm với một vài từ khóa mà DN nhắm đến; (2) PPC (Pay Per Click): 

DN trả phí để website được hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm và sẽ tính phí dựa trên số lần click của 

người dùng và (3) CPM (Cost Per Thousand): Hình thức tính giá dựa trên một mức giá cố định cho 

1000 lần hiển thị của quảng cáo. 

● Email marketing 

Đây là khởi nguồn của các hình thức quảng cáo số. Hàng loạt email quảng cáo sẽ được gửi 

đến danh sách các khách hàng theo yêu cầu để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ hay các chương trình 

khuyến mại. Tuy nhiên, các email quảng cáo thường gặp tình trạng là được gửi thẳng vào hộp thư 

“Spam”, dẫn đến dễ bị khách hàng bỏ qua và đây cũng là nhược điểm của phương thức này. 

● Quảng cáo trên mạng xã hội (Social Media Ads) 

MXH được xem là trung tâm bao quát cho quảng cáo kỹ thuật số với số lượng lớn người dùng 

tham gia tương tác, nên nếu các DN biết tận dụng tốt nền tảng này thì có thể dễ dàng xác định được 

các tệp khách hàng tiềm năng một cách chuẩn xác và rõ ràng. Ngoài ra, xuất phát từ bản chất của 

các nền tảng xã hội nên DN có thể lựa chọn kết hợp nhiều loại hình tiếp thị kỹ thuật số khác nhau 

cùng lúc nhằm tối ưu hoá kết quả của chiến dịch. Thông thường các quảng cáo trên các trang MXH 

có trả tiền sẽ được gắn nhãn “Được tài trợ” hoặc “Quảng cáo” và ngày nay các nền tảng áp dụng 

phương thức này tiêu biểu phải kể đến, gồm: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,... 

● Quảng cáo thông qua các Video/Rich Media 

Quảng cáo thông qua các video là loại hình quảng cáo kỹ thuật số được nhận xét là dễ dàng 

tiếp cận người dùng nhất vì chỉ đơn giản thông qua một video quảng cáo mang tính thương mại của 

DN là có thể hàm chứa mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hay thậm chí là thông điệp 

thương hiệu và được truyền tải một cách sinh động, thú vị. Đồng thời, các video này cũng dễ tạo 

cảm giác gần gũi, thiện cảm và không gây ra sự bài xích của người xem dựa trên những câu chuyện, 

âm nhạc về sản phẩm hay thương hiệu. Vào năm 2014, Facebook đã chi trả khoảng 400 triệu USD 

để mua LiveRail, nhà phân phối quảng cáo video sử dụng đặt giá thầu thời gian thực để đặt hơn 7 tỷ 

quảng cáo video mỗi tháng (Irish Sun, 2022). Gần đây, xu hướng quảng cáo thông qua video trên 

các nền tảng MXH khác nhau, như: YouTube, Instagram, Facebook hoặc Tiktok có thể được tích 

hợp dưới dạng quảng cáo gốc hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh. Với tốc độ phát triển và học hỏi 

ngày càng nhanh, video với nội dung dài đã không còn được ưa chuộng mà thay vào đó người dùng 

mong muốn nắm bắt thông tin nhanh chóng và đó cũng là lý do mà xu hướng quảng cáo thông qua 

các đoạn video ngắn hay còn gọi là short-video đã và đang “nở rộ”, được các DN sử dụng rộng rãi 

và ngày một phổ biến. 
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1.3. Tổng quan về Video ngắn - “Short-video” 

Cuộc sống càng phát triển đồng nghĩa với khối lượng thông tin cần xử lý ngày càng nhiều dẫn 

đến khả năng chú ý của người dùng khi tiếp nhận thông tin càng giảm. Cụ thể, thời gian chú ý của 

con người đã giảm từ 12 giây xuống 8 giây (Microsoft Corp, 2021) vì vậy nhu cầu truyền tải thông 

tin nhanh chóng thông qua việc sử dụng hình ảnh, âm thanh sống động chỉ trong vài giây để người 

xem có thể duyệt và chia sẻ bất kỳ lúc nào là rất cần thiết. Theo Colormatics.com (2022), 72% 

người dùng có xu hướng thích xem các video hơn văn bản trong quá trình tìm hiểu một sản phẩm 

hoặc dịch vụ mới và họ có xu hướng kém yêu thích những mẫu quảng cáo trên 15-20 giây. Đơn cử 

như trường hợp của Instagram, khi đẩy mạnh triển khai định dạng video ngắn (stories, reels, IG 

TVs...) đã thu được tỷ lệ tương tác cao hơn tới 49% so với ảnh tĩnh thông thường. Vì vậy, có thể nói 

so với các video dài, việc tạo ra các video ngắn sẽ dễ được khán giả chấp nhận hơn và cũng góp 

phần đơn giản hóa quy trình sản xuất video. Thời lượng của một video ngắn thường được tính bằng 

giây và phân mảnh cho phép người dùng có thể duyệt trong thời gian rảnh rỗi, do đó tạo điều kiện 

thuận lợi đáng kể cho việc tiếp nhận và phổ biến thông tin. Chính vì vậy, short-video được coi là 

“công cụ kiếm tiền” của các DN bởi khả năng thu hút sự chú ý của người dùng vô cùng nhanh 

chóng. Thông qua các video ngắn, hình ảnh về DN với logo và màu sắc đặc trưng sẽ dễ dàng hiển 

thị, gây chú ý và lưu lại dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. 

2. Tiềm năng và thực trạng ứng dụng Short-video vào truyền thông 

2.1.  Tiềm năng kinh doanh thông qua short-video 

Với những cơ hội rộng mở từ kỷ nguyên di động, các DN dần trở nên linh hoạt hơn bao giờ 

hết trong công tác truyền thông. Thật không ngoa khi nhận xét rằng trong những năm gần đây, sự 

gia nhập của của nền tảng Tiktok - ứng dụng chuyên về video ngắn đã làm thay đổi hoàn toàn bộ 

mặt của ngành quảng cáo. Nhận thấy tiềm năng vô tận của thị trường này, các “lão làng” như 

Instagram, Youtube hay Facebook cũng đồng loạt “bắt trend” và cho ra mắt những tính năng sản 

xuất Video ngắn như Reels, Shorts hay Watch để cạnh tranh và giành lấy miếng bánh béo bở của thị 

trường. 

Kết quả khảo sát của Vidyard - một trong những nền tảng lưu trữ và phân tích hiệu suất video 

hàng đầu cho thấy, tính đến hết năm 2021, 56% tổng số video được xuất bản trên Internet có độ dài 

dưới 2 phút. Theo Vidyard vào cuối năm 2021, có khoảng 62% người dùng xem hết một video của 

DN có thời lượng dưới 1 phút và số lượng chia sẻ của nó đạt gấp đôi so với những video có thời 

lượng dài hơn. Bên cạnh đó, có khoảng 93% DN đã tiếp cận khách hàng thông qua các video thay 

vì các công cụ khác. Ngoài ra, thông qua short-video, người bán có thể tiếp cận được một lượng 

khách hàng lớn và khiến quá trình ra quyết định mua hàng của họ cũng được đẩy nhanh và dễ dàng 

hơn. Hiện tại, có 40% người bán đang sử dụng short-video để tiếp thị cho sản phẩm và 72% người 

mua có xu hướng tìm hiểu thông tin qua short-video trước khi quyết định mua (Hootsuite, 2021). 

2.2. Thực trạng ứng dụng Short-video vào truyền thông 

Việc kinh doanh thông qua short-video ngày càng trở nên dễ dàng hơn với những DN, cá 

nhân vừa và nhỏ hoặc không có nhiều vốn dành cho mảng marketing bởi thông qua nền tảng này 

chỉ cần nội dung đủ súc tích, ấn tượng cũng đã có thể thúc đẩy lượt tương tác tăng vọt theo cấp số 

nhân. Ngoài ra, việc đính kèm đường dẫn liên kết tới các cửa hàng cũng là điều mà các thương hiệu 

cần đặc biệt lưu tâm nếu muốn tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn. Mặt khác, đối với người 

tiêu dùng online, xu hướng xem các đánh giá (review) trước khi mua chính là động lực để họ có thể 

yên tâm hơn trong việc mua hàng mà không cần phải qua khâu kiểm chứng trực tiếp sản phẩm. 

Nên, đây cũng là chính cơ hội cho các nhãn hàng khi họ hoàn toàn có thể tận dụng sức mạnh của 
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các KOLs, KOCs hay những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng trong việc thực hiện các 

video review hay livestream, từ đó khiến khách hàng sẽ đưa ra quyết định một cách nhanh chóng 

hơn vì họ có thể dễ dàng đặt hàng trong quá trình xem video. Để chi tiết hơn, một vài ví dụ điển 

hình về sự thành công của doanh nghiệp khi áp dụng short-video có thể kể đến như sau. 

Với quy mô kết nối 100 hot TikToker trong chiến dịch quảng bá cho dự án dịch vụ chăm sóc 

khách hàng “Viettel ++”, Viettel đã tiên phong dẫn đầu áp dụng short-video vào dự án quảng bá 

trên nền tảng kỹ thuật số với hashtag #viettelcongdong nhằm tăng độ phủ sóng của thương hiệu. 

Xuyên suốt chiến dịch, KOLs Bích Phương và Quang Hải đã tạo xu hướng khi cover vũ điệu 

“Viettel cộng cộng”, những động tác đơn giản, giai điệu bắt tai và dễ thuộc của bài hát đã ngay lập 

tức bắt thóp tâm lý của đại đa số người dùng TikTok -  thế hệ trẻ năng động, thích bung xoã với 

những xu hướng mới mẻ và độc đáo. Chiến dịch này đã lan tỏa một cách nhanh chóng khi lượng 

video cover từ người dùng tăng mạnh, đặc biệt clip cover của 2 KOLs trên cũng đạt hơn 63 triệu 

views và gặt hái được nhiều thành quả tại Việt Nam. 

Nhắc đến lĩnh vực F&B, Haidilao là một trong những thương hiệu đã tận dụng rất tốt công cụ 

short video khi mới bước chân vào thị trường Việt Nam. Bằng điểm mạnh ở khâu dịch vụ - nhân 

viên và sự sáng tạo của khách hàng, Haidilao luôn khuyến khích khách hàng tự làm những món 

ăn/sốt theo phong cách riêng của họ và đăng tải trực tiếp lên nền tảng MXH TikTok. Tính đến tháng 

11/2022 có khoảng hơn 20.000 tài khoản trên TikTok đã tham gia vào những trào lưu của Haidilao 

và khoảng hơn 3.000 video ngắn được đăng tải và thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Một số video trong 

số nêu trên đến từ các KOLs nổi tiếng trong lĩnh vực Food & Lifestyle với khoảng 50 triệu lượt 

xem và điều này giúp Haidilao không tốn quá nhiều chi phí để quảng bá cho thương hiệu mà vẫn 

đem lại khả năng lan toả (viral) cùng với sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại Việt Nam. 

Gần đây nhất, Samsung đã trình làng loạt sản phẩm tiên tiến là Galaxy Z Fold 3, và TikTok 

được lựa chọn trở thành nền tảng chính giúp Samsung truyền tải thông điệp với hashtag 

#VuDieuGapMo. Chiến dịch này cũng có sự hợp tác của hàng loạt influencer/ TikToker nổi tiếng, 

như: BinZ, Quang Đăng, Nhật Minh,… Việc hợp tác này đã giúp thương hiệu tiếp cận được nhóm 

người theo dõi (follower) khổng lồ của các influencer này và đã đạt được kỷ lục “chiến dịch đạt 1 tỷ 

lượt xem nhanh nhất tại Việt Nam” chỉ sau 2 tuần ra mắt và đạt tổng số 30,9 triệu lượt tiếp cận, gần 

260 ngàn video có hashtag của chiến dịch. 

Ngoài ra, theo thống kê của thương hiệu Maybelline với hashtag #sonnhebeatbok và kết hợp 

tạo thử thách khoe tài vũ đạo trên nền nhạc năng động, vui vẻ, người dùng khi tham gia sáng tạo 

điệu nhảy sẽ được gắn các sticker ngộ nghĩnh, đáng yêu do TikTok thiết kế để gia tăng tính tương 

tác và tạo sự thích thú. Chiến dịch này đã thu hút được 33,8 triệu lượt xem và thúc đẩy doanh số 

tăng lên 790% cho Maybelline đối với dòng sản phẩm son của mình. 

Nhìn chung, bước đi tất yếu để đưa thương hiệu đến gần hơn với công chúng và tăng trưởng 

doanh thu là khởi động những chiến lược tiếp thị với nội dung có sức lan tỏa cao. Thực tế, thông 

qua việc dựa vào những hashtag nổi bật, DN có thể nhận biết những trào lưu mà giới trẻ đang quan 

tâm và yêu thích trên TikTok, từ đó linh hoạt nắm bắt xu hướng và khởi động những chiến dịch phù 

hợp với các tệp khách hàng tiềm năng của mình. 

2.3. Ưu điểm và nhược điểm của Short Video 

2.3.1. Ưu điểm 

Short-video hiện đang là xu hướng của tiếp thị và là “mỏ vàng” để các DN khai thác và tận 

dụng triệt để nhằm gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu. Bởi trong những chiến dịch truyền 

thông, đây chính là “cánh tay đắc lực” nhiều DN bởi những ưu điểm tuyệt vời mà nó mang lại, như: 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

231 

 Thời lượng ngắn, nội dung được gói gọn nhưng tính lan tỏa cao 

Đặc thù của short-video là thời lượng ngắn, và để phù hợp với thời lượng cho phép, các nội 

dung không chỉ phải được cô đọng mà còn phải giữ được sức thuyết phục đối với công chúng. Nên, 

đây là công cụ truyền thông có tính gây nghiện cao và có thể tạo nên độ “truyền miệng” hay tần suất 

thảo luận khổng lồ, giúp hình ảnh của DN đến gần hơn với những đối tượng khách hàng tiềm năng. 

Theo tiến sĩ thần kinh Sanam Hafeez (Đại học Columbia, New York, Mỹ), thói quen tiêu thụ 

quá đà video ngắn là một “cuộc săn đuổi dopamine” bởi mỗi lần xem một video mà người dùng 

thích, não bộ sẽ “được thưởng” dopamine và đem lại cảm giác hưng phấn. Đặc biệt, cơ chế củng cố 

ngẫu nhiên (random reinforcement) sẽ góp phần gia tăng độ gây nghiện bởi vì không một ai có thể 

biết trước khi nào nội dung mình thích sẽ xuất hiện nên người dùng sẽ có xu hướng càng xem nhiều 

video với mong muốn tăng khả năng lặp lại dopamine. (itZone, 2022) 

 Cơ chế phân phối tốt 

Các video ngắn sẽ đặc biệt hiệu quả khi người xem đang ở trong luồng video của MXH tương 

ứng bởi chúng sẽ hỗ trợ quá trình tương tác giữa các cá nhân với các chủ đầu tư hay DN. Ngoài ra, 

với những luồng thông tin như thỏi nam châm “dễ hút, khó rời” đáp ứng được mong muốn tìm hiểu 

về thương hiệu của người xem sẽ được ghi nhận và hệ thống hoá một cách bài bản. Ví dụ, nhờ vào 

công nghệ AI, Tiktok sẽ ghi nhận thông tin về “khẩu vị” của người dùng và trên cơ sở đó thuật toán 

sẽ gợi ý những video với nội dung tương tự kèm theo các chú thích, hashtag, âm thanh, thời lượng 

xem trước khi chuyển sang các video tiếp theo. 

 Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

Việc các nền tảng tạo short-video, đơn cử là Tiktok luôn có những chính sách hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong quá trình quảng cáo, bán hàng có thể được xem là lợi thế giúp các doanh nghiệp 

thành công hơn trong việc tiếp cận người xem. Ví dụ, TikTok For Business hoạt động dựa trên 

nguyên tắc đấu thầu thời gian thực tương tự như các nền tảng khác, tuy nhiên hứa hẹn mang đến 

tiềm năng quảng cáo và bán hàng to lớn. Thêm vào đó, điểm khiến TikTok For Business trở nên thu 

hút nhất đối với các SMBs chính là nhờ vào bộ công cụ hỗ trợ cho phép các nhà quảng cáo thỏa sức 

sáng tạo và thể hiện tính độc đáo riêng. Nói cách khác, bất cứ ai cũng có cơ hội kể câu chuyện của 

doanh nghiệp mình một cách khác biệt và tràn đầy cảm hứng. 

 Xây dựng thương hiệu mang tính cộng đồng 

Nhiều chiến dịch quảng bá thông qua các đoạn video ngắn với sức lan toả cao có thể tạo ra sự 

gắn kết cộng đồng mạnh mẽ giữa những người xem. Nhiều thử thách của các thương hiệu qua short 

video đã thành công kích thích người xem tham gia trải nghiệm, chia sẻ hiểu biết hay đơn giản chỉ 

là tham gia theo xu hướng. Một ví dụ điển hình có thể kể đến chính là chiến dịch hashtag #haidilao 

được đánh giá mang tính sáng tạo cao trong lĩnh vực F&B bởi không chỉ có nội dung thu hút mà 

còn thúc đẩy khách hàng hành động. Cụ thể, với mục đích khuyến khích sự tham gia của người tiêu 

dùng online, Haidilao đã kêu gọi khách hàng chế biến các loại nước sốt và các món súp của riêng 

họ, sau đó upload các video đó lên nền tảng TikTok. Đến hiện tại, hashtag #Haidilao đã đạt 85,2 

triệu views, trong đó khoảng 2000 short-video đã được upload bởi hơn 15.000 người dùng TikTok 

và một video đã đạt vị trí top xu hướng và độ tương tác lên đến 500 nghìn likes. 

 Tiết kiệm chi phí truyền thông, quảng cáo 

Thông thường các DN phải dự trù trước một khoản lớn chi phí nhằm phục vụ cho việc thực 

hiện một chiến dịch truyền thông như: in ấn, trực tuyến trên các sóng radio/truyền hình và thông 

qua thư điện tử,… Tuy nhiên, DN cũng có thể tối ưu hoá chi phí quảng cáo qua công cụ Short-
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video, bởi chỉ cần một video ngắn với sức bật đủ tốt thì khả năng tiếp cận người dùng của DN đã có 

thể tăng lên theo cấp số nhân. Đơn cử là trường hợp của Fatzbaby, thương hiệu sau gần 10 năm có 

mặt tại thị trường Việt Nam vẫn chưa thể tạo được độ nhận diện và vị thế trong ngành hàng các sản 

phẩm dành cho mẹ và bé, nhưng với sự hỗ trợ của Syperry - một Digital Marketing Agency với 

chiến dịch short-video đa nền tảng đã gặt hái được những con số ấn tượng, như: Youtube: 40 nghìn 

đăng ký, 18 triệu lượt xem; Tiktok: 19 triệu lượt xem và 20 nghìn người theo dõi. 

2.3.2. Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm thì việc phụ thuộc quá nhiều vào các video ngắn cũng dẫn đến một 

số nhược điểm, có thể kể đến, như: 

 Khó khăn trong việc xây dựng lượng khách hàng trung thành 

Mỗi ngày, lượng thông tin mà khách hàng thu nạp vào từ các thương hiệu, nhãn hàng khác nhau 

là vô cùng lớn, thậm chí, những nguồn tin này còn được trình bày dưới vô vàn hình thức khác nhau. 

Những điều này khiến video ngắn tuy có tốc độ lan truyền khá ấn tượng nhưng cũng có thể dễ dàng 

trở nên nhạt nhoà ngay sau đó. Vì vậy,  sau khi đã thành công khơi gợi sự tò mò, thích thú của khách 

hàng thì bước tiếp theo mà DN phải tiến hành chính là các bổ sung các chính sách chăm sóc, ưu đãi 

hợp lý nhằm kéo dài mối quan hệ và củng cố mức độ trung thành của khách hàng với thương hiệu . 

 Dễ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu và doanh nghiệp 

Đảm bảo chỉn chu về mặt nội dung là điều tối thiểu mà những người làm sáng tạo phải lưu 

tâm, tuy nhiên, có những sai sót mà bản thân DN cũng không thể lường trước được. Đặc biệt là khi 

thông điệp mà DN muốn truyền tải đến người dùng không phù hợp với mọi nhóm khách hàng mục 

tiêu thì khi đó DN sẽ có thể phải nhận lại những phản ứng trái chiều. Ngoài ra, không thể phủ nhận 

rằng việc hợp tác với các KOLs, KOCs, những người có sức ảnh hưởng đến cộng động có thể mang 

lại những lợi ích to lớn cho các chiến dịch quảng bá. Tuy nhiên, nếu sự kết hợp đó không phù hợp 

thì cũng có thể mang lại những hậu quả xấu ảnh hưởng nặng nề đến thương hiệu. Đó chính là 

trường hợp của Nờ Ô Nô, kênh TikTok có hơn 600 nghìn lượt theo dõi đã vấp phải làn sóng tẩy 

chay khi thực hiện xây dựng nội dung quảng cáo mang tính miệt thị gây sốc và từ đó gây ảnh hưởng 

trực tiếp lên các DN, thương hiệu hợp tác. 

3. Một số kinh nghiệm khi áp dụng short-video vào thương mại và khuyến nghị 

3.1. Một số kinh nghiệm khi áp dụng short-video vào hoạt động thương mại 

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả thương mại hay quảng cáo qua các công cụ short-video, DN cần 

tuân thủ một vài “quy luật chung” để các nội dung quảng bá dễ dàng được lên xu hướng hay khiến 

người dùng phải “dừng mắt” lại lâu hơn, như: 

 Nội dung của video 

Nội dung chính là yếu tố tiên quyết mà DN cần phải lưu tâm khi thực hiện bất kì chiến lược 

truyền thông nào. Vì vậy, trước hết, DN cần đề ra một thông điệp rõ ràng, có tính thuyết phục. 

Ngoài ra, để có thể đánh trực diện vào tâm lý công chúng và tạo nên hiệu ứng lan toả tốt thì DN 

cũng được khuyến khích lồng ghép những yếu tố thu hút như tính truyền cảm hứng, giải trí hay giáo 

dục vào video. Tóm lại, một nội dung tốt là nội dung được phân bổ một cách hợp lý, đúng trọng 

tâm, truyền tải được thông điệp nhất quán cùng những hiệu ứng thị giác sống động và âm thanh phù 

hợp đi kèm. Ví dụ, đối với các chiến dịch quảng bá sản phẩm cần thu hút đối tượng chính là giới trẻ 

năng động thì việc tận dụng các hashtag challenge cùng nội dung độc đáo và vũ đạo gây nghiện sẽ 

tăng khả năng viral của chiến dịch lên. Tuy nhiên, riêng đối với những sản phẩm ăn uống, bán lẻ thì 
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cần tối ưu hóa nội dung bằng cách cung cấp nhiều thông tin liên quan đến các trải nghiệm sản phẩm 

sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn thông điệp muốn truyền tải. 

 Thời lượng của video 

Đối với những người trẻ bận rộn trong thời buổi hiện tại thì những video có tính chất “ăn 

liền” với thời lượng ngắn nhưng nội dung mang tính giải trí cao dần trở nên được ưa chuộng hơn 

bao giờ hết. Thực tế, thời lượng lý tưởng nhất để một short-video có thể thu hút người xem là từ 15 

đến 30 giây. Nếu nội dung đủ gãy gọn, hấp dẫn thì chỉ với vài giây ngắn ngủi, hiệu ứng “truyền 

miệng” và độ thảo luận của video đã có thể gia tăng với tốc độ chóng mặt, giúp DN tạo được dấu ấn 

sâu đậm trong lòng công chúng. Theo Advertisingvietnam (2021), người dùng có xu hướng dễ bị ấn 

tượng trong khoảng từ 7 đến 15s đầu của video nên nếu DN không tận dụng được khoảng thời gian 

này để “giữ chân” các khách hàng tiềm năng thì họ sẽ nhanh chóng rời đi và tìm xem các nội dung 

khác. Vì vậy, cần phải cân chỉnh lượng thời gian vừa đủ để có thể truyền tải đầy đủ nội dung một 

cách gãy gọn nhưng không kém phần độc đáo và hấp dẫn. 

 Chất lượng video 

Trong mỗi video ngắn, yếu tố quyết định đến ấn tượng đầu tiên của người xem về một thương 

hiệu có lẽ là hiệu ứng thị giác. Chất lượng video tốt, sắc nét với sự hài hòa trong màu sắc, bố cục 

hình ảnh sẽ khiến video trở nên hấp dẫn hơn đối với người xem bởi nó sẽ mang lại những trải 

nghiệm thị giác tốt hơn. Ngoài ra, video cũng cần được trình bày một cách chỉn chu với âm thanh rõ 

ràng, bắt tai đi kèm nội dung mang lại giá trị nhất định cho người xem. 

 Phụ đề của video 

Video có phụ đề đi kèm sẽ giúp DN truyền tải nội dung, thông điệp dễ dàng hơn bởi nó tăng 

khả năng tiếp nhận thông tin của người xem. Ngoài ra, phụ đề cũng góp phần giúp người xem tập 

trung hơn và đặc biệt trong thời buổi hiện tại, khi việc tuân thủ những quy định nơi công cộng ngày 

càng trở nên quan trọng hơn thì phụ đề sẽ luôn là lựa chọn tối ưu để các đối tượng người xem dễ 

dàng tiếp cận nội dung mà không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là những nơi 

đông người. Ví dụ, khi nhà tiếp thị muốn quảng bá cho sản phẩm thông qua một video phim ngắn 

thì việc cung cấp phụ đề kèm lời thoại của nhân vật sẽ giúp người xem tập trung vào câu chuyện 

hơn và khiến hình ảnh về thương hiệu có thể dễ dàng lưu lại trong tâm trí của người xem về lâu về 

dài, bởi vốn dĩ, short-video đã là một công cụ hoàn hảo giúp người xem có thể tiếp nhận thông tin 

một cách thụ động mà không cần tốn quá nhiều công sức. 

3.2. Một số khuyến nghị 

Từ những tiềm năng, ưu điểm và nhược điểm được nêu trên, short-video vẫn còn là xu hướng 

khá mới và còn nhiều “đất” để khai thác. Song, để có thể sử dụng nó một cách tối ưu hoá thì các 

nhãn hàng cũng cần phải lưu ý một vài khía cạnh, như: 

● Luôn ưu tiên việc nghiên cứu nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu  

Mọi thông điệp truyền thông đều xuất phát từ nhu cầu của khách hàng nên việc nắm rõ 

“insight” của đối tượng mục tiêu trước khi xây dựng chiến dịch tiếp thị là điều căn bản tối cần thiết. 

Vì vậy, các DN nên cân nhắc và lựa chọn các kênh, nền tảng phù hợp với mục đích sử dụng đồng thời 

phổ biến với tệp khách hàng mục tiêu. Đồng thời, DN cũng cần thu thập và nghiên cứu tích cách, sở 

thích, mong muốn người dùng thông các tương tác với họ người dùng bởi nếu không nắm rõ được 

mục tiêu thì không những không thể truyền đạt được thông điệp mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu, 

hình ảnh của DN và thậm chí là có khả năng gặp phải thất bại ngay từ những bước đầu tiên. 

● Sử dụng công cụ tiếp thị một cách linh hoạt 
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Nếu DN đang loay hoay tìm kiếm phương thức xây dựng nội dung cho một chiến dịch cụ thể 

thì nên cân nhắc đến việc tận dụng bất kỳ loại hình short-video nào miễn là phù hợp bởi tùy vào 

thông điệp muốn truyền tải, sẽ có nhiều cách để tối ưu hóa những ưu điểm của short-video và có thể 

kể đến như: 

Thách thức thương hiệu: là các tiếp cận người dùng bằng cách mời họ tham gia thử thách kèm 

theo thông điệp được truyền tải một cách vui nhộn và hấp dẫn. 

Lời chứng thực của khách hàng: tập trung xây dựng các short-video dạng ngắn xoay quanh 

các trải nghiệm tích cực của người tiêu dùng với sản phẩm và dịch vụ của DN và từ đó linh hoạt 

điều chỉnh để củng cố niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu. 

Đoạn ngắn thông báo giới thiệu sản phẩm hay sự kiện: tạo các đoạn video ngắn với nội dung 

truyền tải một cách sống động thông tin về các sự kiện, sản phẩm, dịch vụ,… sắp ra mắt nhằm kích 

thích sự quan tâm và thu hút người dùng. Đồng thời, DN cũng có thể xây dựng các bản trình diễn về 

sản phẩm hay dịch vụ mà trong đó tập trung nhấn mạnh và làm nổi bật các lợi ích và tính năng, từ 

đó cho người dùng cái nhìn tổng quan về cách sử dụng sản phẩm hay dịch vụ mới đó. Tuy nhiên, 

DN cần đảm bảo nội dung không cần quá cầu kỳ nhưng phải đủ thú vị để người dùng có thể dễ dàng 

tiếp nhận thông tin. 

Đằng sau hậu trường: để kết nối nhiều hơn với khách hàng tiềm năng, hãy cho khách hàng 

tìm hiểu điều điều gì đã và đang diễn ra cũng như những ai đứng đằng sau thương hiệu của DN. 

Điều này sẽ giúp họ thấu hiểu văn hoá làm việc của DN và rất có thể sẽ khiến họ mong muốn gắn 

bó lâu dài. Thực vậy, ngày nay, rất nhiều nhóm khách hàng tiềm năng mong muốn tạo mối liên hệ 

với các thương hiệu mà họ mua và sử dụng và đây cũng chính là sở trường mà các short-video có 

thể mang lại. 

● Truyền tải thông điệp xúc tích, nắm bắt có chọn lọc về các xu hướng 

Sự khác biệt về mặt văn hóa xu hướng của từng nền tảng sẽ ảnh hưởng nhất định lên từng 

thông điệp mà DN muốn quảng bá đến người xem. Vì vậy, việc chọn lọc là điều tất yếu. Nói một 

cách cụ thể, dựa trên thương hiệu và các đối tượng mục tiêu, DN cần phải tìm hiểu và phát triển cho 

mình điểm khác biệt có thể làm nổi bật thương hiệu cũng như gây chú ý trong nền văn hóa phù hợp 

mà không phản cảm hay mang lại các yếu tố tiêu cực đến người xem. Cuối cùng, DN cũng cần đảm 

bảo sự ngắn gọn, xúc tích là “chìa khóa” được áp dụng xuyên suốt trong các short-video. 

● Đảm bảo sự phù hợp với chiến lược thương hiệu và nội dung 

Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng mỗi video ngắn được sử dụng để quảng bá phải thật sự phù 

hợp với nguyên tắc của thương hiệu cũng như chiến lược nội dung mà DN nhắm đến. Để đạt được 

điều đó, DN cần tập trung vào việc duy trì tính xác thực, tìm thấy điểm cân bằng giữa nhu cầu của 

DN đối với nội dung và những xu hướng hiện hành. Bởi, mỗi một thông điệp truyền tải đi đều sẽ 

góp phần củng cố độ tin cậy của DN trong tiềm thức của khách hàng, vì vậy việc chú trọng chất 

lượng của video ngắn là rất quan trọng dù đôi khi chúng chỉ là các video “siêu ngắn”. 

● Chạm đến cảm xúc đối tượng khách hàng mục tiêu 

Với các short-video, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh chỉn chu là chưa hoàn toàn đủ mà nội dung 

phải truyền tải được những giá trị “đắt giá” hay nói cách khác là đủ chiều sâu nhằm chạm đến cảm 

xúc của các tệp khách hàng mục tiêu. Bởi, việc nhồi nhét thông điệp một cách khiên cưỡng chỉ đem 

lại phản ứng ngược hay sự bài trừ của người xem nên thay vào đó DN nên đánh vào tâm lý người 

dùng thông qua các câu chuyện, bài hát,… thật sự có ý nghĩa. 
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Kết luận 

Với sự phát triển và phổ biến liên tục của short-video, các nhà tiếp thị thật khó có thể bỏ lỡ cơ 

hội để tận dụng các giá trị mà chúng mang lại bởi nếu biết tận dụng công cụ này một chiến lược, nó 

sẽ hỗ trợ thương hiệu tiếp cận được đến các thị trường mục tiêu rộng lớn. Thật vậy, một số ưu điểm 

nổi trội của short-video không thể không nhắc đến chính là có thể tạo sự quan tâm, có khả năng giới 

thiệu thương hiệu và thu hút lượng lớn khách hàng mới thông qua các nền tảng MXH phổ biến, 

như: TikTok, Facebook, Instagram Reels và Youtube Short. Nhưng, đồng thời nó cũng là một “con 

dao hai lưỡi” nếu DN còn mơ hồ trong việc xây dựng mục tiêu tiếp thị bởi các video ngắn với nội 

dung không chất lượng có thể gây những phản ứng ngược và thậm chí khiến họ đánh mất giá trị của 

thương hiệu. Vì vậy, DN cần thận trọng khi xây dựng chiến lược, đảm bảo truyền tải thông điệp giá 

trị để có thể tối ưu hóa hiệu quả truyền thông và đem lại lợi nhuận khả quan /./ 
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SUSTAINABILITY ATTRIBUTES OF LUXURY  

FASHION BRANDS: UNDERSTANDING WHAT REALLY 

MATTERS TO MILLENNIALS, ZENNIALS  

AND GEN Z CONSUMERS IN THE UK 

Nguyễn Lưu Thanh Tân
1
 

Abstract 

This research examined which of luxury fashion’s sustainability attributes modern consumers 

deem most valuable and how their attitudes toward various sustainability attributes affect their 

behavioural intentions. Generational effects on consumers’ preferences for sustainability attributes 

and behavioural intentions were also assessed. The study used an online survey consisting of a 17-

item scale adopted and modified from existing literature and selected industry 

practices, and five specific hypotheses were formulated. Cronbach’s Alpha and Exploratory 

Factor Analysis (EFA) were conducted to validate reliability of the items; resulting in two items 

being dropped from analyses. To test all five hypotheses, the author employed various parametric 

tests (i.e., repeated measures ANOVA and multiple regressions) and additionally, non-parametric 

tests (Kruskal-Wallis ANOVA and Spearman-Rank correlations) were done due to the data not 

being normally distributed and negatively skewed, while some also had problematic negative 

kurtosis values. A quantitative analysis of 165 usable questionnaires revealed that although 

consumers in general perceived social concerns as the most valuable sustainability attributes, those 

who valued ecological concerns were more engaged in sustainable behavioural practices and were 

most likely to be willing to pay more and recommend sustainable luxury fashion brands. The study 

also found positive links between organic consumers with zero-waste lifestyle to consumers’ 

behavioural intentions. Overall, the study found partial support for four hypotheses, while one 

hypothesis was rejected. Ethnicity, gender, and geographical limitation were identified to have 

potentially affected the results of the study, while recommendations such as expansion of variables 

and narrowing certain concepts were provided. 

Keywords: Sustainability, Luxury Fashion Brands, Millennials, Zennials, Gen Z 

1.  INTRODUCTION  

New luxury, as defined by Atkinson and Kang (2021), is an object or experience that is not 

focused on conspicuousness (a traditional luxury consumption value) but instead “provides 

consumers with freedom and meaning as intrinsic experiential values and enrichment and well-

being in the form of both personal fulfilment and sustainability at the societal level on those 

consumers’ own terms”. These consumers are the younger segments of the population; Millennials 

and Generation Z, who are redefining the meaning of luxury (Buckle, 2019; Deloitte, 2019). The 

Millennial consumers, according to Christodoulides et al. (2021), are identified as the “green 

generation” due to their strong interest in ecological aspects of their purchases and will be reaching 

young adulthood at the start of the 21st century (Karapachov, 2020). Whereas Gen Z are called the 

“i Generation” because of their frequent use of internet and high level of virtual engagement (Jones 
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et al., 2007). In addition, Gen Z is also known as the “Plural Generation” being the most diverse age 

group (i.e.,ethnicity; religion) that has great concerns on social issues (Cho et al., 2018). 

Sandwiched in between, the micro-generation Zennials, share characteristics and have the best traits 

of both Millennials and Gen Zs (Lynd, 2019; Napoli, 2020). Gen Z and Millennials combined 

represent 41% of the total population of the UK (Clark, 2022), but their share in the sustainable 

market is forecast to reach 29% each by 2025 (Saggau and Connell, 2021). In sustainable fashion 

(apparel), however, Gen Z (21%) and Millennials (32%) dominated the market share at 53% in 

2021. Although, they are two distinctive generations, both believe they can tackle sustainability 

issues through their daily behaviours (Saggau and Connell, 2021; Steinke, 2021). 

Although the importance of luxury fashion sustainability practices and their positive effects 

has been widely documented in fashion and consumer behaviour literature, not many studies have 

compared consumers’ perceived value of sustainability attributes to their behavioural intentions. 

Currently, the sustainability attributes of economic and social concerns are still largely ignored 

within the luxury goods industry (Henninger et al., 2017) with limited evidence on consumer 

attitudes towards sustainable luxury (Beckham and Voyer, 2014 cited in Quach et al., 2022). This 

could be due to the lasting but contradicting relationship between luxury and sustainability 

(Kapferer and Michaut-Denizeau, 2014; 2015; Donzé and Wubs, 2019; Pinto et al., 2019). 

Therefore, advancing the understanding of new luxury consumers’ different ecological, social and 

economic orientations is important (Christodoulides et al., 2021). In addition, testing self-reported 

claims of sustainable consumer behaviour against their behavioural intentions, will help broaden 

marketers understanding of these rising consumers. Lastly, current findings are inconsistent 

regarding the influences of these generations’ perceived value of sustainability attributes on their 

behavioural intentions, which indicates that this kind of study deserves additional attention. 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1 Sustainability in luxury fashion 

While many luxury and non-luxury fashion brands intensify their efforts to be more 

sustainable, the concept of sustainable fashion is still not well understood or conceptualised 

(Orminski et al., 2021). Most research in the field put emphasis on fashion consumption (e.g., Byl et 

al., 2015; Gwozdz et al., 2017; Lundblad and Davies, 2016; Morais et al., 2011) but utilizes 

different definitions of sustainability (Davies, 2015). For example, Brewer (2016) focuses on 

linking suppliers and manufacturers closer to consumers, which critically enhances sustainability, 

protects human rights, and empower communities, and they called this ‘slow fashion’. Goworek et 

al. (2012), on the other hand, described sustainable clothing as “clothing which incorporates one or 

more. aspects of social and environmental sustainability, such as Fair-Trade manufacturing or fabric 

containing organically-grown raw material”. While Fletcher (2012 cited in Ozdamar-Ertekin, 2019) 

defines sustainable fashion as “fashion that fosters ecological integrity and social quality through 

products, practices of use and relationships”. 

Overall, sustainability in luxury fashion is often linked with ecological concerns having 

significant dependence and impact on environmental sustainability (Cherny-Scanlon, 2016). Thus, 

many studies focused on ecological concerns in the fashion industry (e.g., Brewer, 2016; Morais, et 

al., 2011; Chun et al., 2021). However, for fashion apparel to be sustainable, its production 

processes must meet not only current ecological, but also current social, and economic needs 

without compromising future generations (Brundtland, 1987). 

- Ecological concerns. One of many ways to vitalize and deliver sustainable fashion practices 
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to consumers within the luxury industry is the use of eco-friendly materials. Brands such as Stella 

McCartney, a forerunner of sustainable luxury brands, committed all her collections to be made of 

100% eco-friendly materials (StellaMcCartney.com, 2022). Kering, a global luxury group that 

manages big luxury brands such as Gucci, is the first group to be named the most sustainable 

corporation in the global fashion sector. Kering has reduced the usage of fur and at the same time 

offset all greenhouse gas emissions generated by its manufacturing processes and its supply chain 

(Kering.com, 2021; Leam.com, 2021). Burberry committed to zero emission, help stop 

deforestation, abandoned the use of animal furs and have stop the destruction practice of 

deadstock’s (Burberry.com, 2021; Leam.com, 2021). According to Ozdamar-Ertekin (2010), luxury 

fashion groups can further improve by using more sustainable materials, reducing waste in the 

manufacturing process, and increasing the number of recycled items. Research has suggested that 

sustainability attributes of ecological concerns strongly appeal to customers (Chun et al., 2021). 

Kanchanapibul et al. (2014) confirmed that pro-ecological practices of a business have significant 

influence on young consumers repurchase intentions and their willingness to recommend. Peterson 

et al. (2012) revealed that younger US consumers valued wool products over acrylic products, and 

evidence shows that 71% of Millennials and 67% of Gen Z prioritize actions against climate change 

(Tyson et al., 2021). In terms of upcycling, studies confirmed that consumers are favourable toward 

upcycled and recycled luxury products compared to non-sustainable ones (Adıgüzel and Donato, 

2021). However, Gwozdz et al. (2017) identified that consumer segments differ in their willingness 

to pay for clothing made of eco-friendly material compared to conventional fabrics. 

- Social concerns. Unlike environmental sustainability, social justice is a visceral, highly 

human issue that is relatively more fathomable and far more immediate than climate change 

(Connell and Piccirilli, 2021). Firms use Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives to 

address corporate efforts for joint responsibility over social concerns, varying from encouraging 

social values to charitable giving to combating social injustice (Kim and Austin, 2019). Programs 

like Fondation Chanel supports and advocates for gender equality with a multisectoral and holistic 

approach that considers the diversity of women’s needs within their complex environments 

(Fondationchanel.org, n.d.). Lululemon, one of the best-known luxury sportswear brands globally, 

made major commitments to fight social issues: Lululemon stands for pay equity, supports Black 

Lives Matter movement, has initiatives on employee’s safety and addresses the need for physical, 

mental, and social well-being (Lululemon.co.uk, 2020). Moreover, Woodworth (2022) stated that 

this is the age of philanthropic luxury retail not only focusing on positive environmental impact but 

also on being more socially responsible. In 2021b, Deloitte published its 10th annual survey report 

on solicited views of Millennial and Gen Z respondents from 45 countries across North and South 

America, Europe, the Middle East, Africa and Asia Pacific on issues of sustainability. The report 

revealed that “Millennials and Gen Zs believe discrimination is widespread, likely enabled by 

systemic racism across society and major institutions”. In addition, the Pandemic further caused 

harmful stress with 41% of Millennials and 46% of Gen Zs feel anxious all the time driven by the 

concerns of finances, family welfare and job prospects (Deloitte, 2021b). Furthermore, consumers’ 

views on the social impact of businesses continues to decline, and 60% of all respondents said that 

legislation is needed to force businesses to pay fair wages and reduce wealth inequality (Deloitte, 

2021b). This supports Depop and Bain & Company research that purchasing choices of 70% of Gen 

Zs in the UK are influenced by fair wages, safety, and brand commitments to diversity and 

inclusion (Wightman-Stone, 2021). 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

241 

- Economic concerns. Chun et al. (2015) identified that business transparency positively 

affects consumer’s sustainable behaviour, although there is still lack of supply chain transparency 

and traceability from many clothing retailers (Gwozdz et al., 2017). In general, people don’t care 

much about intangible, future consequences. Therefore, it’s very important to make sustainability 

tangible (Hardisty et al., 2019), for example through sustainability reporting. Brands such as Louis 

Vuitton started the green supply chain initiative and published a report on their water and electricity 

usage (Ozdamar-Ertekin, 2019). Furthermore, fashion brands like Everlane are embracing 

transparency by offering consumers the chance to meet the creators of their clothes or take digital 

tours of their workshops. This method not only offers transparency to consumers by showcasing fair 

and ethical practices, but it also highlights the fact that the products are created by local artisans, 

confirming their authenticity and uniqueness (Woodworth, 2022). Reformation, a US based clothing 

brand, produces collections using salvaged deadstock, offcuts, upcycled fabrics, repurposed vintage 

clothing or new sustainable materials using innovative sustainable technology (thereformation.com, 

n.d.). The care phase of the clothing lifecycle has the largest overall negative impact on the 

environment (Fletcher, 2008 cited in Hardisty et al., 2019), therefore, respecting the rules of 

clothing labelling and wash instructions are vital (Morais et al., 2017). Another method trending in 

the luxury fashion is rental and repair. This, although not a new concept, was unexpected coming 

from an industry with business models based on customer’s frequent updating of clothing in 

response to constant change of fashion styles (Accenture, 2022; Caniato et al., 2012). A study of 

Nielsen showed that 81% percent of Millennials expect the brands that they buy to be genuine and 

transparent in their marketing and to actively talk about their sustainability impact (Woodworth, 

2022). In addition, Dekhili and Akli Achabou (2014) confirmed that both a brands’ self-declared or 

independent certification positively influence consumer preferences. Similarly, young consumers 

are strongly supporting a sharing economy like rentals DIY workshops, repair services, swapping, 

take-back old clothing and value services such as personal shoppers & style advisors (Armstrong et 

al., 2015). Overall, the consumer’s interest towards innovative solutions has increased, and circular 

clothing should become the new normal (Vehmas et al., 2018). However, Mishra et al. (2020) 

revealed that perceived value and attitude towards luxury rental consumption differs between 

Millennial consumers in different countries. Nonetheless, innovative businesses that challenge 

standard thinking and practices are confirming that sustainability can be the source of competitive 

advantage and increased sales (Radclyffe-Thomas, 2018). 

2.2 Consumers’ sustainable behaviours 

Individuals and society contribute to achieving the goals of sustainability through engaging in 

sustainable behaviour (Tapia-Fonllem et al., 2017). White et al. (2019) define sustainable consumer 

behaviour as a behaviour that reduces negative impacts on the environment, and during the lifecycle 

of a service, product or behaviour reduces the use of natural resources. Learning sustainable 

behaviour, however, is not easy. Harris et al. (2016), Frank (2021) and Pereira et al. (2021) 

identified that changing consumers’ behaviour, habits and mindset is one of the major barriers in 

sustainable fashion. Indeed, knowledge and awareness of sustainability are imperative for forming 

the intention to change one’s behaviour and for safeguarding that the actual impact of one’s action 

matches to this intention (Frank, 2021). 

In general, ecological concerns have been identified as the most important attribute to UK 

consumers, particularly waste reduction and protecting biodiversity (Deloitte, 2021c). Younger 

generations are more informed of sustainability issues (Pereira et al., 2021), as they appear to be 
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more engaged than other groups with ecological issues due to their ability to use advanced 

technology to gather and exchange information (Kanchanapibul et al., 2021). For example, Depop 

and consultancy firm Bain and Company report that 90% of Gen Z consumers surveyed have 

modified their lifestyle to be more sustainable, particularly in sustainable fashion practices 

(Wightman-Stone, 2021), while Millennials are known to be the dynamic force of sustainable 

movement through their lifestyle and behaviours (Bonera et al., 2020). 

2.3 New luxury consumers: Millennials, Zennials and Gen Z 

Many firms often focus concurrently on Millennials and Gen Z and treat them homogenously 

(Kapferer and Michaut-Denizeau, 2020; Karapachov, 2020). Yet, identifying the differences 

between these two is vital for businesses to prepare, adjust and adapt to stay relevant (Beall, 2016). 

In addition, Kapferer and Michaut-Denizeau (2020) reported that Millennials are too obscure as a 

group and must be split in two subgroups (youngest and oldest), because they have not lived in the 

same environment economically and technologically with the rapid development of innovations. 

According to Napoli (2020) to understand the real definition of a generation, the disparity within, 

and the link between two cohorts, one must refer to those born in-between the generations’ fifteen-

year span. Here, these are the Zennials, a micro-generation born between 1992 and 1998, so 

overlapping with late Millennials and early Gen Zs. They are a blend of both generations who are 

fluid in identifying which cohort they belong to and support brands who actively stand for social 

causes they personally value (Hamburger, 2021). 

- Millennials. Born between 1980 and 1994, Millennial consumers are identified as the “green 

generation” due to their strong interest in ecological aspects of their purchases (Christodoulides et 

al., 2021). They launched the era of experience economy and propelled conversations around the 

environment, body image and mental health into the mainstream (Napoli, 2020). Known to be the 

most sustainability-conscious cohort, they care about their health, prefer organic and locally sourced 

products, are highly concerned about waste and pollution, prioritize purpose over profit, seek out 

fashion offering more transparency, and are all about saving the planet (Ford, 2018; Bonera et al., 

2020). This generation is distinctive from other generations by being committed to engaging 

sustainable development goals (SDGs; Cheng 2019 cited in Mohr et al., 2021). Millennials expect 

the brands to come up with innovative solutions and best practices to address sustainability issues 

(Karapachov, 2020). Although they are known to be frugal and careful with spending (Schlossberg, 

2016), studies revealed that this cohort is willing to spend more on sustainable brands (Ford, 2018; 

Francis and Sarangi, 2022). 

- Generation Z. The digital natives born between 1995 and 2010, they are self-taught, 

pragmatic, resourceful and fluid in their identities and beliefs (Napoli, 2020). They are known 

change-makers, philanthropist, confident in using their voice to advocate for sustainability, equality, 

and mental health, which they perceive as important (Ford, 2018; Jones, 2021). Second-hand and 

vintage. shopping of luxury goods is a norm for this cohort (Khan, 2022) who are fastest growing 

(+33%) luxury consumers in 2020 (Jones, 2021). Amid escalation of fake news and greenwashing, 

they demanded for more transparency and sought for authenticity, thus, they trust people close to 

them for recommendations when making life decisions including their purchase (Karapachov, 

2020). Having higher expectations than Millennials, brands tend to be less important in their 

purchasing decision, hence, Gen Z are less loyal to brands and seek the best value for money 

(Bonera et al., 2020; Schlossberg, 2016). Eighty-two percent of Gen Z shoppers reported that before 

choosing a brand and making a purchase, they first read reviews on social media from other 
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customers (Kim, 2021). However, sustainability as a key factor of their fashion purchase is not 

guaranteed although sustainability is perceived as important (Cheung, 2017). Therefore, they are 

more likely to recommend a sustainable brand or boycott an unsustainable one. 

2.4 Theory of Reasoned Action (TRA) on predicting consumers’ behaviour 

The TRA is a social-psychological framework where the individual's actual behaviour in 

performing a certain action is directly guided by their behavioural intention, which, in turn, is 

determined by the subjective norms and attitudes towards the behaviour (Fishbein & Ajzen, 1975). 

In other words, TRA is used to rationalise and predict behaviour based on attitudes, norms and 

intentions. Attitude toward a behaviour is considered as a function of one’s salient beliefs [(i.e., 

behavioural beliefs (BB)], described by Ajzen and Fishbein (1980) as one’s subjective probability 

that performing a behaviour will lead to certain consequences. For example, in this case, consumers 

can perceive that buying and wearing sustainable luxury fashion product is important and virtuous 

by contributing to sustainable actions that positively impact the environment and society. 

Accordingly, how consumers perceive the value of different sustainability attributes, and whether 

they actively engage in sustainable behaviour, can predict their behavioural intentions (with respect 

to behaviour towards a brand). 

2.5 Conceptual Framework and Hypotheses 

This study examined which of luxury fashions’ sustainability attributes the new luxury 

consumers (Millenials, Zennials and Gen Z) perceived most valuable and how these consumers’ 

attitudes toward various sustainability attributes affect their behavioural intentions. The author 

argues that consumers may perceive the value of various sustainability attributes differently and that 

this may affect their behavioural intentions. The study also investigated if the consumers’ 

sustainable behaviours and their generational affiliation (including micro-generation Zennials) 

impact on their behavioural intentions. Specifically, the author hypothesized that: 

 H1. Ecological sustainability attributes will be valued higher than social and economic 

attributes, and Millennials, being reported as the most sustainability-conscious cohort, will value 

sustainability attributes higher than Gen Z and Zennials. 

 H2. Consumers’ perceived value of luxury fashion’s sustainability attributes has strong 

positive influence on their sustainable behaviour. 

 H3. Stronger practice of sustainable behaviours will have a positive influence on 

behavioural intentions (i.e., willingness to pay more, to recommend a sustainable brand and to 

boycott an unsustainable brand). 

 H4. The perceived value of sustainability attributes will have a positive influence on 

consumers’ behavioural intentions. 

 H5. Millenials will be more likely to ‘pay more’ than Zennials or Gen Z, while Gen Z will 

be more likely to ‘recommend’ and ‘boycott’ than older generations. 
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Therefore, the author proposes the conceptual framework presented in Figure 1: 

 

Figure 1: Proposed conceptual framework with a modification of TRA (Fishbein & 

Ajzen, 1975) 

3. METHODOLOGY 

The main objective of this research was to identify which sustainability attribute(s) in the 

luxury fashion industry Millennial, Zennial and Gen Z consumers value the most and how that 

influences their behavioural intentions (i.e., willingness to pay more, to recommend a sustainable 

brand and to boycott an unsustainable brand). Thus, the objectives were addressed through 

quantitative methods that specified an explanation on what is and is not significant or affecting the 

variables. This method offers accuracy of measurement, control through experiments and 

generalisability (Saunders and Bezzina, 2015), and therefore can produce unbiassed data that can be 

clearly communicated through statistics and numbers (Saunders et al., 2009). 

This study is fundamentally correlational research as it sought to develop an understanding of 

relationships amongst the set variables. This research used quantitative method and collected 

primary data through structured questionnaire using an Online Survey Software (JISC formerly 

known as Bristol Online Survey) as the main instrument. A convenience sampling technique was 

used, a type of non-probability sampling that involves the sample being drawn from that part of the 

population that is close to hand of the researcher (Stratton, 2021). The online questionnaire was 

shared on different digital platforms that the researcher has personal access to, including Facebook 

groups (i.e., UK Luxury Lovers group, UK Marketplace and International Students in the UK), 

WhatsApp groups (i.e., LSBU students and MSc IBM students) and through MS Teams (i.e., 

International Marketing, Public Relations and Digital & Social Media Marketing cohorts’ groups. 

Snowball sampling technique was also used, by sharing the online survey to all personal contacts of 

the researcher that met the minimum criteria of the targeted respondents. Some study participants 

shared and recruited additional participants from amongst their acquaintances. The target population 

was divided in three groups, first the Young Gen Z ages 18 to 23, Zennials aged 24-30 (micro-
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generation) and (older) Millennials ages 31 to 41 luxury consumers in the UK (Dimock, 2019; 

Napoli, 2020). The research aimed to collect 150 usable samples to be representative of the new 

luxury consumers. The estimation method for sampling used was the 10-times rule method 

(required sample size n=40) which according to Hair et al. (2011) and Goodhue et al. (2012) is a 

widely used and accepted method. The respondents had to be born between 2004 and 1981 and had 

to be current UK residents. 

Out of 673 individuals that opened and attempted to complete the survey, eight were screened 

out and only 166 completed the questionnaire while one respondent did not meet the minimum 

qualifying requirement and was removed from the data. Thus, a total of 165 usable samples were 

collected and analysed using SPSS 27.0 (IBM Corp.). The codes used for each item/variable is 

specified in Table 1. 

 

Table 1: Coded variables used in the online survey 

4. FINDINGS 

4.1 Descriptive analysis 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

246 

In this section, the results of data analysis are presented and explained. Among the 165 

participants, 75.3% are females. The micro-generation Zennials (46.7%) dominated the participants 

followed by older Millennials (44.8%) and lastly young Gen Z (8.5%). Because of the restriction 

geographically, the data collected has highest concentration within and around London, the most 

ethnically (40.2% of residents identified as either Asian, Black, Mixed or Other ethnic group) 

diverse region in England (Gov.uk, n.d.). Therefore, the Millennials and Gen Z background in this 

study was highly diverse. About 44.6% of participants’ ethnic background is Asian followed by 

White (33.7%). Majority of participants had received at least bachelor’s degree (42.8%) or master’s 

degree (30.7%). Nearly 45.8% of participants reported having a lower middle-class income 

(£25,000 - £60,000). 

 

Table 2: Characteristics of survey respondents (N = 165) 

4.2 Reliability analysis 

The results of Cronbach’s Alpha (Table 2) revealed that two items, SB4 (I prefer to buy 

clothing with timeless design and high quality that last a lifetime) and BI3 (I am willing to boycott 

an unsustainable brand) can be removed to improve reliability of the instrument. The general 

accepted rule is that α of 0.6-0.7 indicates a satisfactory level of reliability, and 0.8-0.9 is a good 

level of reliability (Cortina, 1993). Therefore, the mentioned items were removed when EFA and 

other subsequent analyses were conducted on sustainability attributes, consumers’ sustainable 

behaviours, and behavioural intentions set of variables. 
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Table 3: Cronbach’s Alpha Results 

4.3 Exploratory Factor Analysis 

In the EFA, all nine scale items for sustainability attributes and the two scale items for 

behavioural intentions were observed as reasonable measures of their corresponding latent 

constructs. For sustainability attributes, only a single factor with an Eigenvalue > 1 was created 

which captured 75.33% of the variance and had high factor loadings of 0.80-0.90 for all nine 

sustainability attributes. A single factor was also created for behavioural intentions. This factor 

captured 88.59% of the data variance and both behavioural intentions had factor loadings of 0.94. 

However, EFA for the four sustainable behaviours resulted in two components being extracted. 

These captured 82.74% of the variance (55.05% and 27.69%, respectively) but initially both 

components could not properly separate the four sustainable behaviours. Separation was, however, 

achieved after Promax Rotation was applied. Now, component one had high factor loadings only for 

SB1 and SB2 (both 0.94), while component two had high factor loadings only for SB3 and SB5 

(both 0.88). These two rotated components were saved and were used instead of the raw sustainable 

behaviour values in subsequent analyses. 

4.4 Hypothesis testing 

4.4.1 H1 - Generations’ perceived value of sustainability attributes 

First, the study examined the value consumers attached to the ecological, social, and 

economic concerns addressed by luxury fashion brands they buy and wear. The repeated measures 

ANOVA analyses results revealed that there were no significant differences between the 

generations (young Gen Z, Zennials, and Millennials) regarding the perceived value of the 

sustainability attributes (lower bound model: F2,162 = 0.958, p = 0.386), but that the consumers in 

general valued each sustainability attributes differently [lower bound model: F1,162 = 5.053, p = 

0.026). As can be seen in Figure 2, social concern was rated highest (mean ± standard deviation = 

5.65 ± 1.57), economic concern was rated lowest (5.33 ± 1.54), and ecological concern was rated 

intermediate (5.48 ± 1.60). The result from the repeated measures ANOVA was confirmed by a 
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subsequent nonparametric ANOVA (Friedman’s test: F2 = 13.033, p = 0.001), and post-hoc 

pairwise comparisons with Bonferroni correction showed that only the comparison between ratings 

for social concern differed significantly from those for economic concern (p = 0.016), while both 

other comparisons were not significant (p = 0.279 and 0.813, respectively). 

 

Figure 2: Respondents perceived mean value (with standard errors) of sustainability 

attributes as extracted from repeated measures ANOVA 

4.4.2 H2 - The effect of perceived value of sustainability attributes on consumers’ 

sustainable behaviour 

Multiple regression tests revealed that there were significant effects of the perceived value of 

ecological sustainability attributes on factor 1 (SB1 + SB2; t = 2.306, p = 0.022) and factor 2 (SB3 

+ SB5; t = 3.054, p = 0.003), while the perceived value of economic sustainability attributes only 

significantly affected factor 2 (t = 2.383, p = 0.018). The perceived value of social sustainability 

attributes, however, did not significantly affect sustainable behaviour (Table 4). These effects were 

confirmed by subsequent Spearman-Rank correlations (Ecological vs. Factor 1: rs = 0.317; p < 

0.001; Ecological vs. Factor 2: rs = 0.537; p < 0.001; Economic vs Factor 2: rs = 0.514; p < 0.001), 

which also indicated that all relationships were positive, meaning that higher perceived value of 

ecological and/or economic sustainability attributes were associated with stronger practice of 

sustainable behaviour. 

 

Table 4: Multiple regressions result for perceived value of sustainability attributes 

predicting influence on consumers’ sustainable behaviours  
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4.4.3 H3 - The effect of consumers’ sustainable behaviour on their behavioural 

intentions 

Multiple regression uncovered some significant effects on behavioural intentions. 

Specifically, Factor 2 (i.e., SB3 + SB5) had significant effects on BI1 (t = 6.021, p < 0.001) and BI2 

(t = 6.169, p < 0.001), but Factor 1 (SB1 + SB2) did not significantly affect either behavioural 

intention (Table 5). Subsequent nonparametric correlations confirmed the significant positive 

effects (BI1: rs = 0.482; p < 0.001; BI2: rs = 0.465; p < 0.001). This means that participants who 

rated “I am an organic consumer” and “I practice waste separation and try to live a zero-waste 

philosophy” higher, also were more willing to “pay more for a sustainable brand” and to 

“recommend a sustainable brand”. 

 

Table 5: Multiple regressions result for sustainable behaviour predicting influence on 

consumers’ behavioural intentions (significant effect highlighted in bold) 

4.4.4 H4 - The effect of perceived value of sustainability attributes on consumers’ 

behavioural intentions 

For both BI1 and BI2, only ecological concerns had a significant effect (BI1: t = 4.553, p < 

0.001; BI2: t = 3.460, p = 0.001), while neither social nor economic concerns significantly affected 

behavioural intentions (Table 5). Both effects were again confirmed by the non-parametric 

correlations, which also again denoted positive relationships (BI1: rs = 0.528; p < 0.001; BI2: rs = 

0.549; p < 0.001). This means that consumers who more highly ranked ecological concerns also 

were more likely to be willing to “pay more for a sustainable brand” and to “recommend a 

sustainable brand.” 

4.4.5 H5 - Generation effect on behavioural intentions 

The Kruskal-Wallis H-test on BI1 found a significant effect of generation on the willingness 

to pay more (H = 9.801, df = 2, p = 0.007). Post-hoc pairwise comparisons with Bonferroni 

correction for multiple testing revealed that Zennials were significantly different from Millennials 

(test statistic = -21.776, p = 0.014), while Gen Z did not differ from either generational group 

(Zennials: test statistic = -6.812, p = 1.000; Millennials: test statistic = -28.588, p = 0.113). 

Evaluating the pattern presented in Figure 3, this effect was due to Millennials being most willing to 

pay more compared to both other generations. 
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Figure 3: Generation effect on willingness to pay more 

The Kruskal-Wallis H-test on BI2 also found a significant effect of generation on the 

willingness to recommend a sustainable brand (H = 6.220, df = 2, p = 0.045). However, post-hoc 

pairwise comparisons with Bonferroni correction for multiple testing revealed no significant 

differences between the generations (test statistic ≥ -2.087, p ≥ 0.111). Nonetheless, evaluating the 

pattern presented in Figure 4, this effect was due to Millennials being most willing and Gen Z the 

least willing to recommend. 

 

Figure 4: Generation effect on willingness to recommend 

5. DISCUSSIONS  

Sustainability practices have been widely recognized as a core strategy of many luxury 

brands, driven by the increasing demand from new luxury consumers (i.e., Gen Z, Zennials and 

Millennials). Hence, in the last decade, it received considerable attention from many luxury brands, 

marketers, and sustainability scholars. Existing literature confirmed that practices addressing 

sustainability issues are highly valuable to these consumers (e.g. Atkinsons & Kang, 2021; Campos 

Franco et al., 2019; Cheung, 2017; Henniger et al., 2017). Nevertheless, because individual 

sustainability attributes of luxury fashion can have different perceived value to distinctive 

generations, the author argues that certain sustainability attributes are valued more than others, and 

that this can influence on the consumers’ sustainable behaviours and behavioural intentions. 

The analyses produced several interesting results with meaningful implications. For example, 

the comparisons between generations (younger Gen Z, Zennials, and Millennials) did not show any 

significant differences on their perceived value of different sustainability attributes. This is evidence 

against H1. The participants’ diverse ethnicity background can be one of the reasons for this 

outcome, which might have introduced a lot of within-generation variance. This idea that 
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generations are not homogenous is supported by Mishra et al. (2020), who detected significant 

differences between Indian and Saudi-Arabian Millennials’ perception of circular economy in 

luxury fashion. In essence, people’s values, beliefs and motivations are likely to change across 

cultures (Solomon et al., 2016). Another justification could be following Kapferer and Michaut‐

Denizeau’s (2020) discovery that Millennials, though they are most sensitive to sustainability 

issues, they also appear to be convinced that luxury and sustainability are fundamentally 

contradictory. While no impact of generation on sustainability attributes was found, overall, 

participants rated social concerns higher than ecological concerns, and rated economic concerns 

lowest; which is further evidence against H1. Some studies suggest that the new luxury consumers 

in general were inclined to value social concerns more than ecological and economic concerns, 

because social issues are more intuitive, relatively understandable and are considered more urgent 

than ecological issues like climate change (Connell and Piccirilli, 2021). The author of this study 

would argue that social concerns are also much more relatable, as the majority of study participants 

were female (i.e., usually receive lower pay for same position as male colleagues; gender pay gap: 

TUC, 2022) and Asian (i.e., a minority also receiving lower pay for same position as white 

colleagues in the UK; ethnicity pay gap: Gov.uk, 2022). Moreover, this can be driven by the recent 

events and movements on social justice (e.g., #MeToo; #BlackLivesMatter; #StopAsianHate). 

Studies on specific generations had similar findings. For example, Lundblad and Davies (2016) 

showed that social justice is a key driving factor for Gen Z with regards sustainable consumption. 

For Millennials, Bucic et al. (2012) learned that both Indonesian and Australian Millennials have 

high awareness and are concerned of health-related social issues. This is in line with the highest 

ranked item within the social concern attributes: SC3 (develop programs for decent work condition 

including occupational health and safety), which had M = 5.74 and was ranked most valuable by 

Millennials (M = 5.88) and Gen Z (M = 6.00) across all sustainability attributes. Similarly, 

Pencarelli et al., (2019) discovered that Millennials attributed high importance to fashion brands 

supporting local communities. Nonetheless, some studies found different patterns. For example, 

Stancu et al. (2020) found that Gen Z and Millennial consumers in Denmark emphasize the value of 

ecological aspects with respect to sustainability in both food and clothing domains, whereas social 

and economic aspects were less highlighted. 

This study only found partial support for H2, that the consumers’ perceived value of luxury 

fashion’s sustainability attributes has a strong influence on their sustainable behaviour. Specifically, 

the results showed significant effects of consumers’ perceived value of ecological concern on their 

sustainable behaviours (both latent factors: Factor 1 - “I purchase and wear second hand clothing” + 

“I wear repaired and repurposed clothes” and, Factor 2 - “I am an organic consumer’ + ‘I practice 

waste separation and try to live a zero-waste philosophy). This means that consumers who rated 

ecological concerns as important issues also strongly practiced sustainable behaviours. The 

perceived value of economic concern, however, only had a significant impact on factor 2, and no 

significant effects were observed with regards to social concerns. One likely explanation for this is 

that the sustainable behaviour statements used in the instrument are mainly pro-environmental 

related behaviours. Results may have been different if social- and economicrelated behaviours were 

added. On the other hand, this effect supports Cervellon and Wernerfelt’s (2012) study on online 

green communities’ high awareness and concern on ecological related issues in the context of 

sustainable fashion. These consumers are presumed to be highly engaged in sustainable behaviours 

such as recycling, consuming organic clothing and second-hand or reuse of vintage fashion. Their 

findings revealed that the production processes to protect the environment, use of organic, natural 
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materials, and topics on usage of animals’ skin and furs were associated by online green 

communities as critical issues in sustainable fashion. In addition, CO2-emission, pollution, and 

biodegradable materials were also highlighted as important sustainability attributes (Cervellon and 

Wernerfelt, 2012). In terms of economic concern, consumers who perceived the importance of 

transparency (i.e., labelling and reporting), innovative sustainable technology and sharing economy 

in sustainable luxury fashion are most likely to be organic consumers and more inclined to living a 

zero-waste philosophy. This matches the findings of Fifita et al. (2020) on the relationship and 

similarities of consumers’ consumption of organic food and modern luxury fashion. 

The study also predicted that consumers’ sustainable behaviours would have strong effect on 

consumers behavioural intentions (H3). When measuring these variables within the context of 

luxury fashion, significant effects were uncovered on behavioural intentions of respondents that 

reported to be an organic consumer and those who strongly practice waste separation and try to live 

a zero-waste philosophy (Latent Factor 2), while consumers who strongly agreed with “I purchase 

and wear second-hand clothing” + “I wear repaired and repurposed clothes” (Factor 1), did not 

show any effect on their willingness to pay more and recommend a sustainable brand. Hence, H3 is 

only partially supported. This result could be explained by Stancu et al.’s (2020) discovery that 

consumers who associate purchase of second-hand clothing with sustainable fashion are driven by 

motivation to save money, thereby, they will be less willing to pay more for a sustainable brand. 

Another possible explanation is that Millennials hardly correlate their daily sustainable behaviours 

with their sustainable sensitivity and are more disengaged from their convictions at the time of a 

luxury purchase (Kapferer and Michaut‐Denizeau, 2020). 

The fourth hypothesis (H4) predicted that the perceived value of sustainability attributes has 

positive influence on consumers’ behavioural intentions. The results revealed, however, that only 

ecological concerns had a significant effect on consumers’ willingness to pay more and recommend 

a sustainable brand, while social and economic attributes did not have any influence on consumers 

behavioural intentions. This outcome provides only partial support for H4. While this result was 

also observed in Chun et al.’s (2021) study which found that ecological concern significantly and 

positively affects consumer’s behavioural intentions. In addition, it can be linked to the statement of 

Cherny-Scanlon (2016) that sustainability in luxury fashion has mainly been associated with 

ecological concerns, and also matches Connel and Piccirilli’s (2021) finding that firms’ social 

related practices did not translate to purchase related behavioural intentions. This is a bit surprising, 

because the present study also found that social (and not ecological) concerns are rated highest (see 

above). How can this apparent disparity be explained? One potential explanation could be that 

ecological concerns are more tangibly tied to the actual production of the luxury fashion products 

the consumer is thinking of. For example, what materials have been used, what waste and/or 

pollution might have been produced (etc.)? In a recent study by Ciunel (2021), consumers with 

higher environmental concern had a significantly increased purchase intention (i.e., willingness to 

pay) of the product with eco-friendly (material) packaging. In addition, environmental concern 

along with sustainable and functional product attributes were found to be major factors influencing 

consumers’ green purchase intentions (Joshi and Rahman, 2015). This would be likely to create a 

more direct link between ecological concerns and behavioural intentions, as showcased by the 

present results. Nonetheless, the overall results also rather confirmed Ciasullo et al. (2017) who 

stated that ‘consumers are often unable to prioritize to their own thoughts in adopting a specific 

purchasing behaviour’ because they ‘attach little relevance to the importance accorded to brand 
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sustainability’ when testing the consumers perceived ethical importance of fashion brand 

sustainability against willingness to reward a sustainable fashion brand through their purchasing 

behaviour. 

The study also provides insights on generational effect on consumer’s behavioural intentions, 

as hypothesized in H5 that Millennials will be more likely to pay more than younger generations, 

while Gen Z will be more likely to recommend and boycott than Millennials and Zennials. 

However, since BI3 (willingness to boycott an unsustainable brand) was removed for improved 

reliability, only BI1 and BI2 were tested for both H4 and H5. While generations significantly 

differed in their behavioural intentions, the only significant pairwise effect was found for 

Millennials and Zennials for BI1, with Millennials being more willing to pay more than Zennials. 

This is partial support of H5 and validates that Millennials, despite being known to be more price 

conscious (Beall, 2016), are indeed willing to pay more regardless of their level of income. 

However, young Gen Z did not significantly differ in their willingness to recommend, being 

evidence against that part of H5. Nonetheless, the general lack of significance surrounding Gen Z 

has to be taken with a grain of salt due to low sample size for this cohort (i.e., N = 14; only 8.5% of 

respondents). This low sample size makes it more likely that ‘extreme’ responses have a larger 

effect than for the other two cohorts, affecting the ability to detect significant differences even if 

they should indeed have been present (i.e., Type II error of failure to reject the null hypothesis when 

it should have been rejected; Anderson et al., 2014). Support for this interpretation can also be 

gleaned from the corresponding box plots, which show for Gen Z the interquartile range to cover 

almost the entire spectrum of 1 to 7. Another possible explanation is the way in which this study 

partitioned the generations, because it included the micro-generation Zennials, which essentially 

covers old Gen Z and young Millennials. At this point, it is not possible to fully determine how 

many of these Zennials were Gen Z and how many Millennials. In other words, the significant 

difference found between Millennials and Zennials, could in large part have been driven by the 

proportion of old Gen Z in this micro-generation. If that were true, then this would actually support 

that part of H5. However, the author of this study find this less likely than the first explanation, 

because partitioning of Millennials into its two age groups (31-35 and 36-41 yrs of age) shows a 

consistent pattern of the older Millennial cohort rating both, willingness to pay more and 

willingness to recommend, higher than the younger cohort (mean BI1: 31-35 yrs = 4.77, 36-41 yrs = 

5.21; mean BI2: 31-35 yrs = 5.26, 36-41 yrs = 5.62). Therefore, it is most likely that a larger sample 

size for Gen Z, would indeed have resulted in significant differences between all three generations, 

with Gen Z rating both BI1 and BI2 lowest, Millennials rating both highest, and Zennials being 

intermediate. This is also reasonably good support for the notion put forth by Napoli (2020) that 

Zennials should be treated separately from Gen Z and Millennials. Lastly, it is important to keep in 

mind that Millennials have been a part of the earning workforce for much longer than Gen Z and 

Zennials. In fact, young Gen Z might not even be on a permanent job yet. This could also have a 

strong influence on purchasing decisions and the relative value of pricing. 

6. IMPLICATIONS 

This research makes important contributions to the study of sustainability in luxury goods 

industry. First, it revealed the different generations’ perceived value of ecological, social, and 

economic sustainability attributes of luxury fashion to be comparable. However, it also revealed 

social concerns to be ranked highest across generations although this did not influence on the 

consumers’ behavioural intentions. 
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From a managerial implication perspective, the outcomes of this study revealed that 

ecological concerns are still the most influential sustainability attributes likely to influence 

consumers’ behavioural intentions regarding luxury fashion, but that economic concerns were also 

important. Thus, it would be particularly valuable for brand managers and marketers to pay 

attention to ecological sustainability attributes on all levels, including what materials are used, how 

they reduce carbon emissions, waste, and usage of harmful chemicals but also how they 

communicate their approaches and initiatives to their consumers. To a lesser extent, this 

recommendation would also apply for economic concerns. However, this does not mean that luxury 

fashion brands should not address social concerns at corporate and brand level also – they were, 

after all, the most highly rated of the three. Specially, both Millennials and young Gen Z gave 

highest importance on developing programs that provide decent work condition and ensure health 

and safety of employees even if no direct influence on behavioural intentions was found. However, 

this can improve brand image and therefore, can increase brand trust from these consumers 

(Conway, 2021). 

The findings also suggest that there is an opportunity for luxury fashion brands to target and 

focus on organic consumers and those who are more likely involved in zero-waste philosophy, 

because these consumers can be a credible segment for luxury fashion brands to get higher 

recommendations and in this study, they were willing to pay more. 

7. CONCLUSION  

The present study successfully evaluated the UK’s new luxury consumers’ perceived value of 

sustainability attributes in the luxury fashion industry, how this interlinks with their performed 

sustainable behaviours, and how both influence on their behavioural intentions. The author 

employed the quantitative research method using an online survey as the instrument to collect 

primary data from UK modern luxury consumers between the age of 18 and 41. The author 

formulated five hypotheses based on the literature and industry reports reviewed. Using several 

different analytical approaches, all study objectives were successfully addressed, and the author was 

able to match the obtained results against the study hypotheses. While the study found partial 

support for H2-H5, H1 had to be rejected. These findings are relevant for our understanding of 

Millennials, Zennials, and Gen Z, because they underscore the fact that these generations are not 

homogeneous entities, and that micro-generations (here: Zennials) can play an important role in 

consumer behaviour. Moreover, the present study revealed that even though consumers may rate 

certain sustainability attributes higher than others, the highest-valued attributes do not always have 

a direct impact on behavioural intentions. Thus, care must be taken when trying to extrapolate from 

consumer ratings (of different attributes or concerns) to actual consumer behaviour; this also 

stresses the value of conceptual frameworks such as TRA, who are trying to evaluate how attitudes 

towards a behaviour (and also subjective norms, although this was not measured in the present 

study) guide behavioural intentions. 
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Tóm tắt 

Đề tài nghiên cứu trình bày kết quả khảo sát 259 học viên đã và đang tham gia học cao học tại 

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM từ năm 2018 đến năm 2020. Số liệu được phân tích qua phần 

mềm thống kê SPSS 26.0. Đề tài sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố 

EFA và hồi quy bội để đánh giá sự hài lòng của học viên cao học tại Trường Đại học Công nghệ 

TP. HCM. Kết quả rút ra được 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng của học viên: (1) Chương trình 

đào tạo; (2) Đội ngũ giảng viên; (3) Cơ sở vật chất; (4) Hoạt động dịch vụ - hỗ trợ người học và (5) 

Năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên. 

Từ khóa: Sự hài lòng, Học viên cao học, Chất lượng dịch vụ đào tạo, Trường Đại học Công 

nghệ TP. HCM 

1. INTRODUCTION 

Một trong những yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của các đơn vị kinh doanh là 

sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ sản phẩm mà đơn vị cung Trong lĩnh vực giáo 

dục cũng vậy, việc đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo phải do chính người học đánh giá mới thể 

hiện được tính khách quan.  

Hơn nữa, các cơ sở, tập đoàn về giáo dục ngày càng mở rộng dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt 

trong việc thu hút học viên, đòi hỏi ban quản lý các trường cần lắng nghe tiếng nói của học viên 

hơn, khảo sát sự cảm nhận của học viên về chất lượng dịch vụ mà nhà trường đang cung cấp, để 

biết học viên muốn gì và cần gì, học viên đánh giá như thế nào về thực tế mà họ cảm nhận được 

trong quá trình học tập tại trường. Từ đó, các đơn vị đào tạo cần có cái nhìn nhận khách quan về 

những gì mình đã cung cấp, những gì được kỳ vọng. Xác định được phương hướng thúc đẩy giá trị 

của chất lượng dịch vụ mà mình đang cung cấp cho học viên, góp phần gia tăng sức hút của nhà 

trường đối với người học. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Chất lượng dịch vụ 

Từ quan điểm quản trị kinh doanh, chất lượng dịch vụ là một thành tựu trong dịch vụ khách 

hàng (Peter, 2008). Khách hàng tạo ra những kỳ vọng về dịch vụ từ những kinh nghiệm trong quá 

khứ, truyền miệng và tiếp thị. Nhìn chung, khách hàng so sánh dịch vụ nhận thức với dịch vụ dự 

kiến cái mà trước đây đã làm họ thất vọng (Parasuraman et al, 1991). Các sản phẩm dịch vụ là sản 

phẩm không có hình thái vật chất cụ thể. Do vậy, chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng có thể được 

biểu hiện qua chất lượng nội dung và chất lượng hình thức (nhưng chủ yếu qua chất lượng nội 

dung). Các sản phẩm dịch vụ cùng loại có quy mô và độ phức tạp khác nhau, có đặc điểm tính chất 
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đặc thù khác với sản phẩm vật chất (Võ, 2012). 

Chất lượng dịch vụ đào tạo 

Green và Harvey (1993) đã đề cập đến năm khía cạnh của chất lượng giáo dục: chất lượng là 

sự vượt trội (hay sự xuất sắc); là sự hoàn hảo (kết quả hoàn thiện, không sai sót); là sự phù hợp với 

mục tiêu (đáp ứng nhu cầu của khách hàng); là sự đáng giá về đồng tiền (trên khía cạnh đánh giá để 

đầu tư); là sự chuyển đổi (sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác). Dịch vụ giáo dục là 

một loại hình dịch vụ đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phát 

triển đất nước, hội nhập kinh tế thế giới. Vì vậy nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo 

dục là xu hướng tất yếu, đáp ứng những thay đổi trong tâm lý và hành vi tiêu dùng của khách hàng 

toàn cầu, trở thành một chiến lược trọng tâm của nhiều doanh nghiệp giáo dục. 

Sự hài lòng của khách hàng 

Sự hài lòng của khách hàng là một phản ứng mang tính cảm xúc của khách hàng đáp lại kinh 

nghiệm của họ đối với một sản phẩm hay dịch vụ (Bachelet, 1995). Sự hài lòng là quá trình nhận 

xét, đánh giá của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ mà sản phẩm hay dịch vụ này có đáp ứng 

được các nhu cầu và sự kỳ vọng của họ hay không (Zeithaml và Bitner, 2000). Sự hài lòng là mức 

độ của trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sản 

phẩm/dịch vụ với những kỳ vọng của người đó (Kotler, 2012). Kỳ vọng ở đây được xem là ước 

mong hay mong đợi của con người. Nó bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân, kinh nghiệm trước đó và 

thông tin bên ngoài như quảng cáo, thông tin truyền miệng của bạn bè, gia đình... 

Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

Chất lượng dịch vụ là một chuẩn lý tưởng. Chất lượng dịch vụ chỉ tập trung vào các thành 

phần cụ thể của dịch vụ (Zeithalm & Bitner, 2000).  Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá là tốt thì 

khách sẽ hài lòng và ngược lại. Sự hài lòng tác động trực tiếp và cùng chiều đến lòng trung thành 

của khách hàng (Phạm và Kullada, 2009). Những nghiên cứu này đã kết luận, khi sự thỏa mãn của 

khách hàng tăng lên sẽ dẫn đến việc khách hàng sẽ sẵn lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ và sẵn lòng 

giới thiệu cho người khác về dịch vụ đó. Do đó muốn nâng cao sự hài lòng của khách hàng, doanh 

nghiệp cần nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của 

khách hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái tạo ra trước, quyết 

định đến sự hài lòng của khách hàng. Mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt 

trong hầu hết các cuộc nghiên cứu  về sự hài lòng của khách hàng. 

2.2. Tổng quan các nghiên cứu có liên quan  

Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Tuấn (2012), nghiên cứu sự hài lòng của học viên cao học đối 

với chất lượng dịch vụ đào tạo Sau Đại học tại trường Đại học Mở TP. HCM, sử dụng thang đo 

SERVPERF với biến thể 6 thành phần gồm: Cơ sở vật chất, khả năng thực hiện cam kết, cán bộ 

nhân viên, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, quan tâm nhà trường với 57 biến quan sát để 

đo lường cảm nhận của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo bậc sau đại học ở trường Đại học 

Mở TP. HCM. Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố EFA, kết quả phân 

tích có 43 quan sát còn lại, hình thành 5 thành phần cơ bản tác động đến sự hài lòng của học viên 

cao học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường, cụ thể 5 thành phần sau: (1) Môi trường học 

tập, (2) Chương trình đào tạo, (3) Cán bộ nhân viên, (4) Hoạt động ngoại khóa, (5) Dịch vụ thư 

viện và cantin.  

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Hậu (2015), nghiên cứu đo lường giá trị cảm nhận của sinh viên 

đối với dịch vụ đào tạo đại học của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT), đã 
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thực hiện đo lường giá trị  cảm nhận của sinh viên với dịch vụ đào tạo đại học của HUFLIT. Qua 

nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra rằng có 3 yếu tố tác động lên giá trị cảm nhận của sinh viên đối với 

dịch vụ đào tạo đại học của HUFLIT bao gồm: phản ứng cảm xúc, chất lượng cảm nhận, và giá cả 

hành vi. Ngoài ra giá trị cảm nhận còn tác động đáng kể đến ý định hành vi của sinh viên. Tất cả 

các nhân tố này đều có mối quan hệ dương với giá trị cảm nhận của sinh viên thông qua phân tích 

cấu trúc tuyến tính SEM (Structutal Equation Modeling).  

Nghiên cứu của Ngô Thế Khoa (2020), “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên 

khoa Tài chính thương mại về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh”, nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 

lượng, tổng mẫu nghiên cứu là 315 mẫu. Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân 

tố EFA, 5 nhóm nhân tố ban đầu vẫn được giữ nguyên. Mô hình sự hài lòng ban đầu, qua rút trích 

nhân tố được mô hình cuối cùng là 5 nhóm nhân tố gồm: (1) Cơ sở vật chất – trang thiết bị, (2) Thư 

viện, (3) Đội ngũ giảng viên, (4), Đội ngũ nhân viên, (5) Chương trình ngoại khóa.  

2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Một trong những thang đo chất lượng dịch vụ được nhiều người áp dụng nhất là thang đo 

SERVQUAL được tạo ra vào những năm 1980 bởi Parasuraman và các đồng sự. Đồng thời, tất cả 

các nghiên cứu mà tác giả đã đưa ra nhằm mục đích tham khảo nêu trên đều sử dụng thang đo 

SERVQUAL để xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài. 

 

 
 

Hình  4: Mô hình nghiên cứu đề xuất sự hài lòng của học viên cao học về chất lượng dịch vụ 

đào tạo trường Đại học Công nghệ TP. HCM 

Giả thuyết H1: Có mối quan hệ dương giữa Chương trình đào tạo và sự hài lòng của học viên 

cao học khi tham gia khóa học tại trường. 

Giả thuyết H2: Có mối quan hệ dương giữa Đội ngũ giảng viên và sự hài lòng của học viên 

cao học khi tham gia khóa học tại trường. 

Giả thuyết H3: Có mối quan hệ dương giữa Cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập đến sự 

hài lòng của học viên cao học khi tham gia khóa học tại trường 

Sự hài lòng của 
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Giả thuyết H4: Có mối quan hệ dương giữa Hoạt động phục vụ - hỗ trợ người học và sự hài 

lòng của học viên cao học khi tham gia khóa học tại trường. 

Giả thuyết H5: Có mối quan hệ dương giữa Năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ nhân 

viên đến sự hài lòng của học viên cao học khi tham gia khóa học tại trường. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu định tính nhằm khám phá và hình thành các biến quan sát dùng để đo lường các 

khái niệm nghiên cứu. Nghiên cứu tổng hợp lý thuyết từ các nghiên cứu trước nhằm xây dựng mô 

hình nghiên cứu lý thuyết từ ngày 01 tháng 06 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.  Nghiên cứu định 

lượng được thực hiện bằng phương pháp định lượng, sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp Học viên 

cao học năm 1, năm 2 đang học tập tại Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Công nghệ TP. 

HCM (cơ sở chính) thông qua bảng câu hỏi chi tiết được sử dụng để thu thập dữ liệu. Phương pháp 

lấy mẫu ngẫu nhiên – lấy mẫu thuận tiện. Nghiên cứu chính thức được thực hiện từ tháng 01 năm 

2022 đến tháng 5 năm 2022, với cỡ mẫu là 259. Sử dụng thang đo Likert 5 mức độ: từ 1- hoàn toàn 

không đồng ý đến  5 – hoàn toàn đồng ý. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Hệ số tin cậy Cronback’s Alpha 

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Thang đo Biến quan sát thành phần Độ tin cậy 

Chương trình đào tạo CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 α = 0,848 

Lãnh đạo trực tiếp GV1, GV2, GV3, GV4, GV5 α = 0,863 

Cơ sở vật chất CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 α = 0,879 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học HD1, HD2, HD3, HD4, HD5 α = 0,863 

Đội ngũ cán bộ nhân viên PV1, PV2, PV3, PV4, PV5 α = 0,891 

Sự hài lòng của học viên cao học HL1, HL2, HL3, HL4 α =  0,870 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Kết quả đo lường 6 thang đo thành phần đều đạt yêu cầu với hệ số Cronbach Alpha > 0.7 và 

các biến quan sát trong thang đo thành phần đều có tương quan biến - tổng > 0.3. Do đó, các biến 

quan sát của thang đo này đều được giữ nguyên cho phân tích nhân tố EFA tiếp theo. 

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kết quả kiểm định Barlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan với nhau 

(sig = 0,00 < 0,05, bác bỏ H0, nhận H1). Đồng thời, hệ số KMO = 0,918> 0,5, chứng tỏ phân tích 

nhân tố để nhóm các biến với nhau là thích hợp và dữ liệu phù hợp cho phân tích nhân tố. 

Các nhân tố đều có giá trị Eigenvalues > 1, có 4 nhân tố được rút trích ra từ các biến quan sát. 

Phương sai trích là 66,88% > 50% là đạt yêu cầu. Điều này chứng cho chúng ta thấy 5 nhân tố rút 

trích ra thể hiện được khả năng giải thích được 66,88% sự thay đổi của biến phụ thuộc trong tổng 

thể.  

4.3. Phân tích mô hình hồi qui tuyến tính đa biến  

a. Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính đa biến  

Giá trị hệ số tương quan là 0,824 > 0,5. Đây là mô hình thích hợp để sử dụng đánh giá mối 

quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Ngoài ra, giá trị hệ số R2 hiệu chỉnh là 0.68 có 
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nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng phù hợp với dữ liệu 68%. Nói cách khác, 68%  sự 

hài lòng của học viên cao học về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ TP. 

HCM là do mô hình hồi quy giải thích.  

Bảng 2. Các thông số thống kê trong mô hình hồi quy bằng phương pháp Enter 

Coefficients
a
 

Mô hình 

Hệ số chưa  

chuẩn hóa 

Hệ số chuẩn 

hóa 

t Sig. 

Thống kê đa 

cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta 

Độ chấp nhận 

của biến 

Hệ số phóng đại 

phương sai 

(VIF) 

1 

Hằng 

số 

-.590 .194 
 

-3.044 .003 
  

CT .215 .050 .198 4.306 .000 .600 1.666 

GV .226 .040 .253 5.714 .000 .648 1.542 

CS .161 .044 .170 3.651 .000 .587 1.705 

HD .225 .049 .216 4.587 .000 .573 1.745 

PV .238 .045 .239 5.304 .000 .621 1.609 

a. Biến phụ thuộc: HL 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Khi xét các giá trị Sig. thể hiện độ tin cậy khá cao, đều < 0,05. Ngoài ra, hệ số VIF của các hệ 

số Beta đều nhỏ hơn 10 và hệ số Tolerance đều  > 0,5 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến 

xảy ra (Hoàng Trọng  - Mộng Ngọc, 2008). 

b. Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến 

Hàm hồi quy tuyến tính đa biến của các nhân tố quyết định SHL của học viên cao học về chất 

lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM:  

SHL = 0,253*GV + 0,239*PV + 0,216*HD + 0,198*CT + 0,170*CS 

Như vậy, cả 5 nhân tố: Chương trình đào tạo, Đội ngũ giảng viên, Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị học tập, Hoạt động dịch vụ - hỗ trợ người học, Năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ cán 

bộ - nhân viên đều có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến sự hài lòng của học viên cao học về chất lượng 

dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM.  

5. KIẾN NGHỊ 

5.1. Hàm ý cho đội ngũ giảng viên 

Trong suốt quá trình đào tạo thì nhân tố tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp nhất đến học viên phải 

kể đến đội ngũ giảng viên. Chính vì vậy, đội ngũ giảng là nhân tố có mức độ ảnh hưởng lớn nhất 

đến SHL của học viên. Nhà trường cần có những biện pháp theo dõi, kiểm tra trong quá trình giảng 

viên đứng lớp, tránh để xảy ra những biểu hiện tiêu cực, nhằm làm tăng niềm tin của học viên về 

đội ngũ giảng viên. Cụ thể, nhà trường cần tăng cường cán bộ thanh tra giảng dạy để kiểm tra tình 

hình giảng dạy của giảng viên, thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của học viên cũng như giảng viên 

giảng dạy mỗi khóa học, xử lý kịp thời các thư từ khiếu nại tố cáo của người học về các vấn đề tiêu 

cực trong giảng dạy, học tập và thi cử. 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

263 

5.2. Hàm ý cho năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên 

Thứ nhất, để đảm bảo các thông tin được đưa đến học viên nhanh chóng kịp thời, cần tăng 

cường hơn nữa các kênh liên hệ khác ngoài website Trường như tạo các nhóm zalo theo lớp, 

facebook theo lớp,.. để học viên chủ động nắm thông tin trên nhiều kênh liên hệ. 

Thứ hai, với những loại đơn từ, hồ sơ không cần thiết phải lưu trữ vĩnh, nên linh động hỗ trợ 

nhận qua email, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại qua email, điện thoại để học viên không mất thời 

gian đến trực tiếp văn phòng. 

Thứ ba, bố trí cán bộ nhân viên theo dõi lớp cố định trong suốt khóa học để hỗ trợ các vấn đề 

liên quan đến học vụ, tư vấn và giải quyết kịp thời các vấn đề có thể xảy ra trong suốt quá trình theo 

học. Theo dõi quá trình học của từng học viên và tư vấn chương trình học, trả nợ môn (nếu có), ... 

5.3. Hàm ý cho hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học 

Thứ nhất, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể theo từng khóa học, theo từng học kỳ và thời gian chi 

tiết cho từng học phần trong học kỳ đó. Tất cả những thông báo này cần được công khai với học 

viên chính khóa cũng như học viên các khóa cận trước và cận sau để học viên chủ động hoàn tất 

chương trình đào tạo nếu thiếu môn.  

Thứ hai, đối với những lớp thuộc khối ngành kỹ thuật có sĩ số quá ít không thể tổ chức lớp 

theo đúng số tiết như mong muốn. Nhà Trường cần hỗ trợ quay video bài giảng theo từng buổi học 

của môn học, đưa lên hệ thống hỗ trợ học tập elearning của Trường để đảm bảo học viên vẫn nắm 

đủ kiến thức môn học. 

Thứ ba, các lớp cao học thường bố trí vào các buổi tối trong tuần và cuối tuần phù hợp với 

học viên đa phần là người đi làm các ngày trong tuần. Chỉ tổ chức các sự kiện trong tuần nếu thật sự 

cần thiết và có kế hoạch trước để học viên chủ động. 

5.4. Hàm ý cho chương trình đào tạo 

Thứ nhất, song song với việc xây dựng nội dung chương trình theo chuẩn của bộ GDĐT, nhà 

trường nên cập nhật thường xuyên chương trình học theo sát thực tế bên ngoài, lý thuyết gắn liền 

với thực tiễn. Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt theo nhóm đối tượng tham gia học (phù hợp 

về kinh phí – mức học phí, phù hợp về sức học) để thu hút học viên và đáp ứng nhu cầu học nâng 

cao của từng nhóm đối tượng học viên. 

Thứ hai, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra từng khóa cần được công khai rõ ràng, minh bạch 

trên website Trường và có sự điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu thực tại xã hội. Đầu mỗi khóa học 

phòng Quản lý Sau Đại học đều đưa ra nội dung chương trình đào tạo vào buổi sinh hoạt đầu khóa 

để học viên nắm rõ các nội dung và kế hoạch đào tạo. 

5.5. Hàm ý cho cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập 

Thứ nhất, hiện tại website Trường – cụ thể là website Viện Đào tạo Sau đại học đang rất 

nhiều bất cập, đặc biệt là phần thông báo. Đây là phần quan trọng cần thiết cho việc tra cứu thông 

tin mới nhất của Trường, song chưa có sự phân loại các thông báo.  

Thứ hai, về các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập trong phòng học cần phải thường xuyên 

có kế hoạch kiểm tra định kỳ để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế các trang thiết bị hư hỏng, lỗi thời, 

làm ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy và học tập của thầy và trò.  

Thứ ba, học viên cao học đa phần là những người đã đi làm, có địa vị trong xã hội. Vì vậy, 

cần bố trí lực lượng vệ sinh trực vào buổi tối, thứ 7, chủ nhật, để đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

VÀ DIGITAL MARKETING TRONG GIAI ĐOẠN  

BÌNH THƯỜNG MỚI 

Hồng Quý 
1
 

Tóm tắt 

Nếu như trước giai đoạn Covid-19, Thương mại điện tử là thuật ngữ còn xa lạ với người tiêu 

dùng, thì trong giai đoạn bình thường mới (hậu Covid-19) đã trở nên phổ biến và quen thuộc với 

người dân. Vì vậy, doanh nghiệp thương mại điện tử có nhiều thời cơ và cơ hội vận dụng nhiều 

phương thức sử dụng công nghệ thông tin, áp dụng hoạt động Digital Marketing để “chạm” tới thói 

quen mua hàng của người dùng. Chính vì thế, để đánh giá và nhận thức được tầm quan trọng của 

Digital Marketing và Ecommerce trong giai đoạn bình thường mời thì tác giả đã tập trung phân tích, 

đánh giá thực trạng và đưa ra đề xuất giải pháp nhầm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này đối 

với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Digital Marketing, Thương mại điện tử, Covid-19, Bình thường mới. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong khoảng 5 năm gần đây có thể nói câu chuyện về “chuyển mình” thay đổi cách thức tiếp 

cận thị trường cũng như linh hoạt hình thức kinh doanh quả thực là một bài toán nan giải cho hầu 

hết các doanh nghiệp, đặc biệt là khi cả thế giới đang chạy đua trong công cuộc cách mạng thời đại 

4.0. Tính đến tháng 1 năm 2022, theo nguồn của We are social & Hootsuite, khi dân số đạt 7,9 tỉ 

người thì đã có hơn 4.9 tỉ người (61.5%) trên tổng dân số sử dụng internet và đến 4.62 tỉ người 

dùng mạng xã hội. Trong năm 2021 toàn thế giới đã đạt doanh thu 5.2 nghìn tỉ đô la Mĩ và con số 

này được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh liên tục lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, đứng trước những 

thành công đó, nền thương mại số ở nước ta ắc khó tránh khỏi những khó khăn. Đặc biệt hơn, khi 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định (15/05/2020) QĐ-TTg phê duyệt 

Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu 

phát triển quy mô thị trường Thương mại điện tử đến năm 2025 như sau: 55% dân số tham gia mua 

sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến đạt trung bình 600 USD/người/năm; 

Doanh số TMĐT B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25%/năm, đạt 35 

tỷ USD, chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.  

Từ những năm 2016 trở lại đây, hoạt động Digital Marketing nói chung và mạng xã hội nói 

riêng đã trở thành một kênh hỗ trợ Thương mại điện tử mới và hiệu quả với chi phí thấp, được các 

doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể đặc biệt quan tâm. Hoạt động có yếu tố Thương mại điện 

tử thông qua mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến, thậm chí các ông trùm lớn cũng bắt đầu 

nhúng tay vào việc “số hóa” doanh nghiệp của mình để thúc đẩy doanh thu và phù hợp với nhu cầu 

khách hàng. 

Từ tổng quan bức tranh trên có thể thấy, việc số hóa thương mại cũng như ứng dụng những 

công nghệ số vào thị trường đang là một nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp toàn cầu. Nhằm mục 

đích thúc đẩy quản lý và tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ lẻ, ở mọi 

ngành nghề cần hình dung được bức tranh thương mại, hiểu được và nhìn thấy được những thách 

                                                           
1
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thức Thương mại điện tử để từ đó tìm ra những giải pháp thực sự tối ưu cho doanh nghiệp của 

mình. Và bài viết dưới đây sẽ cung cấp một bức tranh tổng quan về sự phát triển của Thương mại 

Điện tử (Ecommerce) cũng như việc ứng dụng Digital Marketing vào quá trình “chuyển đổi số” 

thương mại và thông qua đó cũng nhìn ra những thách thức mà doanh nghiệp cần đối mặt để có thể 

phát triển bền vững trong giai đoạn bình thường mới.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1 Khái niệm về Ecommerce (Thương mại điện tử) 

Hiện nay, thuật ngữ Ecommerce (Thương mại điện tử) có rất nhiều định nghĩa ở nhiều tổ chức 

khác nhau. Theo Tố chức thương mại thế giới: “Thương mại điện tử (TMĐT) bao gồm việc sản 

xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩn được mua bán và thành toán trên mạng internet, 

nhưng được giao nhận một cách hữu cả các sản phẩm được giao nhận cũng như những thông tin số 

hóa thông qua mạng internet”. Ngoài ra, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Thương mại Quốc Tế 

(UNICITRAL) lại cho rằng: “TMĐT là các giao dịch thương mại dựa trên truyền dữ liệu các mạng 

truyền thông như internet” 

Như vậy, có thể nói thuật ngữ Thương mại điện tử cần được hiểu theo nghĩa rộng để bao quát 

ở các lĩnh vực hoạt động kinh tế, mua bán và dịch vụ thông qua điện tử số, internet. Trong phạm vi 

bài viết, tác giả sử dụng định nghĩa TMĐT là bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ qua 

phương tiện điện tử, giao nhận, thanh toán trực tuyển, đặt chỗ trực tuyến, mua sắm quần áo phụ 

kiện và thậm chỉ cả nhu yếu phẩm hàng ngày. Thương mại điện tử giúp dễ dàng hóa việc mua sắm 

và thanh toán, thậm chí theo đánh giá của người dùng nó việc này còn tạo tâm lý dễ chịu hơn việc 

ghé thăm các gian hàng, cửa hàng thực tế. 

2.1.2 Khái niệm về Digital Marketing 

Trong các tài liệu đã chỉ ra hiện nay có 2 quan điểm về marketing nói chung và digital 

marketing nói riêng. Đó là quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm và quan điểm lấy doanh nghiệp 

và các bên liên quan làm trung tâm. Về quan điểm đầu tiên, người mệnh danh là “cha đẻ” của 

marketing - Philip Kotler (2002) và Kotler & Keller (2012, 2016) cho rằng: “Digital marketing là 

quá trình lập kế hoạch sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp 

ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet”. Phát triển từ quan 

điểm này thì tác giả Francesca Brosan (2012) cho rằng “Digital Marketing đã thay đổi từ các 

phương thức marketing lấy người dùng là mục tiêu tạo ra một hình thức trải nghiệm với sự tương 

tác mạnh mẽ của người tiêu dùng”. Quan điểm này phát triển hơn là tạo ra cho người dùng tận 

hưởng các sức mạnh của các công cụ digital marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dùng. 

Bên cạnh đó, rất nhiều tài liệu, sách định nghĩa về Digital Marketing. Tuy nhiên, để hiểu rõ 

thì nên định nghĩa thuật ngữ “Digital”. Theo Caddell (2013) cho biết thuật ngữ “Digital” có nghĩa 

gốc là kỹ thuật số, là nền tảng kết hợp tất cả các phương tiện trực tuyến cho phép người dùng tự trải 

nghiệm, đồng thời giúp doanh nghiệp có thể kết nối và tương tác với khách hàng, từ đó lặp lại các 

thông điệp và hình thành mối quan hệ khách hàng.  

Bên cạnh đó, quan điểm thứ 2, theo hiệp hội American Marketing Association (2013) cho 

rằng: “Digital Marketing là lĩnh vực hoạt động kinh doanh gắn liền với dòng vận chuyển sản phẩm 

từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, trên cơ sở ứng dụng CNTT và Internet”. Cho đến năm 2016, 

Lamberton và Stephen đã đưa ra khái niệm: “Digital Marketing là tổng thể các chiến lược mà doanh 

nghiệp triển khai trên nền tảng CNTT trực tuyến nhằm tiếp cận người tiêu dùng và các bên liên 
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quan, có tính tương tác cao, tập trung và có khả năng đo lường được”. 

Trong bối cảnh hiện nay, quan điểm thứ nhất hay thứ hai đều có những cơ sở lý luận và gắn 

với mỗi giai đoạn phát triển của công nghệ và xã hội. Vì thế, trong bài báo này, tác giả sẽ dùng sự 

dung hòa của 2 quan điểm để có góc nhìn bao quát và rộng hơn để đánh giá vấn đề: digital 

marketing hay marketing kỹ thuật số là quá trình kết hợp giữa doanh nghiệp, khách hàng và các bên 

liên quan, các đối tác tích hợp trên các nển tảng trực tuyến, có khả năng đo lường nhằm hình thành, 

trao đổi, truyền tải đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Từ định nghĩa trên có thể, ta có thể thấy được tầm quan trọng và sự tương trợ lẫn nhau của 

Digital Marketing đối với “cuộc chiến” điện tử hóa thương mại giao thương. Digital Marketing và 

Thương mại điện tử đều ra đời và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại của nhân loại. 

Nếu Digital là một phương thức truyền thông tin lan tỏa nhanh thì Thương mại điện tử là một 

phương thức kinh doanh hiện đại. Khi người dùng đang dần chuyển đổi hình thức tiếp cận thông tin 

sản phẩm từ các hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến thì Thương mại điện tư là cách để 

họ chuyển đổi từ hành vi tiếp cận thông tin sang hành vi mua bán trực tuyến nhanh và gọn.  

Có thể nói, sự phát triển của Digital Marketing và Thương mại điện tử đã tạo nên một cục 

diện thương mại thế giới mới, lầ cầu nối giữa thông thương mua bán trong và ngoài nước song cũng 

là thách thức để doanh nghiệp nắm bắt và bùng nổ. Trong những năm qua xu hướng này đang được 

hưởng ứng rất tốt tại thị trường Việt Nam, Vì vậy, cách doanh nghiệp cần nhìn nhận một cách chính 

xác về thị trường và đưa ra những chiến lược, sử dụng công nghệ hiệu quả để bắt kịp xu hướng thị 

trường thương mại điện tử trong hiện tại và tương lai. 

2.1.3 Quan niệm về bình thường mới 

Theo Nguyễn (2022): “Bình thường mới” hiểu đơn giản là những điều khác với những cái cũ. 

Có thể là những điểm mà trước đây mọi người cho là bất bình thường thì nó sẽ trở nên bình thường. 

Hoặc cũng có thể là những điều mà trước đây, chúng ta đang phấn đấu để thực hiện thì nay, điều 

kiện mới bắt buộc chúng ta phải thực hiện nó nhanh hơn, vì nếu không thực hiện, sẽ không thể tồn 

tại trong thời đại mới. Dịch bệnh đã thay đổi về cấu trúc xã hội. Thay đổi này giống như một thời 

kỳ mới, không phải thay đổi nhất thời. “Bình thường mới” không phải cái gì cao xa, mà nó là những 

gì diễn ra xung quanh, từ chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội, đời sống sản 

xuất, cách thức tiêu dùng, cách thức sống, y tế, giáo dục… làm sao để thích ứng và phát triển. Khi 

mình xác định được các yếu tố, sẽ có cách ứng phó. Giai đoạn “bình thường mới” đó là khi cuộc 

sống đòi hỏi con người, xã hội và từng doanh nghiệp phải rất năng động, linh hoạt, khả năng chống 

chịu và thích ứng. Những yếu tố đó kết hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nên cách thức tổ 

chức sản xuất thay đổi, cấu trúc sản xuất thay đổi, cách thức tiêu dùng, cách thức sống thay đổi, 

chuyển sang số hóa nhiều hơn, online nhiều hơn. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả tham khảo chủ yếu nguồn thông tin thứ cấp thu thập từ các tài liệu sách, tạp chí, luận 

văn và các bài báo cáo khoa học chuyên đề, thông qua việc tổng hợp và phân tích tài liệu, bài viết 

nói lên tầm quan trọng của hoạt động Digital Marketing và Ecommerce trong giai đoạn bình thường 

mới (hậu dịch bệnh Covid-19). 

3. THỰC TRẠNG 

3.1 Sự phát triển của Digital Marketing và Ecommerce trong giai đoạn Covid 19 

Thời gian đầu khi dịch bùng nổ, đã không ít doanh nghiệp trao đảo, thậm chí tệ hơn là phá 

sản. Theo báo cáo “Triển vọng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020” do Trung tâm 
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Thương mại quốc tế Geneve (Thụy Sỹ) công bố, đã có hơn 55% doanh nghiệp chịu tác động của đại 

dịch, trong đó khoảng 40% doanh nghiệp lớn và 2/3 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh; khoảng 1/5 doanh nghiệp nhỏ có rủi ro phá sản trong vòng 

3 tháng. Ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhất là lĩnh vực liên quan đến khách sạn và 

ăn uống; đã có tới 93 quốc gia và khu vực đã áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất khẩu 

tạm thời, bao gồm cả các sản phẩm y tế và thực phẩm; 105 quốc gia cũng đã áp dụng các biện pháp 

tạm thời về nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa cần thiết. (Nguyễn Ngọc Tú, 2020) Theo khảo sát 

của công ty tư vấn về quản lý McKinsey đã công bố ngày 22-9: hơn 50% số doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (SOEs) với khả năng tạo ra 2/3 công việc cho người lao động ở Châu Âu có nguy cơ đóng cửa 

trong vòng 12 tháng tới. (Hồng Vân, 2020).  

Đứng trước báo động đỏ ấy, các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi cơ cấu kinh doanh để 

thoát khỏi sự ảnh hưởng tiêu cực quá lớn này. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng ngày càng 

“chuyển sang kĩ thuật số”, các hoạt động cung cấp và mua hàng hóa cũng như dịch vụ trực tuyến 

ngày càng phổ biến hơn, nâng tỷ lệ thương mại điện tử trong thương mại bán lẻ toàn cầu từ 14% 

(2019) lên 17% trong năm 2020. (COVID-19 và Thương mại điện tử: Đánh giá toàn cầu , của 

UNCTAD và eTrade). Shamika N.Sirimanne, chuyên gia của UNCTAD cho biết “Các quốc gia 

khai thác tiềm năng của thương mại điện tử sẽ có lợi thế hơn từ thị trường toàn cầu trong giai đoạn 

số hóa này, trong khi những quốc gia còn lại chắc chắn sẽ lâm vào nguy cơ tụt hậu”  

Nhìn nhận một cách khách quan, nếu giai đoạn tiền Covid thương mại Việt còn “mơ màng”, 

chưa nhận định được vấn đề cấp thiết, thì Giai đoạn Covid đã là một tiếng súng kích cho doanh 

nghiệp gấp rút thay đổi cục diện. Tiếp cận và xúc tiến nhanh quá trình “chuyển đổi số”. Có thể nói 

“bùng dịch” không hẳn là một bế tắt mà nó chính là “cơ hội” để toàn cầu bước lên một tầm cao mới 

của công nghệ trí tuệ nhân tạo, nâng cấp mọi trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa mọi vấn đề 

liên quan trên nền tảng số hóa, kỹ thuật số.  

3.2 Sự “chuyển mình” của Digital Marketing và Ecommerce trong giai đoạn bình 

thường mới: 

Theo báo VnEconomy, Thạc sĩ Ngô Tấn Vũ Khang đã nói năm 2021, sự phát triển của sàn 

TMĐT rất đáng mừng, và nó sẽ còn tiến triển hơn nữa trong những năm tới. Có thể nói rằng trong 

bôi bảnh bình thường mới sắp tới đây, Sàn TMĐT cũng sẽ thay đổi toàn bộ cục diện để duy trì và 

tăng trưởn phát triển và chắc chắn sẽ đối mặt với không ít thách thức. 

Tại khu vực Đông Nam Á, đại diện của Google, Temasek cho rằng: Thị trường Việt Nam 

đang đứng ở đà phát triển, tăng 16% và đạt quy mô trên 14 tỷ USD. Trong đó lĩnh vực bán lẻ hàng 

hóa tăng 46%, gọi xe và đồ ăn công nghệ tăng 34%, tiếp thị giải trí và trò chơi trực tuyến tăng 18% 

(riêng lĩnh vực du lịch trực tuyến giảm 28%) Báo cáo này cũng dự đoán tốc độ tăng trưởng trung 

bình giai đoạn 2020 – 2025 là 29% và dự kiến 2025 quy mô thương mại Việt Nam đạt 52 tỷ USD. 

Theo Sách trắng năm 2022 do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) công bố 

cho thấy, quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử của Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 

20% trong năm 2022, đạt khoảng 16,4 tỷ USD. Ước tính có khoảng 57 triệu đến 60 triệu người Việt 

Nam tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua sắm bình quân đầu người 260-285 USD. 

Trong báo cáo e-Conomy 2022 từ Google, Temasek và Bain & Company, năm 2022, nền 

kinh tế số của Việt Nam 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 USD năm 2021 lên 23 tỷ USD năm 2022. Với mức tăng 

trưởng 31% trong giai đoạn 2022 - 2025. Nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt mức 49 tỷ USD vào năm 

2025 và đạt mốc kỷ lục từ 120-200 tỷ USD vào năm 2030. 
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Hình: Báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á đi sâu vào các xu hướng trong năm lĩnh vực 

chính, gồm: thương mại điện tử, truyền thông trực tuyến, vận chuyển & thực phẩm, và dịch vụ 

tài chính số (DFS) (Nguồn: Báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á lần thứ 7 do Google, Temasek và 

Bain & Company thực hiện) 

Trong Báo cáo “Thay đổi hành trình mua sắm tại Đông Nam Á: Từ nhu cầu tìm kiếm đến trải 

nghiệm nhận hàng” do Lazada thực hiện vào tháng 9/2022 cho thấy, 76% người tiêu dùng Việt Nam 

mua sắm mỗi tháng một lần trên thương mại điện tử, 83% người dùng Việt Nam có thói quen tìm 

kiếm sản phẩm trực tiếp trên các sàn thương mại điện tử, 50% các đơn hàng trên thương mại điện tử 

ở Việt Nam được mua mà không có dự tính. 

Điều này ngầm khẳng định sự thay đổi hành vi mua sắm cửa người tiêu dùng cũng như các 

sàn thương mại điện tử cũng như tiếp thị số dần trở thành công cụ đắc lực. Trong tương lai gần, sàn 

thương mại điện tử số sẽ là mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp khai thác. Đặc biệt là trong giai 

đoạn bình thường mới, các doanh nghiệp càng cần phải nắm bắt cơ hội và thích ứng thời cuộc một 

cách tốt nhất. Hiện nay các mô hình thương mại áp dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số đang 

được phần lớn doanh nghiệp triển khai, chẳng hạn như: 

Mô hình kinh doanh truyền thống: doanh nghiệp phân phối trực tiếp sản phẩm đến khách 

hàng thông qua các đại lí cửa hàng sẽ được bổ trợ đặc lực bởi website, sàn TMĐT mà không cần 

quá nhiều chi phí cho kênh phân phối 

Sử dụng công nghệ AI (Artifical Intelligent) - trí thông minh nhân tạo sẽ dần được áp dụng và 

khai thác triệt để, để tìm kiếm khách hàng, phân tích xu hưởng tiêu dùng và mở rộng phạm vi bán 

hàng.  

Các nền tảng sàn thương mại số như Lazada, Shopee, Tiki,.. ngày càng phát triển giúp người 

dùng tăng nhu cầu mua sắm và tìm kiếm thông tin, ngoài ra còn mang đến những trải nghiệm gần 

gũi hơn. 

Cuộc đua Digital Marketing trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng dễ dàng tiếp 

cận với sản phẩm nhu cầu, ngoài ra tương tác với dịch vụ và sản phẩm. Công ty quảng cáo quốc tế 

Dentsu (Nhật Bản) đưa ra dự đoán quảng cáo kỹ thuật sô' sẽ chiếm một nửa tổng chi tiêu cho quảng 

cáo của các doanh nghiệp vào năm 2021, với tổng mức chi tiêu dự kiến là 284 tỷ USD.  
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- Mua bán và sáp nhập (M&A): đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, cải thiện tỷ suất lợi nhuận và rút 

ngắn con đường dẫn đến lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp đặc biệt 

là giữa các công ty có các thế mạnh bổ sung cho nhau, cho phép các trang thương mại điện tử tăng 

cường thị phần, đồng thời tận dụng cơ sở hạ tầng, nguồn lực tài chính và con người. 

- Đa dạng kênh mua sắm: Nhu cầu kế hợp mua sắm truyền thống và thương mại ngày càng gia tăng, 

doanh nghiệp đối mặt với việc chuyển đổi linh hoạt giữa 2 hình thức cùng với việc đa dạng hóa 

phương thức thanh toán mang lại trải nghiệm tốt, thoải mái cho khách hàng 

Trước sự phát triển của Digital Marketing và Ecommerce, ông Đặng Hoàng Hải- Cục trưởng Cục 

thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, trong thời gian tới đây sẽ tiếp tục mở rộng các gian hàng 

Việt trực tuyến quốc gia, tổ chức đào tạo, huấn luyện về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. 

Trong năm 2022, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại đi đôi 

với hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử cũng như các hoạt động liên quan Logistic… tạo môi 

trường mua sắm, giao thương sôi nổi đầy tiềm năng.  

Có thể xem như, giai đoạn dịch bệnh Covid-19 chính là chất “xúc tác” để thương mại Việt 

Nam phát triển hơn và sánh bước cùng các cường quốc, chúng ta tự hào là 1 trong khu vực ASEAN 

có thương mại số tăng trưởng 2 con số trong thời kì lủng loạn dịch bệnh. Như vậy, nhờ “đòn bẩy” 

của giai đoạn Covid 19 và giai đoạn bình thường mới (hậu Covid-19) đã làm thị trường thương mại 

điện tử Việt Nam “sôi nổi” hơn so với những năm trước. Từ đó tạo dựng lòng tin đôi với người tiêu 

dùng và bức tranh toàn cảnh cho thương mại điện tử Việt Nam. Cũng theo nhà chuyên gia kinh tế 

dự báo giai đoạn 2022 – 2025, Thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực 

Đông Nam Á và trên thế giới sẽ có nhiều bứt phá. đạt được các con số đầy kỳ vọng, góp phần thúc 

đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển trong giai đoạn bình thường mới. 

4. NHẬN XÉT 

Theo khảo sát “Thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện năm 2020, khảo 

sát trên 400 doanh nghiệp, cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu nhận thức và ứng dụng 

các công nghệ số vào các khâu, như quản trị nội bộ, mua hàng, logistics, sản xuất, marketing, bán 

hàng và thanh toán. Khi đại dịch COVID-19 lan rộng, dẫn tới những hạn chế tiếp xúc và việc phải 

thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đã 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. Trong một thời gian ngắn, tỷ lệ các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số tăng nhanh 

so với trước đây, cụ thể như trong việc quản lý nhân sự từ xa, hội nghị trực tuyến, học trực tuyến, 

phê duyệt nội bộ… 

Hiện nay ở Việt Nam, chuyển đổi số đã diễn ra hầu hết các loại hình doanh nghiệp và ở nhiều 

mức độ khác nhau. Bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể chi phí ứng dụng công nghệ số, 

thiếu cơ sở hạ tầng, sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp; khó khăn trong thay đổi tập quán kinh 

doanh; khó khăn trong việc tích hợp các công cụ công nghệ thông tin; các quy tắc, quy định không 

phù hợp với số hoá; thiếu cam kết, hiểu biết của người lao động;...  Theo Hiệp hội phần mềm và 

dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam VINASA ngày 11-12/8/2020 đã công bố hiện tại với 2.659 

doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành công nghiệp về độ sẵn sàng tiếp cận với Cách mạng CN lần thứ 

4 có tới 82% các doanh nghiệp đang ở vị trí mới nhập cuộc, 61% còn đứng ngoài cuộc và 21% 

doanh nghiệp mới bắt đầu “nhập cuộc”. Điểm trung bình chỉ là 0,53 (so với mức 5 điểm), tương 

ứng với mức sẵn sàng đầu tiên là mức 0 hay chưa có sự chuẩn bị nào. Có thể thấy, sự dịch chuyển 

của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra tương đối chậm, hầu hết các cơ quan, tổ chức 
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đang chưa biết bắt đầu từ đâu, mặc dù chúng ta đã có bước tiếp cận với xu hướng này về mặt công 

nghệ tương đương so với thế giới.  

Như vậy, thách thức lớn nhất của quá trình chuyển đổi số đồng bộ chính là “ Nhận thức” của 

doanh nghiệp. “Những thách thức nổi bật nhất là kiến thức và kỹ năng của các doanh nghiệp hạn 

chế về mặt kiến thức và kỹ năng trong việc phát triển, sử dụng và quản trị trang web của công ty và 

các nền tảng thương mại điện tử, phát triển sản phẩm, quản lý dữ liệu, tiếp thị kỹ thuật số, hậu cần 

và thanh toán điện tử, thiếu vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin kinh doanh đầy đủ”, 

ông Mark Birnbaum, đại diện Dự án IPS. Theo tác giả, những nguyên nhân sẽ gặp khó khăn như: 

Thứ nhất, hành lang chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính phủ điện tử, các giao dịch, 

thủ tục hành chính trên nền tảng số vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đây cũng là các thách thức, 

hạn chế cho doanh nghiệp khi xác định chiến lược, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số (tiêu chuẩn 

công nghệ, giao dịch thương mại điện tử, chứng thực số, thuế, hải quan. 

Thứ hai, đội ngũ nhân lực trình độ cao: chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ vào mọi 

hoạt động của doanh nghiệp trên nền tảng mạng internet, vì thế việc chuẩn bị một giàn nhân lực có 

trình độ cao về kĩ thuật chính là đòi hỏi cấp thiết. trong khi đó Việt Nam vẫn còn là một nước tương 

đối “yếu” về mặt công nghệ, chưa thực sự nắm được cốt lõi của quá trình chuỷen đổi số, cũng như 

các hệ thống nền tảng, vì vậy công nghệ vẫn đang giữ vai trò cấp thiết.  

Thứ ba, vốn đầu tư: ngân sách đầu tư để thay đổi, từ nhận thức đến chiến lược nhân lực kết 

cấu hạ tầng là một đòi hỏi cần có vốn đầu tư lớn. Tuy vậy, việc đầu tư này hoàn toàn rất nhiều rủi ro 

bởi doanh nghiệp không thể quản trị được hiệu quả công việc cũng nhu phải sẵn sàng đối mặt với 

nguy cơ thất bại. Chính vì thiếu vốn nên khá nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng chuyển đổi 

số đang là “một cuộc chơi” đối đầu với các “ông lớn”. Bên cạnh vấn đề tài chính của doanh nghiệp 

nhỏ thì các “ông trùm” lớn cũng phải đối mặt với việc “lãng phí vốn”. Chẳng hạn, tại Việt Nam các 

ngân hàng đang triển khai giải pháp eKYC một cách quyết liệt điều này gây ra tốn kiém cho tất cả 

các phía bên thay vì dùng nguồn lực để hỗ trợ khách hàng chỉ cần một tài khoản nhưng có thể liên 

thông giữa nhiều ngân hàng khác nhau.  

Thứ tư, rủi ro lộ thông tin cá nhân, Hiện nay chúng ta có “Luật An ninh mạng” khá chặt chẽ 

nhưng trong đó lại không nhiều các hành lang pháp lý về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của người 

dùng trong không gian mạng, đặc biệt là trên TMĐT. Ngoài ra, với sự phát triển mạnh mẽ về kỹ 

thuật của dữ liệu lớn (Big Data) hay trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm ra những cỗ máy khủng khiếp 

xuyên phá mọi rào cản về quyền riêng tư của khách hàng. Sự ham muốn mạnh mẽ trong việc hiểu 

rõ hành vi khách hàng trên không gian mạng đã khiến rất nhiều hệ thống TMĐT bước qua lằn ranh 

cho phép trong việc trực tiếp xâm nhập vào dữ liệu cá nhân không cho phép của cá nhân người 

dùng. 

Thứ năm, lừa đảo và hệ thống thanh toán chưa đồng nhất. Thống kê của Công ty An ninh 

mạng Kaspersky trong nửa đầu 2021, Việt Nam tăng 36% về các hình thức lừa đảo (phishing). Các 

hình thức lừa đảo thay đổi rất nhanh, có thể cùng một phương thức nhưng hoàn toàn thực hiện được 

với các hình thức khác nhau. Nhiều khách hàng mua sản phẩm trên sàn TMĐT bị kẻ xấu lợi dụng 

thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản, bị lừa đảo, hoặc mua phải hàng giả, hàng nhái. Ngoài ra, 

các hệ thống thanh toán, ví điện tử, cổng thanh toán đang phát triển rất nhiều. Tuy nhiên, nếu có 

giải pháp trong việc bảo mật an toàn thông tin, sự uy tín của các cổng thanh toán thì sẽ tạo lòng tin 

người dùng khi mua sắm nền tảng trực tuyến. 

Trên đây là tác giả tổng hợp năm thách thức lớn đối với bất kì doanh nghiệp nào cũng đã và 

đang và sẽ đối mặt khi áp dụng công nghệ, chuyển đổi số vào doanh nghiệp của mình trong giai 
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đoạn bình thường mới. 

5. ĐỀ XUẤT 

Trước những thực trạng phát triển của Digital Marketing và Ecommerce trong giai đoạn bình 

thường mới, tác giả nhận thấy cần có những giải pháp, đề xuất phát triển thị trường thương mại điện 

tử Việt Nam. Theo tác giả cần có giải pháp ở hai chủ thể: Nhà nước và Doanh nghiệp. 

5.1 Về phía Nhà nước 

Luật Thương mại và các cơ chế, chính sách quản lý rất cần bổ sung và hoàn thiện nhằm tạo 

điều kiện thực hiện thuận lợi hóa thương mại. Luật thuế Xuất, Nhập khẩu cũng cần được sửa đổi 

cho thống nhất, đồng bộ với quy định của Hiến pháp và các bộ luật hiện hành; tương thích với các 

cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán. Việc xây dựng Luật Công 

nghiệp hỗ trợ, để tận dụng được làn sóng chuyển dịch vốn FDI hiện tại trở thành vấn đề thời sự. 

Bên cạnh đó, cơ chế điều hành thị trường cần phải có những “đột phá” mạnh mẽ để nhanh chóng, 

linh hoạt xử lý nhanh những biến động. Thực tế cho thấy, tổ chức và xử lý thông tin thị trường còn 

nhiều bất cập. Theo đó cần hoàn thiện ngay cơ chế phối hợp thông tin thị trường giữa các cơ quan 

quản lý với các hiệp hội DN, ngành hàng. Cơ chế thu thập, xử lý thông tin cũng cần đổi mới theo 

hướng đi sâu vào các ngành hàng. 

Sự chỉ đạo của Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương nhằm hướng dẫn đào tạo kỹ 

năng và vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ vận chuyển; thanh toán trực tuyến; hỗ trợ 

và ưu tiên các thương nhân kinh doanh nông sản tham gia các Chương trình ngày mua sắm trực 

tuyến; Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia… Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, các Sở Công 

Thương địa phương đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông sản trên các kênh TMĐT. Hỗ trợ các địa 

phương thúc đẩy tiêu thụ lượng nông sản lớn (đã, đang và sẽ vào vụ thu hoạch) trên các sàn giao 

dịch TMĐT. 

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin. Việc hoàn thiện, đồng bộ và nâng cao hạ tầng công 

nghệ nói chung sẽ giúp bảo mật thông tin trên mạng được an toàn, bí mật và thuận lợi cho khách 

hàng. Hạ tầng công nghệ chính là những con đường cao tốc kết nối để cho các yếu tố phát triển của 

thương mại điện tử lưu thông. Việc thực hiện này đòi hỏi sự nỗ lực của các bộ, ngành và địa 

phương mới có thể tạo nên một hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ cho phát triển thương mại điện tử trong 

tương lai. 

5.2 Về phía doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cần xác định ý tưởng mục đích và nắm chắc các cơ sở chuyển đổi số, xác định 

trọng tâm và đối tượng cần hướng tới, đặc biệt trải nghiệm khách hàng (User Experience). Sự trải 

nghiệm khách hàng mang lại hiệu quả và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cho doanh nghiệp.  Chuyển đổi 

số không chỉ dựa vào công nghệ thông tin mà còn phải phù hợp với tầm nhìn sứ mệnh mục tiêu và 

giá trị tổ chức của mình 

Đào tào đội ngũ nhân lực chủ chốt với đầy đủ kiến thức, kĩ năng chuyên môn: đội ngũ nhân 

lực được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức kĩ năng và có khả năng thích ứng nhanh nhạy bén với 

thị trường là một nhu cầu cần được đẩy mạnh của các doanh nghiệp  

Tập trung đầu tư vào công nghệ: doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ để từng bươc kết nối 

toàn bộ hệ thống hiện có thành một hệ thống nhất xuyên suốt từ kinh doanh đến nghiệp vụ quản trị, 

xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn doanh nghiệp, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), áp 

dụng công nghệ mới để đảm bảo an toàn thông tin và mạng dữ liệu. Mặc dù công nghệ phục vụ 

chuyển đổi số ngày càng trở nên phổ biến nhưng cần lựa chọn nền tảng phù hợp với quy mô và 
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nguồn lực doanh nghiệp.  

KẾT LUẬN 

Ngày nay, Thương mại điện tử chiếm những vai trò quan trọng trong nền kinh tế số hiện nay, 

đặc biệt là trong giai đoạn bình thường mời. Do vậy, để đáp ứng tạo ra làn sóng “mạnh mẽ” cho thị 

trường chuyển đổi số thì phải có sự phối hợp giữa các thể chế, chính sách tạo động lực cho doanh 

nghiệp tăng trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nhanh chóng thích nghi, vận 

dụng công nghệ số, Digital Marketing, Ecommerce để cải thiên, nâng cao hiệu quả kinh doanh và 

góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của quốc gia. 
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TÁC ĐỘNG CỦA INFLUENCER MARKETING ĐẾN  

QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Thị Thanh Nhã
1
, Trương Thị Ngọc Hân

2
 

Tóm tắt 

Sự phát triển của mạng xã hội đang dần thay đổi những cách thức Marketing truyền thống 

bằng một phương thức mới được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng và ngày càng trở nên phổ biến 

hơn, đó chính là Influencer Marketing (Marketing sử dụng người có ảnh hưởng để lan tỏa thông 

điệp truyền thông của thương hiệu). Nghiên cứu này nhằm làm rõ sự tác động của Influencer 

Marketing đến quyết định mua sắm trực tuyến của khách hàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ 

Chí Minh). Nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến của những khách hàng có theo dõi người ảnh 

hưởng trên mạng xã hội và thu về được 320 phiếu trả lời hợp lệ, dữ liệu được phân tích bằng phần 

mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Quyết định mua hàng trực tuyến của khách hàng tại 

TP. Hồ Chí Minh chịu tác động của Influencer Marketing thông qua 5 yếu tố: Chuyên môn, Sự phù 

hợp, Phong cách, Sự tương tác và Uy tín của người ảnh hưởng. Từ đó nghiên cứu đưa ra một số 

hàm ý nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả bán hàng khi sử dụng Influencer Marketing. 

Từ khóa: Influencer Marketing, quyết định, mua hàng trực tuyến, Thành Phố Hồ Chí Minh 

1. GIỚI THIỆU  

Ngày nay, người tiêu dùng đang bị thiếu hụt những thông tin chính thống và đáng tin cậy, họ 

dần trở nên hoài nghi và chán ghét những thông tin sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp thông qua 

quảng cáo. Từ đây, những giới thiệu và đề xuất từ bạn bè, người thân hay những người sử dụng 

mạng xã hội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thời điểm này, Influencer Marketing ra đời và 

ngày càng phát triển mạnh mẽ bởi nó đem lại hiệu quả truyền thông cao cũng như có thể truyền tải 

thông điệp từ doanh nghiệp đến khách hàng một cách trọn vẹn. Nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm phân tích sự tác động của Influencer Marketing đối với quyết định mua sắm trực tuyến của 

khách hàng, trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh; nhằm cung cấp những thông tin có giá trị cho các 

doanh nghiệp để có thể thành công hơn trong việc sử dụng Influencer Marketing đến khách hàng.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Khái niệm Influencer 

Influencer là người có tên tuổi có thể thu hút sự chú ý của công chúng, kích thích sự quan tâm 

của công chúng và tạo ra các giá trị cá nhân từ công chúng (Kotler & cộng sự, 2009). Influencer 

được hiểu là người có sức ảnh hưởng và tác động rất lớn đến suy nghĩ, hành vi cũng như quyết định 

mua hàng của một nhóm đối tượng hoặc một cộng đồng lớn nhất định. Mức độ ảnh hưởng của tệp 

người ảnh hưởng này tùy thuộc vào độ nổi tiếng, kiến thức, địa vị trong xã hội hoặc những trải 

nghiệm thực tế về sản phẩm/dịch vụ của chính các Influencer. (Accesstrade, 2022). Nói cách khác, 

                                                           
1
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2
 Thạc sỹ, Giảng viên, Khoa Marketing – Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

ttn.han@hutech.edu.vn 

mailto:nguyenthanhnha3101@gmail.com
mailto:ttn.han@hutech.edu.vn


MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

276 

Influencer là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, có thể đến từ nhiều lĩnh vực, ngành 

nghề khác nhau, không chỉ có nghệ sĩ, bác sĩ, doanh nhân mà bất kỳ người dùng online nào cũng có 

thể trở thành một Influencer (người có ảnh hưởng). Họ là những người có trình độ, kiến thức 

chuyên môn hoặc ảnh hưởng xã hội trong lĩnh vực của họ, là những người có sức ảnh hưởng trên 

một nhóm lớn người theo dõi (từ vài nghìn đến vài triệu). Người có ảnh hưởng có tác động tích cực 

đến cái nhìn của người tiêu dùng về thương hiệu và sản phẩm, có vai trò dẫn dắt, gợi ý và ảnh 

hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Người có ảnh hưởng hoạt động trực tuyến, 

đặt tên và phát huy ảnh hưởng của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội, trên blog và trên 

YouTube, từ đó thu hút được một lượng người quan tâm và theo dõi nhất định. Người có ảnh hưởng 

có thể là nhà báo, blogger, vlogger, công chúng, người có chuyên môn trong một vài lĩnh vực nhất 

định, hoặc bất kỳ cá nhân người đã tích lũy một số lượng lớn người theo dõi trên phương tiện truyền 

thông xã hội (Wikipedia, 2022). 

2.1.2. Phân loại Influencer 

Theo trang Advertising Vietnam (2020) người ảnh hưởng thành 2 nhóm chính dựa vào lượng 

người theo dõi như sau: 

2.1.2.1. Nhóm Influencer vừa và nhỏ  

Nhóm Nano Influencer (từ 3.000 – 10.000 người theo dõi): Đây là nhóm Influencer có số 

lượng đông đảo nhất. Họ thường là những người hoạt động năng nổ trên mạng xã hội, chia sẻ những 

thông tin ở mọi lĩnh vực. Nano Influencer sở hữu mức độ tương tác tốt với phần đa số những người 

theo dõi là người thân, bạn bè. Một trong những lợi thế lớn nhất của Nano Influencer là mối quan hệ 

mà họ có với cộng đồng của mình. Bởi vì họ rất gần những người theo dõi và có thể trả lời mọi bình 

luận và mọi tin nhắn trực tiếp, họ rất đáng tin cậy khi quảng bá thương hiệu hoặc sản phẩm. Họ 

được xem như một người bạn hơn là một người có ảnh hưởng mà những người theo dõi họ chưa 

từng gặp ngoài đời (Advertising Vietnam, 2020). 

Nhóm Micro Influencer (từ 10.000 – 50.000 người theo dõi): Micro Influencer thu hút được 

lượng người theo dõi đông đảo hơn Nano. Nhóm người ảnh hưởng này bắt đầu quan tâm nhiều hơn 

đến nội dung đăng tải trên mạng xã hội của mình. Những bài viết của họ có phần chỉn chu và tập 

trung khai thác những mục đích cụ thể hơn là ngẫu nhiên (Advertising Vietnam, 2020). 

Nhóm Power Middle Influencer (từ 50.000 – 100.000 người theo dõi): Power Middle chính là 

nhóm Influencer chuyên nghiệp nhất. Phần lớn những Influencer trong nhóm này đã bắt đầu xác 

định được hướng đi cụ thể và tập trung khai thác sâu vào chúng. Họ có nhiều kiến thức trong cuộc 

sống và cả những kinh nghiệm làm việc cùng các nhãn hàng. Đây chính là ưu điểm lớn vì lượng fan 

của Power Middle cũng chính là đối tượng khách hàng mục tiêu mà nhãn hàng muốn hướng đến - 

những người có nhu cầu sử dụng sản phẩm thay vì chọn KOL/Người nổi tiếng với những nhóm fan 

riêng biệt và dàn trải (Advertising Vietnam, 2020). 

2.1.2.2. Nhóm Influencer lớn 

  Nhóm Macro Influencer (từ 100.000 – 500.000 người theo dõi): Macro Influencer là những 

“chuyên gia” nổi bật trong một lĩnh vực. Nhóm người ảnh hưởng này sở hữu lượng người theo dõi 

khổng lồ, có khả năng tạo nên những xu hướng mới và tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, hành vi của 

fan (Advertising Vietnam, 2020). 

Nhóm Mega Influencer (trên 500.000 người theo dõi): Mega Influencer sở hữu mức độ phổ 

biến lớn nhất trong các nhóm. Nhóm người ảnh hưởng này thường là những nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi 

sao truyền hình, CEO, nhà hoạt động xã hội… Mega Influencer là lựa chọn hoàn hảo để nâng tầm 
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giá trị thương hiệu, tạo độ phủ sóng rộng rãi cũng như định hướng hành vi người tiêu dùng 

(Advertising Vietnam, 2020). 

2.1.3. Khái niệm Influencer Marketing 

Influencer Marketing, được định nghĩa như sau “Influencer Marketing có thể là loại hình 

truyền thông có tài trợ thông qua những cá nhân có sức ảnh hưởng nhằm gia tăng nhận diện thương 

hiệu” (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Nghiên cứu khác lại cho rằng Marketing sử dụng người 

có ảnh hưởng là một hình thức mở rộng của truyền miệng (WOM), sử dụng những cá nhân có ảnh 

hưởng trực tiếp đến tệp khách hàng mục tiêu của một nhãn hiệu và do đó, mục tiêu của hình thức 

marketing này chính là để xây dựng hình ảnh thương hiệu (Sudha & Sheena, 2017). (Scott, 2020) 

khái niệm Influencer Marketing là một chiến lược tiếp thị sử dụng ảnh hưởng của các cá nhân hoặc 

nhà lãnh đạo để thúc đẩy nhận thức về thương hiệu của người tiêu dùng và quyết định mua hàng 

của họ. Theo ViralWorks (2018) thì Influencer Marketing là phương thức marketing thông qua 

những người có sức ảnh hưởng xã hội (Influencer) đến đối tượng mục tiêu. Việc kết nối với 

Influencer có liên quan đến lĩnh vực mà bạn nhắm đến sẽ gia tăng sự tương tác và cả sự tin tưởng 

mọi người dành cho sản phẩm hay Forbes (2020) định nghĩa “Influencer Marketing là hình thức 

Marketing nhằm xác định tiếp cận từng cá nhân và gây ảnh hưởng lên quyết định mua hàng của 

những khách hàng tiềm năng”. 

2.1.4. Khái niệm mua sắm trực tuyến 

Xét về quá trình thực hiện thì mua sắm trực tuyến là quá trình mua hàng hóa và dịch vụ từ các 

thương gia bán qua internet. Mua sắm trực tuyến cũng được biết đến với các tên gọi khác là mua 

hàng qua internet, mua sắm điện tử, mua hàng trực tuyến hoặc mua sắm qua Internet (Hà, 2015). 

Ngoài ra, mua sắm trực tuyến còn là dịch vụ mà người tiêu dùng sử dụng các thiết bị điện tử có kết 

nối Internet để giao dịch mua sắm. Nói một cách dễ hiểu nhất, mua sắm trực tuyến là hình thức mua 

hàng qua mạng, người tiêu dùng tìm một sản phẩm quan tâm bằng cách truy cập trang web/ứng 

dụng bán hàng của nhà bán lẻ hoặc tìm kiếm giữa các nhà cung cấp thay thế nhờ vào công cụ tìm 

kiếm mua sắm, hàng hóa sẽ được giao đến cho khách hàng mà khách hàng không cần trực tiếp đến 

cửa hàng để mua (Sulaiman, Yusr, & Ismail, The Influencer of marketing mix and perceived risk 

factors on online purchase intentions, 2017). Hay đơn giản hơn mua sắm trực tuyến là hành vi của 

người tiêu dùng trong việc mua sắm thông qua các cửa hàng trên mạng hoặc website sử dụng các 

giao dịch mua hàng trực tuyến (Đào, 2019). 

2.1.5. Khái niệm quyết định mua sắm trực tuyến 

Quyết định mua sắm là sự đánh giá của người tiêu dùng về việc mua hoặc ủng hộ một sản 

phẩm/dịch vụ được chỉ định thường xuyên hơn trong tương lai từ cùng một công ty (Hellier & cộng 

sự, 2003) Ngoài ra, một số quyết định của người tiêu dùng rất có thể được hình thành bằng cách 

tổng hợp kinh nghiệm mua hàng trong quá khứ cũng như các chương trình tài nguyên thông tin và 

tiếp thị phi thương mại (Schiffman & Kanuk, 2007). Quá trình hình thành nên quyết định mua của 

khách hàng đôi khi là một quá trình phức tạp và khách hàng phải dựa vào những thông tin về sản 

phẩm, dịch vụ, thương hiệu và những trải nghiệm mà họ đã thu nhận được trong quá khứ để đi tới 

quyết định mua hàng (Zhou & Zhang, 2007). 

2.1.6. Khái niệm khách hàng 

Khách hàng được các học giả và nhà kinh doanh xem là “thượng đế”, họ đứng ở vị thế áp đảo 

hơn so với doanh nghiệp đây là kết quả của lượng cung nhiều hơn cầu. Vì thế doanh nghiệp luôn 

tìm kiếm đáp án để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Xem khách hàng như là nguồn vốn cần được 
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quản lý và phát huy như bất kỳ nguồn vốn nào khác. Đó là tài sản quan trọng nhất dù giá trị đó 

không được ghi nhận trong sổ sách của công ty. Theo định nghĩa thông thường thì khách hàng là 

những người mua sản phẩm, dịch vụ. Khách hàng cũng được hiểu là những người mang đến lợi 

nhuận cho doanh nghiệp. Khách hàng cũng có thể là người sử dụng sản phẩm cũng có thể chỉ là 

người đi mua và quan trọng hơn khách hàng chính là người quyết định (Phan, 2015). 

2.2. Các nghiên cứu liên quan 

2.2.1. Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance Model) 

Mô hình TAM giải thích các yếu tố tổng quát về sự chấp nhận máy tính (Computer) và hành 

vi người sử dụng máy tính. Mô hình này khảo sát mối liên hệ và tác động của các yếu tố liên quan: 

Tin tưởng, thái độ, ý định và hành vi trong việc chấp nhận công nghệ thông tin của người sử dụng 

dựa trên cơ sở của lý thuyết TRA (Davis F. , 1986).  

 

Nguồn: (Davis F. , 1986) 

Hình 1. Mô Hình TAM 

2.2.2. Thuyết nhận thức rủi ro (Theory of Perceived Risk - TPR) 

Trong thuyết nhận thức rủi ro (Bauer R. , 1960) cho rằng hành vi sử dụng công nghệ luôn 

kèm theo rủi ro, bao gồm hai nhân tố: (1) Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ (các 

dạng nhận thức rủi ro: mất tính năng, mất tài chính, tốn thời gian, mất cơ hội và nhận thức rủi ro 

toàn bộ với sản phẩm/dịch vụ), (2) Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến (các rủi ro có 

thể xảy ra khi người tiêu dùng thực hiện giao dịch thương mại điện tử trên các phương tiện – thiết bị 

điện tử liên quan đến: sự bí mật, sự an toàn - chứng thực, không khước từ, và nhận thức rủi ro toàn 

bộ về giao dịch trực tuyến). 

2.2.3. Mô hình chấp nhận thương mại điện tử (E-CAM) 

Mô hình E-CAM giải thích sự chấp nhận sử dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu này đã 

cung cấp kiến thức về các yếu tố tác động đến việc chuyển người sử dụng Internet thành khách 

hàng tiềm năng. Nhận thức tính dễ sử dụng và nhận thức sự hữu ích phải được nâng cao, trong khi 

nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ và nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực 

tuyến phải được giảm đi (Ahn & cộng sự, 2001). 
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Nguồn: (Ahn & cộng sự, 2001). 

Hình 2. Mô Hình E-Cam 

2.2.4. Các nghiên cứu trước 

Tại Việt Nam cũng có các bài nghiên cứu quan tâm đến tác động của Influencer Marketing. 

Nguyễn & cộng sự (2019) cho rằng các yếu tố của Influencer Marketing tác động đến thái độ của 

người tiêu dùng đối với thương hiệu là: Độ đáng tin cậy, Độ chuyên gia, Độ hấp dẫn, Sự phù hợp 

với thương hiệu và Mối quan hệ giữa người tiêu dùng và người có ảnh hưởng. Nghiên cứu của Vũ 

(2020), Nguyễn (2022), Nguyễn và cộng sự (2022) cho rằng người tiêu dùng hiện nay có xu hướng 

đặt niềm tin của họ vào một bên thứ ba, có thể là người thân, người tiêu dùng khác hoặc người mà 

họ quan tâm, tin tưởng. Vì thế, Influencer Marketing ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng. 

Các kết quả nghiên cứu của Chopra & cộng sự (2021), Farivar & cộng sự (2021) cũng đồng tính với 

những quan điểm trên. 

2.3. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu  

Từ các cơ sở lý luận trên cùng với sự kế thừa mô hình của các nghiên cứu trước đây, nghiên 

cứu đề xuất mô hình nghiên cứu như sau: 

 

Hình 3: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

H1: Sự tương tác của người có ảnh hưởng với khách hàng tác động cùng chiều (+) đến quyết 

định mua sắm trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. 

H2: Uy tín của người có ảnh hưởng tác động cùng chiều (+) đến quyết định mua sắm trực 

tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. 

Sự tương tác 

Uy tín 

Sự phù hợp  

Phong cách 

Chuyên môn 

Quyết định 

mua sắm  

trực tuyến 
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H3: Sự phù hợp của người có ảnh hưởng tác động cùng chiều (+) đến quyết định mua sắm 

trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. 

H4: Phong cách của người có ảnh hưởng tác động cùng chiều (+) đến quyết định mua sắm 

trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. 

H5: Chuyên môn của người có ảnh hưởng tác động cùng chiều (+) đến quyết định mua sắm 

trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm cả định tính và định lượng. 

Nghiên cứu định tính, giúp khám phá, xác định thang đo, bổ sung và điều chỉnh các biến quan sát 

đo lường khái niệm trong mô hình. Sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi với các đối tượng có liên 

quan theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo được đặc trưng của đa số mẫu 

quan sát. Tất cả các biến quan sát đều sử dụng thang đo Likert 5. Nghiên cứu định lượng sử dụng 

phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện để khảo sát các khách hàng có mua sắm trực tuyến tại TP. Hồ 

Chí Minh. Thời gian khảo sát từ 15/11 – 30/11/2022 và thu về được 320 phiếu trả lời hợp lệ. Sử 

dụng phần mềm SPSS 20.0 đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá EFA và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Kết quả cho thấy từ 22 biến quan sát ban đầu, qua đánh giá độ tin cậy thang đo còn lại 21 biến 

quan sát. Trong thang đo “Sự tương tác”, biến TT5 có hệ số tương quan biến – tổng < 0.3 nên bị 

loại. Các thang đo còn lại đều có độ tin cậy cao và không bị loại biến. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Thang đo Tên viết tắt Biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha 

Sự tương tác TT QH1, QH2, QH3, QH4 0.797 

Uy tín UT UT1, UT2, UT3, UT4 0.767 

Sự phù hợp PH PH1, PH2, PH3, PH4 0.824 

Phong cách PC PC1, PC2, PC3 0.747 

Chuyên môn CM CM1, CM2, CM3 0.718 

Quyết định mua Y Y1, Y2, Y3 0.882 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 

3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

Các thang đo đạt độ tin cậy được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả phân tích 

như sau: Hệ số KMO = 0.828 > 0.5 và mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Bartlett < 0.05 nên phân 

tích nhân tố khám phá là phù hợp, không có biến nào bị loại do tất cả đều đạt giá trị hội tụ cũng như 

thỏa mãn giá trị phân biệt. Có 5 nhân tố được rút trích với tổng phương sai trích là 65.036%. Các 

nhân tố mới được hình thành cụ thể như sau: 

Nhân tố “Sự phù hợp” gồm 4 biến: PH4, PH3, PH1, PH2. 

Nhân tố “Sự tương tác” gồm 4 biến: TT3, TT2, TT4, TT1. 

Nhân tố “Uy tín” gồm 4 biến: UT2, UT1, UT4, UT3. 

Nhân tố “Chuyên môn” gồm 3 biến: CM2, CM1, CM3. 
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Nhân tố “Phong cách” gồm 3 biến: PC2, PC1, PC3. 

Nhân tố “Quyết định mua” gồm 3 biến: Y1, Y2, Y3. 

Tiến hành gom biến và mã hóa các nhân tố mới lần lượt là: PH, TT, UT, CM, PC, Y 

3.3. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Kết quả hồi quy cho thấy: Hệ số Durbin – Watson = 1.705 cho thấy không có hiện tượng phần 

dư tự tương quan, hệ số VIF của các biến độc lập đều < 2 nên không xảy ra hiện tượng đa cộng 

tuyến, hệ số R
2
 hiệu chỉnh = 0.671 nghĩa là các biến độc lập giải thích được 67,1% sự thay đổi của 

biến phụ thuộc hay 67,1% quyết định mua sắm trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh là 

do mô hình hồi quy giải thích, còn lại là do các nhân tố khác và sai số. Kiểm định F có ý nghĩa 

thống kê (Sig. < 0.05) và mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với tổng thể. Nói cách khác, các biến 

độc lập trong mô hình có thể giải thích được sự biến thiên của biến phụ thuộc. Giá trị Sig. của các 

biến độc lập đều nhỏ hơn 0,05 nên mối quan hệ giữa các biến PH, TT, UT, CM, PC với biến phụ 

thuộc Y đều có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 2. Thông số thống kê trong mô hình hồi quy 

Mô hình 
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa 

t Sig. 
Thống kê cộng tuyến 

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF 

(Constant) -.622 .176  -3.531 .000   

PH .274 .031 .327 8.980 .000 .779 1.283 

TT .102 .030 .114 3.375 .001 .904 1.106 

UT .144 .037 .141 3.889 .000 .780 1.283 

CM .354 .032 .393 10.977 .000 .806 1.241 

PC .234 .032 .257 7.240 .000 .820 1.219 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 

Từ kết quả trên, nghiên cứu viết được phương trình hồi quy đa biến đã chuẩn hóa như sau: 

Y = 0.393*CM + 0.327*PH + 0.257*PC + 0.141*UT + 0.114*TT 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả năm yếu tố đề xuất ban đầu đều tác động đến quyết định mua 

sắm trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Chuyên môn, Sự phù hợp, Phong 

cách, Uy tín và Sự tương tác của người ảnh hưởng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra những đề xuất cho 

những doanh nghiệp có ý định sử dụng Influencer Marketing như sau: 

Thứ nhất, lựa chọn người ảnh hưởng có chuyên môn tốt. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn 

những người ảnh hưởng có chuyên môn và khả năng trong lĩnh vực mà doanh nghiệp đang theo 

đuổi. Ví dụ trong lĩnh vực ẩm thực, doanh nghiệp có thể hợp tác cùng các đầu bếp, chuyên gia ẩm 

thực hoặc những người có tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, hay food reviewer để tăng sự thuyết phục 

cho các chiến dịch quảng bá. Đồng thời, doanh nghiệp nên cung cấp các thông tin, kiến thức về sản 

phẩm để người ảnh hưởng có thể nắm bắt và truyền tải đến khách hàng một cách tự nhiên nhất. 

Thứ hai, lựa chọn người ảnh hưởng phù hợp với nhãn hàng. Mỗi sản phẩm của doanh nghiệp 

đều hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu nhất định, vì thế doanh nghiệp nên lựa chọn người ảnh 

hưởng đã thu hút được tệp khách hàng mà doanh nghiệp muốn hướng đến. Ví dụ, nếu sản phẩm của 

doanh nghiệp phục vụ cho sức khỏe của người cao tuổi thì nên chọn Influencer là các bác sĩ, các 

chuyên gia, … sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.  
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Thứ ba, lựa chọn người ảnh hưởng có phong cách thu hút, hấp dẫn. Doanh nghiệp nên hướng 

sự lựa chọn của mình đến những người ảnh hưởng có nét hấp dẫn, có cá tính nhưng đồng thời cũng 

phải có sự phù hợp nhất định đối với sản phẩm hoặc lĩnh vực mà doanh nghiệp hướng đến. 

Thứ tư, lựa chọn người ảnh hưởng có uy tín. Khi lựa chọn một gương mặt quảng bá cho 

thương hiệu, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ mức độ uy tín của người ảnh hưởng này bao gồm cả 

các thông tin tiêu cực và lùm xùm đời tư. Trường hợp khi người ảnh hưởng quảng bá cùng lúc cho 

nhiều thương hiệu, quảng bá những thương hiệu có nội dung trái ngược nhau hoặc có những thông 

tin tiêu cực sẽ gây khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Trước đó, trang thương mại điện tử 

Shopee đã gỡ bỏ hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh ra khỏi chiến dịch truyền thông của mình do nghệ sĩ 

này vướng tai tiếng liên quan đến việc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt cuối năm 2020. 

Thứ năm, lựa chọn người ảnh hưởng có sự tương tác tốt với người theo dõi. Doanh nghiệp có thể 

đánh giá được điều này thông qua nội dung đăng tải của người có ảnh hưởng và phản hồi của người 

theo dõi với chúng cũng như sự tương tác giữa người ảnh hưởng với người theo dõi và ngược lại. 
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TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI ẢNH HƯỞNG  

ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Lê Kim Liên
1
 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này xem xét những đặc điểm mà người ảnh hưởng cần có để thúc đẩy người tiêu 

dùng mua mỹ phẩm. Những người có ảnh hưởng (Influencers) trên mạng xã hội thường xuyên chia 

sẻ các hoạt động hay cuộc sống hàng ngày. Sự tăng trưởng chưa từng có về số lượng người theo dõi 

những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã thúc đẩy sự xuất hiện của tiếp thị người có ảnh 

hưởng. Mỹ phẩm là một trong những ngành mà người ảnh hưởng có số lượng lớn và được giới trẻ 

quan tâm nhiều nhất. Dựa trên lý thuyết về người ảnh hưởng, tác giả xây dựng giả thuyết và thiếp 

lập mô hình nghiên cứu. Tác giả thu thập 314 người theo dõi người có ảnh hưởng để kiểm định các 

giả thuyết. Kết quả cho thấy 5 đặc điểm quan trọng của người ảnh hưởng tác động đến ý định mua 

mỹ phẩm: Tính chuyên môn; Sự tin cậy; Sự hấp dẫn; Tính thời thượng; Giá trị thông tin; Từ đó, các 

nhà kinh doanh mỹ phẩm đề xuất chương trình marketing dựa vào người ảnh hưởng. 

Từ khóa: Người ảnh hưởng; Tính chuyên môn; Sự tin cậy; Sự hấp dẫn; Tính thời thượng 

1. GIỚI THIỆU  

Trong những năm gần đây, thị trường mỹ phẩm Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, cụ thể doanh 

thu trung bình 2,3 tỷ USD (Asia Plus Inc., 2022). Khi diện mạo bên ngoài ngày càng quan trọng và 

thu nhập được cải thiện thì người tiêu dùng sẵn lòng chi nhiều hơn cho sản phẩm làm đẹp. Trong 

phân khúc khách hàng thì dân văn phòng là nhóm sẵn lòng đầu tư cho mỹ phẩm và các dịch vụ làm 

đẹp. Theo Wearesocial, Việt Nam có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao, số lượng người dùng mạng 

xã hội ở Việt Nam vào đầu năm 2022 tương đương 78,1% tổng dân số. Sự gia tăng lượng người 

dùng mạng xã hội đã định hình các xu hướng và chiến lược tiếp thị mới, và các nhà tiếp thị bắt đầu 

quan tâm các nền tảng truyền thông xã hội là kênh chính để giao tiếp và tương tác khách hàng 

(Chetioui & cộng sự, 2020). Nếu như trước đây, các công ty thường sử dụng những người nổi tiếng 

để quảng bá thương hiệu của họ, nhưng mạng xã hội hiện nay đã tạo ra sự công nhận tầm quan 

trọng của những người có ảnh hưởng. 

Những người có ảnh hưởng (Influencers) là những người đã tạo dựng được danh tiếng về kiến 

thức và chuyên môn của họ về một chủ đề cụ thể (Hải, 2019). Họ thực hiện các bài đăng thường 

xuyên về chủ đề đó trên các kênh truyền thông xã hội và tạo ra lượng lớn người theo dõi tích cực 

ủng hộ họ. Các thương hiệu yêu thích những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vì họ có thể tạo 

ra xu hướng và khuyến khích người theo dõi mua sản phẩm mà họ quảng cáo (Wang & cộng sự, 

2021). Những nhà tiếp thị tin rằng những người có ảnh hưởng là nhân tố quan trọng để tăng nhận 

thức về sản phẩm và quảng bá sản phẩm đến khách hàng mục tiêu (Wiedmann & Mettenheim, 

2020). Vì tầm quan trọng này, gần đây các nghiên cứu đã tập trung đánh giá đặc điểm của người 

ảnh hưởng đến ý định/quyết định mua sản phẩm/dịch vụ. 

                                                           
1
Ths. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.  
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Theo số liệu từ Hiệp hội Hóa Mỹ phẩm TP. Hồ Chí Minh, Hàn Quốc hiện chiếm tỷ lệ lớn nhất 

trong doanh số bán mỹ phẩm ngoại tại Việt Nam với 30% thị phần. EU đứng ở vị trí thứ hai với 

23%, tiếp theo là Nhật Bản (17%), Thái Lan (13%) và Mỹ (10%), các quốc gia còn lại đóng góp 

7%. Với số lượng các nhãn hiệu mỹ phẩm nước ngoài và nội địa ngày càng tăng, người tiêu dùng 

ngày càng nhạy cảm hơn và hành vi mua hàng bị ảnh hưởng nhiều bởi xu hướng. Và những xu 

hướng này do người ảnh hưởng tạo ra. Những người ảnh hưởng là những người đại diện công ty 

thuyết phục người tiêu dùng mua mỹ phẩm. Vì thế, các nhà quản trị marketing có thể xây dựng 

chiến lược tiếp thị người ảnh hưởng hiệu quả cần nắm được đặc điểm người ảnh hưởng mà những 

khách hàng mỹ phẩm cần. Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết marketing về người ảnh hưởng để đề 

xuất các đặc điểm quan trọng của người ảnh hưởng ngành mỹ phẩm. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu 

2.1.1 Cơ sở lý thuyết 

Người có ảnh hưởng là người tạo ra nội dung trên các phương tiện truyền thông trực tuyến, và 

có thể tác động đến quyết định mua hàng của người theo dõi họ. Họ có một lượng lớn và ổn định 

người theo dõi và tích cực tương tác về các nội dung mà họ đăng (Yi & cộng sự, 2017). Những 

người có ảnh hưởng có thể bao gồm những người nổi tiếng, người mẫu, vận động viên, nhà thiết kế, 

đầu bếp và những cá nhân công khai khác, nhưng họ cũng có thể là những người bình thường có 

hàng triệu người theo dõi. Tùy thuộc vào số lượng người theo dõi, sẽ được phân thành nhiều cấp độ 

khác nhau. Những người có ảnh hưởng cũng được phân loại theo loại nội dung. Sự phổ biến của 

phương tiện truyền thông mạng xã hội đã dẫn đến sự ra đời của các phương pháp tiếp thị mới, cụ 

thể là tiếp thị người ảnh hưởng. Gần 90% các nhà tiếp thị tin rằng những người có ảnh hưởng là 

công cụ quảng bá hiệu quả nhằm gia tăng nhận thức về sản phẩm và thương hiệu của một công ty 

(Wang & cộng sự, 2021). Trong quá trình ra quyết định, nhóm tham khảo trước đây là bạn bè hay 

người thân, thì các nền tảng truyền thông xã hội đã cho phép những khách hàng tiếp cận một kênh 

thông tin mới là người ảnh hưởng. Tiếp thị người ảnh hưởng khác với tiếp thị truyền miệng truyền 

thống vì nó cho phép các nhà tiếp thị kiểm soát nhiều hơn và hiểu rõ hơn về kết quả tiếp thị. Các 

nhà tiếp thị có quyền truy cập vào số lượt xem, lượt thích, nhận xét, bài đăng và phản hồi của những 

người có ảnh hưởng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của họ (De Veirman & cộng sự, 2017). 

Người có ảnh hưởng về mỹ phẩm là người chia sẻ nội dung làm đẹp liên quan đến chăm sóc 

da, trang điểm và phụ kiện trang điểm. Những người có ảnh hưởng về mỹ phẩm hiện nay biến hóa 

theo nhiều phong cách khác nhau. Một số người ảnh hưởng tập trung vào đánh giá sản phẩm và xây 

dựng phong cách, trong khi những người khác là chuyên gia về trang điểm cho các tông màu da cụ 

thể hoặc các tình trạng da khác nhau. Những người ảnh hưởng mảng mỹ phẩm thường sử dụng các 

nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, YouTube và TikTok để thể hiện kiến thức 

chuyên môn trong lĩnh vực làm đẹp và trang điểm. Người ảnh hưởng được cho là một bậc thầy am 

hiểu về các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và trang điểm khác nhau. Với sự hiểu biết này, 

người ảnh hưởng có thể thu hút và tương tác với khán giả dựa trên hình ảnh, video, lời khuyên, bài 

đánh giá, đề xuất sản phẩm và các dạng nội dung mạng xã hội khác của họ. Thị trường mỹ phẩm 

Việt Nam những năm gần đây đã tăng trưởng mạnh, có rất nhiều người ảnh hưởng tham gia vào 

lĩnh vực này. HannahOlala, Trinh Phạm, Changmakeup, Chloe Nguyễn hay Đào Bá Lộc là những 

người ảnh hưởng luôn duy trì được lượng người theo dõi cao. Sản phẩm mỹ phẩm có điểm khác 

biệt là cần sự minh họa và hướng dẫn tỉ mĩ cho người dùng. Vì thế, người ảnh hưởng mỹ phẩm làm 

gia tăng tính xác thực cho sản phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng. 
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Người tiêu dùng thường theo dõi nhiều hơn một người có ảnh hưởng trong cộng đồng mạng 

xã hội. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý tiếp thị mỹ phẩm cần phân tích và đánh giá những đặc 

điểm nào mà người ảnh hưởng mỹ phẩm cần có. Các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng những 

người ảnh hưởng được nhiều người theo dõi là nhờ có kiến thức hoặc chuyên môn trong một lĩnh 

vực nhất định (Wang & cộng sự, 2021). Ký thuyết về người ảnh hưởng cho thấy chuyên môn và độ 

tin cậy, cũng như ba yêu cầu khác: tính thân thiện, sự hấp dẫn và sự quen thuộc, có thể gia tăng khả 

năng thuyết phục của những người ảnh hưởng (Wiedman & cộng sự, 2021). Hải, N. N. (2019) cho 

rằng sự tin cậy, chuyên gia, độ hấp dẫn, mối quan hệ với người theo dõi là nhân tố quan trọng cần 

có của người ảnh hưởng. Như vậy, một người ảnh hưởng để có thể tác động đến người tiêu dùng thì 

họ cần có những đặc điểm như: Tính chuyên môn; Sự tin cậy; Sự hấp dẫn; Tính thời thượng; và Giá 

trị thông tin. Đây là căn cứ để tác giả tiến hành xây dựng các giả thuyết cho đề tài. 

2.1.2 Giả thuyết và Mô hình nghiên cứu 

Tính chuyên môn của người ảnh hưởng là một yếu tố quan trọng quyết dịnh sự theo dõi của 

người tiêu dùng cũng như gia tăng ý định mua hàng (Chetioui & cộng sự, 2020). Người tiêu dùng 

mỹ phẩm có xu hướng tiếp nhận thông tin và các khuyến nghị được truyền đạt bởi những người ảnh 

hưởng được coi là chuyên gia trong lĩnh vực của họ (Wang & cộng sự, 2021). Kiến thức chuyên 

môn của người có ảnh hưởng làm tăng mức độ tin cậy của khách hàng và do đó ảnh hưởng đến thái 

độ của họ đối với người có ảnh hưởng và ý định mua hàng của họ. Chuyên môn của người ảnh 

hưởng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua hay không mua các sản 

phẩm được đề xuất của người theo dõi (Koay & cộng sự, 2021; Weismueller & cộng sự, 2020). Tác 

giả đề xuất các giả thuyết sau: 

H1: Tính chuyên môn tác động thuận chiều đến ý định mua mỹ phẩm. 

Sự hấp dẫn về nội dung có thể dẫn đến hiệu quả tức thì, nhưng sự tin cậy của một người ảnh 

hưởng sẽ có tác động lâu hơn đến hành vi của người tiêu dùng đối với một thương hiệu (Chetioui & 

cộng sự, 2020). Một bài viết hay video đánh giá sản phẩm mỹ phẩm được xây dựng dựa trên độ tin 

cậy và uy tín của người có ảnh hưởng sẽ thuyết phục những người theo dõi họ hơn. Nếu người tiêu 

dùng tin tưởng một người ảnh hưởng và người ảnh hưởng thích một thương hiệu, thì người tiêu 

dùng cũng sẽ thích thương hiệu đó. Sự tin cậy duy trì mối liên kết giữa người gửi thông điệp và 

người nhận thông điệp (Wiedmann & cộng sự, 2021). Tác giả đề xuất các giả thuyết sau: 

H2: Sự tin cậy tác động thuận chiều đến ý định mua mỹ phẩm. 

Sự hấp dẫn là mức độ mà một người ảnh hưởng thể hiện sự sang trọng, gợi cảm và xinh đẹp. 

Điều này rất cần thiết với người ảnh hưởng về mỹ phẩm, vì nó gây kích thích người tiêu dùng có 

nhu cầu làm đẹp giống họ. Hiệu ứng hào quang cho thấy những người ảnh hưởng được coi là hấp 

dẫn về mặt thể chất cũng được đánh giá là thu hút mạnh mẽ người khác. Tính thời thượng được 

định nghĩa là mức độ mà một người ảnh hưởng cung cấp nội dung hợp thời và theo xu hướng. Giá 

trị thông tin đề cập đến mức độ mà một người ảnh hưởng cung cấp thông tin chính xác, hữu ích và 

toàn diện. Những người ảnh hưởng trên các trang cá nhân của họ đưa ra các đánh giá sản phẩm cho 

những người theo dõi họ (Weismueller & cộng sự, 2020). Các nghiên cứu trước cho thấy người ảnh 

hưởng khi có sự hấp dẫn, cung cấp thông tin mới và thông tin này hữu ích thì họ có khả năng tác 

động đến ý định mua hàng của người tiêu dùng. Tác giả đề xuất các giả thuyết sau: 

H3: Sự hấp dẫn tác động thuận chiều đến ý định mua mỹ phẩm. 

H4: Tính thời thượng tác động thuận chiều đến ý định mua mỹ phẩm. 

H5: Giá trị thông tin tác động thuận chiều đến ý định mua mỹ phẩm. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: tác giả đề xuất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Có hai phương pháp nghiên cứu được tác giả sử dụng là định tính và định lượng. Với phương 

pháp định tính, tác giả sử dụng để đề xuất các nhân tố (Bảng 1) và xây dựng Bảng khảo sát. Phương 

pháp định lượng tác giả sử dụng để xử lý dữ liệu kiểm định giả thuyết. 

Bảng 1. THANG ĐO 

Thang đo Số biến quan sát Nguồn 

Tính chuyên môn - CHUYENMON 3 Chetioui & cộng sự, 2020 

Sự tin cậy – TINCAY 4 Wiedmann & cộng sự, 2021 

Sự hấp dẫn – HAPDAN 3 Weismueller & cộng sự, 2020 

Tính thời thượng – THOITHUONG 4 Koay & cộng sự, 2019 

Giá trị thông tin – THONGTIN 4 Koay & cộng sự, 2019 

Ý định mua mỹ phẩm - YDINH 4 Chetioui & cộng sự, 2020 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Có 6 nhân tố được đề xuất, tổng cộng 22 biến quan sát được kế thừa và điều chỉnh phú hợp 

với đối tượng khảo sát. Bảng khảo sát được in và gửi đến các người tiêu dùng là dân văn phòng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm người tiêu dùng này chiếm tỷ lệ mua mỹ phẩm cao, họ có năng lực 

tài chính và nhu cầu nhiều hơn các nhóm người tiêu dùng khác.   

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thống kê mô tả mẫu 

Mẫu bao gồm 314 dân văn phòng đang làm việc tại các công ty trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh, có theo dõi ít nhất một người ảnh hưởng và có nhu cầu mua mỹ phẩm. Tỉ lệ nữ chiếm tỉ 

lệ cao, hơn 70%. Nữ giới vẫn là nhóm khách hàng có nhu cầu mỹ phẩm cao hơn nam giới. Các nhân 

viên văn phòng này thường theo dõi người ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội như Facebook 

(100%), Tiktok (83%) và Instagram (59%). Những người ảnh hưởng mỹ phẩm mà họ theo dõi là Sĩ 

Thanh, Trinh Phạm, Chloe Nguyễn, Đào Bá Lộc hay Ty Le. Nhu cầu mỹ phẩm rất đa dạng, từ 

những sản phẩm làm sạch (dầu gội, sữa tắm,..) đến mỹ phẩm cao cấp (Ohui, Shiseido,…).  

Giá trị thông tin 

Ý định mua 

mỹ phẩm 
Tính thời thượng 

Sự hấp dẫn 

Sự tin cậy 

Tính chuyên môn 
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3.2. Đánh giá giá trị thang đo 

Tổng cộng 6 thang đo khi được kiểm tra đều đảm bảo độ tin cậy, giá trị Cronbach’s Alpha từ 

0,753 đến 0,812 (Tính chuyên môn: 0,802; Sự tin cậy: 0,812; Sự hấp dẫn: 0,753; Tính thời thượng: 

0,757; Giá trị thông tin: 0,766; và Ý định mua mỹ phẩm: 0,840). Tất cả thang đo này đủ điều kiện để 

thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA. 5 nhân tố độc lập giải thích tích lũy 64,055% của tổng 

phương sai. Phương pháp xoay Varimax trích xuất 5 nhân tố tại Eigenvalues = 1,218 lớn hơn 1.  

Bảng 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

Ký hiệu Hệ số tải Nhân tố 

TINCAY3 0,822     Sự tin cậy 

TINCAY1 0,804     

TINCAY2 0,796     

TINCAY4 0,715     

THONGTIN1  0,808    Giá trị thông tin 

THONGTIN2  0,790    

THONGTIN3  0,725    

THONGTIN4  0,714    

THOITHUONG2   0,804   Tính thời thượng 

THOITHUONG4   0,760   

THOITHUONG1   0,708   

THOITHUONG3   0,702   

CHUYENMON2    0,819  Tính chuyên môn 

CHUYENMON1    0,794  

CHUYENMON3    0,778  

HAPDAN2     0,806 Sự hấp dẫn 

HAPDAN1     0,798 

HAPDAN3     0,764 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

3.3. Kiểm định mô hình 

Bảng 3 cho thấy mô hình giải thích hơn 50% dữ liệu thị trường, và các chỉ số khi phân tích 

hồi quy đều đạt yêu cầu.  
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Bảng 3. KẾT QUẢ HỒI QUY TUYẾN TÍNH 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn 

hóa 

Hệ số 

chuẩn hóa 
t Sig. 

Đa cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 Hằng số -0,184 0,264  -0,697 0,486   

CHUYENMON 0,365 0,047 0,365 7,694 0,000 0,715 1,399 

TINCAY 0,194 0,039 0,218 5,025 0,000 0,859 1,165 

HAPDAN 0,169 0,049 0,154 3,426 0,001 0,794 1,260 

THOITHUONG 0,162 0,045 0,156 3,604 0,000 0,854 1,170 

THONGTIN 0,206 0,043 0,198 4,756 0,000 0,932 1,073 

Nhân tố phụ thuộc: YDINH 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

Kết quả phương trình hồi quy: 

YDINH =B0 + 0,365*CHUYENMON + 0,194*TINCAY + 0,169*HAPDAN + 

0,162*THOITHUONG + 0,206* THONGTIN 

Tất cả 5 giả thuyết đều được chấp nhận (Sig < 0,05), từ đó tác giả đưa ra các kết luận và hàm 

ý chính sách. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ảnh hưởng là kênh quảng cáo mỹ phẩm hiệu quả 

nhất. Tiếp thị người ảnh hưởng không chỉ là một xu hướng mới nổi, đối với ngành công nghiệp làm 

đẹp, đó là một công cụ xúc tiến hiệu quả. Người ảnh hưởng có thể giúp thương hiệu đạt được nhiều 

lợi thế nhờ vào sự am hiểu về mỹ phẩm (chuyên môn), cung cấp thông tin có giá trị, luôn tạo ra xu 

hướng mới về làm đẹp, có diện mạo thu hút người tiêu dùng và tạo được niềm tin cho người tiêu 

dùng về mỹ phẩm. Sản phẩm mỹ phẩm khi được ưa chuộng bởi một người ảnh hưởng đến hàng 

triệu người theo dõi trực tuyến, thì hiệu quả kinh doanh sẽ đầy triển vọng. Kết quả nghiên cứu của 

tác giả cũng tương đồng với các tác giả trước. Điều này cho thấy dù bối cảnh khác nhau thì người 

ảnh hưởng vẫn mang đến những hiệu quả về tiếp thị. 

Lựa chọn người ảnh hưởng không phải là một việc dễ dàng cho các nhà tiếp thị mỹ phẩm. 

Không khó để tìm kiếm một người ảnh hưởng trên Facebook, một người mẫu Instagram hay một tài 

khoản Tiktok hot với hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người ảnh hưởng có đặc 

điểm gì để các công ty mỹ phẩm lựa chọn nhằm gia tăng nhu cầu về sản phẩm của họ. Vì hầu hết 

những người ảnh hưởng giới thiệu một thương hiệu nào là dựa trên định hướng thị trường của người 

ảnh hưởng. Khả năng chuyên môn của người ảnh hưởng vì thế cũng sẽ chịu tác động bởi định 

hướng này và sẽ thu hút người theo dõi tương ứng. Do đó, phải đảm bảo thương hiệu của công ty có 

liên quan đến chủ đề mà người ảnh hưởng đó chọn. Những người ảnh hưởng có sự hấp dẫn đối với 

những người theo dõi của họ nhờ cách ăn mặc hoặc bằng cách sử dụng các bức ảnh chuyên nghiệp 

cho thấy họ đẹp nhất. Dựa trên mức độ uy tín của người ảnh hưởng, các thương hiệu được khuyến 

khích sử dụng lượng dữ liệu trên các trang mạng xã hội và các công ty tiếp thị người ảnh hưởng để 

chọn những người ảnh hưởng trên mạng xã hội phù hợp cho chiến dịch của họ. Sự tin cậy của người 

ảnh hưởng còn nhờ việc tuyên bố thông tin về mỹ phẩm một cách minh bạch. Đây là tiêu chí quan 

trọng để công ty lựa chọn người ảnh hưởng. Vì những bài viết như vậy không chỉ nâng cao uy tín 
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của những người ảnh hưởng, cải thiện ý định mua hàng, mà còn củng cố quan điểm của người tiêu 

dùng về đạo đức doanh nghiệp. Số lượng người ảnh hưởng ngày càng nhiều, để người ảnh hưởng 

luôn duy trì lượt theo dõi, họ phải luôn cung cấp các chủ đề hấp dẫn và đa dạng cũng như xu hướng 

mới. Mặt khác, các nhà tiếp thị mỹ phẩm cũng luôn kịp thời cập nhật các chỉ số đánh giá dành cho 

người ảnh hưởng đã được phát triển như: số lượng người theo dõi, tỷ lệ tương tác với cộng đồng, số 

lượt đề cập và tỷ lệ giữa số lượng bình luận/lượt thích trên số lượng người theo dõi để kịp thời điều 

chỉnh chiến lược tiếp thị người ảnh hưởng. 

Kết quả nghiên cứu cung cấp những kiến thức cơ bản về người ảnh hưởng với mối quan hệ 

mua mỹ phẩm. Các nghiên cứu tương lai có thể hướng sang ngành nghề khác hoặc dịch vụ để kiểm 

định sự tác động của người ảnh hưởng.  
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THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO 

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI: CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Trương Thị Ngọc Hân
1
 

TÓM TẮT: Ngày nay, đồng tính không còn là vấn đề quá nhạy cảm và Marketing hiện đại 

cần tác động vào xúc cảm của con người về những vấn đề mang tính thời đại. Tại Việt Nam, do ảnh 

hưởng của Nho Giáo và Phật Giáo nên nhiều người chưa chấp nhận người đồng tính. Tuy nhiên, sự 

phát triển của Internet và truyền thông xã hội đã làm cho tư tưởng này dần thay đổi, đặc biệt là giới 

trẻ, do đó, những hình ảnh đồng tính cũng được lồng ghép vào quảng cáo ngày càng tự nhiên. 

Nghiên cứu nhằm hệ thống những lý thuyết tổng quan về thái độ của người tiêu dùng đối với quảng 

cáo đồng tính thông qua phân tích định tính từ tài liệu sẵn có của nhiều bài báo khoa học một cách 

có hệ thống để tóm tắt các khái niệm nổi bậc có liên quan đến nghiên cứu. Từ đó gợi ra hướng tiếp 

cận quan trọng cho bước nghiên cứu tiếp theo để cung cấp những hàm ý quản trị cho các nhà quảng 

cáo tại Việt Nam khi muốn áp dụng quảng cáo đồng tính vào hoạt động Marketing. 

Từ khóa:  Thái độ, Quảng cáo, Đồng tính luyến ái. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những thập niên gần đây, sự ủng hộ dành cho cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, 

song tính và chuyển giới (LGBT) trong xã hội đã tăng lên đáng kể. Tầm quan trọng về xã hội, chính 

trị và kinh tế của cộng đồng LGBT ngày càng được công nhận bởi những gì họ đóng góp cho xã 

hội. Mặc dù hình ảnh đồng tính luyến ái trong quảng cáo thường chỉ giới hạn trong các thị trường 

ngách, nhưng nó đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trên các phương tiện truyền thông 

chính thống nhắm đến cả người tiêu dùng đồng tính luyến ái và dị tính (Read, van Driel & Potter, 

2018). Nhiều quốc gia phương Tây đã củng cố các quyền và cơ hội bình đẳng cho cộng đồng 

LGBT. Mặt khác, cộng đồng LGBT lại là một phân khúc thị trường có sức mua đáng kể (Martin & 

Erik, 2019). Sự ủng hộ ngày càng tăng đối với cộng đồng LGBT và sức mua tập thể của nhóm này 

đã thu hút sự quan tâm của những người làm marketing đối với thị trường LGBT. Tuy nhiên, hiện 

nay còn rất ít thông tin về nhận thức của LGBT đối với các hoạt động marketing có mục tiêu hướng 

đến họ cũng như thái độ và phản ứng của những người dị tính đối với các hoạt động marketing này. 

Mặc dù có sự gia tăng trong quảng cáo theo chủ đề LGBT, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về 

tác dụng của nó. Một số ví dụ thực tế chỉ ra rằng việc sử dụng hình ảnh đồng tính luyến ái trong 

quảng cáo nhắm mục tiêu đến cộng đồng LGBT và dị tính có thể thành công như quảng cáo của 

Closeup
2
 năm 2019 tại Philippines với slogan “Chọn yêu hay đầu hàng định kiến” với hình ảnh hai 

nhân vật nam hôn nhau đã tạo hiệu ứng cực kỳ đặc biệt trong bản thân cộng đồng LGBT, rất nhiều 

bảng đánh giá bày tỏ ủng hộ và xếp hạng cao (HVNCLC, 2019). Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh 

LGBT trong quảng cáo có thể gặp một số rủi ro, có thể kể đến là Oreo
3
 với chiến dịch “Proud 

Parent” đã từng bị chỉ trích dữ dội từ phía những phụ huynh bảo thủ và đã có gần 15.000 người ký 

đơn yêu cầu tẩy chay công ty mẹ Mondel Internationalz International của Oreo và các sản phẩm 

khác của công ty. Kết quả của một động thái tiếp thị như vậy có thể hoặc là một thành công phi 

                                                           
1
 ThS, giảng viên khoa Marketing – Kinh doanh quốc tế , Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

ttn.han@hutech.edu.vn 
2
 https://www.youtube.com/watch?v=yfk9HrmFKGE 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=EpfLklSG2dQ 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

292 

thường hoặc là một thất bại tuyệt đối của công ty. Do đó nghiên cứu này xem xét tác động của việc 

tiếp xúc với các quảng cáo hướng tới cộng đồng LGBT về thái độ và phản ứng của người xem, xác 

định tầm quan trọng của việc thu hút sự tham gia của cộng đồng LGBT trong cả quá trình quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm. Vì đa phần phương tiện truyền thông chính thống dựa trên việc tập hợp 

lượng lớn khán giả không đồng nhất. Bởi vì điều này, nó thường được thiết kế để thu hút càng nhiều 

người càng tốt, càng ít xa lánh càng tốt (Northey & cộng sự, 2019). Chính vì vậy mà phần lớn các 

quảng cáo chính thống thường nhắm mục tiêu vào khách hàng dị tính hơn là người đồng tính. 

Nhưng cộng đồng LGBT có thể là một trong những chất xúc tác chính cho nền kinh tế và cũng có 

khả năng tiêu dùng lớn. Phân khúc này trung thành hơn với thương hiệu, do đó làm tăng giá trị và ý 

nghĩa của nó (Afanaseva, 2020). Dựa trên điều này, nghiên cứu cố gắng tìm kiếm các phản ứng của 

người tiêu dùng thông qua những kết quả nghiên cứu và các dẫn chứng cụ thể hỗ trợ cho việc trả lời 

câu hỏi quảng cáo theo chủ đề LGBT và giới tính ảnh hưởng như thế nào đến thái độ của người tiêu 

dùng LGBT lẫn người tiêu dùng dị tính. Ngoài ra, nghiên cứu còn xem xét đến tính hiệu quả của 

các quảng cáo hướng tới LGBT đối với doanh nghiệp. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng 

quan ngắn gọn về lịch sử của các nỗ lực marketing có mục tiêu hướng đến cộng đồng LGBT cùng 

với đó là một cuộc thảo luận hạn chế về tác động của các quảng cáo hướng đến cộng đồng LGBT 

đến thái độ của người tiêu dùng và kinh nghiệm áp dụng cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Khái niệm thái độ 

Theo Lutz (1985), thái độ đối với quảng cáo được định nghĩa là khuynh hướng phản ứng có 

lợi hoặc không có lợi đối với một quảng cáo kích thích cụ thể trong một dịp tiếp xúc cụ thể. Kotler 

và Amstrong (2013) cho rằng, thái độ là sự đánh giá tốt xấu, những cảm nghĩ và xu hướng hành 

động của một cá nhân đối với một đối tượng hoặc một ý tưởng nào đó. Thái độ trong mỗi cá nhân 

hình thành nên một khung suy nghĩ rằng thích hay không thích một đối tượng đồng thời chấp nhận 

hay xa lánh, rời bỏ đối tượng đó. Thái độ làm con người có cách hành xử phù hợp với những đối 

tượng tương tự nhau. Bởi vì thái độ tồn tại ở dạng thức suy nghĩ nên rất khó thay đổi, để thay đổi 

một thành phần thái độ cụ thể nào đó có thể phải đòi hỏi sự tác động đến nhiều thành phần khác của 

thái độ. Về phương diện cảm xúc, “Thái độ là cảm giác tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân về việc 

thực hiện một hành vi nhất định. Thái độ miêu tả mức độ một cá nhân đánh giá kết quả của một 

hành động là tích cực hay tiêu cực” (Lê, 2014). Ngoài ra, thái độ còn là một cấu trúc tâm lý, một 

cách suy nghĩ hoặc cảm nhận ổn định về điều gì đó (Perloff, 2016). 

Ngoài ra, nghiên cứu còn dựa trên khái niệm thái độ đối với quảng cáo. MacKenzie và cộng 

sự (1986) khái niệm thái độ đối với quảng cáo là “khuynh hướng biểu hiện phản ứng ủng hộ hay 

phản đối của một cá nhân khi tiếp xúc với những kích thích từ quảng cáo trong một tình huống cụ 

thể”. Như vậy, thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo là những chỉ số quan trọng đánh giá 

hiệu quả quảng cáo bởi vì năng lực nhận thức của người tiêu dùng đối với quảng cáo được phản ánh 

trong suy nghĩ và cảm xúc của họ, sau đó ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với quảng cáo (Nagar, 

2015). Nói cách khác “thái độ đối với một quảng cáo được hình thành bởi người tiêu dùng đánh giá 

chất liệu bằng lời nói hoặc hình ảnh của tuyên bố và nội dung của nó” (Sander & cộng sự, 2021). 

Quảng cáo còn có thể ảnh hưởng đến thái độ đối với thương hiệu. Olson và Mitchell (1981) 

định nghĩa thái độ đối với thương hiệu là "đánh giá nội tại của mỗi cá nhân về thương hiệu". Sau đó, 

Spears và Singh (2004) đã thêm vào định nghĩa, rằng thái độ đối với thương hiệu là một trạng thái bền 

vững "thường kéo dài ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn và có thể chỉ dẫn hành vi". 
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2.1.2. Khái niệm đồng tính luyến ái 

Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA, 1976) định nghĩa: “Đồng tính luyến ái, hay đồng tính 

chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu hay tình dục hoặc việc yêu đương hay quan hệ tình 

dục giữa những người cùng giới tính với nhau, trong hoàn cảnh nào đó hoặc trong một thời gian nào 

đó. Đồng tính luyến ái cũng chỉ sự tự nhận của cá nhân dựa trên những hấp dẫn đồng giới và sự 

tham gia vào một cộng đồng cùng giới tính”. Đồng tính luyến ái gồm đồng tính nữ (Lesbian), đồng 

tính nam (Gay), song tính (Bisexual) và chuyển giới (Transgender), gọi tắt là LGBT, trong đó các 

giới tính cụ thể được khái niệm riêng. Cụ thể chuyển giới là một thuật ngữ được khởi đầu từ nước 

Mỹ, được sử dụng để chỉ chung những người có lối sống dường như khác với những chuẩn mực về 

giới trong xã hội. Nó được dùng để chỉ những người vượt ra khỏi biên giới bình thường về giới, 

trong cách ăn mặc, trong cách thể hiện bản thân, và cả những người đã trải qua nhiều cuộc phẫu 

thuật để có được cơ thể như giới tính họ mong muốn (Phạm, 2013). Như vậy chuyển giới bao gồm 

những người sẵn sàng phẩu thuật và những người không muốn phẩu thuật nhưng đơn giản là muốn 

thể hiện bản thân và sống cuộc sống như giới tính khác mà họ muốn. Kế đến là khái niệm đồng tính 

(hay đồng tính luyến ái). Theo quan điểm của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ (American 

Psychological Association – APA), đồng tính hoàn toàn không phải là một sự rối loạn tâm lý mà là 

một hiện tượng sinh học tự nhiên, chịu sự tác dộng qua lại phức tạp của các yếu tố di truyền, yếu tố 

môi trường ở tử cung người mẹ trong giai đoạn đầu của thai nhi (Trương, 2014). Như vậy, các nhà 

khoa học đã khẳng định rằng đồng tính không phải là bệnh mà đó là xu hướng tính dục hoàn toàn tự 

nhiên của con người. Khái niệm “Người đồng tính là một người (nam hoặc nữ) có sự hấp dẫn về 

cảm xúc hoặc tình cảm hoặc tình dục với người cùng giới tính với mình” (Nguyễn & cộng sự, 

2019). Còn “Song tính là một xu hướng tính dục bên cạnh dị tính, đồng tính. Một người song tính 

có thể thấy người nam hay nữ đều cuốn hút được mình, tức là có tình cảm yêu đương với giới nam 

hay nữ đều được. Song tính không liên quan đến ham muốn tình dục cao hay thấp, cũng không nhất 

thiết phải từng quen cả nam và nữ” (ICS & ISEE, 2021). 

2.1.3. Khái niệm quảng cáo 

Khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo (2012) “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm 

giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ 

không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới 

thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân”. Theo Kotler và Amstrong (2013), tổ hợp 

chiêu thị có 5 công cụ chính: quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng (PR), 

marketing trực tiếp. Trong đó, quảng cáo được hiểu là mọi hình thức giới thiệu và quảng bá phi cá 

nhân về ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ do một nhà tài trợ xác định chi trả (bao gồm quảng cáo trên 

truyền hình, trên ấn phẩm được in ấn, trên internet, quảng cáo ngoài trời...). Wikipedia (2022) khái 

niệm quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu 

dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản 

phẩm hay dịch vụ của người bán. 

2.1.4. Thuyết phán xét xã hội (Social Judgment Theory) 

Ngoài những lý thuyết cơ bản về LGBT và quảng cáo, nghiên cứu cũng dựa trên “Thuyết 

phán xét xã hội” (Social Judgment Theory) của Sherif và Hovland (1961). Theo thuyết phán xét xã 

hội, khi nhận được một thông điệp có sức thuyết phục, người ta sẽ lập tức nhận thức và đánh giá 

thông điệp ấy trong tâm trí, bằng cách so sánh nó với quan điểm mà mình đang nắm giữ; từ đó điều 

chỉnh thái độ riêng biệt của mình để tiếp nhận hoặc từ chối thông điệp (Hà & cộng sự, 2018). Từ 

quan điểm của lý thuyết phán xét xã hội mà những thái độ và phản ứng của người tiêu dùng đối với 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_ti%C3%AAu_d%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_ti%C3%AAu_d%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ch_h%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5
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các quảng cáo hướng đến cộng đồng LGBT sẽ được nghiên cứu này xem xét. Đồng thời, nghiên 

cứu cũng đánh giá xem các quảng cáo sử hướng đến cộng đồng LGBT với những mức độ khác 

nhau có được chấp nhận trong bối cảnh văn hóa Việt Nam hiện nay hay không. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách tiếp cận quy nạp và khám phá được sử dụng 

trong nghiên cứu này để hiểu đầy đủ về chủ đề thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo 

hướng đến cộng đồng LGBT dựa trên việc thu thập kết quả nghiên cứu từ nhiều tác giả trên thế 

giới, nghiên cứu thực nghiệm lại trong nước để phân tích, phát triển lập luận giải thích hoặc phát 

triển lý thuyết và báo cáo về chủ đề đã chọn. Bên cạnh phương pháp quy nạp, nghiên cứu còn sử 

dụng phương pháp diễn dịch thông qua việc tìm hiểu suy nghĩ, kinh nghiệm, và quan điểm của 

những người tham gia khảo sát. Bởi vì chủ đề này có rất ít các nghiên cứu trong nước thực hiện 

trước đó nên cần được khám phá để tìm hiểu kinh nghiệm, hiểu biết, nhận thức hoặc hành vi của 

người tiêu dùng trong nước đối với xu hướng quảng cáo đầy tiềm năng trong tương lai. Cụ thể 

nghiên cứu được thực hiện thông qua các phương pháp cụ thể của một nghiên cứu định tính như 

sau: Thứ nhất là phương pháp tường thuật (narrative research), nghiên cứu dựa trên các câu 

chuyện về những trải nghiệm của các nhà quảng cáo được các nhà nghiên cứu tường thuật lại hoặc 

những câu chuyện về quảng cáo của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ đó phân tích có hệ 

thống những câu chuyện tiêu biểu nhất từ cộng đồng và đưa ra lựa chọn các câu chuyện theo nhận 

thức của các nhóm, các cộng đồng có tính chất thay đổi đáng kể nhất, đào sâu được vấn đề và 

những ý kiến từ đối tượng nghiên cứu. Thứ hai là phương pháp hiện tượng (phenomenology 

research) được dùng để mô tả ý nghĩa của một khái niệm hoặc hiện tượng được đúc kết từ các 

nghiên cứu có sẵn. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp xây dựng lý thuyết nền 

(grounded theory) dựa trên dữ liệu thu thập từ những cá nhân đã có trải nghiệm thực tế để khái quát 

hóa thành một lý thuyết hoặc nguyên lý chung. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng phương pháp 

thâm nhập (ethnography research) để mô tả và diễn dịch các khung giá trị, hành vi, niềm tin, ngôn 

ngữ của một nhóm cùng chia sẻ một nền văn hóa và thông qua đó, ý nghĩa của các yếu tố này được 

đúc kết. 

Lý do của việc lựa chọn phương pháp này chính là nhu cầu thu thập kiến thức thực tế, thông 

tin được thu thập từ các ấn phẩm hiện có khác nhau và xử lý từ tác giả. Sau khi xem xét và nghiên 

cứu dữ liệu, nghiên cứu có thể phân tích thái độ chung của đa số người tiêu dùng đối với quảng cáo 

có hình ảnh liên quan đến LGBT và hiệu quả của nó. Như vậy, kiến thức có được có thể được dùng 

để dự đoán xu hướng thái độ của người mua đối với một công ty và trả lời câu hỏi liệu sự hỗ trợ và 

quảng cáo của công ty theo mục tiêu hướng đến cộng đồng LGBT có ảnh hưởng đến sức mua của 

người tiêu dùng như thế nào. Nghiên cứu đi đến kết luận bằng cách đưa ra gợi ý cho hướng nghiên 

cứu tiếp theo trong tương lai dựa trên việc xem xét tài liệu, các tín hiệu hòa nhập của những người 

đồng tính và dị tính có thể tạo ra thái độ tích cực cho người tiêu dùng đối với các quảng cáo hướng 

đến cộng đồng LGBT và các tổ chức quảng cáo. Trong nghiên cứu này, dù phương tiện truyền 

thông là nguồn thu thập dữ liệu chính nhưng nó cũng chính là nguồn gốc cho sự thay đổi thái độ của 

người tiêu dùng trên thế giới và ở Việt Nam đối với những quảng cáo liên quan đến hình ảnh 

LGBT. Vì truyền thông vừa phản ánh, vừa tác động đến xã hội. Nghiên cứu sử dụng các báo, tạp 

chí được trích dẫn đầy đủ và là những nguồn uy tín. Các thông tin trực quan cũng được tham khảo 

từ các kênh và các chương trình truyền hình của các cơ quan ngôn luận chính thống của Việt Nam 

và các cá nhân, tổ chức không chuyên nghiệp khác để có cái nhìn khách quan và toàn diện cho việc 

nghiên cứu. Các chủ đề chính trong nghiên cứu về thái độ là mối quan hệ giữa thái độ và hành vi, sự 
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thay đổi thái độ, sức mạnh của thái độ, hành vi của người tiêu dùng. Mặc dù các kết quả nghiên cứu 

trước đây đã có những nỗ lực xây dựng phép đo cho chủ đề này trong các nghiên cứu định lượng, 

nhưng nhu cầu về độ sâu và chi tiết của thông tin cần đạt được thông qua nghiên cứu định tính 

(Flores, 2015) , đặc biệt là khai thác kịp thời các phương tiện trực tuyến mới (Adamczyk & Liao, 

2019; Pullen & Cooper, 2010). Đó cũng chính là cách tiếp cận phương pháp luận của nghiên cứu 

này. 

3. KẾT LUẬN 

Nhiều nghiên cứu đã xuất bản được sử dụng để tổng hợp lý thuyết cho bài nghiên cứu về thái 

độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo LGBT này. Đa phần tài liệu được thu thập từ các tập chí 

nước ngoài, các tài liệu trong nước về chủ đề này còn hạn chế. Dựa trên các tài liệu được chọn lọc 

theo các chủ đề nổi bật có liên quan ở các quốc gia khác nhau, trong hai năm gần nhất, nghiên cứu 

tóm tắt các lý thuyết cần thiết và hữu ích làm cơ sở tiếp cận quan trọng cho bước nghiên cứu tiếp 

theo trong việc tìm hiểu thái độ và phản ứng của khách hàng đối với quảng cáo có sử dụng yếu tố 

đồng tính luyến ái. 

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Từ những nghiên cứu sẵn có trên thế giới, có thể thấy cái nhìn khách quan, đa chiều về ảnh 

hưởng của quảng cáo LGBT đến thái độ và phản ứng của người tiêu dùng, những sự thay đổi trong 

xu hướng quảng cáo này là cơ sở mới cho thấy hình ảnh đồng tính luyến ái có thể nâng cao sức 

thuyết phục và tạo thành một chiến lược quảng cáo đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp. Tôi tin rằng 

nghiên cứu này có thể hữu ích cho các nhà tiếp thị - những người đang tìm cách tốt nhất để nhắm 

đến mục tiêu cộng đồng LGBT nhưng vẫn tôn trọng và hòa nhập với những người dân còn lại. Vì 

nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp là chính nên chỉ xem xét phân tích xu hướng chung về thái độ 

của người tiêu dùng đối với quảng cáo LGBT và cộng đồng LGBT trong xã hội. Và tất nhiên, ở mỗi 

quốc gia, mỗi nền văn hóa, thậm chí mỗi cá nhân, ngoài những đặc điểm chung đã phân tích có thể 

sẽ có những nét riêng biệt cụ thể và mối quan hệ giữa những nét chung với đặc điểm riêng của mỗi 

cá nhân. Do đó, thông qua nghiên cứu này, các nghiên cứu tiếp theo có thể dễ dàng lựa chọn chủ đề 

để thu thập dữ liệu sơ cấp phù hợp với bối cảnh của Việt Nam đương đại. Có thể thị trường quảng 

cáo của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có nhu cầu về nghiên cứu liên quan đến sự khác biệt về 

nhân khẩu học hoặc bối cảnh xã hội như trường học, cơ quan nhà nước, khu vực công cộng… 
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THỰC TRẠNG  FOOD REVIEWER TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK 

CỦA THẾ HỆ Z TRONG THỜI ĐẠI SỐ 

Nguyễn Thanh Ý
1
 

Tóm tắt 

Trong những năm gần đây, mạng điện tử nói chung và internet nói riêng đang phát triển vô 

cùng mạnh mẽ. Kèm theo đó là các dịch vụ mua bán thông qua kết nối internet và cụ thể là thương 

mại điện tử cũng phát triển nhanh chóng. Mạng xã hội ( TikTok) là một trong các lĩnh vực tiên 

phong của nền kinh tế số hiện nay, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả trong kinh doanh trực tuyến, góp phần hiện đại hóa hệ 

thống tiếp thị liên kết các lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, marketing..., phát triển thị trường và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ thực tiễn trên, bài viết sẽ đưa ra một số giải pháp cho các 

Food Reviewer trên nền tảng TikTok của thế hệ Z mang tính chân thật hơn đối với nghề thử đồ ăn, 

thức uống trong thời đại số. 

Từ khóa: Mạng xã hội, người giới thiệu món ăn, thế hệ Z 

1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và các thiết bị kết nối như máy tính 

bảng, điện thoại thông minh đã kéo theo đó sự phát triển như vũ bảo của các trang mạng xã hội mà 

TikTok là một điển hình. Tính trên toàn thế giới, Hootsuite đã thống kê rằng, cứ mỗi giây trôi qua 

thì TikTok lại có thêm khoảng 8 người sử dụng mới. Ở Việt Nam, Tik Tok có khoảng 13 triệu 

người dùng hoạt động mỗi tháng. Thống kê cho đến cuối tháng 3/2020 thì độ tuổi trung bình sử 

dụng nền tảng này từ 12 – 24 tuổi. Và mỗi người sử dụng trung bình lướt “tóp tóp” khoảng 30 

phút/ngày. Khi được hỏi trong cuộc xem xét đối chiếu của GlobalWebIndex năm 2022 về cách 

người dùng chủ yếu sử dụng TikTok, đa số người được hỏi trả lời: “để tìm thông tin và thư giãn”. 

Mạng xã hội trực tuyến như: TikTok, YouTube,…. để tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ được reviewer 

trên TikTok, cho phép người dùng chia sẻ thông tin với gia đình bạn bè và lan tỏa thông tin một 

cách mạnh mẽ trên nền tảng TikTok. 

Sức mạnh của mạng xã hội trực tuyến nói chung và mạng xã hội TikTok nói riêng đã góp 

phần thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ truyền tải, lan tỏa truyền thông xã hội như một nền 

tảng để thực hiện thương mại điện tử. Điều này cũng cho phép khách hàng tích cực tham gia vào thị 

trường và tiếp cận một khối lượng lớn thông tin sản phẩm, dịch vụ cần tìm hiểu trong một khoảng 

thời gian ngắn. Các tác động to lớn từ sự phát triển của các Food Reviewer, F&B trên nền tảng 

mạng xã hội TikTok không chỉ ảnh hướng đến cách hoạt động của doanh nghiệp mà còn thay đổi 

cách nhìn, cách hành xử của người tiêu dùng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

 Công nghệ 4.0 (Industry 4.0) (https://www.epicor.com/vi-vn/resources/articles/what-is-

industry-4-0/) là cuộc cách mạng phát triển mạnh mẽ trong lịch sử nhân loại, có tốc độ diễn biến 

nhanh, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, 

                                                           
1
 ThS., Giảng viên khoa Marketing – kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 
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xã hội, kinh tế thế giới. Công nghệ 4.0 tạo ra môi trường mà máy tính, tự động hoá và con người sẽ 

làm việc cùng nhau theo những cách thức hoàn toàn mới liên quan đến hệ thống vật lý không gian 

qua mạng internet đặc biệt nền tảng mạng xã hội TikTok.  

TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc được ra mắt vào năm 

2017 (https://vi.wikipedia.org/wiki/TikTok), dành cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc bởi 

Trương Nhất Minh, người sáng lập của ByteDance. Nó được sử dụng để tạo các video ca nhạc 

ngắn, hát nhép, khiêu vũ, hài kịch và tài năng từ 3 đến 15 giây, và các video lặp lại ngắn từ 3 đến 60 

giây. ByteDance lần đầu tiên ra mắt Douyin cho thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm 2016. Sau 

đó, TikTok đã được ra mắt vào năm 2017 cho iOS và Android ở hầu hết các thị trường bên ngoài 

Trung Quốc đại lục, tuy nhiên, nó chỉ có sẵn trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, sau khi hợp 

nhất với Musically vào ngày 2 tháng 8 năm 2018. 

Food Reviewer mọi người thường gắn liền với cụm từ như “nghề ăn thử giùm thiên hạ”, 

“nghề được ăn được nói”. Họ “chinh phục thiên hạ” bằng cái thứ không thể làm ngơ đó là: Đồ ăn! 

Các Food Reviewer chủ yếu hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, 

Youtube, TikTok,… bằng những tấm ảnh đẹp, video sinh động cảm nhận về món ăn. Nếu theo dõi 

những Food Reviewer này bạn sẽ có lời giải cho tất tần tật những câu hỏi như “Ăn món gì ngon?”, 

“Ăn ở đâu?”, “Quán nào hot?. Mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn cửa hàng “mọc” lên và rồi lại 

đóng cửa, mỗi quán có một phong cách ẩm thực khác nhau. Vậy bạn có dám chắc mình biết hết tất 

cả? Hoặc nếu biết bạn có muốn thử một trải nghiệm mới hay quay trở lại quán quen?   

Thế hệ Gen Z (1995-2000) là những người lớn lên cùng hashtag và mạng xã hội. Theo thống 

kê chỉ ra rằng, giới trẻ hiện nay sử dụng đến 30% thời gian để “lang thang” trên các trang mạng xã 

hội. Mạng xã hội là một phần cuộc sống, là nguồn cung cấp mọi thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của 

họ như: tin tức, giải trí, giao tiếp kết bạn và nhiều hơn thế. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu  

Tác giả tham khảo nguồn thông tin thứ cấp thu thập từ các tài liệu như tạp chí, sách và kỷ yếu 

hội nghị khoa học. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các tài liệu, tác giả hệ thống hóa các vấn đề cụ 

thể về các Food Reviewer nhằm tối ưu hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội 

đặc biệt là TikTok và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời đại số 4.0.  

3. THỰC TRẠNG VỀ FOOD  REVIEWER TRÊN TIKTOK 

         Kể từ khi TikTok trở nên thịnh hành, rất nhiều TikToker review đã ra đời. Họ review từ 

phim ảnh, đồ công nghệ, quần áo, đồ gia dụng, mỹ phẩm,..., cho tới cả đồ ăn, những địa điểm ăn 

ngon. Nếu bạn là người thường xuyên lướt TikTok, bạn sẽ nhận thấy càng ngày càng có nhiều kênh 

review ẩm thực xuất hiện trên nền tảng này. Hiện TikTok được nhiều người ưa chuộng bởi sự đa 

dạng trong nội dung, nội dung sáng tạo và thời gian của video chỉ khoảng 1 phút trở lại. Khiến 

người xem nhanh chóng hiểu được nội dung bao quát mà không mất nhiều thời gian. Cũng chính vì 

thế mà các kênh TikTok review ẩm thực nhận được rất nhiều lượt xem và lượt yêu thích. Bởi truyền 

tải thông tin nhanh chóng và không gây nhàm chán. Những năm gần đây, Food Reviewer - Người 

đánh giá món ăn trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube và nổi 

bật hiện nay là Tiktok đã trở nên phổ biến. Người người làm review, nhà nhà làm review với những 

nhận xét, đánh giá muôn hình vạn trạng, khen có, chê có và dần trở thành xu hướng của giới trẻ, 

trước khi ăn gì, uống gì đều lên xem review để quyết định có nên chọn địa điểm này hay không. Đối 

với khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống, kênh review giúp họ có thêm những gợi ý hữu ích, những 

nhận xét cụ thể về địa điểm ăn uống mới lạ để có thể trải nghiệm.  Việc review thực phẩm nói 

chung lại nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Thông qua các bài review này, 

https://123job.vn/bai-viet/nhung-dieu-can-biet-ve-xu-huong-internet-marketing-thoi-dai-40-384.html
https://giaidapviet.com/content/tiktok-la-gi-ai-la-nguoi-sang-lap-ra-tiktok/
https://giaidapviet.com/content/tiktok-la-gi-ai-la-nguoi-sang-lap-ra-tiktok/
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người dùng có thể phần nào có sự đánh giá với việc ngon dở của từng món ăn nói riêng và hàng 

quán nói chung. Đặc biệt với sự bùng nổ của TikToker (người dùng mạng xã hội Tik Tok) việc 

review này càng trở nên nổi trội, và thậm chí đem về cả doanh thu quảng cáo dành cho người thực 

hiện review món ăn. Không thể phủ nhận mảng review ẩm thực hiện nay đang là xu hướng và được 

xem là một trong những công việc hấp dẫn giới trẻ.  

3.1. Niềm tin khách hàng 

Người xem TikTok đặc biệt GenZ hiện nay luôn có một ai đó để mình thần tượng yêu thích, 

theo đuổi được coi như là người tạo ra xu hướng để họ làm theo. Nên sẽ đặt hết niềm tin của mình 

vào người đó, họ sử dụng hay giới thiệu sản phẩm gì thì sẽ mua và sử dụng làm theo những gì mà 

Food Reviewer cũng như KOL đó nói. Tin tưởng vào người đang có sức ảnh hưởng lớn trong mạng 

xã hội hiện nay hoặc đang hot trong thị trường review ẩm thực ảnh hưởng tới hành vi và quyết định 

mua hàng đặc biệt là GenZ.  Hiện nay những trang TikTok lớn nổi tiếng thường có công cụ kiểm 

chứng đó là Tick xanh. Nó nói lên được đây là một kênh của người có sức ảnh hưởng trong mạng 

xã hội nên khi có Tick xanh này sẽ khiến người xem tin tưởng rằng đây là kênh có uy tín, chất 

lượng. 

3.2.  Đạo đức nghề nghiệp của Reviewer 

Hiện nay, Food Review được xem là một nghề nghiệp và đang trở nên HOT nhất nên vì lợi 

nhuận họ có thể nói ra những điều không đúng sự thật. Một clip của họ có thể nhận được số tiền so 

tương ứng với lượt tương tác, theo dõi trên các trang mạng xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại, khi 

các TikToker dần dấn thân vào lĩnh vực ẩm thực. Nhiều người không có kiến thức chuyên sâu về 

ẩm thực, nhà hàng nhưng lại tự do nhận xét những đánh giá chủ quan trá hình bằng câu nói “ý kiến 

cá nhân” để có thể thoải mái đưa ra nhận xét phiến diện, tiêu cực, không đúng sự thật về nhà hàng, 

quán ăn mà họ không hợp khẩu vị hay không có thiện cảm. Trên thực tế, nhu cầu tìm kiếm những 

địa điểm ăn uống, vui chơi trên mạng xã hội ngày càng tăng cao. Việc ngày càng xuất hiện nhiều 

các Food Reviewer là hoàn toàn đúng theo quy luật “cung - cầu”.  

3.3. Xu hướng phát triển nhanh chóng của ngành Review 

Từ mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhiều nhà hàng, quán ăn còn thuê các Food 

Reviewer làm clip, review quán ăn của mình như một phương thức truyền thông hiệu quả hơn so 

với những hình thức truyền thông quảng cáo khác không có tính chân thật và khách quan như người 

sử dụng dịch vụ trực tiếp trải nghiệm. Với tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng, điều này gây 

ảnh hưởng rất lớn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhiều nhà hàng quán ăn vắng 

khách khi bị khách hàng quay lưng chưa rõ thực hư. Cuộc chiến giữa các TikToker review đồ ăn và 

nhà hàng ngày càng đối đầu gay gắt. Nhiều quán ăn còn dán giấy “cấm cửa” các TikToker để tránh 

bị ảnh hưởng bởi những clip review tiêu cực. Không ít cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống bày tỏ 

lo ngại, bất an khi một ngày nào đó bị các Food Reviewer bóc phốt trên mạng xã hội.  

3.4. Pháp luật, chính sách 

Các Food Reviewer là những người sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn nên họ 

có quyền đưa ra nhận xét đánh giá về món ăn, các dịch vụ tại quán ăn cũng như không gian và các 

vấn đề phát sinh kèm theo. Tuy nhiên, các Food Reviewer là người dùng sức ảnh hưởng của mình 

trên mạng xã hội để đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, thức ăn nhưng lại không có chuyên môn hoặc 

vì một số lý do nào khác dẫn đến việc đánh giá sai sự thật gây mất uy tín các sản phẩm, dịch vụ, 

thức ăn gây hoang mang đến người tiêu dùng, làm ảnh hưởng và gây thiệt hại đến các tổ chức, cá 

nhân đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây ảnh 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

301 

hưởng đến uy tín hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm về hình sự về tội vu khống theo Điều 156 

hoặc tội đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật 

Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

4.1. Mở chương trình đào tạo ngành Review chuyên nghiệp - Cấp chứng chỉ hành nghề 

Review. 

Hiện nay mạng xã hội càng phát triển, Food Reviewer đã dần phát triển thành một ngành nghề 

và được nhiều người theo đuổi đặc biệt là các bạn trẻ. Điều này dẫn đến hiện tượng "lạm phát" và 

rủi ro review không đúng sự thật ngày càng nhiều, người tiêu dùng rất khó để phân biệt được đâu là 

Food Reviewer chuyên nghiệp và đâu là Food Reviewer nhận tiền để quảng cáo, thậm chí có những 

Food Reviewer cố tình tạo content bẩn để đánh bóng tên tuổi của mình. Đây là những lý do để tác 

giả đưa ra giải pháp này với mục đích giúp các Food Reviewer trở nên chuyên nghiệp hơn, uy tín 

hơn và có tâm với nghề nghiệp hơn và có thêm những kiến thức và kỹ năng quan trọng trong ngành. 

Các Food Reviewer trở thành một hình ảnh thương hiệu cá nhân có tâm với nghề sẽ giúp các 

thương hiệu tin tưởng lựa chọn Food Reviewer đó cho chiến dịch quảng cáo. Các Food Reviewer  

sau khi tốt nghiệp các khóa học đào tạo vẫn sẽ được học viện giám sát để đánh giá năng lực, đào tạo 

thêm kỹ năng nếu cần thiết. Giải pháp này nhằm mang lại chất lượng và làm người tiêu dùng tin 

tưởng hơn. 

4.2.  Đạo đức nghề nghiệp của Reviewer 

Trên thực tế, việc các nhà hàng quán ăn, thương hiệu sử dụng người nổi tiếng, những KOLs 

(là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng, thường được mời tham gia các 

chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa) để quảng cáo cho sản phẩm của mình là điều thường 

thấy. Thậm chí điều này đã trở thành "trends" trong chiến dịch marketing của các doanh nghiệp. 

Theo Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, người truyền tải quảng cáo sản phẩm có thể bị xử  phạt 

hành chính từ 50 - 70 triệu đồng nếu quảng cáo sai sự thật về hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, tại Việt 

Nam chưa xảy ra một trường hợp nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn 

hay quảng cáo của mình. Khi cơ quan chức năng "sờ gáy" những sản phẩm kém chất lượng, các 

nhãn hàng là bên đầu tiên phải chịu trách nhiệm về các điều kiện quảng cáo, chất lượng sản phẩm. 

Do đó cần nâng cao tính đạo đức đối với các reviewer nên làm nghề bằng cái tâm và đạo đức của 

mình, đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh giá không đúng sự thật. 

4.3. Mở chức năng đánh giá (theo thang điểm 5*) mỗi video và tài khoản TikTok - Đánh 

giá mức độ uy tín  của Food Reviewer.  

Xây dựng hệ thống đánh giá nhằm phản ánh chính xác ý kiến và lượt đánh giá. Hiện nay 

người tiêu dùng trước khi quyết định mua hay đi trải nghiệm đều xem mức độ đánh giá để biết được 

nơi đó có uy tín hay không. Vì vậy tác giả đề xuất giải pháp này để đánh giá các Food Reviewer ở 

mỗi trang cá nhân của họ nhằm thể hiện mức độ uy tín của Food Reviewer ở các nhà hàng, quán ăn 

mà họ đã review. Người tiêu dùng có thể xem đánh giá tại trang cá nhân ngay dưới phần giới thiệu 

thông tin để tham khảo ý kiến xem Food Reviewer có đúng sự thật hay không. Giải pháp này giúp 

người tiêu dùng có thể xem những đánh giá chính xác nhất và tạo lòng tin, sự hài lòng cho người 

tiêu dùng. Từ những đánh giá tốt còn giúp cho các nhà hàng, quán ăn có thêm doanh thu và khách 

hàng mới. 
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4.4. Xu hướng phát triển nhanh chóng của ngành Review 

Ngoài việc TikTok rà soát các nội dung video theo tiêu chuẩn cộng đồng, mỗi cá nhân người 

xem cũng có thể tham gia kiểm soát nội dung. Khi bạn xem một video của một Food Review với 

hình ảnh, âm thanh phản cảm hoặc nội dung sai lệch, thái độ, lời nói mang tính công kích, dìm hàng 

cá nhân, tổ chức nào đó, bạn có thể báo cáo video hoặc tài khoản cá nhân này để TikTok xem xét và 

xử lý. Điều này là đóng góp vào việc xây dựng các content “sạch”, phù hợp hơn, nâng cao trải 

nghiệm người dùng TikTok nói chung và người tiêu dùng khi tham khảo các video của Food 

Reviewer nói riêng. 
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THỰC TRẠNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN NGÀNH HÀNG  

TIÊU DÙNG NHANH TẠI VIỆT NAM  

Võ Thụy Thanh Tâm
1
  

Tóm tắt 

Bài báo nhằm mục đích phác thảo việc mua hàng FMCG trực tuyến của người tiêu dùng Việt 

Nam. Dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong nghiên cứu này. Các chỉ số chủ yếu được lấy từ Cơ sở dữ 

liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), Ngân hàng Thế giới, Kantar Worldpanel và Hiệp hội 

Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). Từ số liệu tổng hợp, có thể kết luận rằng phần lớn người 

tiêu dùng Việt Nam chi nhiều vào thực phẩm và các đồ gia dụng khi mua hàng trên internet. Hơn 

nữa, hậu Covid, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ hơn ở các vùng nông thôn so với các thành 

phố lớn. Phần cuối của bài viết là những đề xuất của các tác giả nhằm phát triển thương mại điện tử 

ở Việt Nam trong điều kiện bình thường mới. 

Từ khóa: người tiêu dùng, mua hàng trực tuyến, FMCG, Việt Nam 

1. GIỚI THIỆU 

Sự ra đời của thương mại điện tử là kết quả của tốc độ phát triển nhanh chóng của internet và 

sự phổ biến của các thiết bị điện tử. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi hoàn 

toàn trong cách người tiêu dùng mua sắm. Với sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến như tiết kiệm chi 

phí, giao hàng nhanh, dễ dàng so sánh, không áp lực và đa dạng sản phẩm, người mua đã quan tâm 

đến việc mua sắm trực tuyến hơn là đến mua hàng trực tiếp tại một cửa hàng (Pilík & Juřičková, 

2016). Vào năm 2021, khoảng 19,6% doanh số bán lẻ trên toàn thế giới đến từ thương mại điện tử 

(Copolla, 2022). Số lượng người mua trực tuyến và doanh số bán lẻ điện tử trên toàn thế giới trong 

năm nay đã tăng lần lượt 4,39% (2,14 tỷ người) và 16,67% (4,9 nghìn tỷ đô la Mỹ) so với năm 2020 

(Copolla, 2022; Chevalier, 2022). Vì vậy, có thể nói, mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử 

không còn là một phương thức mua hàng mới, thay vào đó nó đã trở nên phổ biến và trở thành một 

thói quen mới của rất nhiều người. 

Bên cạnh xu hướng phát triển chung của thương mại điện tử toàn cầu, người Việt Nam đầu 

năm 2020 dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid đã thay đổi đáng kể thói quen mua sắm. Theo Bộ 

Công Thương, giai đoạn 2020 - 2021, Việt Nam đã chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực từ thói 

quen mua sắm, kinh doanh trực tuyến của người tiêu dùng và doanh nghiệp cả nước, tốc độ tăng 

trưởng thương mại điện tử năm 2020 ổn định ở mức 18%, với doanh thu bán lẻ đạt 11,8 tỷ USD. Tỷ 

lệ người dân sử dụng Internet tại Việt Nam đạt 70% vào năm 2020 với 49,3 triệu người tiêu dùng 

mua sắm trực tuyến, tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C chỉ đạt 5,5% trong tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước vào năm 2020 (Bộ Công Thương, 

2021). Nói cách khác, thị trường thương mại điện tử B2C của Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để 

khai thác và phát triển. Hơn nữa, theo Quyết định số 645 / QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, “đến năm 2025, các địa phương ngoại 

trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiếm 50% giá trị giao dịch thương mại điện tử B2C trên 

                                                           
1
 ThS, Giảng viên, Khoa Marketing – Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

vtt.tam@hutech.edu.vn 
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toàn quốc” (VECOM, 2021). Có thể thấy, Chính phủ Việt Nam rất chú trọng đến việc thúc đẩy 

thương mại điện tử. 

Bài báo được thực hiện với mục tiêu phát thảo hoạt động mua hàng trực tuyến ngành hàng 

FMCG của người tiêu dùng Việt Nam. Cấu trúc bài báo gồm ba phần, bắt đầu với phần giới thiệu, 

tiếp theo là thực trạng tình hình tiêu dùng FMCG thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam, và 

một số đề xuất được tác giả đưa vào trong phần kết luận. 

2. THỰC TRẠNG VIỆC MUA SẮM TRỰC TUYẾN NGÀNH HÀNG FMCG TẠI 

VIỆT NAM  

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Chỉ thị số 16 / CT-TTg 

về cách ly xã hội trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả 

nước. Theo đó, GDP quý III / 2021 có mức giảm sâu nhất kể từ khi được tính toán và công bố ở 

Việt Nam với mức giảm 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2022a). 

Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các quyết sách “ứng phó an toàn, 

linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19, kịp thời ngăn chặn, khống chế đại dịch và 

phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội Việt Nam hoạt động quý IV và năm 2021 đạt nhiều kết 

quả đáng khích lệ, GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước và dự kiến phục hồi lên 5,5% vào 

năm 2022 (WorldBank, 2022). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với 

năm 2020 (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2022b). Đây là năm có chỉ số CPI tăng thấp trong nhiều 

năm trở lại đây. Chỉ số CPI tăng lần lượt 3,53%, 3,54%, 2,79% và 3,23% trong các năm 2017, 

2018, 2019, 2020 (số liệu tổng hợp từ Tổng cục Thống kê). 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam (2022a) và Kantar Worldpanel (2022), từ 

năm 2017 đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng có nhiều thay đổi. 

Năm 2020, tốc độ tăng doanh thu bán lẻ giảm gần 50% so với năm trước. Vào năm 2021, ngoại trừ 

Bưu chính và truyền thông và Văn hóa, giải trí & du lịch chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid 

19, các ngành khác có mức tăng nhẹ. Đồ uống và thuốc lá tăng 1,85% trong khi Lương thực và thực 

phẩm, Thiết bị & hàng hóa gia dụng và Thuốc & dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng chậm lần lượt 

0,72%, 0,66% và 0,2%. 

Kantar (Công ty Nghiên cứu Thị trường Đa quốc gia) đã công bố báo cáo “FMCG Monitor 

Full Year 2021” cập nhật tổng quan thị trường FMCG 2021 và đề cập đến các xu hướng chính trong 

hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam đến năm 2022. Dựa trên số liệu này, có thể thấy tốc 

độ tăng trưởng FMCG chậm lại so với mức đỉnh của năm ngoái. Hình 1 được vẽ dựa trên tổng hợp 

dữ liệu từ Kantar trong 5 năm (2017 - 2021) về tăng trưởng giá trị bán hàng tại 4 thành phố trọng 

điểm (Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Cần Thơ) so với 

các vùng nông thôn. 
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Hình 1. Tăng trưởng giá trị bán hàng ở 4 thành phố trọng điểm so với nông thôn 

(Nguồn: tác giả tự vẽ dựa trên tổng hợp số liệu) 

Từ Hình 1 cho thấy tổng giá trị bán hàng ở cả thành thị và nông thôn đều tăng qua các năm. Ở 

khu vực thành thị, tổng giá trị bán hàng tăng 10% vào năm 2020 trong khi năm 2021 chỉ tăng 4%. Ở 

khu vực nông thôn, chỉ số tăng trưởng ở mức 10% vào năm 2020 trong khi năm 2021 tăng 5%. Chỉ 

số tăng trưởng giảm hơn một nửa được giải thích là do đại dịch Covid 19. Cuối năm 2020, đại dịch 

Covid lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam, người dân đổ xô đi mua thực phẩm và các sản phẩm thiết 

yếu dẫn đến chỉ số tăng trưởng giá trị cao nhất trong bốn năm qua. Bước sang năm thứ 2 của Covid, 

mọi thứ đã lắng xuống, tốc độ tăng trưởng FMCG chậm lại so với mức đỉnh của năm 2020. Bên 

cạnh đó, có thể thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của FMCG ở khu vực nông thôn trong giai đoạn dịch 

(từ 5.4% năm 2018 lên 9.3% năm 2019 và 10% năm 2020). Đến năm 2021, thương mại điện tử ở 

khu vực nông thông vẫn tăng trưởng cao hơn khu vực bốn thành phố lớn (5% so với 4%). 

Hình 2 và Hình 3 thể hiện sự thay đổi giá trị bán hàng đối với một số ngành hàng ở cả hai khu 

vực (thành thị - nông thôn). Hai hình này cho thấy trong năm 2021, thực phẩm đóng gói và sữa & 

các sản phẩm từ sữa tiếp tục là hai lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử ở Việt Nam 

với tỷ lệ 5% và 14% ở thành thị và 11% và 12% ở nông thôn. Trong khi đó, năm 2021 đồ uống chịu 

tác động tiêu cực, giảm 2% so với năm 2020 ở thành thị, đặc biệt giảm 8% ở vùng nông thôn. Hơn 

nữa, trong khi các sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình dường như không phải là 

những mặt hàng được người dân thành phố ưu tiên mua vào năm 2021 (giảm 2% mỗi mặt hàng), 

chúng vẫn được người dân nông thôn tiêu dùng nhiều (tăng 7% và 2% tương ứng). 
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Hình 2. Tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trị bán hàng của hiệu quả hoạt động ngành ở khu vực đô 

thị 4 thành phố trọng điểm 

(Nguồn: tác giả tự vẽ dựa trên tổng hợp số liệu) 

 

Hình 3. Phần trăm thay đổi giá trị bán hàng của hoạt động ngành ở nông thôn 

(Nguồn: tác giả tự vẽ dựa trên tổng hợp số liệu) 

Theo Kantar Worldpanel (2022) tỷ trọng giá trị bán hàng kênh bán lẻ ở khu vực thành thị và 

nông thôn như sau: Các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị mini hay trực tuyến tiếp tục chiếm được 

sự ưu ái của người tiêu dùng, trong đó bán hàng qua internet chiếm 60% doanh thu bán lẻ tại thành 

thị và 40% tại nông thôn. Với tỷ trọng doanh thu như thế có thể thấy rằng kênh bán hàng trực tuyến 

ngày càng trở nên quan trọng hiện nay. 

                    

Theo báo cáo Economy SEA 2021 của Google, Temasek và Bain & Company (2021), vào 

năm 2020, Việt Nam là một trong những quốc gia có quy mô tăng trưởng thương mại điện tử cao 

nhất, đứng thứ 4 Đông Nam Á, với quy mô lên tới 13 tỷ USD. Điều này có thể được giải thích bởi 
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sự lo lắng của người dân về việc lây lan Covid và các quyết định có liên quan của Chính phủ Việt 

Nam. Điều này đã vô tình giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội để tham gia tích cực vào thị trường thương 

mại điện tử toàn cầu. Một báo cáo của iPrice (2022) cho thấy người tiêu dùng Việt Nam có xu 

hướng truy cập một số trang thương mại điện tử nổi tiếng để mua sắm như: Shopee (hơn 84 triệu 

lượt / tháng), Thegioididong (hơn 54 triệu lượt / tháng), Dienmayxanh (gần 21 triệu lượt truy cập / 

tháng), Lazada (gần 17 triệu lượt truy cập / tháng), Tiki (hơn 15 triệu lượt truy cập / tháng) và các 

nền tảng thương mại điện tử khác như FPT Shop, Sendo, v.v. Hơn nữa, Theo báo cáo của Deloitte 

về người tiêu dùng tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vào năm 2020, họ sẵn sàng chi 

trả nhiều hơn 84% cho thực phẩm đóng gói và tươi sống và 70% cho thực phẩm đóng hộp, 59% cho 

nhà ở và điện nước, 58% dành cho chăm sóc sức khỏe (Deloitte, 2021) trong khi chi tiêu hàng tháng 

cho quần áo và giày dép giảm (giảm 69%), và mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (giảm 

67%).  

Một lần nữa, các chỉ số trên giúp khẳng định sự gia tăng của thương mại điện tử trong việc 

mua sắm hàng tiêu dùng nhanh của người Việt Nam. Điều này cho thấy rằng đã có sự thay đổi từ 

cách thức mua hàng hóa vốn trước đây là lợi thế của các kênh thương mại hiện đại (siêu thị, các cửa 

hàng tiện lợi) sang các kênh thương mại điện tử. Những hàng hóa này chủ yếu bao gồm các sản 

phẩm trong danh mục Hàng tiêu dùng, Đồ uống (Có cồn), Thuốc lá, Quần áo & Giày dép và Sản 

phẩm Vệ sinh Gia dụng. 

3. KẾT LUẬN 

Tóm lại, phần lớn người tiêu dùng Việt Nam khi chọn mua hàng trực tuyến thì thực phẩm là 

ưu tiên số một, sau đó là sữa, nhà ở và điện nước. Chi tiêu cho chăm sóc cá nhân, đặc biệt là vào 

các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp giảm. Mọi người mua sắm ít hơn nhưng chi tiêu nhiều hơn cho mỗi 

lần mua hàng. Bên cạnh đó, thương mại điện tử ở nông thôn phát triển mạnh hơn bốn thành phố 

trọng điểm. Trong điều kiện bình thường mới hiện nay, để tiếp tục phát triển thương mại điện tử, 

các doanh nghiệp cần tạo ra những trải nghiệm mới và hấp dẫn cho khách hàng và tập trung vào 

việc nâng cao chất lượng dịch vụ giúp thu hút người tiêu dùng tương tác với thương hiệu. 

Hiện tại, các nền tảng thương mại điện tử đang sử dụng hình thức giao hàng miễn phí (Free 

Ship) hoặc vận chuyển có trợ giá như một yếu tố cạnh tranh. Nếu chi phí vận chuyển cao sẽ dẫn đến 

tỷ lệ đặt đơn giảm. Tuy nhiên, khi giao hàng miễn phí trở nên quá phổ biến, các doanh nghiệp và 

nền tảng thương mại điện tử có thể cân nhắc dịch vụ giao hàng ngay hoặc trong ngày. Điều này sẽ 

góp phần tạo thói quen mua sắm trực tuyến cho khách hàng bởi sự tiện lợi của nó. 

Một vấn đề khác khiến người tiêu dùng phải hủy đơn đặt hàng trực tuyến là rất khó để tìm 

thấy một cửa hàng trực tuyến có tất cả các mặt hàng mà họ cần mua tại thời điểm đó. Do đó, đề xuất 

đối với các sàn thương mại điện tử là xem xét cho phép khách hàng chọn hàng từ nhiều gian hàng 

trực tuyến vào trong một đơn để có thể hưởng ưu đãi từ việc áp dụng các mã giảm giá và có thể 

nhận hàng cùng lúc. Để làm được điều đó, các sàn thương mại điện tử cần mở thêm kho hàng và bố 

trí nhân viên quản lý từng đơn hàng trực tuyến. Tuy nhiên, điều này rất tốn kém đối với các doanh 

nghiệp thương mại điện tử và đòi hỏi khả năng quản lý số lượng lớn các đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, 

cũng cần nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng để xử lý các trường hợp khiếu nại, đổi trả của 

khách hàng. 
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ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY VÀ  

BIGQUERY DỰ ĐOÁN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG 

Lê Nhật Tùng
1
 

Tóm tắt: Ngày nay, học máy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại 

điện tử, chứng khoán, y học. Dữ liệu được thu thập cho những vấn đề này là rất lớn và việc huấn 

luyện các mô hình dự đoán đòi hỏi rất nhiều thời gian. Dẫn đến sự ra đời của các kỹ thuật và công 

nghệ mới phù hợp để xử lý dữ liệu lớn. Trong dự án này, chúng tôi sẽ sử dụng BigQuery Machine 

Learning (BigQuery ML) để giải quyết vấn đề dự đoán quyết định mua hàng của người tiêu dùng. 

Các mô hình được sử dụng để đào tạo bao gồm các mô hình hồi quy logistic và rừng ngẫu nhiên. 

Chúng tôi sẽ đánh giá độ chính xác, chi phí và đề xuất một số ý kiến trong việc sử dụng BigQuery 

ML cho các bài toán dự đoán quyết định mua hàng. 

Từ khóa: dữ liệu lớn, BigQuery, học máy, dự đoán, quyết định mua hàng 

1. Giới thiệu 

1.1. Bài toán dự đoán quyết định mua hàng 

Trong mô hình học có giám sát thường có hai bài toán chính: bài toán dự đoán (đối với biến 

mục tiêu liên tục) và bài toán phân loại (đối với biến mục tiêu rời rạc). Tuy nhiên, đối với một số 

bài toán phân loại có ít lớp, chẳng hạn với 2 lớp, ta có thể biến đổi sang bài toán dự đoán xác suất 

thuộc một lớp nào đó. Trong dự án này, dựa trên thông tin thu thập được về lượt truy cập của khách 

hàng, chúng ta cần phân lớp các giá trị thành 0, 1. Trong đó, giá trị 1 khi khách hàng quyết định 

thêm sản phẩm thì sẽ được thêm vào giỏ hàng, ngược lại sẽ có có giá trị bằng 0. Tuy nhiên, thay vì 

phân lớp chính xác ngay từ đầu, chúng ta dự đoán tỷ lệ khách hàng quyết định lựa chọn sản phẩm. 

Tỷ lệ này sẽ có giá trị từ 0 đến 1, từ tỷ lệ này chúng ta lựa chọn một ngưỡng phù hợp để đưa ra 

quyết định cuối cùng về lớp phân loại. 

Dựa trên các thông tin truy cập vào các trang thương mại điện tử, được thu thập từ người truy 

cập. Các thông tin có thể bao gồm: thời gian, địa điểm, số trang đã duyệt, tổng số lần truy cập, 

phương tiện sử dụng, thiết bị sử dụng ….. Chúng ta có thể dự đoán xem khách truy cập có ra quyết 

định mua hàng hay không bằng cách xây dựng các mô hình dự đoán. 

2. Phương pháp 

2.1.  BigQuery 

BigQuery là kho dữ liệu doanh nghiệp không có máy chủ và tiết kiệm chi phí. Chức năng 

chính của BigQuery là kích hoạt các truy vấn phân tích tương tác trên dữ liệu lớn (Tigani & Naidu, 

2014). BigQuery ML cho phép các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích dữ liệu xây dựng, vận 

hành các mô hình học máy trên dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc. BigQuery ML tích hợp các mô 

hình học máy, sử dụng các câu lệnh SQL đơn giản và có thời gian truy xuất nhanh. Sau quá trình 

huấn luyện, chúng ta có thể sử dụng các mô hình để dự đoán thông qua Vertex AI hoặc tích hợp vào 

ác dự án cá nhân (BigQuery, 2022). 
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2.2. Mô hình hồi quy logistic 

Hồi quy logistic là thuật toán thường được sử dụng cho các tác vụ phân loại trong học máy. 

Đây là thuật toán học có giám sát, nó đưa ra dự đoán về xác suất xảy ra sự kiện, dựa trên dữ liệu 

đầu vào. Hồi quy logistic là một loại phân tích hồi quy trong đó biến kết quả là nhị phân hoặc phân 

đôi, nghĩa là nó chỉ có thể có hai giá trị có thể, chẳng hạn như 1 hoặc 0. Mục tiêu của hồi quy 

logistic là tìm ra mô hình phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ giữa biến kết quả và một tập hợp các 

biến độc lập. Điều này đạt được bằng cách sử dụng thuật toán tối ưu hóa để điều chỉnh các hệ số 

của mô hình sao cho mô hình có thể dự đoán chính xác kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào (Bishop, 

2006; Nguyễn Văn Tuấn, 2020). 

Khi có nhiều biến dự đoán, công thức hồi quy logistic như sau: 

𝑝 =
𝑒𝑏0+ 𝑏1𝑥1+ 𝑏2𝑥2+ … + 𝑏𝑛𝑥𝑛

1 +  𝑒𝑏0+ 𝑏1𝑥1+ 𝑏2𝑥2+ … + 𝑏𝑛𝑥𝑛
 (1) 

 

Trong công thức này, 𝑝 là xác suất dự đoán của kết quả, 𝑏0 là số hạng chặn và 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛 là 

các hệ số cho các biến dự đoán 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. Công thức về cơ bản giống như trường hợp một biến, 

nhưng với các thuật ngữ bổ sung cho mỗi biến dự đoán bổ sung. Mô hình sử dụng công thức này để 

dự đoán xác suất mà một đầu vào nhất định thuộc về một lớp nhất định, dựa trên giá trị của các biến 

dự đoán. Sau đó, mô hình có thể sử dụng một giá trị ngưỡng để xác định xem xác suất dự đoán có 

đủ cao để phân loại đầu vào thuộc về lớp đó hay không. Ví dụ: nếu ngưỡng được đặt thành 0,5, thì 

các đầu vào có xác suất dự đoán lớn hơn 0,5 sẽ được phân loại là thuộc loại 1, trong khi các đầu vào 

có xác suất dự đoán nhỏ hơn 0,5 sẽ được phân loại là thuộc loại 0. 

2.3. Mô hình rừng ngẫu nhiên 

Rừng ngẫu nhiên là một thuật toán học máy tập hợp được sử dụng cho các nhiệm vụ phân loại 

và hồi quy. Nó được gọi là "rừng" vì nó sử dụng nhiều cây quyết định, được đào tạo trên các phần 

khác nhau của dữ liệu và sau đó được kết hợp để đưa ra dự đoán. Một trong những ưu điểm của 

rừng ngẫu nhiên là nó có thể xử lý một số lượng lớn các tính năng đầu vào và có khả năng chống lại 

việc trang bị quá mức. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều tác vụ học 

máy, đặc biệt là ở những khu vực có dữ liệu nhiều chiều hoặc có cấu trúc phức tạp (Ali et al., 2012; 

Yiu, 2021). 

Các bước liên quan đến đào tạo một thuật toán rừng ngẫu nhiên là: 

Bước 1: Chọn một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu huấn luyện. 

Bước 2: Huấn luyện mô hình cây quyết định trên mẫu dữ liệu đã chọn. 

Bước 3: Lặp lại bước 1 và 2 nhiều lần để huấn luyện nhiều cây quyết định trên các mẫu dữ 

liệu khác nhau. 

Bước 4: Kết hợp các dự đoán của tất cả các cây quyết định để đưa ra dự đoán cuối cùng. Điều 

này thường được thực hiện bằng cách lấy trung bình các dự đoán của tất cả các cây. 
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Hình 1. Mô hình rừng ngẫu nhiên 

3. Kết quả thực nghiệm 

3.1. Tập dữ liệu 

Dữ liệu thực nghiệm được chia thành gồm hai phần: huấn luyện và kiểm nghiệm. Lược đồ và 

cấu trúc của dữ liệu bao gồm 21 thông tin như sau: 

Bảng 1. Cấu trúc bảng thông tin của khách hàng truy cập 

Trường dữ liệu Mô tả 

fullVisitorId ID khách truy cập (duy nhất) 

visitStartTime Dấu thời gian (được biểu thị bằng thời gian POSIX). 

date Ngày của phiên truy cập. 

deviceCategory Loại thiết bị (Di động, Máy tính bảng, Máy tính để bàn). 

isMobile Nếu người dùng đang sử dụng thiết bị di động thì giá trị này là đúng, 

ngược lại thì giá trị này là sai. 

operatingSystem Hệ điều hành của thiết bị (ví dụ "Macintosh" hoặc "Windows"). 

browser Trình duyệt được sử dụng (ví dụ "Chrome" hoặc "Firefox"). 

country Quốc gia nơi các phiên bắt đầu, dựa trên địa chỉ IP. 

city Thành phố của người truy cập, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. 

trafficSource Nguồn truy cập, có thể là tên của công cụ tìm kiếm, tên máy chủ giới 

thiệu hoặc giá trị của tham số URL utm_source. 

trafficMedium Phương tiện của nguồn lưu lượng truy cập. Có thể là "miễn phí", "cpc", 

"giới thiệu" hoặc giá trị của tham số URL utm_medium. 

trafficCampaign Giá trị chiến dịch, thường được đặt theo tham số URL utm_campaign. 

isFirstVisit Giá trị là 1 nếu đây là lần truy cập đầu tiên của khách, ngược lại thì 0. 

isBounce Giá trị là 1 nếu khách truy cập trang web và không quay lại, ngược lại thì 0. 

totalVisits Tổng số lượt truy cập của khách truy cập trong các phiên. 

totalHits Tổng số lần tương tác trong các phiên. 
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Trường dữ liệu Mô tả 

totalPageviews Tổng số lượt xem trang trong các phiên. 

totalTimeOnSite Tổng thời gian trên trang web. 

totalTransactions Tổng số lần tương tác trong các phiên. 

productPagesViewed Số trang sản phẩm được xem trong phiên. 

addedToCart Nếu khách truy cập đã thêm một mặt hàng vào giỏ hàng hoặc thực hiện 

thêm các hành động tiếp theo (thanh toán, giao dịch) thì giá trị là 1, nếu 

ngược lại thì 0 (nếu khách truy cập chỉ duyệt nhưng chưa bao giờ thêm 

một mặt hàng vào giỏ hàng). 

Bảng 2. Dữ liệu mẫu 

fullVisitorId visitStartTime date deviceCategory isMobile operatingSystem 

271404407559213000 1486853631 
2017-02-11 

00:00:00.000000 UTC 
tablet TRUE iOS 

      
browser country city trafficSource trafficMedium trafficCampaign 

Chrome United States 
not available in demo 

dataset 
dfa cpm (not set) 

      
isFirstVisit totalVisits totalHits totalPageviews totalTimeOnSite productPagesViewed 

0 1 1 1 0 0 

      addedToCart 

     0 

     Bảng 3. Số lượng dữ liệu ở từng tập huấn luyện và kiểm nghiệm 

Tập dữ liệu Số lượng (dòng) 

Huấn luyện 765.707 

Kiểm nghiệm 137.946 

3.2. Thực nghiệm  

Các bước thực nghiệm: 

Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu huấn luyện 

Bước 2: Huấn luyện mô hình dựa trên tập huấn luyện 

Bước 3: Đánh giá mô hình trên tập huấn luyện 

Bước 4: Sử dụng mô hình đã được huấn luyện và dự đoán trên tập dữ liệu kiểm nghiệm  

Trong dự án này chúng tôi tiến hành huấn luyện các mô hình với cả ba thuật toán được nêu 

trên, một số thông số chính trong việc huẩn luyện khi sử dụng BigQuery ML như sau: 
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Bảng  4. Thông số huẩn luyện cho các mô hình 

Hồi quy logistic ---------- 

TRANSFORM( 

    * EXCEPT( 

    fullVisitorId, 

    isFirstVisit, 

    date)  

   , CAST (isFirstVisit AS bool) AS isFirstVisit  

) 

---------- 

MODEL_TYPE = 'LOGISTIC_REG', 

INPUT_LABEL_COLS = ['addedToCart'], 

ENABLE_GLOBAL_EXPLAIN = TRUE 

Rừng ngẫu nhiên MODEL_TYPE='RANDOM_FOREST_CLASSIFIER', 

NUM_PARALLEL_TREE = 50, 

TREE_METHOD = 'HIST',  

EARLY_STOP = FALSE, 

SUBSAMPLE = 0.85, 

INPUT_LABEL_COLS = ['addedToCart'], 

ENABLE_GLOBAL_EXPLAIN = TRUE 

 Đối với mô hình hồi quy logistic, chúng tôi thực hiện một số bước tiền xử lý dữ liệu, xử lý 

các dữ liệu lỗi và cân bằng dữ liệu trước khi huấn luyện. Các thông tin khách hàng lần đầu tiên truy 

cập, ngày truy cập cập và mã lượt truy cập vào hệ thống cũng được bỏ qua trong quá trình huấn luyện. 

 Đối với mô hình rừng ngẫu nhiên, trong tập dữ liệu huấn luyện, chúng tôi trích xuất tập con 

với tỷ lệ 85% để huấn luyện. Số lượng cây quyết định đồng thời là 50, và phương pháp xử lý là HIST. 

3.3. Đánh giá kết quả 

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng các số liệu Accuracy, Precision, Recall, và F1 Score để 

đánh giá và so sánh hiệu suất của các mô hình máy học đã huấn luyện. 

Bảng 5. Bảng các công thức các phép đo lường (Sokolova & Lapalme, 2009) 

Phép đo lường Công thức  Trọng tâm đánh giá 

Precision 𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑃
 

(2) Tỷ lệ dự đoán tích cực thực sự được thực 

hiện bởi mô hình 

Recall 𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑁
 

(3) Tỷ lệ các trường hợp Positive thực tế mà mô 

hình có thể xác định 

Accuracy   𝑇𝑃 +  𝑇𝑁

𝑇𝑃 +  𝑇𝑁 +  𝐹𝑃 +  𝐹𝑁
 

(4) Tỷ lệ tổng số dự đoán chính xác được thực 

hiện bởi mô hình 

F1 score 
2 ∗

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

(5) Đo hiệu suất của mô hình cân bằng giữa 

Precision và Recall 
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Trong đó, các chỉ số TP, FP, TN, FN trong các công thức (2), (3), (4), (5), lần lượt là : 

- TP (True Positive): tổng số trường hợp dự báo khớp Positive. 

- TN (True Negative): tổng số trường hợp dự báo khớp Negative. 

- FP (False Positive): tổng số trường hợp dự báo các quan sát thuộc nhãn Negative thành 

Positive. 

- FN (False Negative): tổng số trường hợp dự báo các quan sát thuộc nhãn Positive thành 

Negative. 

Table 6. Đánh giá kết quả của mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện 

  Precision Recall Accuracy F1 score 

 Hồi quy logistic 0.7849 0.3996 0.9604 0.5296 

 Rừng ngẫu nhiên 0.7702 0.6788 0.9708 0.7216 

 

 

(a) Hồi quy logistic 

 

(b) Rừng ngẫu nhiên 

Precision Recall 

Hình 2. Sự biến đổi của Precision và Recall dựa trên ngưỡng 

Bảng 7. Độ chính xác của các mô hình khi dự đoán trên tập kiểm nghiệm 

Phương pháp Độ chính xác (%) 

Hồi quy logistic 92.832 

Rừng ngẫu nhiên 98.718 
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Hình 3. So sánh độ chính xác dự đoán trên tập kiểm nghiệm 

Mô hình rừng ngẫu nhiên cho kết quả chính xác về dự đoán quyết định mua hàng cao hơn so 

với mô hình hồi quy logistic. Tuy nhiên thời gian và chi phí huấn luyện mô hình của rừng ngẫu 

nhiên khi sử dụng BigQuery ML.  

4. Kết luận 

Bài toán dự đoán quyết định mua hàng của khách hàng là một bài toán phổ biến và quan trọng 

trong lĩnh vực thương mại điện tử. Việc áp dụng BigQuery ML mà cụ thể là các thuật toán tích hợp 

hồi quy logistic và rừng ngẫu nhiên vào bài toán này trên dữ liệu lớn rất phù hợp. Qua dự án này, 

chúng tôi đã thực hiện việc huấn luyện và dự đoán trên tập dữ liệu lớn. Mặc dù đòi hỏi quá trình 

huấn luyện và chi phí cao hơn so với mô hình hồi quy logistic, mô hình rừng ngẫu nhiên cho kết 

quả dự đoán chính xác cao hơn. Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng một số 

mô hình mới như Auto Machine Learning (học máy tự động) vào bài toán dự đoán quyết định mua 

hàng. Kết quả của việc dự đoán quyết định mua hàng giúp doanh nghiệp tập trung hơn vào khách 

hàng mục tiêu trong quá trình marketing, các trang thương mại điện tử có thể lựa chọn cách trình 

bày phù hợp với từng đối tượng khách hàng để đạt doanh số tốt hơn. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Ali, J., Khan, R., Ahmad, N., & Maqsood, I. (2012). Random Forests and Decision Trees. 

BigQuery: Enterprise Data Warehouse | BigQuery: Cloud Data Warehouse. (2022). Google Cloud. 

https://cloud.google.com/bigquery 

Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer. 

Nguyễn Văn Tuấn. (2020). Mô hình hồi qui và khám phá khoa học. Nhà xuất bản Tổng hợp 

TP.HCM. 

Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for 

classification tasks. Information Processing & Management, 45(4), 427–437. 

https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002 

Tigani, J., & Naidu, S. (2014). Google BigQuery analytics. Wiley. 

Yiu, T. (2021, September 29). Understanding Random Forest. Medium. 

https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2 

 

Hồi quy logistic Rừng ngẫu nhiên 

Độ chính xác (%) 92.832 98.718

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Đ
ộ

 c
h

ín
h

 x
ác

 (
%

) 
 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

316 

VAI TRÒ CỦA BẠN ĐỒNG HÀNH MUA SẮM  

TRONG MUA SẮM TRỊ LIỆU TẠI CÁC TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Phạm Ngọc Trâm Anh
1
 

Tóm tắt 

Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đã thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc 

sống của con người. Cộng đồng phải bắt đầu một cuộc sống mới để thích nghi với mọi sự thay đổi 

trong thời kỳ bình thường mới không chỉ là bắt buộc mà còn là một xu hướng lối sống. Một trong 

những thói quen mới đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng là việc mua sắm trị liệu. Đây là 

việc mua sắm với mục đích cải thiện tâm trạng, thường gặp ở những người đang trong giai đoạn 

buồn bã, thất vọng, trầm cảm hoặc stress. Ngoài ra, trước xu thế thân thiện với tự nhiên, ưu tiên tính 

bền vững và lành mạnh với sức khỏe của người tiêu dùng thế giới, ngành bán lẻ cũng buộc phải 

thay đổi để hòa nhập. Đó cũng là khởi nguồn cho sự lên ngôi của những xu hướng mới ví dụ như 

mua sắm kết hợp nghỉ dưỡng hay Retail Therapy – mua sắm trị liệu. Đây là cơ hội cho các doanh 

nghiệp bán lẻ có thể tận dụng để duy trì kinh doanh và tiếp tục phát triển trong giai đoạn bình 

thường mới. Do đó, bài báo này nhằm mục đích đóng góp những hiểu biết về hành trình và trải 

nghiệm mua sắm trị liệu của khách hàng cho các chuyên gia và nhà quản lý quan tâm đến việc tạo 

ra trải nghiệm mua sắm tích cực cho khách hàng. Ngoài ra, bài báo này sẽ tổng quan các nghiên cứu 

liên quan về vai trò của bạn đồng hành trong hành trình mua sắm trị liệu. Để nâng cao tính tích cực 

trong kết quả mua sắm trị liệu của khách hàng, người quản lý bán lẻ cần hiểu rõ về cách nhóm 

khách hàng mục tiêu trải nghiệm và tương tác với những người bạn đồng hành mua sắm của họ. 

Bạn đồng hành mua sắm ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của người mua sắm trong suốt hành 

trình mua sắm, vì vậy hiểu được vai trò của bạn đồng hành đối với khách hàng là rất quan trọng đối 

với các nhà quản lý bán lẻ. Kiến thức thu được từ bài báo này hy vọng sẽ khám phá ra những cơ hội 

mới cho các trung tâm thương mại để thực hiện các chiến lược có thể mang lại lợi ích cho cả trải 

nghiệm của khách hàng và những người bạn đồng hành mua sắm của họ. 

Từ khóa: Mua sắm trị liệu, bạn đồng hành mua sắm, trung tâm thương mại 

1. LỜI MỞ ĐẦU  

Sự xuất hiện của đại dịch vi-rút corona và những thách thức của trạng thái bình thường mới 

đã tạo động lực cho xu hướng tiêu dùng để trị liệu (Irwin, 2020). Người tiêu dùng ngày nay đang 

tìm kiếm mua sắm như một cách để giảm bớt cảm giác tiêu cực và củng cố cảm xúc tích cực, điều 

này đã đặt ra những khía cạnh quan trọng cho nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng. Mua sắm trị 

liệu được định nghĩa là bất kỳ hành vi mua sắm nào được thực hiện để cải thiện tâm trạng và cảm 

xúc của một cá nhân (Rick và cộng sự, 2014; Yurchisin và cộng sự, 2008). Khái niệm mua sắm trị 

liệu được hiểu là việc mua sắm nhằm giảm cảm giác tiêu cực và nâng cao tâm trạng tích cực (Kang 

& Johnson, 2011; Lee, 2013). Mua sắm trị liệu được thực hiện khi con người không thể thỏa mãn 

được mong muốn của mình và luôn ở trạng thái tinh thần tiêu cực (Rick và cộng sự, 2014; 

Yurchisin và cộng sự, 2008). Nghiên cứu liên quan đã phát hiện ra rằng những người có lòng tự 

                                                           
1
 Thạc sĩ; Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 
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trọng thấp hơn (Fox & Farrow, 2009), tự khách quan hóa cao hơn (Hebl và cộng sự, 2004) và có 

nhiều cảm xúc trầm cảm hơn (Gillen & Markey, 2012) có xu hướng tham gia vào mua sắm trị liệu. 

Hầu hết các bài nghiên cứu về mua sắm trị liệu được thực hiện ở các quốc gia theo chủ nghĩa cá 

nhân, trong khi có rất ít bài nghiên cứu về mua sắm trị liệu ở Việt Nam, nơi có văn hóa tập thể. Mua 

sắm là một trong những tương tác xã hội thường được thực hiện với người đi cùng mua sắm, chẳng 

hạn như người thân hoặc bạn bè (Borges và cộng sự, 2010; Evans và cộng sự, 1996). Phần lớn 

những người được hỏi trả lời rằng họ thường đi mua sắm tại trung tâm thương mại với những người 

bạn đồng hành, những người có ảnh hưởng đến hành trình mua sắm (Haytko và Baker, 2004). Sự 

hiện diện của người bạn đồng hành mua sắm khuyến khích người mua sắm dành nhiều thời gian 

hơn để tham quan nhiều khu vực hơn của trung tâm mua sắm hoặc tăng số lượng/giá trị của sản 

phẩm đã mua (Retail, 2011; Sommer et al., 1992; Woodside và Sims, 1976). Hơn nữa, cảm xúc mua 

sắm và trải nghiệm mua sắm theo định hướng đa dạng được nâng cao nhờ sự tham gia của người 

đồng hành mua sắm (Matzler et al., 2005; Guido, 2006). Ngoài ra, ý định mua hàng được nâng cao 

khi người bạn đồng hành làm giảm rủi ro nhận thức (Kiecker và Hamua sắm trị liệuman, 1994), 

tăng sự tự tin của người mua hàng (Kiecker và Hamua sắm trị liệuman, 1994) và giảm mức độ lo 

lắng (Borges, Chebat và Babin, 2010) thông qua đưa ra lời khuyên (Prus, 1993; Tsai, 2003) và 

khuyến khích trao đổi xã hội (Goby, 2006). Tuy nhiên, theo Chebat et al. (2014), bạn bè hoặc người 

thân với tư cách là người đồng hành có những tác động tích cực và tiêu cực đến hành trình mua 

sắm. Sự e ngại, cảm giác cạnh tranh và so sánh xã hội là do sự hiện diện của người bạn trong hành 

trình mua sắm. Hơn nữa, sự tham gia của người đi cùng khiến người mua hàng sợ bị đánh giá và 

kiểm soát, nên họ có xu hướng hạn chế hành vi mua bốc đồng, điều này được giải thích bởi chất 

lượng mua sắm trị liệu (Gardner & Rook, 1988; Rook & Gardner, 1993). 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MUA SẮM TRỊ LIỆU (THERAPEUATIC SHOPPING) 

2.1 Các nghiên cứu liên quan đến tác động của mua sắm trị liệu 

Trị liệu được coi là một phương pháp điều trị bệnh tâm lý hoặc thể chất mà không cần can 

thiệp bằng thuốc hoặc phẫu thuật (Từ điển tiếng Anh dành cho người học nâng cao của Collins 

Cobuild). Ngoài ra, trị liệu cũng là một cách tác động vào nhận thức để thay đổi hành vi (Cameron 

và cộng sự, 1997). Trong bối cảnh bán lẻ, trị liệu được hiểu là sự tự khuyến khích của người tiêu 

dùng thông qua việc mua sắm cho chính họ (Atalay và Meloy, 2011). Người tiêu dùng trải nghiệm 

mua sắm qua năm giai đoạn chính như tìm kiếm, lựa chọn, mua hàng, sử dụng và đánh giá (Pereira 

và Rick, 2011). Nỗi buồn được xoa dịu khi người mua trải nghiệm từng giai đoạn riêng biệt mà 

không nhất thiết phải hoàn thành tất cả các giai đoạn này (Rick và cộng sự, 2014). Điều này chứng 

tỏ rằng tác động của liệu pháp bán lẻ có thể xảy ra trước và sau khi mua hàng. Do đó, liệu pháp bán 

lẻ được hiểu đơn thuần là việc người mua giảm bớt tâm trạng tiêu cực ngay cả khi chỉ đang trong 

quá trình tìm kiếm sản phẩm (Yurchisin et al., 2006). Tác động của việc mua sắm đối với việc điều 

chỉnh tâm trạng và bù đắp tâm lý đã được chứng minh trong các nghiên cứu trước đây (Atalay và 

Meloy, 2011; Rick và cộng sự, 2014; Woodruffe, 1997); tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn chưa 

đề cập đến vấn đề thực nghiệm khi bối cảnh chủ nghĩa tập thể chưa được xem xét một cách quan 

trọng. Vì vậy, báo cáo này tập trung đánh giá vai trò của liệu pháp bán lẻ trong mua sắm trong bối 

cảnh chủ nghĩa tập thể. 

2.2 Giá trị và kết quả mua sắm trị liệu 

Có bốn yếu tố để đo lường liệu pháp bán lẻ: giảm tâm trạng tiêu cực, củng cố tâm trạng tích 

cực, động cơ mua sắm trị liệu và kết quả của mua sắm trị liệu (Kang và Johnson, 2011). Giảm tâm 

trạng tiêu cực liên quan đến việc người mua mua hàng để giải tỏa tâm trạng tiêu cực (Edwards, 
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1993; Elliott, 1994; Kacen, 1994). Nói cách khác, mua sắm trị liệu có hiệu quả trong việc giảm bớt 

sự khó chịu. Luomala (2002) đã chứng minh rằng tâm trạng tiêu cực sẽ giảm đi khi người mua tham 

gia vào hành trình mua sắm quần áo; đây được coi là một chiến lược để sửa chữa tâm trạng tiêu cực. 

Mặt khác, củng cố tâm trạng tích cực liên quan đến việc người mua mua hàng để duy trì tâm trạng 

tích cực. Liên quan đến việc điều chỉnh tâm trạng, Luomala (2002) nhấn mạnh rằng những người 

cảm thấy hạnh phúc có xu hướng duy trì hoặc phát triển cảm xúc tích cực này thông qua việc mua 

sắm. Động lực mua sắm trị liệu có liên quan chặt chẽ đến những trải nghiệm tích cực tích lũy được 

trong hành trình mua sắm. Những người có tâm trạng tiêu cực thường tham gia mua sắm với mong 

muốn cải thiện cảm xúc (Faber & Christenson, 1996). Ngoài ra, những người quan tâm đến trọng 

lượng cơ thể cảm thấy hài lòng hơn với cơ thể của họ sau khi mua các sản phẩm may mặc (Lee & 

Yoo, 2021). Mua sắm trị liệu đã được mô tả là mua hàng không có kế hoạch nhằm đạt được lợi ích 

lâu dài từ việc điều chỉnh tâm trạng (Atalay và Meloy, 2011). 

Lee & Yoo (2021) đã làm rõ mối quan hệ giữa các giá trị mua sắm trị liệu (giảm tâm trạng 

tiêu cực và củng cố tâm trạng tích cực), động lực mua sắm trị liệu và kết quả. Với lý thuyết khuyến 

khích (Killeen, 1982), việc nâng cao tâm trạng tích cực và giảm thiểu tâm trạng tiêu cực có thể 

được coi là tiền đề của động cơ mua sắm trị liệu. Kacen (1994) đã điều tra rằng những người tham 

gia trải nghiệm mua sắm cảm thấy hào hứng hơn sau khi mua hàng. Hầu hết các nghiên cứu trước 

đây đã xác nhận rằng người mua tham gia vào liệu pháp bán lẻ để điều chỉnh tâm trạng và bù đắp 

các triệu chứng tâm lý (Atalay và Meloy, 2011; Rick và cộng sự, 2014; Woodruffe, 1997); Tuy 

nhiên, hiệu quả của liệu pháp bán lẻ đối với phản ứng của người tiêu dùng vẫn chưa được nghiên 

cứu đầy đủ. Đặc biệt là trong bối cảnh trạng thái chuẩn mực mới trong xã hội hậu Covid-19, một số 

nghiên cứu tập trung vào việc xem xét mối quan hệ giữa cách liệu pháp bán lẻ cải thiện tâm trạng 

của người tiêu dùng và phản ứng của người tiêu dùng đối với việc mua sắm tại cửa hàng bán lẻ sau 

khi điều chỉnh tâm trạng. Những cảm xúc mà khách hàng tích lũy trong quá trình mua sắm sẽ ảnh 

hưởng đến thái độ, phản ứng hành vi và sự hài lòng của họ đối với nhà bán lẻ (Machleit và Mantel, 

2001; Lucia-Palacios, Pérez-López và Polo-Redondo, 2016a). 

3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẠN ĐỒNG HÀNH MUA SẮM 

3.1 Các nghiên cứu liên quan đến tác động của bạn đồng hành mua sắm 

Bạn đồng hành mua sắm là người có mối quan hệ thân thiết với người mua đồng hành cùng 

họ trong quá trình mua sắm. Nhiều thuật ngữ lý thuyết khác nhau thường được sử dụng cho bạn 

đồng hành mua sắm, chẳng hạn như bạn mua sắm hoặc người cùng mua sắm (Mangleburg, Doney, 

& Bristol, 2004; Mora & González, 2016). Mọi người có xu hướng thích đi mua sắm cùng bạn đồng 

hành để bớt cô đơn. Ngoài ra, trong quá trình mua sắm, người mua cảm thấy thời gian chờ đợi ngắn 

hơn khi có người trò chuyện cùng họ. Cuộc trò chuyện này có thể hữu ích cho người mua với lời 

khuyên từ người đồng hành (Chebat, Haj-Salem, & Oliveira, 2014; Liyanage & Wijesundara, 

2020). Ảnh hưởng của bạn đồng hành mua sắm đối với việc ra quyết định mua hàng đã được chứng 

minh qua nhiều tài liệu nghiên cứu trước đây (Chebat, Haj-Salem, & Oliveira, 2014; Mangleburg, 

Doney, & Bristol, 2004; Sommer, Wynes, & Brinkley, 1992). Nâng cao trải nghiệm mua sắm và 

niềm tin của người mua có liên quan chặt chẽ đến sự hiện diện của người bạn đồng hành mua sắm; 

điều này làm tăng hứng thú mua sắm (Kim, Choi, Baron, & Russell-Bennett, 2016; Yi & Gong, 

2013). Đặc biệt, những người mua có văn hóa tập thể thích mua sắm theo nhóm và có nhiều khả 

năng tham gia vào hành vi mua hàng bốc đồng khi mua sắm với ai đó (Lee & Kacen, 2008). Hơn 

nữa, hành vi mua bốc đồng có mối liên hệ tích cực với sự hiện diện của nhóm tham khảo, tính 
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hướng ngoại và các đặc điểm xã hội (Su và Lu, 2018). Do đó, người bạn đồng hành mua sắm tác 

động đáng kể đến tâm trạng và hành vi của người mua trong suốt hành trình mua sắm. 

3.2 Bạn đồng hành mua sắm trong mua sắm trị liệu 

Các nghiên cứu trước đây không tập trung vào việc xem xét ảnh hưởng của bạn bè và gia đình 

đối với trải nghiệm mua sắm. Sử dụng đánh giá tài liệu liên quan đến trải nghiệm của khách hàng, 

Verhoef et al. (2009) phát hiện ra rằng còn thiếu nghiên cứu về vai trò của môi trường xã hội đối 

với trải nghiệm của khách hàng. Điều quan trọng đối với các nghiên cứu trong tương lai là xem xét 

cách thức khách hàng tham gia vào hành vi mua hàng trong các nhóm như bạn bè và gia đình 

(Bagozzi, 2000; Woodside và Sims, 1976). Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng sự tham gia 

đồng hành trong quá trình mua sắm khuyến khích tăng chi tiêu bán lẻ (Kiecker và Hamua sắm trị 

liệuman, 1993; Hamua sắm trị liệu và Dale, 2014; Sommer và cộng sự, 1992; Verhoef và cộng sự, 

2009). Các nghiên cứu này thực hiện phép so sánh đơn giản giữa hai tình huống là đi mua sắm một 

mình và đi mua sắm cùng bạn đồng hành, mà không tập trung vào việc phân biệt các loại bạn đồng 

hành (bạn bè, bố mẹ, vợ/chồng, con cái). Nghiên cứu khác liên quan đến lý do chi tiêu bất ngờ khi 

đi mua sắm với bạn đồng hành. Người mua chi tiêu nhiều hơn khi sự tham gia của người đồng hành 

làm giảm rủi ro nhận thấy (Granbois, 1968) và tăng sự tự tin (Kiecker và Hamua sắm trị liệuman, 

1994) trong việc ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác động của bạn đồng hành 

mua sắm đối với trải nghiệm mua sắm cụ thể vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ. Hamua sắm trị liệu và 

Dale (2014) đã điều tra mối quan hệ tích cực giữa bạn đồng hành mua sắm và sự hài lòng của thực 

khách tại nhà hàng. Ngoài ra, Wakefield và Inman (2003) và Chebat et al. (2014) nhấn mạnh tác 

động tích cực của bạn đồng hành đến trải nghiệm mua sắm tại trung tâm thương mại. Hai nghiên 

cứu này đặc biệt được xây dựng và phát triển dựa trên nghiên cứu trước đó bằng cách phân biệt 

những người đồng hành mua sắm thành hai nhóm, bạn bè và gia đình. Điều này cho phép quan sát 

rõ ràng sự khác biệt trong tác động của từng loại đồng hành khác nhau. Kết quả của những nghiên 

cứu này đã chứng minh sự gia tăng hứng thú của người mua khi mua hàng với bạn bè tại trung tâm 

thương mại. 

Bạn đồng hành mua sắm không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm và chi tiêu mà còn 

ảnh hưởng đến độ nhạy cảm về giá. Những người mua sắm một mình có xu hướng tập trung vào các 

khía cạnh như chức năng, dịch vụ hoặc giá cả của sản phẩm, trong khi những người bạn đồng hành 

mua sắm đóng một vai trò quan trọng trong các tình huống theo chủ nghĩa khoái lạc. Borges et al. 

(2010) và Jeong và cộng sự. (2019) đã chứng minh rằng những người mua sắm một mình có mức 

độ nhạy cảm về giá cao hơn. Mặt khác, người đi cùng mua sắm đóng vai trò là người bán hàng để 

đưa ra lời khuyên cho người mua (Prus, 1993); điều này nâng cao trải nghiệm mua sắm và góp phần 

giảm độ nhạy cảm về giá (Lindsey-Mullikin và Munger, 2011). 

4. PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Để xây dựng một tổng quan tài liệu có hệ thống, bài báo áp dụng các tiêu chí đưa vào và loại 

trừ được trình bày trong Bảng 1. Hầu hết các bài báo, chẳng hạn như phần tóm tắt mở rộng, bài 

thuyết trình, bài đánh giá và bài báo không phải tiếng Anh, đã bị loại khỏi tổng quan tài liệu. Một số 

bài viết có liên quan đến mua sắm trị liệu nhưng không đề cập đến "giá trị mua sắm trị liệu/kết quả 

mua sắm trị liệu/ý định mua sắm trị liệu" trong tiêu đề, từ khóa hoặc tóm tắt nội dung. Tác giả 

không đưa các bài viết này vào hệ thống tổng quan tài liệu vì chúng nằm ngoài phạm vi của vấn đề 

nghiên cứu. Tác giả trình bày tổng quan quá trình sàng lọc và quá trình lựa chọn tài liệu liên quan 

trong Bảng 1. 
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Bảng 1: Tiêu chí bao gồm và loại trừ được sử dụng trong lựa chọn tài liệu. 

Tiêu chí Quyết định 

 Các từ khóa đã xác định được đề cập trong phần thân bài hoặc ít nhất 

là trong tiêu đề, từ khóa hoặc phần tóm tắt của bài báo. 

 Các bài báo đã xuất bản được bình duyệt bởi một tạp chí khoa học. 

 Các bài báo được viết bằng tiếng Anh. 

 Các bài báo áp dụng phương pháp định tính, định lượng hoặc hỗn 

hợp. 

 Các bài báo xác định mô hình nghiên cứu hoặc khung khái niệm. 

 Giấy tờ có nội dung trùng lặp. 

 Các bài báo không thể truy cập toàn văn. 

 Các bài báo không phải là nghiên cứu và đánh giá chính. 

 Bài báo có năm xuất bản trước 2015 

Bao gồm 

Bao gồm 

Bao gồm 

Bao gồm 

Bao gồm 

Loại trừ 

Loại trừ 

Loại trừ 

Loại trừ 

Đầu tiên, tác giả thực hành tìm kiếm tự động trên các cơ sở dữ liệu điện tử như Emerald, 

SpringerLink, Science Direct và ProQuest với danh mục các từ khóa và cụm từ liên quan (liệu pháp 

bán lẻ, giá trị mua sắm trị liệu, kết quả mua sắm trị liệu, giá trị của mua sắm trị liệu, kết quả của 

mua sắm trị liệu , giá trị của liệu pháp bán lẻ, kết quả của liệu pháp bán lẻ ). Tổng số bài có đề cập 

đến các từ khóa liên quan trong tiêu đề hoặc tóm tắt là 126 bài. Sau khi loại trừ các bài không phải 

là nghiên cứu và tổng quan chính, các bài không phải tiếng Anh và các bài không phải toàn văn có 

thể truy cập, số lượng bài được giữ lại giảm xuống còn 70. Trong quá trình đọc nội dung chính, các 

bài có nội dung trùng lặp và thiếu định tính, định lượng. hoặc phương pháp hỗn hợp được loại bỏ. 

Tổng số bài báo được giữ lại là 30. Cuối cùng, 20 bài báo đáp ứng các tiêu chí đưa vào trong Bảng 

1 đã được sử dụng để phân tích tài liệu. Tập cuối cùng của các bài báo liên quan đã được tải xuống 

để phân loại dữ liệu để có được kết quả nghiên cứu và kết luận. Quy trình khai thác thông tin, dữ 

liệu gồm 2 bước: xác định và trích xuất thông tin/dữ liệu liên quan trong các bài báo được chọn. 

Thông tin trong các bài báo đã chọn được trích xuất bằng các tiêu chí đã xác định. Các thông tin 

chung của bài báo được xác định như năm xuất bản, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

(không gian và thời gian), kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, thông tin liên quan từ các bài báo này đã 

được tổng hợp thành bảng tính Excel để chuẩn bị cho các phân tích tiếp theo. 

5. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 

5.1 Lý thuyết bối cảnh xã hội 

Ảnh hưởng của xã hội đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng đã được nghiên cứu rộng 

rãi và trong một thời gian dài (Dahl, 2013). Sự hiện diện xã hội khuyến khích người trả lời có ý 

định và hành vi được thực hiện theo cách mong muốn về mặt xã hội (Puntoni và Tavassoli, 2007). 

Mặt khác, tác động xã hội có thể giảm đối với những người mua đã quen thuộc với sản phẩm (Dahl 

và cộng sự, 2001). Nghiên cứu về tác động xã hội được phát triển thêm bằng cách đánh giá ảnh 

hưởng của các yếu tố nhóm đối với các lựa chọn cá nhân. Quester và Steyer (2010) đã điều tra rằng 

ý kiến nhóm có tác động đến sự lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng. Báo cáo này tập trung vào 

ảnh hưởng của những người bạn đồng hành mua sắm chứ không phải sự hiện diện không tương tác 

của những người mua sắm khác. Ngoài ra, báo cáo này không tập trung vào một sản phẩm cụ thể 

được mua hoặc mua cho. Do đó, sự khác biệt giữa mua sắm cho bản thân và mua sắm cho người 

khác (Gillison và Reynolds, 2016) không liên quan đến nghiên cứu của báo cáo này. Hành vi mua 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

321 

sắm được thực hiện trong trung tâm thương mại có xu hướng gắn liền với chủ nghĩa khoái lạc và sự 

tiện lợi. Ngoài ra, đồng tạo khách hàng ngang hàng đã được xem xét trong các nghiên cứu bổ sung. 

Điều cần thiết là phải xem xét động cơ tiêu dùng của những người trợ giúp. Lòng vị tha và nâng cao 

cảm xúc là động lực cốt lõi của hành vi giúp đỡ (Oyedele và Simpson, 2011). Rosenbaum và 

Massiah (2007) đã chỉ ra rằng khách hàng giúp đỡ lẫn nhau thường diễn ra trong bối cảnh có đi có 

lại. Cụ thể hơn, trong bối cảnh gia đình và bạn bè, hai nghiên cứu trên đã xác định và thể chế hóa 

động cơ; đây cũng chính là hướng nghiên cứu của báo cáo. Tương tác xã hội giữa người mua và bạn 

đồng hành mua sắm của họ được nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực trung tâm mua sắm. Môi 

trường đa giác quan của trung tâm mua sắm bao gồm nhiều yếu tố phức tạp như bầu không khí và 

dòng chảy có thể tạo ra sự phấn khích và thách thức trong trải nghiệm mua sắm. Về khía cạnh 

hưởng thụ, sự hiện diện của những người bạn đồng hành có thể giúp người mua có nhiều cảm xúc 

hơn và phản ứng tích cực hơn với các kích thích từ môi trường trung tâm thương mại (Chebat et al., 

2014). Đối với những thách thức, sự đồng hành có thể làm giảm căng thẳng của người mua khi các 

tác nhân kích thích bị quá tải (Lucia-Palacios và cộng sự, 2018). Tác động xã hội được nghiên cứu 

trong các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hành vi. Mối quan tâm đến bạn đồng hành mua sắm ngày 

càng tăng. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào việc so sánh suy nghĩ và kết quả 

hành vi của những người mua sắm một mình và những người mua sắm khác. Rất ít nghiên cứu được 

dành cho việc tìm kiếm kết quả trị liệu tâm lý về tác động của người bạn đồng hành mua sắm đối 

với người mua sắm. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể bổ sung cho sự hiểu biết sâu sắc 

hơn về vai trò của ảnh hưởng xã hội đối với người tiêu dùng trị liệu. 

5.2 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 

TRA là một mô hình được áp dụng rộng rãi trong các nghiên cứu tâm lý xã hội. Trong TRA, ý 

định hành vi (BI) trực tiếp dẫn đến kết quả hành vi (BC) được xác định bằng thái độ đối với hành vi 

(ATB) và chuẩn chủ quan (SN). Để tiếp tục đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, điều quan 

trọng là phải xem xét niềm tin cá nhân và môi trường xã hội (Ajzen và Fishbein, 1980). Như vậy, 

niềm tin được coi là nền tảng của thái độ cũng góp phần hình thành ý định và hành vi. Thái độ đề 

cập đến một nhận thức tích cực hoặc tiêu cực về một hành vi. Chuẩn mực chủ quan đề cập đến nhận 

thức của một người rằng hành vi của họ nên hoặc không nên được thực hiện theo ý kiến của những 

người quan trọng khác của họ. Sheppard và cộng sự (1988) đã thực hiện phân tích tổng hợp để làm 

rõ ứng dụng phổ biến của TRA trong việc kiểm tra động cơ thúc đẩy hành vi tự nguyện của một cá 

nhân (Ajzen và Fishbein, 1980; Fishbein và Ajzen, 1975; Ajzen, 1991). Trong khung lý thuyết 

TRA, nguyên nhân gốc rễ của hành vi hợp lý bắt nguồn từ ý định từ lâu. Trước khi dẫn đến thực 

hiện một hành động, cá nhân hình thành ý định hành vi dưới sự tác động của các yếu tố bên trong 

như nhận thức cá nhân và các yếu tố bên ngoài như ảnh hưởng xã hội. Hơn nữa, hành vi thực sự 

được thực hiện mạnh mẽ hơn nếu ý định thuận lợi hơn (Ajzen và Fishbein, 1980); điều này đã được 

khẳng định chắc chắn hơn trong nhiều nghiên cứu liên quan trước đây trong nhiều lĩnh vực như 

quảng cáo trực tuyến (Lee và cộng sự, 2013) hay thương mại xã hội (Yeon và cộng sự, 2019). Vì 

vậy, trong báo cáo này, TRA kỳ vọng sẽ giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trị 

liệu của người tiêu dùng. 

Hầu hết các nghiên cứu trước đây về liệu pháp bán lẻ là về khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, 

nhưng có một nghiên cứu nhỏ đã khám phá cách nó ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng. 

Đặc biệt, trong bối cảnh ngoại tuyến, một nghiên cứu nhỏ đã tập trung vào cách thái độ đối với liệu 

pháp bán lẻ cải thiện ý định mua sắm trị liệu và cách người tiêu dùng có kết quả mua sắm trị liệu 

khác nhau khi sự hiện diện của người bạn đồng hành mua sắm điều tiết mối liên hệ giữa ý định và 
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kết quả. Các nghiên cứu trong tương lai có thễ sử dụng mô hình TRA để điều tra tác động của các 

giá trị liệu pháp bán lẻ được cảm nhận đối với kết quả mua sắm trị liệu thông qua thái độ của người 

tiêu dùng đối với mua sắm trị liệu tại trung tâm thương mại. Người tiêu dùng cảm nhận các giá trị 

tâm lý của liệu pháp bán lẻ, sau đó hình thành thái độ của họ đối với việc mua sắm trị liệu tại trung 

tâm thương mại và dẫn đến kết quả mua sắm trị liệu. 

6. KẾT LUẬN  

Bài báo này xem xét các nghiên cứu trước đây có liên quan nhằm cung cấp khung lý thuyết cơ 

bản và hiểu biết sâu sắc về vai trò của người bạn đồng hành mua sắm trong hành trình mua sắm trị 

liệu. Hầu hết các nghiên cứu trước đây về liệu pháp bán lẻ là về khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, 

nhưng một số nghiên cứu đã khám phá cách nó ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng. Đặc 

biệt, trong bối cảnh liệu pháp bán lẻ, một nghiên cứu nhỏ đã tập trung vào cách thái độ đối với liệu 

pháp bán lẻ cải thiện ý định mua sắm trị liệu và cách người tiêu dùng có những kết quả mua sắm trị 

liệu khác nhau khi sự hiện diện của người bạn đồng hành mua sắm tác động lên mối liên hệ giữa ý 

định và kết quả. Đại dịch Covid-19 đã tàn phá sự phát triển ổn định của các nhà bán lẻ và gây ảnh 

hưởng lớn đến tâm lý của con người. Các nhà bán lẻ cần thực hiện các chiến lược kết hợp giữa hành 

trình mua sắm và việc trị liệu để đón đầu xu hướng mua sắm trị liệu của khách hàng trong bối cảnh 

bình thường mới hiện nay. 

Ngoài ra, để nâng cao tính tích cực trong kết quả mua sắm trị liệu của khách hàng, người quản 

lý bán lẻ cần hiểu rõ về cách nhóm khách hàng mục tiêu trải nghiệm và tương tác với những người 

bạn đồng hành mua sắm của họ. Bạn đồng hành mua sắm ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của 

người mua sắm trong suốt hành trình mua sắm, vì vậy hiểu được vai trò của bạn đồng hành đối với 

khách hàng là rất quan trọng đối với các nhà quản lý bán lẻ. Kiến thức thu được từ bài báo này hy 

vọng sẽ khám phá ra những cơ hội mới cho các trung tâm thương mại để thực hiện các chiến lược 

có thể mang lại lợi ích cho cả trải nghiệm của khách hàng và những người bạn đồng hành mua sắm 

của họ. 
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VIRAL MARKETING – XU HƯỚNG TIẾP THỊ  

TRONG KỶ NGUYÊN CỦA DI ĐỘNG 

Nguyễn Phúc Quỳnh Như
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Tóm tắt: 

Đi cùng với sự bùng nổ công nghệ là những tiến bộ của xã hội về mặt quảng cáo, truyền 

thông. Khái niệm Viral Marketing dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây bởi những hiệu 

quả tiếp thị không ngờ mà nó mang đến và được ví là “trợ thủ đắc lực” được các nhà tiếp thị ưa 

chuộng và ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Bài viết thông qua việc khái quát hoá những tiềm năng, 

rủi ro khi ứng dụng chiến lược tiếp thị này để làm cơ sở nêu bật tầm quan trọng cũng như bức tranh 

tổng quát về thực trạng ứng dụng Viral Marketing trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam định hình hướng đi phù 

hợp để đưa thương hiệu của mình đến gần hơn với khách hàng. 

Từ khóa: Tiếp thị lan truyền, công nghệ kỹ thuật số, xu hướng tiếp thị, truyền thông trực 

tuyến. 

Đặt vấn đề 

Vai trò then chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 khiến cho cục diện kinh tế trở nên 

sống động hơn bao giờ hết. Các quốc gia tận dụng tối đa sự phát triển của công nghệ số, không 

ngừng đổi mới các phương cách tiếp thị mới cũng như gia tăng các chiến lược cạnh tranh. Trong đó, 

Viral Marketing đã và đang trở thành xu thế tiếp thị hiện đại bởi sức lan tỏa truyền thông khủng 

khiếp mà không tốn quá nhiều chi phí của nó. Ngày càng có nhiều người dễ dàng nổi tiếng chỉ sau 

một đêm khi vô tình đăng lên mạng xã hội (MXH) một đoạn video thú vị hay một thương hiệu được 

nhắc đến liên tục và đem về doanh thu gấp 10 lần chỉ bằng một TVC độc lạ khiến người xem tò mò. 

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp (DN) nào cũng thành công khi khi áp dụng Viral Marketing vì 

hình thức này có thể đem lại rủi ro theo cấp số nhân khi các nhà tiếp thị tiếp cận đối tượng tiềm 

năng sai cách. Song, đây vẫn là loại hình tiếp thị triển vọng và có khả năng tồn tại bền vững trong 

tương lai.  

Vì vậy, thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết với mục tiêu khái quát hoá về 

Viral marketing cũng như thực trạng ứng dụng phương thức này trên thế giới và tại Việt Nam để từ 

đó có cơ sở đưa ra một số kiến nghị giúp các DN Việt Nam có định hướng đúng đắn hơn trong khâu 

thiết lập, triển khai để có thể tối ưu hoá hiệu quả của hình thức Marketing này. 

1. Cơ sở lý luận về Viral Marketing 

1.1 Khái niệm “Viral Marketing” 

Theo Jeffrey F.Rayport trong nghiên cứu “The virus of marketing” (1996), Viral Marketing 

hay còn được gọi là tiếp thị lan truyền là kỹ thuật marketing giúp thông điệp được truyền tải đến 

người nhận thông qua lan truyền giống như sự lây nhiễm của những con virus. Nói một cách cụ thể, 

các thông điệp marketing được lan truyền từ người này sang người khác một cách bị động với tốc 

                                                           
1
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độ nhanh chóng vì tính thú vị, độc đáo, mới lạ của thông điệp marketing khiến cho những người đã 

xem nó không thể không chia sẻ cho người khác, hay nói cách khác là làm cho người khác bị lây 

nhiễm. Và cũng giống như hoạt động của các virus, tốc độ lan truyền của thông điệp marketing 

thông qua phương thức này sẽ chậm trong thời gian đầu, sau đó tăng dần và trở nên bùng nổ ở 

những giai đoạn tiếp theo. 

Theo Lương Hạnh (2016) thì Viral Marketing, hay marketing lan truyền mô tả các chiến lược 

truyền thông khuyến khích một cá nhân nào đó chia sẻ và lan tỏa tiếp các thông điệp marketing đến 

với những người khác, tạo ra tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân thông qua các kênh marketing 

nhằm đạt được mục tiêu nào đó về thương hiệu hoặc bán hàng. Một cách trực tiếp, các hình thức 

viral marketing còn được nhắc đến với những cái tên như “word-of-mouth” - truyền miệng, tạo 

tiếng vang, đòn bẩy truyền thông, mạng lưới tiếp thị,… 

1.2 Một số loại hình Viral Marketing phổ biến 

Một số loại hình Viral marketing đang được áp dụng phổ biến có thể kể đến, như: 

 Pass Along là loại hình lan truyền thông tin một cách nhanh chóng từ người này sang người 

khác thông qua các cuộc trò chuyện, chia sẻ hay thảo luận với hội nhóm. 

 Undercover là loại hình lan truyền những thông tin đang “hot” nhất ở thời điểm hiện tại một 

cách nhanh chóng, ngoài ra còn có thể hiểu đây là hình thức lan truyền theo hướng bắt “trend” (xu 

hướng mới nhất). 

 Incentive là loại hình lan truyền thông tin bằng cách sử dụng các phần thưởng, quà tặng hay 

khuyến mại từ doanh nghiệp để có thể thúc đẩy, kích thích để mọi người tự nguyện chia sẻ, lan tỏa 

thông điệp Viral Marketing đến những người khác. 

 Edgy Gossip là loại hình lan truyền thông tin bằng cách tạo ra những cuộc tranh luận với các 

ý kiến trái chiều nhằm tạo nên làn sóng dữ dội và thu hút được sự quan tâm, chú ý của khách hàng 

đến sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. 

1.3 Ưu điểm và nhược điểm của Viral Marketing 

Phương thức này đang được áp dụng một cách nhanh chóng và phổ biến bởi giới marketing 

không chỉ tại Việt Nam mà còn khắp thế giới trong những năm gần đây do những ưu điểm mà nó 

mang lại. Một số ưu điểm có thể kể đến như:  

● Sức lan tỏa mạnh mẽ, độ phủ sóng cao 

Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0, Internet chính là cầu nối hỗ trợ các 

chiến dịch Viral Marketing có thể lan toả một cách mạnh mẽ. Nói cách khác, các thông điệp mang 

tính viral không còn bị giới hạn trong một khu vực nhất định mà nó có thể phủ sóng trên toàn cầu 

và đây là một ưu điểm mà không một hình thức Marketing trực tuyến nào có thể sánh bằng. Đơn cử 

như chiến dịch “Real Beauty Sketches” được khởi nguồn vào năm 2013 của Dove chỉ với một video 

ngắn dài 6 phút đã phá vỡ kỷ lục với hơn 114 triệu lượt xem ngay trong tháng đầu tiên ra mắt và 

cũng là video được xem nhiều nhất trên Internet trong năm 2013. Và để lan toả thông điệp, Dove đã 

đăng tải video bằng 25 ngôn ngữ trên 33 kênh YouTube chính thống, nhằm tiếp cận và chạm tới 

người tiêu dùng tại 110 quốc gia khác nhau trên thế giới.  

● Tiết kiệm chi phí, ngân sách cho truyền thông (quảng cáo) 

Thông thường, để xây dựng một chiến dịch Marketing hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải bỏ 

ra một lượng chi phí không hề nhỏ cho việc quảng bá thông qua các kênh social, truyền hình, hay 

các hoạt động PR,…để có thể tiếp cận khách hàng. Thế nhưng, với Viral Marketing, khách hàng sẽ 
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là người giúp DN thực hiện nhiệm vụ quảng bá, lan truyền thông tin đến nhiều người hơn nữa mà 

không tốn quá nhiều chi phí. Bởi không một quảng cáo nào có thể mang lại tính thuyết phục bằng 

chính trải nghiệm của người tiêu dùng. Ví dụ điển hình cho trường hợp này có thể kể đến chuỗi nhà 

hàng nổi tiếng International House of Pancakes (IHOP) vào năm 2018 đã đột ngột thông báo sẽ đổi 

tên thành IHOB. Việc này tạo ra những luồng thảo luận lớn trên cộng đồng mạng khi khách hàng 

không ngừng thắc mắc chữ cái “B” trong IHOB đại diện cho điều gì. Ngay sau đó, chủ tịch của 

IHOP tiết lộ rằng việc đổi tên thương hiệu sẽ không diễn ra, chữ “B” là viết tắt của “burger” và đây 

chỉ là một phương thức truyền thông của thương hiệu nhằm quảng bá sản phẩm hamburger, thu hút 

sự chú ý vào thực đơn bữa tối của hãng. Dù thoạt nhìn thì đây chỉ là một ý tưởng đơn giản, nhưng 

trên thực tế chiêu trò Viral Marketing và PR này đã dẫn đến lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã 

hội và tạo ra các cuộc thảo luận trên một số hãng tin tức quốc gia, và cuối cùng đã hoàn thành mục 

tiêu thu hút sự chú ý đến hamburger và các sản phẩm cho bữa trưa và bữa tối mà không phải tốn 

những chi phí Marketing thông thường. 

● Phạm vi tiếp cận khách hàng, thị trường cực kỳ lớn.  

Viral Marketing có thể tạo ra sự bùng nổ trong khoảng thời gian khá ngắn nhưng vẫn đủ sức 

lan tỏa gíup DN thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và chính những khách hàng đó sẽ lại 

tiếp tục lan truyền tới những khách hàng khác. Từ đó, mức độ tiếp cận khách hàng của DN ngày 

càng tăng. Chiến dịch “Baby Shark” của Shopee là một ví dụ cho trường hợp này. Giai điệu “Cùng 

Shopee i i i i…” không chỉ phủ sóng ở khắp các phương tiện truyền thông tại Việt Nam mà còn ở 

các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Philipines, Singapore,… và tính đến tháng 2/2020 video này 

đã đạt trên 65 triệu lượt xem. Riêng tại thị trường Việt Nam thì chiến dịch này đã mang về cho 

Shopee những con số ấn tượng như số lượt truy cập website trung bình cao nhất cả nước trong quý 

3/2018 hay lượt truy cập website tăng lên 30% (từ vị trí số 3 lên vị trí đầu tiên). 

● Xây dựng thương hiệu, gia tăng nhận thức của khách hàng về thương hiệu 

Những thông điệp mang tính viral thường được lan truyền rộng rãi vì nhờ vào việc mọi người 

chia sẻ với nhau nên tạo nên sự lặp đi lặp lại về thông điệp rồi dần dần khiến cho người xem ghi 

nhớ về thương hiệu của DN một cách vô thức. Và hiển nhiên một sản phẩm hay dịch vụ được nhiều 

người nhắc đến sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin, sự ủng hộ của những khách hàng khác hơn. 

Vào cuối năm 2016, Điện Máy Xanh cho ra mắt video quảng cáo dài khoảng một phút bằng 

cách lặp đi lặp lại tên thương hiệu với những giai điệu bắt tai, dễ nhớ và hình ảnh những nhân vật 

màu xanh nhảy nhót vô cùng cuồng nhiệt trong TVC đã khiến cho hiệu ứng lan tỏa ngày càng mạnh 

mẽ. Có thể nói tại thời điểm đó chiến dịch này đã từng “làm mưa làm gió” một khoảng thời gian dài 

trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Theo thống kê từ Buzzmetrics, xét về tình hình thảo luận 

trên social media, video quảng cáo mang tính viral của Điện Máy Xanh đã thu hút hơn 400 nghìn 

bài viết và hơn 3,4 triệu lượt tương tác với hơn 300 nghìn người chia sẻ. TVC này cũng được xem 

là video marketing có tính thảo luận và tương tác cao nhất trên social media vào thời điểm đó. Cũng 

trong cùng thời điểm, video quảng cáo của Điện máy xanh đã lọt vào vị trí thứ 2 trong top 10 video 

có lượt xem nhiều nhất Châu Á. Điện Máy Xanh trở thành thương hiệu dẫn đầu trong danh sách các 

thương hiệu khuấy đảo mạng xã hội từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017. 

Song hành với những ưu điểm thì việc vận dụng Viral marketing như một phương thức quảng 

cáo cũng có thể mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực, có thể kể đến như:  
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● Có thể gây ra tai tiếng tiêu cực cho doanh nghiệp 

Để thấu hiểu tâm lý cũng như mong muốn của người tiêu dùng là điều không hề dễ dàng và 

đặc biệt là khi những thông tin, thông điệp mà DN muốn truyền tải không phải sẽ phù hợp với tất cả 

mọi tệp khách hàng. Đôi khi những thông điệp được truyền tải mang tính không phù hợp sẽ gây ra 

những hậu quả không thể lường trước được và khiến DN phải đối mặt với những phản đối kịch liệt 

của khách hàng. Cụ thể như trường hợp của nhãn hàng Burger King đã phải nhận những chỉ trích dữ 

dội từ những khách hàng Châu Á sau khi tung ra video quảng cáo về một loại bánh burger mới với 

cách ăn bằng đũa. Việc truyền tải và xây dựng thông điệp không mấy tinh tế trên đã khiến nhãn 

hàng bị tẩy chay ở nhiều nước Châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc bởi họ cho rằng đây là hành vi chế 

giễu văn hóa phương Đông chứ không phải là một chiến dịch hài hước, vui nhộn. 

● Khó khăn trong việc xây dựng khách hàng trung thành 

Mặc dù các chiến dịch Viral Marketing có thể mang lại một lượng lớn khách hàng cho DN 

nhưng những khách hàng “dễ đến” này cũng sẽ “dễ đi” bởi một trong những đặc tính của Viral 

Marketing là lan truyền nhanh trong một khoản thời gian ngắn, vì vậy sau khoảng thời gian đó nếu 

DN không tìm ra cách thức khác để giữ chân khách hàng thì họ sẽ rời đi. Cuối cùng, các chiến lược 

Viral Marketing cũng cần phải được thực hiện đúng thời điểm để có thể tối ưu hoá những lợi ích mà 

nó có thể mang lại cho DN.  

1.4 Cách thức tiếp cận khách hàng của Viral Marketing 

Tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ khiến Internet hay MXH được xem là một mảnh 

đất màu mỡ đầy tiềm năng để thực hiện các chiến dịch Viral Marketing. Vì vậy, việc các DN cần 

làm đó là sáng tạo ra những ý tưởng mới mang tính độc đáo, những nội dung mang tính lan toả để 

có thể truyền tải các thông điệp đó lên các trang MXH và từ đó tiếp cận với các khách hàng mục 

tiêu. Các thông điệp được lan truyền có thể có ở bất kỳ hình thức nào chẳng hạn như video clip hay 

nội dung (content) có mang tính viral. Tuy nhiên, cũng tuỳ vào các tệp khách hàng mà sản 

phẩm/dịch vụ của DN đang nhắm tới, họ sẽ lựa chọn các MXH phù hợp để thực hiện các chiến dịch 

Viral Marketing sao cho hiệu quả nhất. Khi các nội dung và thông điệp đã sẵn sàng để truyền tải thì 

DN sẽ bắt đầu tung ra trên các MXH đã được lựa chọn để tương tác với khách hàng sau đó họ chỉ 

việc chờ đợi sự lan truyền thông tin về sản phẩm/dịch vụ đến với khách hàng.  

1.5 Viral Marketing vs. Marketing truyền thống 

Một số điểm khác biệt lớn giữa phương thức Viral marketing với marketing truyền thống 

được tổng hợp và đề cập trong bảng 1.  
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Bảng 1. So sánh giữa Viral Marketing và Marketing truyền thống 

Tiêu chí Viral Marketing Marketing truyền thống 

Nguồn phát 

tán thông tin 

Khách hàng là người nhận được thông tin từ 

nhiều phía khác nhau (DN, bạn bè, người 

thân, hay người từng thấy thông tin…) và 

tiếp tục lan truyền, chia sẻ thông tin đó đến 

những người khác một cách tự nguyện. 

Thông tin thường được truyền 

tải trực tiếp từ DN đến khách 

hàng. 

Quá trình 

truyền thông 

tin 

Thông tin được truyền tải đến một số lượng 

người nhất định, họ là các khách hàng tiềm 

năng nhất. Sau đó họ sẽ lại tiếp tục chia sẻ 

thông tin đến những người khác, và cứ thế 

thông tin tiếp tục lan truyền đến người khác 

nữa. 

Các DN sử dụng các phương 

tiện truyền thông, quảng cáo để 

truyền tải thông tin đến một 

lượng lớn khách hàng. 

Tính tương 

tác 

Tính tương tác cao (do thông tin được lan 

truyền từ nhiều phía và có sự tương tác giữa 

các khách hàng với nhau và với DN). 

Tính tương tác thấp (do thông 

tin được truyền đi từ một hướng 

và không có sự tương tác giữa 

khách hàng với DN hay giữa các 

khách hàng với nhau). 

Khả năng 

kiểm soát 

Khó kiểm soát quy mô (vì mức độ lan truyền 

thông tin còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố và 

DN sẽ không thể xác định được mức độ lan 

truyền mạnh hay yếu). 

Dễ kiểm soát quy mô (vì DN đã 

có kế hoạch truyền tải thông tin 

như thế nào, và truyền tải tới 

những đối tượng khách hàng 

nào). 

(Nguồn: nhóm tác giả tự tổng hợp) 

2. Thực trạng áp dụng Viral marketing trên thế giới và tại Việt Nam 

2.1. Thế giới  

Các phương tiện truyền thông ngày nay không chỉ là nguồn tin tức và giải trí đồ sộ mà còn là 

công cụ tối ưu sử dụng cho mục đích tiếp thị lan truyền. Hiện nay, sự gia tăng của số lượng người 

dùng MXH và  việc hành vi mua sắm của người tiêu dùng ngày càng bị ảnh hưởng bởi những lượt 

thích hay lượt follow trên các nền tảng như Instagram và TikTok đã khiến các nhà tiếp thị hiểu rõ 

và mong muốn tận dụng sức mạnh của các trang MXH hơn bao giờ hết. Số liệu thống kê từ Statista 

cho thấy, thị trường Quảng cáo trên MXH là thị trường lớn thứ hai trong tiếp thị lan truyền qua kỹ 

thuật số. Doanh thu toàn cầu ước tính đạt mốc gần 226 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và được dự kiến 

sẽ tăng lên 385 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Ở thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ vẫn là thị trường sử dụng 

phương thức quảng cáo lan truyền trên các trang MXH lớn nhất toàn cầu, tuy nhiên các nhà tiếp thị 

từ các quốc gia khác cũng đang nhảy vào con tàu “tiếp thị lan truyền qua MXH”. 

Theo Statista, vào năm 2021, Facebook được bình chọn là nền tảng truyền thông xã hội hàng 

đầu để ứng dụng các phương thức tiếp thị lan truyền khi có khoảng 93% chuyên gia tiếp thị được 

khảo sát cho biết họ sử dụng trang này cho mục đích quảng cáo. Một nền tảng truyền thông xã hội 
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khác đã trở thành một điểm đến mới cho các chiến dịch tiếp thị lan truyền sinh lợi là Instagram. Cụ 

thể, năm 2021, có 1,21 tỷ người dùng Instagram hoạt động hàng tháng, chiếm hơn 28% người dùng 

Internet trên thế giới. Instagram cũng góp phần thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị lan truyền thông qua 

các KOLs hay KOCs. Một MXH khác không thể không nhắc đến chính là Tik Tok - một trang 

MXH đến từ Trung Quốc, khi mà tỷ lệ các DN sử dụng Tik Tok như là nền tảng để tăng cường sự 

tiếp xúc với thương hiệu và khai thác các xu hướng tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ trong những năm 

vừa qua. Có thể nói, TikTok hiện là một trong những nền tảng phát triển nhanh nhất khi các nhà 

tiếp thị luôn tìm cách kết nối với người tiêu dùng qua hình thức Viral Marketing nổi bật như short 

videos với những content sáng tạo và độc đáo. Để hiểu thêm về sức mạnh lan truyền của các nền 

tảng online, hãy nhìn cách nhà tiếp thị trên thế giới tận dụng nguồn tài nguyên đồ sộ đó để tạo ra 

các hiệu ứng truyền thông và những tác động mạnh mẽ đến cộng đồng thông qua một số các chiến 

dịch Viral Marketing kinh điển. 

2.1.1. Dove - “Real Beauty” 

Chiến dịch thế kỷ “Real Beauty - Vẻ đẹp thực sự” kéo dài xuyên xuốt 18 năm của Dove đã 

được công nhận là một trong những chiến dịch Marketing kinh điển khi truyền tải thông điệp tích 

cực về vẻ đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, thương hiệu này cũng gây ra nhiều tranh cãi và làm dấy 

lên nhiều luồng ý kiến trái chiều với những chiến lược sai lầm của mình.  

 "Real Beauty Sketches" - một ví dụ điển hình khi nhắc đến những chiến dịch Viral 

Marketing thành công nhất mọi thời đại 

Dữ liệu khảo sát của Dove cho thấy 54% phụ nữ toàn cầu luôn mặc cảm và đánh giá thấp 

ngoại hình của bản thân hơn so với nhìn nhận của người khác về họ. Nắm bắt được điều này, Dove 

quyết định khởi động chiến dịch con “Real Beauty Sketches” nhằm tiếp nối tinh thần của chiến dịch 

mẹ “True Beauty” đã được triển khai từ 2004 bằng cách tung ra một TVC dài 6 phút. Sau đó, một 

phiên bản ngắn dài hơn 3 phút cũng được phát từ tháng giữa tháng 4/2013 và đã nhanh chóng tạo 

thành một cơn sốt trong suốt nhiều ngày liền. Trong đó, những người phụ nữ tham gia được họa sĩ 

phác họa chân dung trước tiên dựa trên nhận thức của chính họ và sau đó dựa trên nhận thức của 

một người lạ. Khi những bức chân dung được đặt cạnh nhau, sự khác biệt lớn giữa 2 bản phác thảo 

ngay lập tức được ghi nhận. Kết quả cho thấy những mô tả của người lạ không chỉ hấp dẫn mà còn 

gần với diện mạo thực sự của đối tượng hơn. Điều này nhấn mạnh quan điểm của Dove rằng phụ nữ 

thường mặc cảm quá mức về ngoại hình và không nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của họ. 

Đoạn Video trên đã đạt đến mức độ lan truyền cực độ khi được tải lên 33 kênh YouTube của 

Dove bằng 25 ngôn ngữ khác nhau và được đón nhận ở hơn 110 quốc gia, mang đến cho kênh 

Youtube chính thức của Dove 15.000 người theo dõi mới chỉ sau 2 tháng. Đồng thời, video cũng đạt 

được độ thảo luận cao trên các bản tin truyền hình và diễn đàn trực tuyến. Ngoài ra, Dove và đối tác 

truyền thông cũng đã đạt được giải sáng tạo nhất trong Liên hoan quốc tế Cannes Lions và giải 

Titanium Grand Prix vào tháng 6/2013. Trường hợp này cho thấy yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất 

cho sự thành công chính là yếu tố cảm xúc, Unilever đã rất tinh tế trong việc nắm bắt “insight” và 

chạm đến trái tim của phụ nữ khi thực sự đồng cảm và khuyến khích họ trân trọng vẻ đẹp và bản thể 

riêng biệt của chính mình với thông điệp ý nghĩa “You are more beautiful than you think”. 

 Bước đi sai lầm hiếm hoi của Dove trong chiến dịch thế kỷ “Real Beauty” 

Bên cạnh những thành công vang dội trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, Dove vẫn 

không tránh khỏi những thất bại về mặt truyền thông. Cụ thể, năm 2017, Dove cho ra mắt một video 

để quảng cáo cho dòng sữa tắm. Sẽ không có gì đáng nói nếu trong video không xuất hiện hình ảnh 
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một phụ nữ da màu lột xác hoàn toàn và biến thành một cô gái da trắng sau khi sử dụng sữa tắm. 

Điều này trở thành một điểm nhấn tiêu cực xuyên suốt chiến dịch khi nhãn hàng ngay lập tức gặp 

phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ và gây ra những tranh cãi nặng nề vì cách thể hiện trên đã dễ gây 

liên tưởng đến sự phân biệt chủng tộc. Dĩ nhiên, Dove đã phải thu hồi quảng cáo trên và lên tiếng 

xin lỗi, song, điều này không khiến họ lấy lại được niềm tin của lượng khách hàng lớn họ đã đánh 

mất. Có thể thấy, video quảng cáo đó đã mắc phải những sai lầm, như: (i) thông tin về sản phẩm 

chưa thuyết phục: mục đích của quảng cáo là thông tin cho các đối tượng mục tiêu về công dụng 

làm trắng của sản phẩm, tuy nhiên sự đối lập đến lố bịch trong video được cho là thiếu tính thuyết 

phục, và khiến khách hàng thậm chí còn chẳng muốn tin dùng và (ii) hình ảnh quảng cáo không phù 

hợp: việc sử dụng hình ảnh quảng cáo nhạy cảm như trên chẳng những không thể hiện được ý đồ 

của nhà sản xuất mà còn hướng suy nghĩ của khách hàng vào một chiều hướng xấu đi rằng thương 

hiệu đang phân biệt chủng tộc. 

Điều này cho thấy rằng, việc sử dụng hình ảnh, thông điệp phù hợp để định hướng suy nghĩ 

và tâm lý của người tiêu dùng là vô cùng quan trọng trong mỗi chiến dịch Viral Marketing. Trong 

trường hợp này, Dove lại định hướng nó xấu đi khi tạo ra một quảng cáo dễ dàng gây hiểu lầm khi 

được tách ra khỏi ngữ cảnh của nó. Vì vậy, cách tốt nhất để đạt được mục tiêu Viral Marketing là 

phải thật cẩn trọng với những gì mình truyền đạt, vừa thực nghiệm, kiểm chứng sự thật, vừa tôn 

trọng người tiêu dùng. 

2.1.2 Ice bucket challenge  

“Ice Bucket Challenge” - “Thử thách nước đá ALS” được khởi xướng vào năm 2013 bởi Pete 

Frates (cựu đội trưởng đội bóng chày trường ĐH Boston và nạn nhân của căn bệnh nan y Xơ cứng 

teo cơ một bên - ALS). Thử thách được triển khai với mục đích quyên góp tiền phục vụ cho công 

cuộc nghiên cứu chữa bệnh của căn bệnh này. Luật chơi được đưa ra là những người tham gia sẽ 

quay video ghi lại cảnh tự đổ hoặc nhờ người khác đổ một xô nước đá lên đầu rồi tung lên MXH. 

Sau đó, họ tiếp trực tiếp chỉ định những cá nhân khác cùng tham gia và người bị thách thức sẽ phải 

ra quyết định thực hiện thử thách hoặc góp 100 USD cho quỹ từ thiện của Hiệp hội ALS trong vòng 

24 giờ đồng hồ. Thông điệp của thử thách là “Hãy trải nghiệm nỗi đau của căn bệnh này đi, bạn sẽ 

hiểu được và thương cảm từ đó biến lòng thương thành hành động”. Với mục đích cao cả, trào lưu 

này đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Trong đó, thành phần tham gia tích cực nhất là 

những người trẻ nhiệt huyết, thích “bắt trend” và đón đầu xu hướng. Tuy nhiên, điều gây gây bất 

ngờ nhất là sự tham gia nhiệt tình đến từ các ngôi sao lớn trên thế giới, như: Jennifer Lopez, Justin 

Timberlake, Britney Spears, Justin Bieber,... và thậm chí một số các nguyên thủ quốc gia, như: 

Barack Obama, George Bush,... cũng không ngần ngại tham gia khi nhận được thử thách. Kết quả, 

hơn 2,4 triệu video và 28 triệu người đăng tải, nhận xét hoặc thích/chia sẻ có liên quan đến thử 

thách. Tính đến cuối năm 2016, hơn 115 triệu USD đã được quyên góp cho tổ chức ALS để ủng hộ 

những bệnh nhân mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên và giúp cho 10% số bệnh nhân được tiếp 

cận với các phương pháp điều trị.  

2.2. Tại Việt Nam 

Trong báo cáo của We are Social, Việt Nam có hơn 72 triệu người dùng MXH. Trong đó, 

TikTok đạt 47,6% và đứng vị trí thứ 6 với khoảng 34,2 triệu người dùng còn Facebook nắm 91,7% 

với khoảng 65,9 triệu người dùng. Những con số biết nói này chính là bàn đạp để Viral Marketing 

dần trở thành xu hướng mới tại thị trường Việt Nam. Tuy có rất nhiều hình thức triển khai nhưng 

điều quan trọng đối với loại hình Viral marketing là làm sao để chạm đến mục đích cuối cùng, đó là 

khiến cho các đối tượng tiềm năng hành động và chấp nhận đồng hành cùng các nhà tiếp thị trong 
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công cuộc quảng bá và tiếp thị. Sau đây là một số các chiến dịch Viral Marketing nổi tiếng tại Việt 

Nam, chúng ấn tượng ở chỗ khán giả không chỉ cảm mến, dừng lại ở xem và yêu thích với những 

tương tác thông thường mà họ còn tự nguyện chia sẻ trên các nền tảng xã hội. Một trong số đó cũng 

là chiến dịch sáng tạo khởi xướng, dẫn đầu cho hàng loạt các chiến dịch Viral Marketing khác sau 

này. Nếu điểm qua loạt chiến dịch trên, ta thấy có những điểm chung, như: đều sử dụng truyền 

thông xã hội làm môi trường triển khai, nhắm vào đối tượng mục tiêu đông đảo là giới trẻ. 

2.2.1. Chiến dịch “Tôi đồng hành” - Vẽ tranh hoa hướng dương 

Đây là chiến dịch từ công ty dược Eco nhằm hưởng ứng Ngày hội Hoa hướng dương lần 11, 

vì bệnh nhi ung thư do báo Tuổi Trẻ cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hà Nội 

tổ chức. Chiến dịch bao gồm nhiều hoạt động như: Bán tranh vẽ của các bệnh nhi ung thư, hội chợ 

gây quỹ,… Đặc biệt, hoạt động nổi bật nhất là vẽ tranh hoa hướng dương để quyên góp được lan 

truyền rất mạnh mẽ trên Facebook. Chỉ cần vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương, viết thông điệp 

yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình. Gõ 

hashtag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018; tag mời thêm ba người bạn 

Facebook cùng ủng hộ. Mỗi bức ảnh hợp lệ thì công ty Eco sẽ tặng 30.000 đồng cho bệnh nhi ung 

thư. Chiến dịch đã đem lại 314.823 bài viết chia sẻ hoa hướng dương (bao gồm 6.833 bài viết hợp 

lệ và 307.990 bài chưa hợp lệ) trên mạng xã hội Facebook được “quy đổi” thành gần 5 tỷ đồng để 

trao tặng đến bệnh nhi ung thư. 

2.2.2. Chiến dịch “Vũ điệu rửa tay” trên nền nhạc Ghen Cô Vy 

Nền nhạc Ghen Cô Vy được khởi động từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Việt 

Nam vào năm 2020. Bài nhạc có sự tham gia của nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Erik. Trên nền 

nhạc đó, biên đạo Quang Đăng đã tạo nên “Vũ điệu rửa tay”. Nhờ giai điệu bắt tai, lời hát hóm hỉnh 

cùng những vũ đạo độc lạ đã giúp chiến dịch được chia sẻ một cách rộng rãi trên các nền tảng xã 

hội, đặc biệt là TikTok. Trong một thời gian ngắn chiến dịch thu hút hơn 11 tỷ lượt xem trên Tiktok 

và không chỉ phủ sóng trong nước mà còn vươn ra thế giới với sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Nam lẫn 

nghệ sĩ nước ngoài. Thậm chí từ Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, Quỹ Nhi đồng Liên 

Hiệp Quốc,... cho đến phòng thu đài BFM TV tại Pháp cũng rộn rã hưởng ứng ca khúc bằng phiên 

bản tiếng Anh. Có khoảng 300.000 video tự quay của khán giả nhảy theo các nghệ sĩ được chia sẻ 

rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. 

2.2.3. TVC Điện Máy Xanh 

Nhắc đến Điện Máy Xanh, có lẽ sẽ dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh những người nộm màu 

xanh môi vàng tưng bừng nhảy múa hay những khúc nhạc tự chế độc đáo từng phủ sóng một thời 

trong cộng đồng mạng. Mặc dù chiến dịch đã được bắt đầu cách đây hơn 6 năm nhưng ấn tượng 

mạnh mẽ mà thương hiệu để lại trong lòng công chúng là không thể bàn cãi. Điều đặc biệt trong các 

chiến dịch TVC của Điện Máy Xanh là sự mạo hiểm với nhiều yếu tố được kết hợp khéo léo đã tạo 

ra một hiệu quả truyền thông không ngờ, cụ thể: 

 Màu sắc: Sự hài hòa trong cách phối màu đóng vai trò rất quan trọng. Thế nhưng Điện Máy 

Xanh lại chọn hai tone màu phản quang “Vàng - Xanh” đối kỵ nhau làm màu chủ đạo. Có thể thấy, 

họ không những chấp nhận rủi ro mà còn muốn “chơi lớn” khi không chỉ là một mà bao phủ từ clip 

này sang clip khác bằng một màu xanh đậm gây choáng ngợp cả khung hình và một số điểm nhấn 

màu vàng. Thật bất ngờ, sự mới lạ đầy rủi ro này đã thành công để lại trong tiềm thức của công 

chúng với một ấn tượng sâu sắc - Điện Máy Xanh, màu xanh viền vàng. 

 Tạo hình quái lạ: Thay vì sử dụng các KOLs như các chiến dịch khác để quảng bá thì họ lại 
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chọn để những con người thật mặc những bộ trang phục bó sát cơ thể và hoá trang thành người 

nộm, mô phỏng lại những động thái của cả người và vật. Đây lại chính là yếu tố kéo người xem ở 

lại “hóng biến” tiếp theo cũng như thu hút sự chú ý.  

 Sự lặp lại đầy khó chịu với câu từ dí dỏm: Thay vì kể câu chuyện bình thường, thương hiệu 

lại chọn sử dụng âm nhạc với lời bài hát được viết lại cực kỳ thông minh cùng khẩu hiệu dí dỏm, dễ 

nhớ, được lặp đi lặp lại xuyên suốt quảng cáo như yếu tố call to action (kêu gọi hành động) để tạo 

điểm nhấn cho câu chuyện. Các yếu tố này đã vô thức đi vào tâm trí của người xem, khiến cho họ 

ghi nhớ 1 cách bị động, cụ thể: “Bạn muốn mua TV, đến Điện máy xanh…”, đặc biệt là với giới trẻ - 

đối tượng yêu âm nhạc, thích bắt trend và thích sự mới lạ.  

Ngay từ khi mới ra mắt, TVC của Điện Máy Xanh đã đạt hơn 400 nghìn bài viết và thảo luận, 

hơn 3.4 triệu lượt tương tác, mang về mức doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng cho DN. Tuy nhiên cũng 

cần lưu ý rằng quảng cáo lúc nào cũng mang về hai chiều dư luận, bên cạnh những phản ứng tích 

cực thì chiến dịch cũng gây tranh cãi và bức xúc cho một lượng lớn khán giả. Điều đáng ngạc nhiên 

là càng bức xúc thì người ta càng có xu hướng tìm xem các đoạn quảng cáo này nhiều hơn. Vì thế, 

không thể phủ nhận là Điện máy xanh đã rất khôn khéo đưa chiến dịch chạm đến ngưỡng cao nhất 

trong cảm xúc của người xem với loạt chi tiết lan toa3 khiến họ cảm thấy buồn cười, ngớ ngẩn và 

thậm chí là khó chịu.  

2.2.4. Haidilao áp dụng Viral Marketing vào branding 

Với mục tiêu nhất quán là lấy khách hàng làm trọng tâm, Haidilao được biết đến là thương 

hiệu “cưng chiều” khách hàng bậc nhất với các dịch vụ miễn phí trong lúc khách hàng chờ đến lượt 

ăn hay các ý tưởng marketing ấn tượng, như: công thức pha nước chấm lẩu Haidilao, nấu cháo 

Haidilao, thần chú Haidilao (“Tôi là tiểu tiên nữ”, “My Destiny”,…), dịch vụ cung cấp gấu bông 

miễn phí khi đi ăn lẩu một mình, làm móng, gấp sao giảm giá hay thậm chí là cung cấp đồ ăn vặt 

miễn phí,… Đây đều là những cách thức mà Haidilao đã khơi dậy tâm trí tò mò và mong muốn 

được tự mình trải nghiệm trong lòng khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Haidilao vẫn giữ 

được danh tiếng là “thương hiệu lẩu với chất lượng tuyệt nhất” mặc dù họ chưa bao giờ tự kể về 

mình trên truyền thông. Bằng chứng là trên các nền tảng MXH như Facebook, họ không có quá 

nhiều hình ảnh hay các bài viết nói về thương hiệu mà để thành công xâm nhập vào thị trường Việt 

Nam, Haidilao đã tập trung vào các yếu tố có thể kể đến, như: 

 Xác định chân dung khách hàng: Haidilao biết rõ nhóm khách hàng có nhu cầu lớn với sản 

phẩm của họ là ai. Cụ thể, ở Việt Nam, nhóm đối tượng có nhu cầu lớn cho ngành F&B đó là giới 

trẻ, những người có nhu cầu và mong muốn ăn ở ngoài cao hơn là những nhóm khác. 

 Thấu hiểu insight khách hàng: Với đối tượng mục tiêu là giới trẻ, Haidilao nhìn ra được hầu 

hết thực khách sẽ xem những video trải nghiệm từ các thực khách đi trước nhằm tham khảo chất 

lượng của nhà hàng trước khi tự mình trải nghiệm. Vì vậy, họ đánh mạnh vào việc quảng bá thông 

qua các KOLs. Ngoài ra, Haidilao còn nắm bắt rất tốt về sở thích của khách hàng của họ và cụ thể 

là giới trẻ hiện nay luôn yêu thích sự mới mẻ, đặc biệt là bắt trend và tạo ra trend, cái gì càng độc lạ 

sẽ càng kích thích sự hứng thú của họ. 

 Sử dụng kênh truyền thông hiệu quả: Haidilao đã tận dụng độ hot của những video “ăn liền” 

trên TikTok để đẩy mạnh chiến lược viral marketing của mình. Song, Facebook cũng được Haidilao 

khai thác triệt để vì đây chính là nền tảng phổ biến bậc nhất. Cụ thể, Haidilao đã đặt hàng những bài 

review/đánh giá trên các hội nhóm lớn như Thánh Riviu (2 triệu thành viên), Đảo Đồ Ăn (434,5 

nghìn thành viên), “Cột Sống” Gen Z (1,5 triệu thành viên),… Thậm chí Haidilao còn tạo ra những 
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hội nhóm trao đổi để khách hàng có thể dễ dàng thông tin với nhau hoặc những khách hàng tiềm 

năng có thể dễ dàng tiếp cận hơn như “Hội Những Người Thích Ăn Lẩu Haidilao”, “Hội Những 

Người Nghiện Lẩu Haidilao”,… Nhìn chung, họ đã tận dụng tối đa kênh Earned Media cho chiến 

lược Viral Marketing này và mang lại những kết quả tuyệt vời. 

 Tạo ra xu hướng chứ không chạy theo xu hướng: Haidilao thể hiện sự sáng giá của mình 

nhờ vào việc luôn chủ động sáng tạo nội dung truyền tải đến với mọi người và biến khách hàng của 

mình trở thành người lan tỏa một cách tự nguyện. Để làm được điều này, Haidilao đã khuyến khích 

nhân viên của mình sáng tạo và trao thưởng cho họ. Những ý tưởng như tặng chun buộc tóc, túi 

đựng điện thoại cho khách hàng, tạo hình trái tim với nhân viên Haidilao,… đều là do nhân viên tại 

đây nghĩ ra và dần trở nên viral trên các trang mạng xã hội. 

Tuy nhiên, việc lạm dụng Viral Marketing tiềm ẩn những nguy cơ gây phản tác dụng. Thật 

vậy,  thông qua những thước phim ngắn trên MXH, Haidilao để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 

khán giả với hình ảnh nhiệt tình, chu đáo của họ, song, điều này cũng đã vô tình khiến khách hàng 

đặt kỳ vọng cao hơn mức bình thường đối với một nhà hàng lẩu, và họ sẽ cực kì thất vọng nếu trải 

nghiệm thực tế không như những gì được kỳ vọng. Đã có rất nhiều bài bình luận, đăng tải đánh giá 

một cách tiêu cực về cách phục vụ cũng như chất lượng của nhà hàng lẩu Haidilao không như 

những gì họ đọc được trên mạng và gây nên “khủng hoảng truyền thông” cho thương hiệu. Đây 

chính là bài học cần hết sức lưu ý khi sử dụng loại hình này. 

3. Một số kiến nghị và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng Viral 

Marketing 

Nhìn chung, Viral marketing là phương thức tiếp thị phổ biến trên phạm vi toàn cầu trong 

những năm gần và được sử dụng rộng rãi thông qua đa nền tảng bởi những ưu điểm mà nó mang lại 

cho các DN. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các tiềm lực trên thì các DN cũng cần phải lưu tâm một 

số yếu tố cần thiết, cụ thể như:  

● Xác định đúng đối tượng tiếp thị và xây dựng mục tiêu rõ ràng 

Nhu cầu thực tế của đối tượng mục tiêu chính là “kim chỉ nam” dẫn dắt mọi chiến lược tiếp thị 

phát triển đúng hướng. Vì vậy, việc nắm bắt một cách chi tiết nhu cầu thị trường, insight của khách 

hàng thông qua những nghiên cứu, phân tích hay khảo sát để xác định đối tượng tiếp thị trọng tâm 

là yếu tố tiên quyết và tiền đề để xây dựng kế hoạch, mục tiêu tiếp thị một cách chỉn chu và rõ ràng. 

Về cơ bản, mục tiêu của các chiến dịch Viral Marketing là thành công truyền đạt những giá trị mà 

DN theo đuổi tới công chúng thế nên nếu không hướng đến một mục tiêu rõ ràng và nhất quán trước 

khi ra mắt, tự bản thân chiến dịch đã thất bại ngay từ điểm khởi đầu. 

● Cẩn trọng khi xây dựng content tiếp thị 

Một chiến lược Viral Marketing tốt sẽ giúp gia tăng hình ảnh và củng cố độ tin cậy của DN 

trong tiềm thức khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là một chiến lược mang khá nhiều rủi ro tiềm ẩn 

bởi phản ứng của đám đông là điều cực kỳ khó đoán. Vì thế, mỗi quyết định về câu chuyện, thông 

điệp, hình ảnh hay giai điệu mà các nhà tiếp thị muốn truyền tải đều cần được xây dựng với sự thận 

trọng cao, nhất là khi chiến dịch tiếp thị đó xoay quanh các vấn đề, sự kiện nhạy cảm và nhức nhối 

liên quan đến văn hóa hay chính trị. Ví dụ, văn hoá của mỗi khu vực sẽ có sự khác biệt nhất định và 

nhà tiếp thị không thể áp đặt văn hóa của nước mình cho chiến dịch quảng cáo được triển khai ở 

một quốc gia khác. Vì vậy, việc thấu hiểu văn hoá bản địa để tránh chạm vào các vấn đề nhạy cảm 

là sự bảo chứng cho cái nhìn thiện cảm và phản ứng tích cực của công chúng đối với chiến dịch. 

Thực tế cho thấy, một khi đi chệch khỏi đường ray này thì dù là tổ chức, cá nhân có tiếng tăm hay 
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vô danh thì cũng sẽ dễ bị quay lưng và thậm chí là tẩy chay vĩnh viễn. Vì vậy, trong quá trình triển 

khai chiến dịch, nhà tiếp thị cần chủ động quan sát, lắng nghe để nắm bắt insight của công chúng và 

linh hoạt thực hiện các thay đổi khi cần thiết. 

 Khơi gợi sự hấp dẫn từ các yếu tố cảm xúc 

Một chiến dịch Viral Marketing thành công không chỉ đến từ những ý tưởng độc đáo, khác 

biệt mà nội dung xây dựng còn phải được phát triển về chiều sâu đủ để chạm tới cảm xúc của khách 

hàng. Không nên nhồi nhét giá trị thông điệp một cách khiên cưỡng bởi một thông điệp chỉ hay và 

có ý nghĩa khi nó đánh trúng vào tâm lý của các đối tượng mục tiêu. Ngoài ra, không chỉ hạn chế ở 

mặt câu chữ, thông điệp truyền thông còn có thể được thể hiện qua những thước phim, câu chuyện, 

bài hát hay là sự kết hợp khéo léo của tất cả những yếu tố trên. Hơn nữa, có thể đa dạng chất liệu để 

truyền tải thông điệp, như: hình ảnh, video, gif,… miễn là thông điệp có ý nghĩa, đủ hay và thú vị, 

đảm bảo mang lại thông tin mà khách hàng mục tiêu cần. Cuối cùng, điều tiên quyết là thông điệp 

phải ngắn gọn, dễ hiểu và nhất quán với giá trị mà các nhà tiếp thị muốn truyền tải.  

 Tối ưu hoá sức mạnh của các phương tiện truyền thông 

Quảng bá trên các kênh truyền thông xã hội có định hướng là một trong những điều căn bản 

giúp các chiến dịch tiếp thị gây tiếng vang trong cộng đồng. Những nền tảng có tốc độ lan truyền 

như “vũ bão”, như: YouTube, Facebook, Instagram và TikTok luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Đặc 

biệt, khi nhà tiếp thị hướng đến các chiến dịch Viral marketing thông qua các đoạn video ngắn 

(Short Videos) thì họ còn cần lưu ý về thời lượng video tối đa trên các nền tảng và ưu tiên quảng bá 

trên các nền tảng cho phép tải các video ngắn hơn, như: TikTok, Instagram Story, Instagram Reels.  

Kết luận 

Có thể nói, viral marketing chính là “cứu cánh hoàn hảo” cho ngành marketing đang ngày 

một khan hiếm sự sáng tạo. Nhưng đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi, có thể giúp cho DN 

đi lên một cách nhanh chóng, dễ dàng thì ngược lại cũng có thể làm cho DN xuống dốc không 

phanh và rơi vào khủng hoảng. Vì vậy, cần hết sức thận trọng trong từng bước đi là điều bắt buộc 

để bảo toàn cho hình ảnh và giá trị của doanh nghiệp trong mắt công chúng /./ 
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XU HƯỚNG DIGITAL MARKETING MỚI – XU HƯỚNG 

VIDEO NGẮN 

Vương Thị Tuấn Oanh
1
 

Tóm tắt 

Vào năm 2017, TikTok đã được ByteDance ra mắt vào năm 2017 ở hầu hết các thị trường bên 

ngoài Trung Quốc. TikTok là ứng dụng cho phép người dùng xem và quay video ngắn, có thể chỉnh 

sửa và lồng ghép nhạc, thêm các hiệu ứng vui nhộn rồi đăng lên ứng dụng cho bạn bè, cả thế giới 

xem. Năm 2021, TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất thế giới – 656 triệu lượt tải, vượt 

xa ứng dụng về nhì là Instagram với 545 triệu lượt tải (Apptopia, 2021).  

Sự gia tăng người dùng nhanh chóng của người dùng TikTok, dẫn tới sự sụt giảm doanh thu 

cũng như người dùng của các ông lớn trong ứng dụng mạng xã hội như Youtube, Meta (với 

Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp)... Để giữ chân người dùng, các nền tảng lần lượt ra 

mắt các ứng dụng, tính năng chuyên về video ngắn với tỷ lệ khung hình 9:16 (dạng dọc) như: 

Youtube Shorts (tháng 09/2020), Instagram Reels (cuối 2019), Facebook Reels (cuối 2021) ... Xu 

hướng video ngắn đã nhanh chóng lan tỏa trên thế giới đặc biệt là đối với cộng đồng Gen Z. 

Đồng thời, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, con người trải qua các hoạt động như 

phong tỏa, giãn cách, mọi người có nhiều thời gian ở nhà. Họ kết nối với thế giới bằng thiết bị điện 

thoại hoặc máy tính thông qua các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, số lượng người dùng mạng xã hội 

gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là xem hoặc dùng ứng dụng video ngắn trên các nền tảng này. Qua 

đó, việc tiếp cận với khách hàng qua các video ngắn ngày càng quan trọng trong lĩnh vực Digital 

Marketing.  

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng lớn, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những cách 

thức mới lạ trong quảng bá thương hiệu. Theo đó làm video ngắn cho các chiến lược Digital 

Marketing của doanh nghiệp được đánh giá là phương thức đạt được chuyển đổi cao, và có kết quả 

một cách nhanh chóng nhờ nắm bắt kịp xu hướng. 

Từ khóa: Digital Marketing mới, xu hướng, video ngắn. 

1. GIỚI THIỆU 

Vào năm 2016, ByteDance lần đầu tiên ra mắt Douyin (Đẩu âm) cho thị trường Trung Quốc 

là ứng dụng hoạt động trên nền tảng cho phép người dùng xem video, đồng thời có thể quay, chỉnh 

sửa, lồng ghép nhạc, thêm hiệu ưng vui nhộn và đăng lên ứng dụng cho bạn bè và người dùng xem. 

Ứng dụng Douyin nhanh chóng được giới trẻ Trung Quốc đón nhận và đạt 100 triệu người dùng 

trong vòng 1 năm (Chinese.com.vn, 2022). Với sự thành công đó, ByteDance đã ra mắt TikTok vào 

2017 cho thị trường bên ngoài Trung Quốc. Năm 2021, TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều 

nhất – 656 triệu lượt tải, vượt xa ứng dụng về nhì là Instagram với 545 triệu lượt tải. TikTok giữ vị 

trí số 1 này trong 3 năm liên tiếp với 693 triệu lượt tải vào năm 2019 và 850 triệu lượt tải vào năm 

2020 (Apptopia, 2021). 

Sự gia tăng người dùng nhanh chóng của TikTok, dẫn tới sự sụt giảm người dùng, doanh thu, 

và tầm ảnh hưởng của các ông lớn trong ứng dụng mạng xã hội như Youtube, Meta (với Facebook, 

                                                           
1
 Thạc sĩ; Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 

0919284174; vtt.oanh@hutech.edu.vn 
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Instagram, WhatsApp, Messenger) ... Nhanh chóng để giữ chân người dùng, Youtube tung ra các 

ứng dụng chuyên về video ngắn với dạng dọc, tỷ lệ khung hình 9:16 như: Youtube Shorts - tháng 

09/2020, Meta tung ra Instagram Reels – 2019 và Facebook Reels - cuối năm 2021... 

Với sự thay đổi công nghệ để cung cấp cho người dùng trải nghiệm video dạng dọc, thời 

lượng ngắn hoặc siêu ngắn như TikTok (dưới 10 phút), Youtube Shorts (dưới 60 giây), Instagram 

và Facebook Reels (dưới 90 giây) đã cho thấy sự lên ngôi của những xu hướng mới – xu hướng 

video ngắn. Xu hướng này đã nhanh chóng lan tỏa trên thế giới, đặc biệt là đối với cộng đồng Gen 

Z. 

Đồng thời, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid- 19, đã thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc 

sống con người. Các hoạt động phong tỏa phong tỏa, giãn cách diễn ra thường xuyên, và chúng ta 

kết nối với thế giới hâu như qua thiết bị điện thoại hoặc máy tính. Vì vậy, số lượng người dùng 

mạng xã hội gia tăng một cách nhanh chóng, đặc biệt là người xem và sử dụng ứng dụng video 

ngắn trên các nền tảng này. Qua đó thấy rằng, hoạt động tiếp cận với khách hàng qua các video 

ngắn trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng quan trọng hơn trong lĩnh vực Digital Marketing. 

Nhiều doanh nghiệp đang tận dụng sức mạnh của hình thức này cho những chiến lược định vị 

thương hiệu, nhanh chóng đạt được kết nối cảm xúc của người dùng và doanh nghiệp. 

2. XU HƯỚNG DIGITAL MARKETING MỚI – XU HƯỚNG VIDEO NGẮN 

2.1 Sự hình thành xu hướng video ngắn 

2.1.1 TikTok ứng dụng tiên phong 

Trước khi đi tìm hiểu tại sao nói xu hướng video ngắn là xu hướng Digital Marketing mới, 

chúng ta cùng tìm hiểu về TikTok – một mạng xã hội tiên phong trong xu hướng này. TikTok là nền 

tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc được ra mắt vào năm 2017, dành cho các thị 

trường bên ngoài Trung Quốc bởi Trương Nhất Minh, người sáng lập của ByteDance. TikTok được 

sử dụng để tạo các video ca nhạc ngắn, hát nhép, khiêu vũ, hài kịch và tài năng từ 3 giây đến 15 

giây, và các video ngắn lặp lại từ 3 đến 60 giây. ByteDance lần đầu tiên ra mắt Douyin (đẩu âm) 

cho thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm 2016, và sau đó, phát triển TikTok cho thị trường bên 

ngoài Trung Quốc đại lục.  

Trong khi nhiều người vẫn nghĩ TikTok là nền tảng chỉ dành cho Gen Z với thử thách khiêu 

vũ, thì TikTok đã phát triển đa dạng nội dung và phát triển cộng đồng. Kết hợp ra mắt tính năng 

mua sắm trong ứng dụng TikTok vào năm 2021, càng làm TikTok trở nên cần thiết với các thương 

hiệu muốn kết nối trực tiếp với khách hàng. Năm 2021, TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều 

nhất – 656 triệu lượt tải, vượt xa ứng dụng về nhì là Instagram với 545 triệu lượt tải. TikTok giữ vị 

trí số 1 này trong 3 năm liên tiếp với 693 triệu lượt tải vào năm 2019 và 850 triệu lượt tải vào năm 

2020 (Apptopia, 2021). 

TikTok đạt 3 tỷ lượt tải xuống vào tháng 7 năm 2021(MacRumors, 2021),  đây là ứng dụng 

duy nhất không phải của Facebook đạt con số ấn tượng này. Kể từ tháng 1 năm 2014, các ứng dụng 

duy nhất khác làm như vậy là Facebook, Messenger, Instagram và WhatsApp. TikTok có thêm 8 

người dùng mới trên mỗi giây và 650.000 người dùng mới tham gia hàng ngày (Hootsuite, 2022).  

Vào tháng 09/2021, ByteDance thông báo TikTok đạt mốc 1 tỷ người dùng. So với Facebook 

và YouTube, cả hai đều mất 8 năm để đạt được 1 tỷ người dùng, thì TikTok đã đạt được điều đó chỉ 

sau 5 năm. Hơn nữa, TikTok dự kiến sẽ đạt 1,5 tỷ người dùng vào cuối năm 2022. Mặc dù gây ra 

những quan điểm trái chiều, nhưng không thể phủ nhận TikTok đang gia tăng một cách chóng mặt, 

và là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho các ông lớn như Meta, Youtube... 
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2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công của TiTok 

Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng TikTok đã đạt những con số ấn tượng, những con số là niềm mơ 

ước cho bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào. Tại sao TikTok lại đạt được những con số trong mơ 

như vậy? Những lý do nào dẫn tới sự thành công của TikTok? 

Theo người nghiên cứu, có một số lý do dẫn tới sự thành công của TikTok như sau: 

- Đúng người, đúng thói quen 

Mô tả ngắn TikTok chỉ qua 3 từ đó là: Ngắn-Nhanh-Cuốn (lôi cuốn). TikTok tao nên sự gây 

nghiện cho người dùng khi đánh đúng điểm yếu: lười biếng tiếp nhận bằng cách đọc mà chỉ thích 

xem. Đồng thời, thời gian chú ý của thế hệ Gen Z cũng đã giảm xuống, chỉ còn kéo dài từ 5-6 giây 

(POST365, 2021) – đây cũng là đặc điểm chung của đại bộ phận người sử dụng điện thoại thông 

minh. Thời gian của video trong Tiktok được thiết kế ngắn 15 giây là bước đi khôn ngoan, giải 

quyết được tình trạng “cả thèm chóng chán” của người xem video giải trí.  

Đặc biệt, TikTok đánh vào người dùng thế hệ Gen Z, là đối tượng vừa rành về công nghệ, dễ 

dàng bắt kip Trend (xu hướng) và lan tỏa giúp TikTok gây được tiếng vang trong thời gian rất ngắn. 

Việc một người bình thường có video triệu lượt xem rất dễ dàng trên TikTok, điều khó đạt được với 

nền tảng khác như Youtube hay Faceboook. 

- Chiến lược đúng đắn, ứng dụng nhiều công nghệ mới 

Nói đến thành công của TikTok thì phải kể đến tích hợp nhiều hiệu ứng đặc biệt, âm nhạc và 

sticker bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), tạo nên sự sống động cho video khi sử dụng thuật toán 

nhận diện chuyển động của cơ thể. Tất cả người dùng dễ dàng tự tạo video riêng thuộc mọi thể loại: 

khiêu vũ, nhảy tự do, trình diễn… TikToker (người dùng TikTok) tự do tưởng tượng, thể hiện bản 

thân thông qua video để chia sẻ với bạn bè và cả thế giới. Chính điều này cho TikToker dễ dàng tiếp 

cận, khám phá những nội dung sáng tạo xung quanh mình thay vì bó hẹp chỉ bạn bè xem được nội 

dung như trên Facebook, Instagram. 

- Cộng sinh trên các nền tảng lớn như Facebook, Youtube, Weibo 

Tuyệt chiêu “Growth hacking” mà các Start-up thường sử dụng khác là chiến lược “cộng 

sinh”. Ngày xưa, Youtube từng rất thành công khi thay đổi tính năng để dễ dàng chia sẻ, phát trực 

tiếp video trên mạng xã hội Myspace, thì TikTok cũng sử dụng chiêu này để lan truyền trên các ông 

lớn mạng xã hội như Faceook, Youtube, Weibo... 

Các video thời lượng ngắn của TikTok vừa được người dùng lan truyền tự nhiên trên mạng xã 

hội khác, vừa được TikTok còn chủ động đặt hàng bằng quảng cáo ngắn, phát đi phát lại video của 

mình trên Youtube, Facebook, Weibo... Rõ ràng đây là chiến lược “đánh thẳng vào lòng địch” khôn 

ngoan của TikTok. 

- Muốn thành công, phải biết giúp người dùng phát triển 

TikTok rất thông minh khi có chính sách đãi ngộ đối với những “ngôi sao” của mình 

(influencers – người có sức ảnh hưởng lớn) như đối với chính các nhân viên của họ. TikTok thường 

chủ động quảng bá hình ảnh các influencers bằng những biện pháp hỗ trợ tăng lượng truy cập 

(traffic) dành cho họ. TikTok hiểu rằng, những người dùng đầu tiên sẽ quyết định toàn bộ hướng đi 

của ứng dụng.Vì vậy, từ những ngày đầu, đội ngũ của TikTok đã tìm đến nhiều trường nghệ thuật,  

âm nhạc tại Trung Quốc để tuyển dụng những nghệ sĩ trẻ, có vẻ ngoài ưa nhìn, với mong muốn họ 

sẽ tạo ra những video chất lượng trên ứng dụng. Đồng thời, TikTok cũng giúp họ tăng số lượng 

người theo dõi. Với quan hệ đối tác Win – Win, người dùng càng lúc càng yêu mến, gắn bó với 

TikTok hơn. 
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- Trao cơ hội sáng tạo cho người bình thường nhất 

Các video gây “bão” trên TikTok thường không phải là từ những người nổi tiếng. Phần lớn 

các video này là do những người dùng bình thường tạo ra, chứa nội dung sáng tạo, ấn tượng, khiến 

người xem cảm thấy thích thú và lại càng đam mê sáng tạo. 

- Cá nhân hóa là yếu tố then chốt 

Tiktok có đội ngũ kỹ sư cao cấp, chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) được hướng dẫn bởi 

các cựu nhân viên Microsoft Research Asia. TikTok đã tạo ra những thuật toán xác định chính xác 

nội dung quan tâm, gây ấn tượng với từng người dùng, dựa trên các nghiên cứu về hành vi của 

chính họ. Với Instagram, người dùng chỉ xem được nội dung bởi người mình theo dõi. Với TikTok, 

ứng dụng đề xuất video ngẫu nhiên với nội dung người dùng quan tâm. Do đó, người dùng TikTok 

luôn tìm thấy nội dung mới và phù hợp với sở thích, thói quen của mình. 

2.2 Sự thay đổi và thích nghi của các ông lớn Youtube, Meta (Facebook, Instagram) 

2.2.1 Youtube với ứng dụng Youtube Shorts 

Vậy Youtube, ứng dụng được gọi bằng những cái tên mĩ miều như “Ông hoàng thống trị 

video toàn cầu” hay “Đế chế Youtube” có đứng ngoài cuộc hay bàng quan với sự gia tăng chóng 

mặt của TikTok hay không? Lần đầu tiên, một sự kiện chưa có tiền lệ đã xảy ra, TikTok đã vượt 

mặt YouTube để trở thành ứng dụng có doanh thu cao nhất trên toàn cầu (không tính mảng trò chơi) 

khi đem về 78 triệu USD chỉ trong tháng 4/2020 (Sensor Tower, 2020).  

YouTube được coi là “ngôi nhà” cung cấp nội dung video dài, chất lượng cao cho người 

dùng. Lần này, với sự soán ngôi của TikTok, Youtube đã nhận ra sự đe dọa của các đối thủ với vị trí 

độc tôn của mình. Thêm vào đó, Meta ra mắt tính năng Instagram Reels (cuối năm 2019) – tính 

năng video ngắn trên nền tảng mạng xã hội Instagram làm bùng nổ lượng người dùng, đã làm cho 

Youtube không thể nào đứng ngoài cuộc chơi. Để tránh mất thị phần, YouTube đã rất nhanh tham 

gia vào xu hướng video ngắn. Vào ngày 14/09/2020, YouTube Shorts ra đời, và nhanh chóng trở 

thành một tính năng thú vị, thu hút người dùng. 

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, YouTube là một trong những động lực tăng trưởng chính 

của Alphabet (công ty mẹ của Youtube và Google), khi ngày càng có nhiều người buộc phải ở nhà 

và dán mắt vào màn hình. Nền tảng xem video trực tuyến Youtube tiếp tục phát triển nhanh vào 

năm 2021, khi nền kinh tế mở cửa trở lại và chi tiêu quảng cáo tăng vọt. 

Tuy nhiên, đến quý 1/2022, mọi chuyện đã kết thúc. Ban đầu, Alphabet dự báo mức tăng 

trưởng của YouTube sẽ đạt 25%. Nhưng con số đạt được thực tế chỉ dừng lại ở 14% (Statista, 

2022). Điều này đã góp phần làm giảm doanh thu và giá trị cổ phiếu của Alphabet. 
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Nguồn: Statista, 2022 

Hiện nay, YouTube đang đặt cược sự tăng trưởng trong tương lai vào Youtube Shorts. Tương 

tự như các nền tảng video ngắn khác, video trên Youtube Shorts được định dạng kích thước 9:16  

theo chiều dọc để xem được trên điện thoại. Động thái này nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ 

như TikTok, Instagram Reels hay Facebook Reels.  

Dựa vào lượng người dùng khổng lồ, Youtube triển khai một cách rất khôn ngoan khi tạo ra 

Youtube Shorts có một số ưu điểm nổi bật so với TikTok như:   

- Youtube Shorts có mặt trên toàn thế giới, nhưng TikTok thì chỉ có mặt hạn chế ở một số 

quốc gia. 

- Youtube Short cho phép người dùng lấy mẫu âm thanh từ hàng tỉ video trên khắp Youtube. 

- Youtube Shorts công bố quỹ 100 triệu USD cho các nhà sáng tạo.  

Theo TechCrunch, tính đến tháng 04/2022, YouTube Shorts đã có tới 1,5 tỷ người dùng hàng 

tháng và đạt 30 tỷ lượt xem mỗi ngày. Video Youtube Shorts chứa nội dung được lấy mẫu từ các 

video dạng dài đã tạo ra hơn 100 tỉ lượt xem (TechCrunch, 2022). Ngày 20/09/2022, Youtube thông 

báo, công ty sẽ ra mắt quảng cáo trên tính năng Youtube Shorts và chia sẻ cho những nhà sáng tạo 

nội dung 45% doanh thu. Điều này làm Yotube Shorts hấp dẫn hẳn so với đối thủ TikTok. Mặc dù 

số lượng người dùng lớn, số lượng lượt xem khủng nhưng TikTok vẫn chưa trả tiền trực tiếp cho 

nhà sáng tạo của mình.  
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Đây là một chiến lược thay đổi ngoạn mục và thức thời của Youtube, khi biến Youtube không 

đơn thuần là định dạng video ngang với khung hình 16:9, mà trở thành ứng dụng đa định dạng. Và 

trên thực tế cho thấy rằng, các kênh Yotube nghệ sĩ, nhà sáng tạo đăng tải sản phẩm ở cả hai dạng 

video ngắn và dài ghi nhận tăng trưởng tốt hơn về thời gian xem tổng thể và số lượng người đăng 

ký so với các kênh chỉ đăng tải video dạng dài. 

2.2.2 Meta với hai ứng dụng Instagram Reels và Facebook Reels 

Với sự gia tăng chóng mặt của TikTok, đã có sự tác động ngay lập tức tới gã khổng lồ thống 

trị các nền tảng mạng xã hội Meta (với Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp). Trong báo cáo 

tài chính quý 4/2021 của Meta, số lượng người dùng Facebook hoạt động hằng ngày đã có sự sụt 

giảm đáng kể lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2004. Cụ thể, số lượng người dùng hằng 

ngày của Facebook đạt 1,929 tỉ, giảm nhẹ so với con số 1,93 tỉ người dùng trong quý trước đó là 

quý 3/2021 (Meta Platforms, 2022). Trong 18 năm thành lập và phát triển, Facebook luôn tăng 

trưởng lượng người dùng hằng ngày ở mức ổn định và chưa từng ghi nhận sự suy giảm theo từng 

quý. 

Chia sẻ về kết quả báo cáo tài chính quý 4/2021, Giám đốc điều hành Meta - Mark 

Zuckerberg cho biết doanh số của công ty đã bị ảnh hưởng khi người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đã 

rời bỏ Facebook để đến với các nền tảng đối thủ như TikTok. Theo góc nhìn của các chuyên gia độc 

lập, việc người dùng trẻ không chọn Facebook đã chỉ rõ nền tảng mạng xã hội này đang dần thiếu 

sự phù hợp với giới trẻ. 

Sau tin tức về sự sụt giảm nói trên, kết hợp với những yếu tố như sự cạnh tranh gay gắt của 

đối thủ (YouTube, TikTok...), khách hàng cắt giảm chi tiêu quảng cáo, cổ phiếu của Meta trượt giá 

20%. Hệ quả, Meta đã "bay màu" khoảng 200 tỉ USD (Meta Platforms, 2022). 

 

Nguồn: Staticsta, 2022 
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Lần đầu nếm mùi sụt giảm, ông lớn Meta phải nhìn TikTok bằng con mắt khác. Và không thể 

đứng ngoài cuộc để lượng người dùng của mình chuyển qua nền tảng khác, Meta đã tung ra tính 

năng video ngắn, tích hợp ngay trong các nền tảng mạng xã hội của mình – đó là Instagram và 

Facebook Reels. 

a. Instagram Reels 

Meta triển khai Instagram Reels cho phép người dùng tạo nội dung video dài dưới 15 giây 

trên bảng tin. Đây được coi là chiến lược cạnh tranh trực tiếp của Meta với TikTok để giành thị 

phần người dùng, nhất là thế hệ Gen Z. Tính năng Instagram Reels được thử nghiệm lần đầu ở 

Brazil vào cuối năm 2019 và đến nay đã ra mắt tại hơn 50 nước, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, 

Australia, Nhật Bản...  

Cũng giống như TikTok, Instagram Reels cho phép người dùng tạo ra các video ngắn và vui 

nhộn trên Instagram. Người dùng có thể sử dụng Instagram Reels để tạo ra video ban đầu là dưới 15 

giây, rồi dần tăng lên dưới 30 giây và hiện nay là dưới 90 giây (tháng 12/2022), cùng khung hình 

9:16 (dạng dọc). Reels là tính năng được tích hợp trong Instagram nên tận dụng được nguồn người 

dùng của nền tảng và phát triển rất nhanh. Sau khi Reels phát hành, việc sử dụng Instagram ở Brazil 

đã tăng 4,3% - một con số cực kỳ ấn tượng.  

Ấn Độ là quốc gia duy nhất có tỷ lệ tìm kiếm trên Google cho Instagram Reels cao hơn so với 

đối thủ cạnh tranh đáng gờm là TikTok. Theo Xu hướng tìm kiếm của Google, lượt tìm kiếm trên 

Instagram Reels chiếm 54% thị phần tìm kiếm so với 46% của TikTok (Google Trend, 2022). 

 

Ấn Độ là quốc gia duy nhất có tỷ lệ tìm kiếm trên Google cho Instagram Reels cao hơn 

TikTok 

Nguồn: Google Trends, 2022 
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b. Facebook Reels 

Tiếp nối với sự thành công của Instagram Reels, Meta tiếp tục tung ra tính năng Facebook 

Reels được tích hợp trên Facebook – mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Meta tung Facebook Reels 

(tên tiếng Việt là Thước phim) cạnh tranh với trực tiếp với TikTok.  

Vào cuối năm 2021, Meta đã thử nghiệm Facebook Reels trên một số quốc gia như Ấn Độ, 

Mexico, Canada... Nhưng tới 22/02/2022, Meta mới chính thức tung ra Facebook Reels tại 150 

quốc gia. Facebook Reels là tính năng cho phép người dùng tạo ra video ngắn dưới 15 giây, rồi dần 

tăng lên dưới 30 giây và hiện nay là dưới 90 giây (tháng 12/2022), rồi đăng tải chúng trên mạng xã 

hội Facebook. 

Facebook Reels trở thành một nơi tốt nhất để nhà sáng tạo khám phá, kết nối với khán giả và 

kiếm tiền. Hiểu một cách đơn giản là Facebook Reels là tính năng giúp người dùng có thể tạo được 

những video ngắn tương tự TikTok. Dựa vào lượng người dùng khổng lồ của mình, Facebook Reels 

được tích hợp các tính năng nổi trội như:  

- Lối tắt dành riêng cho Facebook Reels: Meta xây dựng lồng ghép trực tiếp Reels vào 

Feed (bảng tin) trên Facebook, đi kèm với trải nghiệm lướt của người dùng, giúp tiếp cận nhanh với 

khối lượng người dùng khổng lồ của Facebook. 

- Lồng ghép video trực tiếp lên Feed: người dùng còn có thể lồng ghép video trực tiếp lên 

Feed. Tại đây, những tính năng chỉnh sửa sẽ xuất hiện, người dùng tuỳ ý thêm nhạc, phối âm thanh, 

văn bản, hiệu ứng,… theo sở thích. Từ đó, người dùng có thể thực hiện “All in one” – trải nghiệm 

tất cả trong một ứng dụng Facebook. 

- Chia sẻ và tạo mới toàn bộ video: người dùng được Facebook Reels cho phép tạo video 

trên ứng dụng tuỳ ý. Tương tự, Facebook Reels cũng chia sẻ video từ những ứng dụng khác. Ví dụ, 

người dùng chia sẻ video của TikTok qua Facebook Reels hay tính năng đăng chéo từ chúng với 

Instagram với thao tác nhanh chóng. 

- Đa dạng các hiệu ứng đồng bộ từ Instagram: Instagram có mẫu filter (bộ lọc) mặt nạ hay 

nhiều loại khác đẹp, sang xịn và đa dạng. Meta đã tích hợp đồng bộ các mẫu filter từ Instagram lên 

Facebook, giúp người dùng có trải nghiệm đầy thú vị, tiện ích tăng gấp đôi. 

- Chế độ phối âm thanh: Người dùng có thể lồng nhạc vào Facebook Reels tuỳ ý. Ứng dụng 

còn cho phép thu âm thanh bên ngoài để lồng ghép vào Reels, hay thuyết minh vào bất cứ phân 

cảnh nào mình thích, giúp video thêm sống động hơn. 

Mặc dù mới sinh sau đẻ muộn vào tháng 02/2022, Facebook Reels đã thu được những thành 

công ngoài mong đợi. Các số liệu được Meta công bố cho thấy rằng khán giả toàn cầu cho quảng 

cáo trong Facebook Reels đã tăng gần 50% trong ba tháng qua kể từ tháng 07 năm 2022 (Meta 

Platform, 2022).  Tới tháng 10/2022 (tức là chỉ sau 8 tháng) Meta công bố con số phạm vi tiếp cận 

tiềm năng đã đạt 99,6% người dùng trên Facebook Reels (697,1 triệu  so với gần 700 triệu) 

(Hootsuite, 2022). Với sự lọc lõi, kinh nghiệm của Meta trong hoạt động xây dựng và phát triển 

mạng xã hội, Facebook đã quay trở lại một cách ngoạn mục bằng việc phát triển ứng dụng Reels. 
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Phạm vi tiếp cận tiềm năng Facebook Reels đã đạt 697,1 triệu 

Nguồn Hootsuite, 2022 

2.2.3 Mạng xã hội Zalo của Việt Nam liệu có đứng ngoài cuộc? 

Các ông lớn Meta, Youtube đã thay đổi công nghệ để tích hợp định dạng video ngắn vào nền 

tảng của mình. Tại Việt Nam, mạng xã hội Zalo cũng không đứng ngoài cuộc với xu hướng video 

ngắn đang làm mưa làm gió trên các nền tảng công nghệ. Zalo đã phát triển tính năng khoảnh khắc 

từ cuối năm 2016 để chia sẻ hình ảnh, video trên Zalo Khoảnh khắc. Những hình ảnh, video này sẽ 

biến mất sau 24 giờ, không hiển thị trạng thái thích, bình luận hay thái độ của người xem. 

Với tham vọng là trở thành một mạng xã hội đa năng, vào tháng 10 năm 2021, Zalo cho phép 

người dùng tính năng phát video trên Zalo vô cùng độc đáo. Và sau đó, Zalo đã cho phép người 

dùng đăng nhật ký kèm nhạc giúp cho nội dung chia sẻ thêm phần ấn tượng (tương tự TikTok và 

các nền tảng video ngắn khác). Định dạng khung hình cũng theo bước các ông lớn khác, là video 

dạng dọc với tỷ lệ khung hình 9:16. Rõ ràng, Zalo đã nghiên cứu và tự thay đổi công nghệ, tiệm cận 

nhanh với xu hướng mới – xu hướng video ngắn. 

2.3 Xu hướng video ngắn – Xu hướng của hiện tại và tương lai 

Với các phân tích trên, từ ông lớn trên thế giới như Meta với hai nền tảng Instagram Reels, 

Facbook Reels, Youtube với Youtube Shorts, TikTok và Zalo Khoảnh khắc cho thấy rằng thị hiếu 

của khán giả đã thay đổi. Không còn là những video dài lê thê trên 10 phút hay đơn thuần là hình 

ảnh, mà là cách tiếp cận theo dạng video ngắn (3-5 phút) hoặc video siêu ngắn (16-90 giây). 

Theo báo cáo của IAB về chi tiêu quảng cáo toàn cầu năm 2020, quảng cáo video chiếm 

18,7% tổng thị phần, doanh thu tăng 20% so với năm trước và đạt 26,2 tỷ USD, dự kiến sẽ tiếp tục 

tăng trưởng trong tương lai (IAB, 2020). 

Do lượng thông tin ngày càng nhiều và trở nên bão hoà, khả năng chú ý của con người khi va 

chạm với thông tin ngày càng giảm. Người xem có xu hướng lựa chọn những dạng nội dung ngắn, 

sinh động để dễ tiếp cận. Vì lý do này mà video, đặc biệt là video dạng ngắn bắt đầu “soán ngôi” 

các định dạng ảnh, văn bản... trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, đáp ứng với khả năng và thị 
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hiếu của người xem, các nội dung video ngắn đang được đẩy mạnh. Video dạng ngắn được sản xuất 

theo hướng giải trí, thụ động để con người dễ dàng nhận biết và tiêu thụ thông tin. 

Sau đại dịch Covid – 19 càng cho thấy rằng, khả năng tiếp cận khách hàng online, đặc biệt là 

thông qua các nền tảng mạng xã hội là dễ dàng và tiết kiệm chi phí nhất. Theo khảo sát gần đây của 

HubSpot về xu hướng marketing năm 2021, video ngắn được sử dụng như chiến lược truyền thông 

nhiều hơn hẳn bất kỳ các nền tảng marketing truyền thông khác.  

 

Nguồn: HubSport State of Marketing Report, 2021 

Vì vậy, việc ưu tiên sử dụng video marketing sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công cho hoạt 

động marketing trong thời gian tới. Điều này có nghĩa là, các nhà marketing phải am hiểu tính năng, 

công cụ trong xây dựng video, video ngắn cũng như lên chiến lược đúng cách để tiếp cận người 

xem và khách hàng mục tiêu. Với những phân tích ở trên, rõ ràng xu hướng Digital Marketing hiện 

tại và tương lai là xu hướng video ngắn. 

2.4 Doanh nghiệp cần làm gì trong xu hướng mới về Digital Marketing 

Với những phân tích, nhận định ở trên, người nghiên cứu thấy rằng, doanh nghiệp đang đứng 

trước nhiều cơ hội cũng như thách thức cho hoạt động marketing của mình. Doanh nghiệp nên tận 

dụng sức mạnh của xu hướng video ngắn cho chiến lược định vị thương hiệu, nhanh chóng đạt được 

kết nối cảm xúc của người dùng và doanh nghiệp. Khi xây dựng chiến lược Digital Marketing với 

video ngắn, người nghiên cứu có một số lưu ý cho doanh nghiệp như sau:  

- Điều chỉnh nội dung video của bạn cho phù hợp với từng nền tảng 

Hiện nay, người dùng luôn muốn xem nội dung phù hợp với từng nền tảng mà họ đang sử 

dụng. Trong khi, Thời gian quy định trên từng nền tảng là khác nhau. TikTok có độ dài tối đa 10 

phút, Youtube Shorts có độ dài tối đa 60 giây, Facebook Reels và Instagram Reels có độ dài tối đa 

90 giây (tháng 12/2022). Vì vậy, doanh nghiệp nên tùy chỉnh các video ngắn của chiến lược 
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marketing sao cho phù hợp với từng nền tảng sử dụng và làm nổi bật thông điệp của sản phẩm, 

thương hiệu.  

- Tập trung vào tính xác thực 

Video ngắn có khả năng lan truyền cao, nhưng cũng xuất hiện rủi ro về nội dung không hữu 

ích và không chân thật với người xem. Để bắt kịp xu hướng hoặc mong muốn có nhiều lượt xem, 

một số nhà sáng tạo đã chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang và tác động 

tiêu cực đến người xem. Vì vậy, hãy trung thực với người xem và đừng ngại thể hiện cho họ thấy sự 

không hoàn hảo của mình. Khi người xem thấy được khuyết điểm nhỏ, họ cảm thấy có sự kết nối 

với nội dung của video – từ đó giúp thay đổi nhận thức, thái độ, tạo ra sự tương tác giữa người xem 

và thông điệp truyền tải qua chiến lược marketing. 

- Tham gia vào các xu hướng một cách nhanh chóng 

Doanh nghiệp nên tận dụng thời gian khi có xu hướng thịnh hành để xây dựng, chia sẻ video 

một cách nhanh chóng – tất nhiên cũng phải đi kèm với sự chuẩn bị chỉn chu và phù hợp với người 

xem. Các xu hướng thường có vòng đời ngắn, nhanh chóng phai nhạt để nhường chỗ cho xu hướng 

mới. Nếu doanh nghiệp chia sẻ video ngắn theo xu hướng đã lỗi thời, người xem sẽ thấy bị ngắt kết 

nối, đồng thời video giảm giá trị marketing và truyền thông. 

Khán giả hiện nay rất chú trọng tính xác thực và nguyên bản của các thương hiệu. Tuy nhiên, 

thương hiệu nên làm thế nào để kết nối với khán giả của mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi qua 

video ngắn. Câu trả lời là những nội dung phía sau thương hiệu, nơi hé lộ những khía cạnh, hoạt 

động thường ngày, gần gũi với khán giả của mình.  

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng lớn, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những cách 

thức mới lạ trong quảng bá thương hiệu. Theo đó làm video ngắn cho các chiến lược Digital 

Marketing được đánh giá là phương thức giúp đạt được hiệu quả chuyển đổi cao, cũng như thu được 

kết quả một cách nhanh chóng nhờ nắm bắt kịp xu hướng. 

3. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

Bài báo này xem xét và nghiên cứu về xu hướng video ngắn – xu hướng mới trong hoạt động 

Digital Marketing qua thực tế phát triển của các ứng dụng và nền tảng. Xu hướng này sẽ thúc đẩy 

quá trình tương tác 2 chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp dễ dàng 

tiếp cận, truyền tải thông điệp đến rất nhiều người trong thời gian ngắn. Ngược lại, người xem cũng 

có thể chia sẻ cảm nhận hoặc thắc mắc của họ về nội dung truyền tải, giúp doanh nghiệp hiểu rõ 

hơn về khách hàng của mình, nhanh chóng đưa ra giải pháp và chiến lược phù hợp.  

Nội dung được truyền tải qua video ngắn là những chia sẻ chân thật, dễ liên tưởng như tình 

huống thường ngày, nên người xem có cảm giác gần gũi, nhanh chóng tiếp thu các thông điệp được 

truyền tải, tác động đến nhận thức, thái độ và hành vi của người xem. Video ngắn được cô đọng 

thông điệp truyền tải trong thời gian ngắn, doanh nghiệp sẽ xây dựng tư duy về nội dung, thông 

điệp, hình ảnh thương hiệu cho người xem và khách hàng mục tiêu.  

Ngoài ra, Video ngắn cũng làm nổi bật tính năng của sản phẩm/dịch vụ, hướng đến người 

mua đang ở giai đoạn đưa ra quyết định trên hành trình mua hàng của mình, từ đó giúp gia tăng 

mức độ chuyển đổi từ đối tượng tiềm năng thành khách hàng của doanh nghiệp. Kiến thức thu được 

từ bài báo này hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp, người kinh doanh tìm ra những cơ hội mới khi 

đón đầu xu hướng marketing mới – xu hướng video ngắn. 
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CÁC NHÂN TỐ LOGISTICS TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH 

MUA HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA GEN Z  

Lê Thị Thanh Hà
1
, Trương Thị Như Ý

2
 

Tóm tắt 

Mua sắm trực tuyến đã tăng lên nhanh chóng sau dịch Covid. Thế hệ Gen Z là thế hệ có nhu 

cầu mua sắm trực tuyến cao. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố thuộc nhóm 

Logistics có tác động đến quyết định mua hàng trực tuyến của thế hệ trẻ. Với 241 người tham gia 

khảo sát thuộc thế hệ Gen Z, kết quả cho thấy có 5 nhân tố (1) Theo dõi đơn hàng, (2) Tốc độ giao 

hàng, (3) Danh tiếng của nhà cung cấp dịch vụ Logistics, (4) Hệ thống kho bãi, và (5) Khả năng 

thực hiện đơn hàng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của thế hệ Gen Z. Đối với doanh nghiệp 

kinh doanh trực tuyến, kết quả cung cấp thông tin để xây dựng chính sách thu hút người tiêu dùng 

trẻ lựa chọn mua hàng trực tuyến. 

Từ khóa: Theo dõi đơn hàng, Tốc độ giao hàng, Danh tiếng của nhà cung cấp dịch vụ 

Logistics, Hệ thống kho bãi, Khả năng thực hiện đơn hàng 

1. GIỚI THIỆU 

Tính đến tháng 11/2022, Việt Nam có hơn 72 triệu người dùng Internet, tăng gần 5% so với 

năm ngoái (Wearesocial, 2022). Sự phát triển nhanh chóng của Internet thúc đẩy hoạt động mua 

hàng trực tuyến tăng trưởng mạnh mẽ. Hoạt động mua hàng trực tuyến tại Việt Nam hiện nay rất đa 

dạng, người tiêu dùng có thể mua sắm trên các website của doanh nghiệp hay nhà phân phối; các 

sàn thương mại điện tử; các trang mạng xã hội; hay những ứng dụng (app) mua hàng. Cũng theo 

báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ mua sắm trực tuyến 

cao trong khu vực Đông Nam Á. Sau Covid, thời gian dành cho mua sắm trực tuyến tăng vọt, trung 

bình là 4,2 giờ/ngày. Các sản phẩm mà người tiêu dùng chọn mua hàng trực tuyến rất đa dạng, từ 

hàng hóa hữu hình đến vô hình, ví dụ như: thực phẩm, thiết bị điện tử, mỹ phẩm, và kể cả tour du 

lịch hay đặt chỗ khách sạn. Với đặc tính vô cùng tiện lợi của mua sắm trực tuyến, đã giúp cho người 

tiêu dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian như không cần phải đến trực tiếp đến các cửa hàng, 

mua bất cứ lúc nào hay nơi nào miễn có kết nối Internet. Đặc biệt, khi Internet phát triển mạnh mẽ 

đã mở ra cánh cổng mua hàng trực tuyến không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, được gọi là 

thương mại điện tử xuyên biên giới. Việt Nam là quốc gia đứng đầu tại Đông Nam Á có số lượng 

mua hàng trực tuyến trung bình lên đến 104 đơn hàng/năm, trong đó có gần ½ khách hàng đã từng 

mua sắm trên các website quốc tế (Ninja Van, 2022).  

Thế hệ tham gia mua sắm trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn có độ tuổi từ 18 đến 35, với độ tuổi này 

phần lớn là thế hệ Gen Z. Thế hệ Z (hay còn gọi là Gen Z, iGen hoặc còn gọi là centennials). Đây là 

thế hệ được sinh ra từ năm 1997-2012. Thế hệ này đã lớn lên cùng với sự phát triển của công nghệ, 

internet và mạng xã hội, vì thế Gen Z còn được gọi là công dân thời đại kỹ thuật số. Gen Z là những 

khách hàng tiếp xúc thường xuyên với công nghệ, có tần suất mua hàng trực tuyến cao, khả năng 
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mua hàng lặp đi lặp lại rất nhiều và có sự thay đổi xu hướng liên tục. Thế hệ Z sẽ sớm trở thành thế 

hệ quan trọng nhất đối với tương lai của ngành bán lẻ và là khách hàng có khả năng chi tiêu rất lớn 

(Riley & Klein, 2021). Điều này đồng nghĩa Gen Z chính là những khách hàng quan trọng trong 

mua sắm trực tuyến và là nhóm khách hàng có hành vi phức tạp, vì thế các doanh nghiệp cần quan 

tâm đến hành vi tiêu dùng của thế hệ này để đề xuất những chính sách bán hàng hợp lý. 

Với sự cạnh tranh gay gắt trong mảng kinh doanh trực tuyến hiện nay, thì công cụ giá cả, sự 

đa dạng về sản phẩm hay chính sách khuyến mãi đã dần không còn sự phân biệt giữa các doanh 

nghiệp. Đáng quan tâm là người mua hàng trực tuyến ưu tiên quan tâm về theo dõi thời gian giao 

hàng và địa điểm giao hàng. Logistics là một lĩnh vực chính trong hoạt động của các nhà bán hàng 

trực tuyến, có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thúc đẩy doanh số và nâng cao giá trị thương hiệu 

nhờ vào gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng (Jain & cộng sự, 2017). Như vậy, vũ khí 

cạnh tranh hiện nay và trong tương lai sẽ là các dịch vụ Logistics như thương hiệu của nhà vận 

chuyển, mạng lưới nhà kho, hay theo dõi đơn hàng (Hu & cộng sự, 2016; Gawor & Hoberg, 2019).  

Phần lớn các nghiên cứu trước đề cập đến nhân tố dịch vụ Logistics là một trong các nhân tố tác 

động đến mua sắm trực tuyến mà chưa khai thác cụ thể nhóm nhân tố Logistics này. Quyết định số 

645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể 

phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ 

USD vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, nhóm tác giả nhận thấy rằng cần thấu hiểu quá 

trình ra quyết định mua hàng trực tuyến dưới góc độ dịch vụ Logistics của khách hàng Gen Z - 

nhóm khách hàng tích cực nhất trong mua sắm trực tuyến. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu 

2.1.1 Cơ sở lý thuyết 

Dịch vụ Logistics trong mua sắm trực tuyến là tất cả những dịch vụ nhằm đáp ứng sự mong 

đợi và sự hài lòng của khách hàng – một quá trình bắt đầu bằng việc chấp nhận đơn đặt hàng của 

khách hàng và kết thúc bằng việc khách hàng nhận được chính xác những gì họ đặt, vào thời gian 

và địa điểm họ mong muốn (Jain & cộng sự, 2017). Với quan điểm này, thì Logistics gồm các giai 

đoạn mua hàng, lưu kho, giao hàng và bán hàng của chuỗi cung ứng. Jain & cộng sự (2017) đề xuất 

rằng trả lại sản phẩm là một phần của Logistics, nghĩa là bao gồm: nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, 

đóng gói, vận chuyển và dịch vụ hậu mãi bao gồm xử lý hàng trả lại. Khi người tiêu dùng hài lòng 

với dịch vụ Logistics sẽ dẫn đến sự trung thành với doanh nghiệp và mua hàng lặp lại. Logistics 

trực tiếp truyền giá trị của khách hàng dưới dạng thực hiện đơn hàng đúng mong muốn khách hàng, 

tức là tính khả dụng; tiết kiệm thời gian và sự tiện lợi (Kautish & Sharma, 2019). Do đó, Logistics 

là thành phần quan trọng đối với bán hàng trực tuyến, bao gồm xác nhận đơn hàng, tùy chọn giao 

hàng, chính sách hoàn trả rõ ràng và chất lượng dịch vụ giao hàng.  

Titiyal & cộng sự (2020) nhấn mạnh, Logistics đã trở thành công cụ đánh giá hiệu quả của 

kinh doanh trực tuyến. Theo đó, Logistics gồm chuỗi các hoạt động được tùy chỉnh phù hợp cho 

từng giao dịch cung cấp cho khách hàng nhằm gia tăng hiệu suất. Các khía cạnh hiệu suất như giao 

hàng nhanh chóng, thời gian giao hàng, số lượng cơ sở và kho hàng phục vụ; theo dõi quá trình giao 

hàng từ kho của nhà bán hàng trực tuyến đến khách hàng cuối cùng; chính sách hoàn trả bao gồm 

các khía cạnh mà khách hàng mong đợi sau khi giao sản phẩm, chẳng hạn như nỗ lực trả lại, chi phí 

và thời gian trả hàng. Logistics trong mua sắm trực tuyến là một cấu trúc bao gồm các biến liên 

quan đến sự thuận tiện, sự giao tiếp, trải nghiệm và thời gian (Kawa & Światowiec, 2021). Sự thuận 

tiện đề cập đến cả việc khách hàng có thể mua sản phẩm khi họ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào họ 
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muốn mà chỉ với thiết bị điện tử. Không giống như bán hàng truyền thống, mua hàng trực tuyến 

thiếu sự tiếp xúc trực tiếp giữa người bán và người mua. Do đó, khách hàng mong đợi sự phản hồi 

từ người bán, điều này sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về đơn đặt hàng. Trải nghiệm mua 

sắm trực tuyến liên quan đến quá trình mua hàng cũng như những gì xảy ra trước và sau khi giao 

dịch, chẳng hạn như sau khi trả lại sản phẩm. Thời gian liên quan đến tìm kiếm sản phẩm và thời 

gian cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng, đặc biệt là để giao sản phẩm đã đặt.  

Lý thuyết về Logistics cho thấy có nhiều nhân tố thuộc nhóm Logistics khác nhau thúc đẩy 

người tiêu dùng ra quyết định mua trực tuyến, trung thành với hình thức mua sắm đó hay mua lặp 

lại. Việc lược khảo các nghiên cứu trước đó giúp nhóm tác giả đề xuất 6 nhân tố sau có tác động 

đến quyết định mua hàng trực tuyến của Gen Z: (1) Theo dõi đơn hàng, (2) Tốc độ giao hàng, (3) 

Danh tiếng của nhà cung cấp dịch vụ Logistics, (4) Sự tin cậy, (5) Hệ thống kho bãi, và (6) Khả 

năng thực hiện đơn hàng. 

2.1.2 Giả thuyết và Mô hình nghiên cứu 

Theo dõi đơn hàng là khả năng theo dõi hoặc giám sát các gói hàng khi chúng chuyển từ nơi 

gửi hàng tới điểm đến cuối cùng. Theo Riley & Klein (2021), người tiêu dùng theo dõi các gói hàng 

để xác định tình trạng giao hàng và thời gian đến, hoặc chỉ để xem kịp lịch trình di chuyển của gói 

hàng. Gawor & Hoberg (2019) khẳng định rằng đặc điểm theo dõi đơn hàng có ảnh hưởng đến trải 

nghiệm mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng vì đặc điểm đặc trưng của mua sắm trực tuyến là 

khách hàng không thể nhìn thấy hay cảm nhận được gói hàng từ các nhà bán lẻ trực tuyến ngay sau 

khi đặt được. Do đó, việc người tiêu dùng biết được các gói hàng đã được các nhà vận chuyển từ 

người bán sẽ mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng nhiều hơn về người bán. Theo Kawa & 

Światowiec (2021) cũng nhận định rằng theo dõi đơn hàng vô cùng quan trọng đối với khách hàng, 

không chỉ là khách hàng cung cấp chính xác địa chỉ mà cửa hàng đã ghi trên đơn đặt hàng mà còn 

chi tiết cách thức liên lạc bổ sung sau đó như số điện thoại, địa chỉ thay đổi. Do đó, nhóm tác giả 

đưa ra giả thuyết: 

H1: Theo dõi đơn hàng có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định mua hàng trực tuyến của 

Gen Z 

Tốc độ giao hàng đề cập đến khoảng thời gian từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thực tế tới 

địa chỉ mà khách hàng mong muốn. Nhiều khách hàng mong muốn sản phẩm được vận chuyển kịp 

với một ngày đặc biệt như ngày kỷ niệm, sinh nhật, hay ngày lễ. Nếu gói hàng không được vận 

chuyển đúng thời gian thì khách hàng sẽ không hài lòng với người bán về dịch vụ giao hàng (Riley 

& Klein, 2021). Khách hàng mua sắm trực tuyến thường đánh giá tốc độ giao hàng như một dịch vụ 

giá trị gia tăng quan trọng, vì thế họ ưu tiên chọn cửa hàng có thể giao sản phẩm nhanh nhất có thể 

(Gawor & Hoberg, 2019). Kawa & Światowiec (2021) nhấn mạnh việc các nhà bán lẻ phải giao 

hàng cho khách hàng đúng thời điểm là rất quan trọng trong thương mại điện tử. Vì người mua sắm 

trực tuyến sẽ không thoải mái khi phải thường xuyên kiểm tra lịch trình đơn hàng mỗi ngày. Do đó 

nhóm tác giả đưa ra giả thuyết: 

H2. Tốc độ giao hàng có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định mua hàng trực tuyến của Gen 

Z. 

Danh tiếng của nhà cung cấp dịch vụ Logistics có được là nhờ vào danh tiếng của người bán 

và sự đánh giá của người mua hàng trực tuyến (Riley & Klein, 2021). Nhà cung cấp dịch vụ 

Logistics tốt, được khách hàng tin tưởng lựa chọn chỉ khi tiết kiệm thời gian và sức lực của khách 

hàng bằng cách vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả và đảm bảo hàng hóa đến địa điểm giao 

hàng đúng giờ (Xiao & Ke, 2019). Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ Logistics được khách hàng 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

354 

bình chọn khi giải quyết các vấn đề liên quan đến giao nhận như đổi trả hàng, trễ chuyến hàng một 

cách nhanh chóng mà không cần sự tham gia từ khách hàng của họ. Vì thế, danh tiếng của nhà cung 

cấp dịch vụ Logistics sẽ thúc đẩy người tiêu dùng chọn mua sản phẩm/dịch vụ trên nền tảng trực 

tuyến khác nhau (Phạm, 2022). Do đó nhóm tác giả đưa ra giả thuyết: 

H3: Danh tiếng của nhà cung cấp dịch vụ Logistics có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định 

mua hàng trực tuyến của Gen Z. 

Sự tin cậy là thể hiện thông quan việc cung cấp dịch vụ đúng như đã cam kết của người bán 

đối với khách hàng. Sự tin cậy khi mua hàng trực tuyến ngoài việc do các nhà bán hàng tạo ra thì 

còn do nhà cung cấp dịch vụ Logistics (Riley & Klein, 2021). Theo đó, khi đưa ra lựa chọn mua 

hàng trực tuyến, bên cạnh giá cả, các thuộc tính dịch vụ Logistics như thông tin vận chuyển, chất 

lượng dịch vụ giao hàng, tính kịp thời, và trả lại ảnh hưởng đáng kể đến quá trình quyết định của 

người tiêu dùng (Gawor & Hoberg, 2019). Kautish & Sharma (2019) nhận định rằng khả năng thực 

hiện đơn hàng trong mua bán trực tuyến, xét góc độ nhà vận chuyển như: dịch vụ, giao tiếp, hoạt 

động trả lại sản phẩm và uy tín sẽ giữ chân khách hàng tiếp tục mua hàng. Do đó, nhóm tác giả đưa 

ra giả thuyết: 

H4: Sự tin cậy có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định mua hàng trực tuyến của Gen Z 

Theo Kawa & Światowiec (2021) có nhiều cách thức để người tiêu dùng nhận hàng: giao tận 

nơi (nhà hay nơi làm việc); và khách hàng tự ra kho nhà cung cấp dịch vụ Logistics lấy hàng. Và để 

thuận tiện cho việc giao hàng, đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ Logistics xây dựng hệ thống kho bãi 

phân bố rộng. Hệ thống kho bãi quyết định năng lực vận chuyển của một nhà cung cấp dịch vụ 

Logistics (Titiyal & cộng sự, 2020). Nhà kho phải hoạt động hiệu quả để người vận chuyển trở 

thành người gửi hàng được lựa chọn. Một sản phẩm được đặt hàng trực tuyến muốn nhanh chóng 

được giao đến địa điểm do khách hàng chỉ định, sẽ phụ thuộc vào phân bổ các địa điểm giao hàng 

hoặc thu gom hàng hóa. Do đó, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết: 

H5: Hệ thống kho bãi có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định mua hàng trực tuyến của 

GenZ. 

Titiyal & cộng sự (2020) nhấn mạnh khả năng thực hiện đơn hàng là tất cả các công đoạn từ 

lưu trữ, nhận đơn hàng, đóng gói và giao hàng hoặc quản lý trang web, báo cáo và theo dõi đơn 

hàng. Bất kỳ sự thiếu sót hoặc sai phạm nào trong quá trình thực hiện đơn hàng đều có thể dẫn đến 

việc giao hàng chậm trễ, giao hàng thiếu hàng hóa, giao sai hàng. Kawa & Światowiec (2021) 

khẳng định khả năng thực hiện đơn hàng là thước đo quan trọng đánh giá năng lực của nhà cung 

cấp dịch vụ Logistics. Nếu sản phẩm phù hợp có sẵn trong kho, đơn đặt hàng có thể thực hiện ngay 

lập tức và khách hàng có thể cảm thấy vui khi khả năng xử lý đơn hàng đã được đóng gói và vận 

chuyển. Điều này dẫn đến khả năng chọn mua của khách hàng cao hơn. Do đó, nhóm tác giả đưa ra 

giả thuyết: 

H6: Khả năng thực hiện đơn hàng có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định mua hàng trực 

tuyến của Gen Z. 

Từ các giả thuyết trên, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau: 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thiết kế thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên lược khảo các 

nghiên cứu có liên quan, xác định được nhân tố và các biến quan sát. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả 

phác thảo dàn bài phỏng vấn cùng chuyên gia. Những chuyên gia tham gia thảo luận đã được lựa 

chọn một cách có mục đích. Kết luận từ cuộc thảo luận đã được sử dụng để xây dựng một bảng câu 

hỏi. Giai đoạn thứ ba là tiến hành khảo sát, xử lý dữ liệu kiểm định các giả thuyết vào viết báo cáo. 

Phương pháp chuyên gia và thảo luận nhóm được sử dụng trong quá trình phát triển bảng câu hỏi 

nhằm đảm bảo các từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu và không thiên vị. Các câu trả lời thiết kế để đảm bảo 

rằng người trả lời sẽ tập trung vào bảng câu hỏi nhờ vào cụ thể hóa các câu trả lời. Phương pháp 

nghiên cứu được nhóm tác giả sử dụng là định tính và định lượng. 

Các thang đo được nhóm tác giả kế thừa từ các tác giả trước. Cụ thể là: (1) Theo dõi đơn hàng 

và (2) Tốc độ giao hàng kế thừa từ Gawor & Hoberg (2019); (3) Danh tiếng của nhà cung cấp dịch vụ 

Logistics được kế thừa từ tác giả Riley & Klein (2021); (4) Sự tin cậy được kế thừa từ Kautish & 

Sharma (2019), (5) Hệ thống kho bãi và (6) Khả năng thực hiện đơn hàng được kế thừa từ Titiyal & 

cộng sự (2020); và (7) Quyết định mua hàng trực tuyến được kế thừa từ tác giả Riley & Klein (2021). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thống kê mô tả mẫu 

Mẫu bao gồm 241 người tiêu dùng thế hệ Gen Z đã mua hàng trực tuyến. Tỷ lệ khách hàng nữ 

gấp ba lần khách hàng nam, với 177 khách hàng nữ (73,4%) và 64 khách hàng nam (26,6%). Khách 

hàng có nghề nghiệp rất đa dạng, chủ yếu là sinh viên (83,4%), nhân viên văn phòng (9,1%), lao 

động tự do (6,6%). Mức thu nhập trung bình mỗi tháng của Gen Z được chia từng mức khác nhau 

như: dưới 5 triệu (75,9%), từ 5-12 triệu (19,5) và trên 12 triệu (4,6%). Những khách hàng Gen Z 

mua sắm trực tuyến ở nhiều kênh khác nhau, phổ biến nhất là các sàn thương mại điện tử như 

Shopee và Lazada, và các trang mạng xã hội như Tiktok và Facebook. Mặt hàng mua sắm trực 

tuyến đa dạng, chủ yếu là quần áo thời trang, mỹ phẩm và thực phẩm, một số là sản phẩm công 

nghệ và dịch vụ như du lịch hay khách sạn. 

3.2. Đánh giá giá trị thang đo 

Các thang đo đều đạt giá trị tin cậy, cụ thể Cronbach’s Alpha của 6 nhân tố độc lập và 1 nhân 

tố phụ thuộc có Cronbach’s Alpha từ 0,691 đến 0,874. 6 nhân tố độc lập được thực hiện phân tích 

FEA, phương pháp xoay Varimax trích xuất 6 nhân tố tại Eigenvalues = 1,221 lớn hơn 1. Sự phù 

  

Quyết định 

mua hàng 

trực tuyến 

của GenZ 

Theo dõi đơn hàng 

Tốc độ giao hàng 

Danh tiếng nhà 

cung cấp dịch vụ 

Hệ thống kho bãi 

Khả năng thực hiện  

Sự tin cậy H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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hợp của phân tích nhân tố được xác định bởi KMO = 0,845 và giá trị Chi-square test Bartlett đạt 

mức ý nghĩa Sig=0,000 (p<0,001). Tổng 6 nhân tố độc lập giải thích tích lũy 63,977% của tổng 

phương sai. Hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 (Bảng 2). 

Bảng 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

Ký hiệu Hệ số tải Nhân tố 
Cronbach’s 

Alpha 

HTKB3 0,805      

Hệ thống kho bãi 0,862 
HTKB2 0,785      

HTKB1 0,738      

HTKB4 0,675      

SUTC4  0,805     

Sự tin cậy 0,803 
SUTC2  0,797     

SUTC1  0,709     

SUTC3  0,702     

TDGH3   0,804    

Tốc độ giao hàng 0,795 
TDGH2   0,779    

TDGH1   0,746    

TDGH4   0,645    

TDDH2    0,810   

Theo dõi đơn hàng 0,743 TDDH4    0,741   

TDDH3    0,715   

TDDH1    0,522   

Khả năng thực 

hiện đơn hàng 
0,791 

KNDH1     0,801  

KNDH3     0,781  

KNDH2     0,743  

DTCC2      0,719 
Danh tiếng nhà 

cung cấp dịch vụ 

Logistics 

0,691 
DTCC3      0,718 

DTCC4      0,711 

DTCC1      0,680 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

Nhân tố phụ thuộc quyết định mua hàng trực tuyến có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,874, 

phương pháp xoay Varimax nhân tố có giá trị Eigenvalues = 2,924 lớn hơn 1, giải thích tích lũy 

73,106% của tổng phương sai. 

3.3. Kiểm định mô hình 

Tác giả sử dụng phương pháp Enter khi phân tích hồi quy đa biến, 6 nhân tố độc lập và 1 nhân 

tố phụ thuộc được đưa vào một lần. R hiệu chỉnh giải thích được 53,9% dữ liệu thị trường, và các 

chỉ số khi phân tích hồi quy đều đạt yêu cầu.  

 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

357 

Bảng 3. KẾT QUẢ HỒI QUY TUYẾN TÍNH 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa 
Hệ số 

chuẩn hóa 
t Sig. 

Đa cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 Hằng số -0,311 0,297  -1,046 0,297   

TDDH 0,133 0,057 0,121 2,352 0,019 0,727 1,375 

TDGH 0,207 0,058 0,183 3,551 0,000 0,720 1,389 

DTCC 0,179 0,055 0,152 3,256 0,001 0,885 1,130 

SUTC 0,095 0,049 0,098 1,933 0,054 0,751 1,332 

HTKB 0,406 0,059 0,396 6,889 0,000 0,582 1,717 

KNDH 0,099 0,050 0,103 1,976 0,049 0,706 1,417 

Biến phụ thuộc: QDMH; R hiệu chỉnh giải thích được 53,9% 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

Kết quả có 5 giả thuyết được chấp nhận (Sig < 0,05). Kết quả phương trình hồi quy: 

Quyết định mua hàng trực tuyến của GenZ = -0,311 + 0,133* Theo dõi đơn hàng + 0,207* 

Tốc độ giao hàng + 0,179* Danh tiếng nhà cung cấp + 0,406* Hệ thống kho bãi + 0,099* Khả năng 

thực hiện. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nghiên cứu này khẳng định vai trò quan trọng của Logistics trong mua sắm trực tuyến. Các 

nhân tố thuộc nhóm Logistics như: Theo dõi đơn hàng, Tốc độ giao hàng, Danh tiếng của nhà cung 

cấp dịch vụ Logistics, Hệ thống kho bãi, và Khả năng thực hiện đơn hàng có tác động tích cực đến 

quyết định mua hàng trực tuyến của Gen Z. Thị trường bán lẻ trực tuyến phát triển nhanh. Khi số 

lượng các nhà bán lẻ không ngừng tăng lên, sự cạnh tranh trong thị trường này trở nên khốc liệt 

hơn. Để thu hút người mua sắm mới và tăng lòng trung thành của người mua hàng, các nhà bán lẻ 

trực tuyến không chỉ làm cho người mua hàng hài lòng với sản phẩm của họ mà cả dịch vụ giao 

hàng.  

Sản phẩm phải được giao cho khách hàng vào đúng thời. Điều này rất quan trọng vì trong 

mua hàng trực tuyến, khách hàng không biết khi nào người bán sẽ giao. Do đó, người bán cần xác 

định thời gian xử lý đơn hàng, cụ thể là thời gian chuẩn bị và giao hàng cho đơn hàng. Xu hướng 

hiện nay, khách hàng có nhiều lựa chọn thời gian giao hàng khác nhau và do đó có thể ảnh hưởng 

đến tổng thời gian xử lý đơn hàng. Điều này đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ Logistics cần nâng 

cao khả năng thực hiện đơn hàng. Khách hàng Gen Z với thói quen không muốn chờ đợi quá lâu. 

Do đó, việc giao hàng phải càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trong ngày làm việc tiếp theo hoặc thậm 

chí trong cùng ngày. Và để thực hiện được điều này, đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ Logistics có hệ 

thống kho bãi phân phối rộng, có hệ thống công nghệ tốt để xử lý nhanh các đơn hàng.  

Người bán phải đảm bảo thông tin về tiến độ thực hiện đơn hàng và địa điểm giao hàng hoặc 

thu tiền (giám sát giao hàng). Khách hàng có quyền truy cập dữ liệu về trạng thái đơn hàng. Có 

nhiều hình thức truy cập khác nhau: qua e-mail, tin nhắn văn bản, trang web hoặc ứng dụng web. 

Thông tin về trạng thái cũng được cung cấp bởi các công ty khác trong hệ sinh thái trực tuyến, 

chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thị trường. Thông 
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tin được truyền đi không thể dư thừa và trùng lắp. Nó phải được chọn lọc và điều chỉnh cho phù 

hợp với khách hàng, đặc biệt là theo mong đợi của họ.  

Mua sắm trực tuyến liên quan đến rủi ro khách hàng sẽ không thích sản phẩm, nó sẽ không 

vừa hoặc người mua sẽ thay đổi quyết định của họ. Do đó, khách hàng có thể trả lại các sản phẩm 

này. Ở nhiều quốc gia, điều này là do các quy định của nhà nước. Trả hàng không phải là một hoạt 

động thú vị cả người bán và người mua. Họ mất thêm thời gian và người bán thường phải trả tiền 

cho lô hàng. Khách hàng không phải lúc nào cũng biết địa điểm và cách báo cáo hàng trả lại, cách 

chuẩn bị gói hàng, cách chuyển phát nhanh hoặc nhận gói hàng ở đâu. Nếu quá trình này rườm rà, 

nó có thể gây ra thêm sự thất vọng. Thủ tục hoàn trả rất đơn giản có thể để lại cho khách hàng trải 

nghiệm tích cực khiến họ hài lòng khi mua lại từ cùng một nhà bán lẻ. 

Mua bán trực tuyến được thực hiện đa dạng ở nhiều hình thức khác nhau, như qua website 

doanh nghiệp hay đại lý; qua sàn thương mại điện tử; các trang mạng xã hội hay các ứng dụng. Sự 

đa dạng về kênh trực tuyến giúp người tiêu dùng GenZ dễ dàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ. 

Nhưng cũng như thế làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng khó khăn hơn vì cần 

phải nắm rõ cả hành vi tiêu dùng trực tuyến và trực tiếp để đầu tư. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào 

mua sắm trực tuyến mà bỏ qua mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng. Ngày nay, mua sắm trực tiếp 

cũng cần có dịch vụ Logistics hiệu quả để thu hút khách hàng. Trong tương lai, các nghiên cứu tập 

trung khai thác theo hướng này. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ SẴN SÀNG  

CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ LOGISTICS 

Lê Hoàng Tiến
1
, Châu Ngọc Hân

2
 

Tóm tắt 

Toàn cầu hóa và số hóa làm tăng nhu cầu trao đổi và mua bán hàng hóa trên toàn cầu và nó có 

tác động trên diện rộng. Ngày nay, logistics là một thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng khi 

được hỗ trợ bởi các nền tảng internet. Hơn thế nữa, logistics liên quan đến dịch vụ và sự hài lòng 

của người tiêu dùng. Để tìm hiểu và đánh giá các biến số tác động đến nhận thức, hành vi mua hàng 

và sự hài lòng về dịch vụ, đặc biệt khi mua sắm trực tuyến, cần nghiên cứu mức độ sẵn sàng chi trả 

của khách hàng cho dịch vụ logistics. Bài báo trình bày một cuộc điều tra về những thách thức và 

khái niệm liên quan đến sự sẵn lòng chi trả của khách hàng cũng như các phương pháp nghiên cứu 

dựa trên các tài liệu bình duyệt. Do đó, chi phí, thời gian, độ tin cậy, tính linh hoạt và các dịch vụ 

giá trị gia tăng được sử dụng để đánh giá hành vi thanh toán của khách hàng. Nó cũng phụ thuộc 

vào đặc điểm của người trả lời, với tuổi tác và giới tính là những yếu tố trung gian. Phương pháp 

bộc lộ sở thích (stated-preference) được sử dụng để hiểu và đánh giá sở thích của người tiêu dùng. 

Mục đích của bài viết này là phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn đã nêu trong việc dự đoán 

hành vi của người tiêu dùng và hỗ trợ các nhà quản lý cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn về chi phí và 

phân phối được cải thiện trên các nền tảng trực tuyến. 

Từ khóa: số hóa, mức độ sẵn sàng chi trả, nền tảng trực tuyến, dịch vụ logistics 

1. GIỚI THIỆU 

1.1. Bối cảnh của nghiên cứu 

Các xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa và số hóa ngày càng mở rộng đáng kể trong vài thập kỷ 

qua dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong tất cả các ngành. Những thay đổi nhanh chóng trong cơ 

sở hạ tầng sản xuất, phân phối và vận tải đang diễn ra do nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng 

tăng và các tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng dịch vụ (Maggi & Bolis, 1998). Logistics là một phần 

quan trọng trong tăng trưởng toàn cầu và cũng là nhân tố chính trong sự tăng trưởng của thị trường 

toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dịch vụ hậu cần (logistics) hiện đại bao gồm vận 

chuyển, bốc xếp, lưu trữ, thông tin, phân phối, chế biến và đóng gói. Ngày nay, ngành hậu cần cung 

cấp thiết kế, vận hành, lập kế hoạch, quản lý và hướng dẫn để hỗ trợ khách hàng, cải thiện dịch vụ 

hậu cần của chính họ và giao hàng tốt hơn (Dong, 2013) (He. R., 2011). Quản lý chuỗi cung ứng 

hiện đại ưu tiên dịch vụ khách hàng, cho phép kiểm soát chi phí hậu cần đồng thời đáp ứng mong 

đợi của người tiêu dùng. Điều này đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia vào chuỗi cung ứng đều 

được hưởng lợi từ sự cân bằng lành mạnh giữa kinh doanh với các mối quan tâm về xã hội và môi 

trường (Wang, 2020). 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã dẫn đến sự gia tăng các giao dịch thương mại dựa trên 

internet. Do sự thay đổi này, hoạt động phân phối và hậu cần sẽ bị ảnh hưởng. Ngày nay, phần lớn 

người tiêu dùng cho biết họ thích mua sắm trực tuyến hơn là đến cửa hàng thực, đặc biệt là sau đợt 

bùng phát COVID-19 và các đợt đóng cửa sau đó. Hậu cần điện tử là điều cần thiết cho sự thành 
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công của các thương nhân trực tuyến và sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam đã tạo ra 

một ngành hậu cần điện tử tiềm năng do nhu cầu tương tác cá nhân nhiều hơn với khách hàng 

(Phuong, 2020). Theo Lagorio và nnk. (2016), kể từ năm 2000, các nghiên cứu về giải pháp CNTT-

TT cho các dự án hậu cần đô thị, ITS và gần đây nhất là thương mại điện tử đã nhận được sự quan 

tâm ngày càng tăng.  

"Hậu cần của bên thứ ba", "hậu cần chặng cuối" và "vận chuyển theo khối lượng" là những 

khái niệm thiết yếu khác cho hậu cần hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử. Đến năm 2024, người 

ta dự đoán rằng 22% tổng doanh số bán lẻ sẽ diễn ra trực tuyến. Bên cạnh các nhà bán lẻ trực tuyến 

chính, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và dòng sản phẩm cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà 

(Coppola, 2021). Gia công phần mềm hậu cần, thường được gọi là "hậu cần của bên thứ ba", cho 

phép các tổ chức tiết kiệm tiền, tăng hiệu quả, tập trung vào năng lực cốt lõi và phát triển doanh 

nghiệp ảo thông qua quan hệ đối tác (Aguezzoul, 2014). Phần cuối cùng của hành trình vận chuyển 

được gọi là "dặm cuối cùng" trong hậu cần. Một số doanh nghiệp đang tiết kiệm tiền bằng cách tăng 

cường các quy trình "dặm cuối" bằng công nghệ (Phuong, 2020). "Crowd-shipping" (CS) đã trở nên 

phổ biến trong ngành vận tải hàng hóa nhờ “công nghệ nền tảng dựa trên ứng dụng” giúp tăng tốc 

độ khớp cung và cầu. Vận chuyển đám đông tập trung vào khách hàng vì khách hàng sẽ sử dụng các 

công cụ dựa trên web để chọn dịch vụ tối ưu và tùy chọn vận chuyển. Do sự phát triển của ngành, 

nhiều nghiên cứu đang được tiến hành về tác động của các hoạt động liên quan đến hậu cần đối với 

hành vi của người tiêu dùng và lựa chọn kinh doanh (Le và nnk., 2019). 

Các kênh web thân thiện với người dùng có thể nâng cao sự chấp nhận dịch vụ của người tiêu 

dùng. Do tình hình kinh tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gia công phần mềm và mất quyền 

kiểm soát chuỗi cung ứng và hoạt động hậu cần của họ. Các giải pháp vận chuyển và hậu cần tích 

hợp có thể tăng cường khả năng đáp ứng của chuỗi cung ứng (Dmitriev & Plastunyak, 2019). Theo 

logistics bên thứ ba, các tổ chức logistics bị thách thức bởi các mô hình kinh doanh dựa trên nền 

tảng, nền kinh tế chia sẻ và công nghệ tiên tiến (Hofmann & Osterwalder, 2017). Giao hàng tận nơi 

trong bán lẻ trực tuyến đặt ra những thách thức mới trong việc thu hút khách hàng và quản lý chuỗi 

cung ứng. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa do các tập đoàn lớn cung cấp là rất quan trọng trong thị 

trường toàn cầu hóa, hiện đại. Bằng cách tìm hiểu những tính năng mà khách hàng sẵn sàng trả 

thêm tiền để có, các nhà cung cấp dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn (Danielis và nnk., 

2005). 

Nhiều nghiên cứu điều tra các yếu tố dịch vụ hoặc nền tảng để các nhà quản lý có thể thấy 

được ý định sử dụng hoặc mức độ sẵn sàng chi trả của mọi người cho các dịch vụ khác nhau 

(Kidane & Sharma, 2016) (KIEW và nnk., 2021). Nghiên cứu về mức sẵn lòng chi trả ngày càng trở 

nên quan trọng để các nhà quản lý đưa ra các quyết định đầu tư, quản lý hệ thống hậu cần và đảm 

bảo sự hài lòng của khách hàng. Theo Danielis và cộng sự (2005), các cá nhân sẵn sàng trả tiền cho 

chất lượng dịch vụ, đặc biệt là độ tin cậy và an toàn. Trải nghiệm trực tuyến của người tiêu dùng và 

khả năng mua lại bị ảnh hưởng bởi hiệu quả giao hàng và cắt giảm chi phí (Saha và nnk., 2020). 

Để điều tra tác động của các nền tảng trực tuyến đối với ý định mua hàng, các nghiên cứu này 

chủ yếu tập trung vào giá cả sản phẩm, dịch vụ thu được và trải nghiệm mua sắm. Có một số nghiên 

cứu xem xét hậu cần điện tử hoặc hậu cần truyền thống ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết 

định của người tiêu dùng khi mua hàng. Mức độ mà khách hàng sẵn sàng trả cho các dịch vụ hậu 

cần do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp trên thị trường trực tuyến cần được đánh giá trong môi 

trường cạnh tranh bao gồm các nhà vận chuyển bên thứ ba và mạng lưới phân phối của các nhà bán 

lẻ lớn. 
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 1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu 

Để lấp đầy khoảng trống này, nghiên cứu nhằm mục đích điều tra sở thích của người tiêu 

dùng đối với các dịch vụ hậu cần thông qua một nền tảng trực tuyến. Có một số mục tiêu chính của 

nghiên cứu: 

 RO1: Để xác định các thuộc tính ảnh hưởng đến lựa chọn thanh toán và sử dụng các nền 

tảng hậu cần trực tuyến 

 RO2: Để xác định sự tương tác của các biến ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và 

sự sẵn lòng chi trả 

 RO3: Để kiểm tra sự khác biệt về thuộc tính của khách hàng ảnh hưởng đến lựa chọn của 

họ như thế nào 

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên. Sau đây là một số câu hỏi quan trọng nhất sẽ được trả lời: 

 RQ1: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng trả tiền của khách hàng cho các 

dịch vụ của nền tảng trực tuyến là gì? 

 RQ2: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến sở thích thanh toán của khách hàng cho các dịch vụ 

của một nền tảng trực tuyến như thế nào? 

 RQ3: Sở thích khách hàng khác nhau như thế nào theo đặc điểm giới tính và độ tuổi? 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phần này sẽ xem xét các khái niệm về mức độ sẵn sàng chi trả của người tiêu dùng, sự hài 

lòng khi mua hàng trực tuyến và các tình huống dịch vụ hậu cần. Các phương pháp và mô hình 

nghiên cứu được đề xuất cũng được ghi lại trong các phần tài liệu bao gồm các giả thuyết và mối 

quan hệ giữa các thuộc tính. 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Sẵn sàng chi trả  

Hiện nay, việc sử dụng rộng rãi mạng xã hội và điện thoại thông minh khiến khách hàng sẵn 

sàng trả tiền cho một sản phẩm và dịch vụ phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức. Trên mạng 

xã hội, khách hàng dễ dàng thu thập thông tin về sản phẩm và dịch vụ, đồng thời chia sẻ nhận xét, 

trải nghiệm, cảm nhận và lời khuyên của họ với bạn bè và những khách hàng tiềm năng khác 

(Somcanae Yodpram, 2020). Nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về mức độ sẵn sàng chi trả của 

khách hàng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, nhiều công ty đã thất bại trong việc hoạch định 

chiến lược định giá phù hợp với môi trường tiếp thị của họ, cũng như bỏ qua các nguồn có giá trị để 

nâng cao lợi nhuận (Breidert và nnk., 2015). Theo Saha và nnk. (2020), mức độ sẵn sàng chi trả và 

ý định mua lại của khách hàng có liên quan đến sự hài lòng khi mua sắm trực tuyến của họ, điều 

này có tác động tiêu cực đến hiệu quả giao hàng và được nâng cao nhờ hiệu quả tiết kiệm chi phí. 

“Mức sẵn sàng chi trả” được định nghĩa là mức giá tối đa cho một cá nhân nói rằng hàng hóa hoặc 

dịch vụ được trả theo sự sẵn lòng của họ (Rohana và nnk., 2018) (WELL, 1998) (Wedgwood & 

Sansom, 2003). Theo Wedgwood & Sansom (2003), một dịch vụ nhất định không thể được trả bởi 

người dùng một cách vui vẻ, nhưng thay vì bỏ qua nó, số tiền này phải được trả một cách tự 

nguyện. Mức sẵn sàng chi trả được ước tính theo ba cách: quan sát giá hàng hóa ở các thị trường 

khác nhau, xem xét chi tiêu cá nhân về tiền bạc và thời gian để mua hàng hóa và hỏi trực tiếp mọi 

người về mức độ sẵn lòng chi trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai (Wedgwood & Sansom 

, 2003). Quan sát hành vi thường được thực hiện bằng hai phương pháp: kỹ thuật sở thích bộc lộ và 

kỹ thuật sở thích đã nêu (Wedgwood & Sansom, 2003). 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

363 

2.1.2. Kỹ thuật Stated Preference (SP) 

Các kỹ thuật sở thích được tiết lộ tập trung chặt chẽ vào quan sát thị trường được mô phỏng 

bằng dữ liệu phản hồi về giá hoặc được tạo ra bởi các cuộc đấu giá, thử nghiệm hiện trường hoặc 

thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (Breidert và nnk., 2015). Trong khi đó, các kỹ thuật sở thích 

đã nêu là công cụ phổ biến trong nghiên cứu thị trường bằng các cuộc khảo sát, giúp các nhà 

nghiên cứu tìm ra cách người tiêu dùng đánh giá các thuộc tính sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. 

Những người trả lời được yêu cầu xếp hạng, đánh giá hoặc lựa chọn theo các tình huống của sản 

phẩm và dịch vụ theo các sở thích đã nêu (Abley, 2000). Theo Abley (2000), vào đầu thế kỷ, lý 

thuyết thỏa dụng dựa trên SP được sử dụng trong nghiên cứu thị trường và ứng dụng thương mại 

như một phương pháp thay thế để bộc lộ sở thích với những hạn chế của nó, sau đó SP được ứng 

dụng phổ biến trong lĩnh vực vận tải từ đầu những năm 1980 . Trong các cuộc điều tra gián tiếp, 

phân tích kết hợp và phân tích lựa chọn rời rạc là hai kỹ thuật phổ biến để các nhà phân tích tiếp 

thị ước tính mức sẵn sàng chi trả. Phân tích kết hợp đo lường cấu trúc sở thích của các cá nhân 

thông qua các biến thể có hệ thống của các thuộc tính sản phẩm, do đó, các phương pháp phân 

tích kết hợp ước tính mức sẵn sàng chi trả có thể có trong thị trường nhạy cảm về giá (Breidert và 

nnk., 2015). Mức độ sẵn sàng chi trả được tính toán ở cấp độ phân khúc hoặc mẫu trong phân tích 

lựa chọn rời rạc, trong đó việc ước tính mức độ sẵn sàng chi trả đòi hỏi trình độ chuyên môn cao 

hơn, do đó tốn nhiều thời gian hơn so với phân tích kết hợp (Breidert và nnk., 2015). Được xây 

dựng trên nền tảng tối đa hóa hành vi, mô hình lựa chọn rời rạc - nghiên cứu phổ biến và hữu ích 

nhất trong kinh tế lượng - được sử dụng để phân tích hành vi tối đa hóa tiện ích ngẫu nhiên của 

từng cá nhân. Hơn nữa, mô hình lựa chọn rời rạc được sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu về 

sự cố giao thông, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần, hành vi của người tiêu dùng, thị 

trường tài chính và các vấn đề khác (Greene, 2007) . 

2.1.3. Dịch vụ hậu cần và số hóa  

Crowd-shipping (CS)  

Dựa trên các công nghệ nền tảng dựa trên ứng dụng đang phát triển nhanh chóng để kết nối 

cung với cầu hiệu quả và hiệu quả, CS mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường cho các bên 

liên quan, cũng như trở thành xu hướng tiềm năng và mới nổi trong giao thông vận tải trong bối 

cảnh nền kinh tế chia sẻ (Le và nnk., 2019). Trong các hệ thống hậu cần, CS cho phép người mua 

hàng, chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần sử dụng các nền tảng trực tuyến để giao hàng hiệu 

quả trên các tuyến đường đã chọn (Punel & Stathopoulos, 2017). Ngoài ra, đối với các dịch vụ giao 

hàng thông thường, các lợi ích mong đợi hơn của CS được coi là tính bền vững (giảm lưu lượng 

giao thông, tiêu thụ năng lượng và khí thải), tính linh hoạt và dịch vụ giá trị gia tăng (cho phép nhà 

cung cấp cung cấp cho người tiêu dùng dịch vụ giao hàng trong ngày, phần thưởng có thể giao dịch 

bằng các gói hậu cần, tín dụng vận chuyển có thể chuyển nhượng để trao đổi), cũng như tạo ra thị 

trường việc làm vận chuyển mới và hiệu quả phân phối chi phí (chi phí vận chuyển thấp hơn và khả 

năng tiếp cận các nền tảng CS được cải thiện) (Mckinnon, 2016) (Rougès, & Montreuil, 2014). 

Đổi mới dịch vụ logistics 

Theo Khakdaman (2021), những đổi mới công nghệ trong dịch vụ hậu cần làm thay đổi cả 

cung và cầu trong dịch vụ vận tải hàng hóa, cũng như quá trình số hóa bao gồm hậu cần thông minh 

và công nghệ Chuỗi khối góp phần thúc đẩy hoạt động vận tải và các dịch vụ phụ trợ (PwC, 2019). 

Để sản xuất các gói hàng phù hợp và cạnh tranh, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần quảng bá các 

dịch vụ của họ như phân phối hàng hóa, vận chuyển, giao nhận, dịch vụ quản lý hậu cần, quản lý 

hàng trả lại và kho bãi (Khakdaman, 2021) (Tavasszy, 2020). Tuy nhiên, nhu cầu và mức sẵn sàng 
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chi trả của khách hàng đóng vai trò then chốt để tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài, trong khi việc dự 

báo chính xác nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ mới là rất phức tạp do có 

phạm vi biến số rộng hơn (Latham, 2021). 

Vận tải đồng bộ được coi là vận tải đa phương thức được đồng bộ hóa với hai tính năng bổ 

sung cho vận tải đa phương thức: lựa chọn linh hoạt các phương thức và ra quyết định theo thời 

gian thực (Khakdaman & Tavasszy, 2020) (Khakdaman, 2021) (Tavasszy, 2020). Sau khi vận 

chuyển đồng bộ được kết hợp với số hóa, các tính năng dịch vụ giá trị gia tăng mới được tạo ra, 

được gọi là các dịch vụ phụ trợ bao gồm lưu trữ, theo dõi công-te-nơ, đóng gói và các dịch vụ khác 

(Roso và nnk., 2009) (Khakdaman, 2021). Hơn nữa, trên thông tin thời gian thực, các nhà cung cấp 

dịch vụ hậu cần có thể linh hoạt chuyển đổi các phương thức và tuyến đường vận chuyển theo sự 

thay đổi về nhu cầu và khả năng cung cấp trong các trường hợp như kẹt xe, thời gian vận chuyển 

chậm trễ (Behdani et al., 2016) (van Riessen và nnk., 2015). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phát triển giả thuyết dựa trên các nghiên cứu trong quá khứ  

Theo Khakdaman (2021), ba thuộc tính chính của dịch vụ logistics là kiểm soát hoạt động, 

tính linh hoạt của dịch vụ và các dịch vụ giá trị gia tăng phụ trợ. Trong các nghiên cứu gần đây, các 

thành phần phổ biến nhất của sự sẵn sàng chi trả hoặc sử dụng dịch vụ hậu cần là chi phí giao hàng, 

thời gian vận chuyển, tính linh hoạt của dịch vụ và độ tin cậy của dịch vụ (Reis, 2014). Kể từ khi 

vận tải đồng bộ được giới thiệu, sự lựa chọn dịch vụ đã chuyển từ tập trung vào phương thức sang 

tập trung vào các thuộc tính dịch vụ mới (tính linh hoạt trong giao hàng và dịch vụ gia tăng giá trị) 

với vai trò rõ ràng hơn (Khakdaman, 2021) (Khakdaman & Tavasszy, 2020). 

Chi phí dịch vụ logistics 

Người ta kết luận rằng các tiện ích có tác động tiêu cực đến việc tăng chi phí dịch vụ giao 

hàng (Khakdaman & Tavasszy, 2020). Theo Khakdaman và nnk. (2022), kết quả của họ cho thấy 

chi phí dịch vụ giao hàng được coi là một tham số có ý nghĩa âm với tiện ích sau khi ước tính mô 

hình logit hỗn hợp và mô hình logit đa thức. Trong nghiên cứu, chi phí dịch vụ logistics là giá 

logistics trọn gói mà khách hàng phải trả cho dịch vụ giao hàng từ điểm khởi hành đến điểm đích. 

Do đó, giả thuyết sau đây được bắt nguồn. 

  H1: Chi phí dịch vụ logistics có mối quan hệ ngược chiều đáng kể với WTP 

Thời gian giao hàng  

Nghiên cứu này cho thấy khoảng thời gian giao hàng từ đơn đặt hàng của khách hàng đến 

thời điểm tại điểm đến. Các tiện ích tiêu cực đối với việc tăng thời gian phục vụ giao hàng 

(Khakdaman & Tavasszy, 2020). Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc tăng thời gian giao 

hàng sẽ làm giảm các tiện ích (Khakdaman và nnk., 2022). Theo Trung và nnk. (2021), tốc độ 

giao hàng được đo bằng thời gian chờ đợi dự kiến ảnh hưởng tích cực đến ý định hành vi của 

khách hàng đối với dịch vụ giao hàng. Nó có nghĩa là tốc độ giao hàng cao hơn, thời gian giao 

hàng thấp hơn. Ma (2017) cho thấy thời gian giao hàng tăng sẽ làm giảm sự hài lòng và ý định 

mua hàng của khách hàng (Ma, 2017). Trong các nghiên cứu khác, sự hài lòng về tiêu dùng được 

chứng minh là giảm khi thời gian giao hàng dài, trong khi mức độ sẵn sàng hoàn trả của khách 

hàng phụ thuộc đáng kể vào sự hài lòng của họ với thời gian giao hàng (Chan và cộng sự, 2018). 

Ngoài ra, theo Huang và nnk. (2019), mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng bị ảnh hưởng tiêu 

cực bởi thời gian vận chuyển. 
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Do đó, giả thuyết sau đây được suy ra. 

H2: Thời gian giao hàng có mối quan hệ ngược chiều đáng kể với WTP 

Dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) 

Theo Khakdaman & Tavasszy (2020), tăng VAS làm cho tiện ích tích cực. Các dịch vụ giá trị 

gia tăng liên quan đến việc xử lý, theo dõi và đóng gói từ các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần 

(Khakdaman và nnk., 2022) (Roso và nnk., 2009). Đẩy mạnh các dịch vụ trong logistics mang lại 

lợi thế cạnh tranh sống còn cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics. Dịch vụ giá trị gia tăng được 

hiểu là dịch vụ có thêm các đặc tính, hình thức hoặc chức năng bổ sung cho dịch vụ truyền thống. 

Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần có lợi thế đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các dịch vụ giá trị 

gia tăng tốt hơn (Atkacuna & Furlan, 2009 ). Do đó, giả thuyết sau đây được suy ra. 

H3: VAS có quan hệ thuận chiều với WTP 

Sự linh hoạt 

Tính linh hoạt của dịch vụ giao hàng được định nghĩa là khả năng đáp ứng các yêu cầu của 

khách hàng, bao gồm thời gian và địa điểm vận chuyển, thay đổi thời gian giao hàng một cách thích 

hợp, và thông qua kho hàng hoặc cross-docking, tập hợp hoặc giải mã khối lượng và đa dạng. Ngoài 

ra, các chủ hàng và khách hàng ưa thích tính linh hoạt của dịch vụ giao hàng (Khakdaman, 2021) 

(Khakdaman và nnk., 2022). Lee (2002) khuyến nghị rằng với một chiến lược chuỗi cung ứng và 

chiến lược hậu cần tùy chỉnh kém hiệu quả, sự linh hoạt của dịch vụ giao hàng luôn được kỳ vọng 

sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Theo Khakdaman & Tavasszy (2020), việc tăng tính linh 

hoạt khiến các tiện ích trở nên tích cực. Hơn nữa, tính linh hoạt trong dịch vụ hậu cần có tác động 

tích cực đến mức độ hiểu biết cao hơn trong chuỗi cung ứng (Sánchez & Pérez, 2005). Do đó, giả 

thuyết sau đây được suy ra. 

H4: Tính linh hoạt của dịch vụ giao hàng có quan hệ thuận chiều với WTP 

Độ tin cậy trong dịch vụ logistics 

Độ tin cậy trong dịch vụ giao hàng (% số lần giao hàng) là tính đúng giờ, có nghĩa là hàng hóa 

đến tay khách hàng đúng hạn (Khakdaman và nnk., 2022) (Arencibia Perez và nnk., 2015). Các 

nghiên cứu gần đây cho thấy độ tin cậy ngày càng tăng trong các dịch vụ hậu cần khiến các tiện ích 

trở nên tích cực (Khakdaman và nnk., 2022) (Arencibia Perez và nnk., 2015) (Thái, 2013). Người ta 

kết luận rằng việc giao hàng đúng hạn làm tăng mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng cho các 

dịch vụ hậu cần (Pan và nnk., 2021). Độ tin cậy trong dịch vụ logistics được coi là tính kịp thời, 

đúng địa điểm ảnh hưởng tích cực đến việc chấp nhận dịch vụ giao nhận của khách hàng. 

Do đó, giả thuyết sau đây được suy ra. 

H5: Độ tin cậy có quan hệ thuận chiều với WTP 
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2.2.2. Mô hình nghiên cứu 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Theo kêt quả khảo sát về dịch vụ vận chuyển và mức độ sẵn lòng chi trả, trên tổng số mẫu thu 

được, số người tham gia khảo sát là nữ chiếm 61,4% so với số lượng nam tham gia chiếm 38,6% 

(hình 3.1) 

 

Độ tuổi của nhóm nghiên cứu được thể hiện trên hình 3.2. Nhóm tuổi dưới 25 tuổi chiểm tỷ lệ 

lớn nhất trong số lượng người tham gia khảo sát với 84,1%. Theo sau là nhóm tuổi từ 25-35 tuổi 

chiếm 13,6%. Còn lại là nhóm đối tượng với tuổi từ 35 trở lên. Phần lớn người tham gia có số lần 

mua sắm và dung dịch vụ vận chuyển từ 2-5 lần mỗi tháng hoặc ít nhất mỗi lần một tháng. 

Hình 3. 1 – Kết quả khảo sát theo giới tính 

Hình 2. 1 - Mô hình nghiên cứu 
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3.2. Kết quả mô hình 

Kết quả phân tích mô hình cho thấy các giả thuyết đặt ra có khả năng ảnh hưởng đến sự sẵn 

sang chi trả cho dịch vụ vân chuyển trên các nền tảng ứng dụng (hình 3.4). 

 

 

Hình 3. 2 - Kết quả khảo sát theo độ tuổi 

Hình 3. 3 - Mô hình nghiên cứu 
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Với β = 0.122, cho thấy với giá trị chi phí vận chuyển càng hợp lý, mức độ sẵn lòng chi trả 

cho dịch vụ càng cao. Giả thuyết đưa ra được xác minh tương tự như giá tiền phí vận chuyển càng 

cao và bất hợp lý, nhu cầu mua hàng và chi trả cho dịch vụ vận chuyển sẽ giảm. Trong trường hợp 

này việc sử dụng các khuyến mãi, giảm giá, và cho thấy sự đáng giá của việc vận chuyển nâng cao 

mức độ sẵn lòng chi trả từ khách hàng. 

Theo đó, lần lượt với β = 0,089, β = 0,097, β = 0.065, thời gian vận chuyển đúng, độ linh 

hoạt, và độ tinh cậy càng cao thì mức sẵn sàng chi trả cho dịch vụ vận chuyển càng cao. Sẽ là lợi 

thế cho các công ty vận chuyển với dịch vụ giao hàng nhanh trong thời gian được ước tính sẵn, thực 

hiện cam kết được nêu trong ứng dụng, và có khả năng xoay sở kịp thời với những thay đổi trong 

đơn hàng. Tuy nhiên, các biến này có tác động ít hơn với mức độ sẵn sàng chi trả theo nhưng kết 

quả từ mô hình và khảo sát. 

Các dịch vụ được thêm vào trong các dịch vụ vận chuyển, với β = 0.497, cho thấy các dịch vụ 

được thêm vào càng hữu ích, mức độ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ giao hàng càng cao. Theo đó, việc 

theo dõi đơn hàng qua các công cụ tích hợp, hoặc được hỗ trợ kịp thời về đơn hàng thông qua các 

tiện ích từ dịch vụ có thể giúp gia tăng sự sẵn sàng chi trả của khách hàng.  

  

Hình 3. 4 - Kết quả mô hình nghiên cứu 
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Bảng 3. 1 - Kết quả hệ số β 

Hệ số Beta 
 

 
Willingness to Pay 

Delivery cost 0.122 

Delivery time 0.089 

Flexibility 0.097 

Reliability 0.065 

Value-added service 0.497 

Willingness to Pay 
 

Bảng 3.1 cho thấy kết quả tương qua giữa các biến và sự sẵn sàng chi trả. Bảng 3.2 và bảng 

3.3 kiểm định tính dự đoán của mô hình dựa trên kết quả khảo sát. Với giá trị tiêu chuẩn lớn hơn 0,7 

và các giá trị cao nhất phù hợp giữa các biến, độ tin cậy của các biến và độ phân biệt xác thực của 

các biến được xác thực. 

Bảng 3. 2 - Độ tin cậy và hiệu lực của biến 

 

Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 
STANDARD 

Flexibility 0.92 0.932 0.943 0.807 >0.7 

Delivery time 0.919 0.925 0.943 0.805 >0.7 

Willingness to 

Pay 
0.91 0.914 0.937 0.787 >0.7 

Reliability 0.893 0.91 0.926 0.759 >0.7 

Delivery cost 0.896 0.896 0.928 0.763 >0.7 

Value-added 

service 
0.861 0.871 0.906 0.706 >0.7 

Bảng 3. 3 - Độ phân biệt của các biến 

 

Delivery 

cost 
Delivery time Flexibility Reliability 

Value-added 

service 

Willingness to 

Pay 

Delivery cost 0.874 
     

Delivery time 0.788 0.897 
    

Flexibility 0.696 0.847 0.898 
   

REliability 0.709 0.849 0.875 0.871 
  

Value-added 

service 
0.803 0.799 0.78 0.796 0.84 

 

Willingness to 

Pay 
0.705 0.72 0.702 0.708 0.794 0.887 

Theo kết quả nghiên cứu, bảng 3.4 cho thấy tác động qua lại đáng kể giữa dịch vụ giá trị gia 

tăng trong ảnh hưởng đối với sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ vận chuyển. Giả thuyết về các nhà 

cung cấp dịch vụ hậu cần có lợi thế đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các dịch vụ giá trị gia tăng 

tốt hơn được củng cố. 
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Bảng 3. 4 - Hệ số điều chỉnh sai lệch 

 

Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 
Bias 2.50% 97.50% 

 

Delivery cost -> 

Willingness to Pay 
0.122 0.133 0 -0.491 0.586 

Non-

support 

Delivery time -> 

Willingness to Pay 
0.089 0.056 -0 -0.557 0.746 

Non-

support 

Flexibility -> Willingness 

to Pay 
0.097 0.151 0.1 -0.472 0.546 

Non-

support 

REliability -> Willingness 

to Pay 
0.065 0.046 -0 -0.486 0.555 

Non-

support 

Value-added service -> 

Willingness to Pay 
0.497 0.491 -0 0.127 1.283 Support 

 

4. KẾT LUẬN 

Hiện nay, việc sử dụng và chi trả cho các dịch vụ vận chuyển hậu cần ngày càng được chấp 

nhận rộng rãi. Đó là tiềm năng lớn cho việc phát triển các dịch vụ hậu cần và khai thác thị trường 

này hiệu quả. Nghiên cứu chỉ ra mối tương quan giữa sự sẵn sàng chi trả của khách hàng cho các 

dịch vụ hậu cần với nhận thức về chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển, tính linh hoạt, độ tinh 

cậy của bên cung cấp, và các dịch vụ giá trị gia tăng nhận được. Kết quả khảo sát dựa trên mối quan 

tâm và hành vi khách hàng cho thấy chi phí vận chuyển hàng càng hợp lý và xứng đáng, mức độ sẵn 

sàng chi trả của khách hàng càng cao. Khách hàng tin tưởng và chi trả cho các dịch vụ cung câp vận 

chuyển nhanh, trong thời gian ước đoán, và có tính linh hoạt theo các yêu cầu thay đổi tốt hơn. Đặc 

biệt, trong nghiên cứu cho thấy tác động rõ rệt của các dịch vụ gia tăng với mức sẵn sàng chi trả của 

khách hàng. 

Nghiên cứu này cung cấp một số ví dụ lý thuyết quan trọng chứng minh tác động của hậu cần 

đối với chuỗi cung ứng và quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Nó có thể lấp đầy khoảng 

trống trong việc đánh giá các khía cạnh ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi mua sắm và sự hài lòng 

về dịch vụ. Hơn nữa, nghiên cứu đóng góp vào sự hiểu biết về mức độ sẵn sàng chi trả của khách 

hàng và chỉ ra ứng dụng rộng rãi của sở thích được bày tỏ trong việc dự đoán hành vi của khách 

hàng. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả dựa trên các biến có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến hành vi, nhu cầu và kinh nghiệm mua hàng. Nó cũng có thể là một mô hình phản ánh các khía 

cạnh mà nền tảng hậu cần trực tuyến phải tính đến để tối đa hóa mức độ hài lòng của khách hàng và 

tiềm năng tương tác của nhà cung cấp. 

Kết quả của nghiên cứu cung cấp độ tin cậy cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần dựa trên 

web. Hiểu được mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng có thể hỗ trợ thiết lập mức giá chấp nhận 

được, cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị 

trường. Nghiên cứu này sẽ cung cấp ý tưởng về các bước mà các công ty thực hiện để cải thiện các 

giao dịch trực tuyến kết nối với hậu cần điện tử. Khách hàng được hưởng lợi vì họ tham gia nhiều 

hơn vào dịch vụ mà họ nhận được và các công ty thu được lợi nhuận vì sự tập trung của họ cho 

khách hàng được tăng cường. 

Kết quả khảo sát của nghiên cứu chủ yếu thực hiên trên nhóm đối tượng trẻ với độ tuổi từ 

dưới 35, kết quả có thể mở rộng dựa trên nhóm đối tượng đa dạng hơn và cung cấp độ chính xác và 
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phổ biến hơn cho nghiên cứu. Điều này cho phép nghiên cứu các mối quan hệ tương quan và các 

biến số đa dạng hơn dựa trên nhóm đối tượng. Mặt khác, các nghiên cứu trong tương lai có thể tiếp 

cận với nghiên cứu về hành vi và mức sẵn sàng chi trả của khách hàng dựa trên xu hướng kinh 

doanh hướng tới tính bền vững và tuần hoàn của nền kinh tế theo xu hướng hiện nay. 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  

Đặng Thế Hiển
1
, Tạ Văn Thành

2
 

Tóm tắt:  

Nghiên cứu được thực hiện để xác định một số yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV). Bằng việc thu thập dữ liệu dựa vào việc khảo sát với đối tượng được khảo sát là 

các khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) tại BIDV. Dữ liệu sau thu 

thập (227 phiếu khảo sát) đã được mô tả thống kê, kết quả về kiểm định các thang đo của những 

khái niệm nghiên cứu với việc đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) và kiểm định sự phù hợp trong mô hình nghiên cứu. Kết quả thể hiện 05 yếu tố tác động có ý 

nghĩa thống kê đến chất lượng dịch vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân tại BIDV, bao gồm (sắp 

xếp yếu tố có tác động từ nhiều đến thấp theo thứ tự): Phản ứng, tin cậy, bảo mật, công nghệ thông 

tin, và hiệu quả. 

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, ngân hàng điện tử.  

1. GIỚI THIỆU 

Việt Nam hiện đang được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng cho lĩnh vực tài chính 

ngân hàng. Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều 

chuyển biến, thay đổi tích cực trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng để phục vụ ngày càng tốt 

hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát triển 

nhanh chóng về công nghệ thông tin, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gây 

gắt, đòi hỏi các NHTM phải hội nhập vào xu hướng chung của nền kinh tế tài chính thế giới, đặc 

biệt là phải có các hoạt động đầu tư để nắm bắt kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 

nghệ hiện đại của hệ thống ngân hàng mà tiêu biểu nhất là hệ thống NHĐT.  

Dịch vụ NHĐT được ứng dụng toàn diện trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, 

hiện nay các ngân hàng trên thế giới đã và đang phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ của ngân 

hàng điện tử. Đối với Việt Nam, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới,  đang có sự cạnh tranh ngày càng 

mạnh mẽ giữa các NHTM. 

Khi mà công nghệ thông tin đã xuất hiện hầu hết tại các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan trong 

thời gian vừa qua thì dịch vụ NHĐT trở nên một xu hướng phát triển tất yếu, nhiều tiềm năng tại Việt 

Nam, đó là một thành quả hữu hiệu, đã phá vỡ những rào cản và giới hạn về không gian, thời gian 

trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đáp ứng được nhu cầu thanh toán qua internet của khách 

hàng. Với số lượng người dùng sử dụng Internet ngày càng tăng, thì đây là tín hiệu tích cực không chỉ 

dành cho ngành công nghệ thông tin mà còn tạo cơ hội cho ngành ngân hàng để phát triển dịch vụ 

ngân hàng điện tử. Những thay đổi trong xu hướng kinh tế xã hội cùng với những tiến bộ trong công 

nghệ thông tin đã cho phép truy cập rộng rãi vào dịch vụ NHĐT. Ngày nay, các ngân hàng đang dần 

                                                           
1
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bị thay thế bởi máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng (Keskar và Pandey, 2018). 

Lợi ích đem lại của dịch vụ NHĐT là rất lớn nhờ tính tiện ích, nhanh chóng, chính xác và bảo 

mật. Đối với khách hàng, sử dụng dịch vụ NHĐT đem lại sự tiện nghi, tiết kiệm được thời gian và 

chi phí; khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT có xu hướng sẵn sàng trả phí để có thể nhận được sự 

thuận tiện trong việc sử dụng dịch vụ NHĐT do ngân hàng cung cấp (Kuzey & cộng sự, 2022). Đối 

với lĩnh vực ngân hàng, phát triển dịch vụ NHĐT không những tiết kiệm chi phí và đem lại lợi 

nhuận mà còn giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các NHTM trên thị trường, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn; cạnh tranh phát triển các kênh phân phối cho khách hàng mà không cần 

tốn kém chi phí cho mở rộng mạng lưới chi nhánh, tuyển nhân viên,… Đối với nền kinh tế, nó góp 

phần làm tăng quá trình lưu thông tiền tệ và hàng hoá, hiện đại hoá hệ thống thanh toán, mở rộng 

thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương mại, đặc biệt là 

thương mại điện tử. 

Dịch vụ NHĐT được triển khai ở tất cả các NHTM Việt Nam và đang có sự cạnh tranh ngày 

càng gia tăng, đặc biệt là trong thị trường bán lẻ. Thực tế ở Việt Nam hiện nay, các NHTM đã nhận 

thức được tầm quan trọng của dịch vụ NHĐT cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ NHĐT tại Việt 

Nam ngày càng tăng nên đã đưa các sản phẩm dịch vụ của NHĐT vào ngân hàng, nhằm làm đa 

dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, nâng cao vị thế cạnh tranh cũng như mở 

rộng thị phần của ngân hàng. Tuy nhiên, do thói quen tiêu dùng tiền mặt cũng như tâm lý còn e ngại 

việc bảo mật thông tin cá nhân, và sợ bị mất cấp thông tin tài khoản khi sử dụng dịch vụ NHĐT của 

khách hàng nên dịch vụ ngân hàng này chưa thật sự phát triển mạnh mẽ. Do đó, để việc đầu tư trên 

trở nên hiệu quả, các NHTM cần hiểu được tâm lý và nhu cầu của khách hàng để biết chính xác 

những nhân tố nào đang tác động đến chất lượng dịch vụ NHĐT của khách hàng, từ đó có thể có 

những chiến lược tối ưu nhất.  

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, do sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tài 

chính ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi của người sử dụng cũng ngày càng cao và nhất là do sự phát 

triển như vũ bão của công nghệ thông tin, dịch vụ NHĐT đã ra đời và không ngừng được phát triển, 

cải tiến. Nắm bắt xu hướng của khách hàng, ngân hàng BIDV đã đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, cho ra đời những dịch vụ NHĐT tiên tiến hiện đại như 

IBMB (Internet banking), BIDV Smart Banking, BIDV Mobile,… Tuy nhiên, dịch vụ NHĐT mới 

chỉ được BIDV triển khai mạnh mẽ, toàn diện trong những năm gần đây và tỷ lệ sử dụng dịch vụ 

còn chưa đạt được như kỳ vọng. Xuất phát từ những nhu cầu thực tế như nêu trên, việc nghiên cứu 

các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ NHĐT cho khách hàng cá nhân là điều vô cùng cần 

thiết. Vì thế, thông qua nghiên cứu này góp phần giúp nhà quản trị BIDV hiểu rõ hơn về mức độ tác 

động của một số thành phần ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân. 

Kết quả đạt được từ nghiên cứu sẽ góp phần trả lời các câu hỏi cụ thể làm thế nào để tác động đến 

chất lượng dịch vụ NHĐT của khách hàng cá nhân, để từ đó có những giải pháp, kiến nghị nhằm 

giữ vững nền khách hàng cá nhân hiện tại và tiếp tục nâng cao, phát huy tối đa hiệu quả trong việc 

tiếp thị dịch vụ NHĐT đến với đại đa số khách hàng cá nhân tại BIDV và gia tăng nền khách hàng 

cá nhân mới tiềm năng trong thời gian tới. 

2. LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU  

Dịch vụ ngân hàng điện tử 

Ngân hàng điện tử là cụm từ thông dụng trong lĩnh vực ngân hàng, với tên gọi trong tiếng 

Anh là Electronic Banking, viết tắt là e-Banking. Có nhiều cách diễn đạt khác nhau về e-Banking, 

nhưng nhìn chung e-Banking được hiểu là một loại hình thương mại về dịch vụ tài chính ngân hàng, 
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trong đó có sự hỗ trợ về mặt công nghệ thông tin. 

Dịch vụ e-Banking được cung ứng lần đầu tiên vào năm 1980 bởi một ngân hàng ở Scotland. 

Đến năm 1990, e-Banking chính thức được cung ứng bởi các ngân hàng (Daniel, 1998), dịch vụ 

ngày càng được hoàn thiện, mở rộng và phát triển trên thế giới. Đây là sự kết hợp của các dịch vụ 

bao gồm Internet Banking, Mobile Banking, hệ thống chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, dịch 

vụ quản lý tiền mặt, thông báo tỷ giá và mua bán ngoại tệ,... Các giao dịch NHĐT có thể thực hiện 

liên tục 24/7 (Shih, 2008). 

Với Shah và Clarke (2009) định nghĩa về dịch vụ NHĐT là việc cung cấp dịch vụ tài chính 

qua kênh phân phối điện tử (e-channels) của một tổ chức dành cho khách hàng (bao gồm cá nhân, 

doanh nghiệp). Dịch vụ NHĐT đầy đủ nhất của các ngân hàng hiện nay khi cung cấp cho khách 

hàng đó là quyền truy cập tài khoản, khả năng giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản, giao dịch 

gửi/tất toán tiền tiết kiệm, thanh toán các loại hóa đơn (điện, nước, phí chung cư, học phí, cước 

internet,…), các khoản vay nợ của khách hàng, giao dịch mua bán ngoại tệ, ủy thác, bảo hiểm và 

các sản phẩm tài chính khác. 

Các dịch vụ NHĐT đã được xây dựng và vận hành bởi các tổ chức ngân hàng quốc tế hàng 

đầu như là các hoạt động độc lập và là một phần không thể thiếu của một dịch vụ ngân hàng khi 

ngân hàng được thành lập và đi vào hoạt động. Sự ra đời của ngân hàng điện tử đã thay đổi và định 

nghĩa lại cả cách thức hoạt động và những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng (Berz & cộng sự, 2009). 

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), “Các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng hiện đại 

và đa tiện ích được phân tích được phân phối đến khách hàng bán buôn và bán lẻ một cách nhanh 

chóng (trực tuyến, liên tục, không phụ thuộc vào không gian và thời gian) thông qua kênh phân 

phối (Internet và các thiết bị truy nhập đầu cuối khác như máy tính, máy ATM, POS, điện thoại để 

bàn, điện thoại di động,…) được gọi là dịch vụ NHĐT”. 

Như vậy, dịch vụ NHĐT là các dịch vụ ngân hàng được thực hiện thông qua việc mã số hóa 

các giao dịch dựa vào các phương tiện điện tử. Trong đó, theo Điều 4 của Luật Giao dịch điện tử 

Việt Nam (2005), “Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, 

kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự”. 

Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 

Trên các lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ là chìa khóa chính 

trong việc điều khiển hiệu suất lợi nhuận (Schoeffler, Buzzell, và Heany 1974) và một vấn đề quan 

trọng khi các doanh nghiệp đấu tranh để duy trì lợi thế so sánh trên thị trường (Kandampully và 

Duddy, 1999). Vì dịch vụ tài chính, đặc biệt là ngân hàng, cạnh tranh trên thị trường với các sản 

phẩm thường không phân biệt, chất lượng dịch vụ thường trở thành vũ khí cạnh tranh chính 

(Stafford, 1996) và yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của dịch vụ tài chính mới 

(Easingwood & Storey, 1993).  

Với Bennett (2003), tác giả khẳng định rằng sự cạnh tranh trong ngân hàng bắt nguồn gần như 

độc quyền từ chất lượng dịch vụ và rất cần thiết cho sự thành công và sự sống còn trong môi trường 

ngân hàng cạnh tranh (Trappey & cộng sự, 1996). Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các ngân hàng 

vượt trội trong chất lượng dịch vụ sẽ có lợi thế tiếp thị riêng biệt và mức độ chất lượng dịch vụ 

được cải thiện liên quan đến doanh thu cao hơn, tỷ lệ bán chéo sản phẩm/dịch vụ tăng và duy trì 

lượng khách hàng cao hơn (Bennett, 2003).  

Chất lượng dịch vụ, sản phẩm cũng đã được chứng minh là nâng cao uy tín của ngân hàng, hỗ 
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trợ gia tăng việc giữ chân khách hàng, thu hút khách hàng mới, tăng hiệu quả tài chính, lợi nhuận và 

mở rộng thị phần (Julian & Balasubramanian, 1994; Parasuraman & cộng sự, 2005).  

Mở rộng khái niệm này, (Zeithaml & cộng sự, 2002) đã đưa ra khái niệm về chất lượng dịch 

vụ điện tử và gọi mô hình thông qua internet là e-SERVQUAL. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Hiệu quả (HQ) 

Theo các nghiên cứu trước đây, hiệu quả trong dịch vụ NHĐT được hiểu là sự dễ dàng trong 

việc thực hiện thao tác, dễ hiểu, dễ xử lý thông tin, tốc độ truy cập và sử dụng trang web/phần mềm 

cung cấp dịch vụ (Parasuraman & cộng sự, 2005), (Ho & Lin, 2010). Vì vậy, giả thuyết H1 được đề 

xuất như sau: 

H1: Yếu tố hiệu quả có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Tin cậy (TC) 

Sự tin cậy là khả năng cung cấp dịch vụ như đã hứa của tổ chức với tốc độ cao, đáng tin cậy 

và chính xác (Al-Dmour, 2005). 

Tin cậy trong dịch vụ ngân hàng điện tử được hiểu là khả năng thực hiện dịch vụ ngân hàng 

điện tử đã cam kết tin cậy và chính xác (Pikkarainen & cộng sự, 2006), (Gerrard & Cunningham, 

2015), (Ayo & cộng sự, 2016). Do vậy, giả thuyết H2 được đề xuất như sau: 

H2: Yếu tố tin cậy có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Phản ứng (PU) 

Khái niệm phản ứng trong dịch vụ ngân hàng điện tử được hiểu là việc ngân hàng sẵn sàng trợ 

giúp, hỗ trợ giải quyết những thắc mắc của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ một cách nhanh chóng, kịp thời (Gerrard & Cunningham, 1997), (Nupur, 

2010), (Sakhaei & cộng sự, 2013). Giả thuyết H3 được đặt ra:  

H3: Yếu tố phản ứng có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Bảo mật (BM) 

Bảo mật được hiểu là việc đề cập đến câu chuyện bảo vệ người dùng (khách hàng) tránh nguy 

cơ bị gian lận vấn đề tài chính, tôn trọng sự riêng tư (Bressolles, 2006). Với Jarvenpaa và Todd 

(1997), tác giả định nghĩa bảo mật là một tính năng bắt buộc trong việc thiết lập niềm tin điện tử và 

giảm bớt những lo ngại, lăn tăn của khách hàng về những vấn đề liên quan đến việc bị rò rỉ thông 

tin cá nhân khi giao dịch. Tính bảo mật là một trong những thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ 

NHĐT (Le Van Huy và cộng sự, 2017; Hammoud và cộng sự, 2018). Giả thuyết H4 được đề xuất 

như sau:  

H4: Yếu tố bảo mật có tác động dương đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Công nghệ thông tin (CN) 

Công nghệ thông tin trong dịch vụ ngân hàng điện tử được hiểu là việc hệ thống công nghệ dễ 

dàng xử lý các nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng; gửi phản hồi ngay lập tức trên giao 

diện website hoặc/và ứng dụng về kết quả giao dịch (thành công/thất bại), gửi báo cáo số dư tài 

khoản ngân hàng của khách hàng; cũng như cho phép khách hàng có thể để lại những đánh giá (hài 

lòng hay không hài lòng về dịch vụ NHĐT) hay những ý kiến góp ý của khách hàng trên hệ thống 

giao dịch (Lassar và cộng sự, 2000). Giả thuyết H5 được đặt ra như sau: 
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H5: Yếu tố công nghệ thông tin tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

3.2.  Mô hình nghiên cứu 

Từ hình 1, kiểm định các giả thuyết, tác giả đề xuất phương trình hồi quy chuẩn hóa với dạng 

như sau: 

Y = β1HQit + β2TCit + β3PUit + β4BMit + β5CNit + b 

Trong đó: 

Y: Biến phụ thuộc “Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại 

BIDV” (CL); 

β1  β5: Những hệ số hồi quy của các biến độc lập; 

HQ: Biến độc lập “Hiệu quả”; 

TC: Biến độc lập “Tin cậy”; 

PU: Biến độc lập “Phản ứng”; 

BM: Biến độc lập “Bảo mật”; 

CN: Biến độc lập “Công nghệ thông tin". 

Mô hình nghiên cứu được hình thành và đề xuất như sau: 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất 

3.3. Thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu 

Lấy mẫu khảo sát bằng phương pháp thuận tiện. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập dựa vào 

việc khảo sát ngẫu nhiên với đối tượng là khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ NHĐT tại ngân 

hàng BIDV. Bảng câu hỏi được gửi trực tiếp đến 250 khách hàng. Dữ liệu sau thu thập (227 bảng 

câu hỏi, 23 bảng câu hỏi bị loại vì không hợp lệ) đã được xử lý bởi ứng dụng SPSS với mô tả thống 

kê, kết quả về kiểm định các thang đo của những khái niệm trong nghiên cứu thông qua đánh giá độ 

tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Sau đó kiểm định sự phù hợp của 

mô hình nghiên cứu với các giả thuyết đã được đưa ra. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Tổng cộng có 250 bảng câu hỏi được gửi đi, nhận về 227 bảng câu hỏi đạt yêu cầu, chiếm tỷ 

lệ 90,8% so với tổng sổ bảng câu hỏi được gửi. Bảng câu hỏi sau khi thu về đã được mã hóa, phân 

tích, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS. Phân loại 227 khách hàng được khảo sát theo tiêu chí giới 
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tính (75 nữ, 152 nam), độ tuổi (59 người có độ tuổi dưới 25; 98 người từ độ tuổi 26-35; 53 người từ 

độ tuổi 36-45; 17 người từ 46 tuổi trở lên), và thu nhập bình quân hàng tháng (dưới 15 triệu đồng: 

74 người; từ 15-20 triệu đồng: 92 người; trên 20 triệu đồng: 61 người). 

Từ số liệu bảng 1, có tổng cộng 29 thang đo đo lường các biến (gồm 26 thang đo để đo lường 

cho 05 biến độc lập và 03 thang đo đo lường 01 biến phụ thuộc) với độ tin cậy tương đối cao cùng 

chỉ số Cronbach Alpha (lớn hơn 0.6). Do vậy, 29 thang đo này đều được chấp nhận và thực hiện 

EFA. Từ chỉ số ở bảng 2, chỉ số KMO = .782; giá trị Chi – square = 3776.955 và kiểm định Barlett 

có giá trị Sig. = .000. Do đó, kết quả EFA đảm bảo mức hội tụ và phân tán của các thang đo. Bên 

cạnh đó, các giá trị Eigenvalue đều lớn hơn 1 và tổng phương sai trích là 70,294 thể hiện 26 thang 

đo của 05 biến độc lập giải thích được 67,526% sự biến thiên của dữ liệu và phần còn lại (32,474%) 

là do ảnh hưởng từ những nhân tố khác. Kết quả này cho thấy các biến quan sát trong tổng thể 

nghiên cứu có sự tương quan cùng nhau và phân tích nhân tố EFA là phù hợp. 

Bảng 1. Kết quả việc kiểm định độ tin cậy thang đo 

Biến quan sát 
Trung bình thang 

đo nếu lại biến 

Phương sai thang 

đo nếu loại biến 

Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach Alpha 

nếu loại biến 

Hiệu quả (HQ) – Cronbach’s alpha = 0.873 

HQ1 10.51 9.538 0.832 0.793 

HQ2 10.49 10.020 0.734 0.835 

HQ3 10.79 11.112 0.635 0.872 

HQ4 10.83 11.046 0.718 0.842 

HQ5 10.91 11.290 0.542 0.887 

HQ6 10.97 11.350 0.826 0.823 

Tin cậy (TC) - Cronbach alpha’s = 0.831 

TC1 12.18 11.938 0.652 0.791 

TC2 12.29 13.431 0.552 0.818 

TC3 11.87 11.561 0.624 0.802 

TC4 12.32 13.338 0.636 0.799 

TC5 11.93 11.606 0.707 0.774 

Phản ứng (PU) - Cronbach alpha’s = 0.890 

PU1 12.01 16.055 0.740 0.866 

PU2 12.03 17.407 0.694 0.875 

PU3 12.39 17.017 0.778 0.857 

PU4 12.38 15.830 0.730 0.869 

PU5 12.41 17.890 0.750 0.866 

Bảo mật (BM) - Cronbach alpha’s = 0.855 

BM1 16.21 15.510 0.652 0.829 

BM2 15.97 14.508 0.687 0.822 

BM3 16.06 16.580 0.536 0.849 

BM4 16.49 15.399 0.623 0.834 

BM5 16.04 14.776 0.651 0.829 
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Biến quan sát 
Trung bình thang 

đo nếu lại biến 

Phương sai thang 

đo nếu loại biến 

Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach Alpha 

nếu loại biến 

BM6 16.19 14.608 0.704 0.819 

Công nghệ thông tin (CN) - Cronbach alpha’s = 0.873 

CN1 9.00 5.412 0.485 0.840 

CN2 8.92 4.428 0.744 0.723 

CN3 9.01 4.870 0.646 0.771 

CN4 8.98 4.490 0.702 0.744 

Nguồn: Từ kết quả thu thập và phân tích dữ liệu. 

Bảng 2. Kết quả EFA cho những biến độc lập 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .782 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx.  

Chi-Square 
3776.955 

df 378 

 .000 

Nguồn: Từ kết quả thu thập và phân tích dữ liệu. 

Bảng 3. Kết quả hồi quy 

Mô hình 

(Model) 

Hệ số  

chưa chuẩn hóa Hệ số 

chuẩn 

hóa 

t 

Mức ý 

nghĩa 

(Sig.) 

Thống kê  

đa cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 

Hệ số 

Tolerance 

Hệ số 

 VIF 

1 

(Constant) -0.444 0.246  -1.801 0.073   

BM 0.293 0.053 0.275 5.533 0.000 0.741 1.349 

PU 0.253 0.040 0.312 6.283 0.000 0.740 1.351 

TC 0.272 0.048 0.286 5.627 0.000 0.707 1.415 

HQ 0.098 0.035 0.126 2.816 0.005 0.912 1.096 

CN 0.158 0.050 0.137 3.158 0.002 0.969 1.032 

Nguồn: Từ kết quả thu thập và phân tích dữ liệu. 

Từ bảng 3, cho biết toàn bộ cả 5 yếu tố có tác động dương đến chất lượng dịch vụ NHĐT đối 

với khách hàng cá nhân tại BIDV. Vì vậy, phương trình hồi quy chuẩn hóa được thể hiện:  

CL = .126*HQ + .286*TC  + .312*PU + .275*BM + .0137*CN 

Ngoài ra, kiểm định bằng ANOVA có Sig. = .000 < 0,05; hệ số phóng đại phương sai VIF của 

cả 5 thành phần trên đều nhỏ hơn 2; R
2 

hiệu chỉnh ghi nhận 0.605; đồ thị phần dư chuẩn hóa và chỉ 

số P-Plot cho biết các giả thuyết của mô hình hồi quy là không vi phạm. Do đó, mô hình nghiên cứu 

đề xuất đạt phù hợp và đại diện cho tổng thể cùng mức giải thích là 60.5%. Như vậy, cả 5 yếu tố 

đều có tác động dương đến chất lượng dịch vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân. Do đó, cả 5 giả 

thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận.  
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Về mức độ tác động, biến phản ứng có tác động mạnh nhất đến chất lượng dịch vụ NHĐT đối 

với khách hàng cá nhân tại BIDV (β3 = 0.312). Tiếp theo lần lượt các biến tác động đến chất lượng 

dịch vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân là tin cậy (TC) (β2 = 0.286); bảo mật (BM) (β4 = 0.275); 

công nghệ thông tin (CN) (β5 = 0.137). Và biến tác động yếu nhất là hiệu quả (β1 = 0.126).  

Đối với biến phản ứng, kết quả có sự tương quan thuận khi so sánh với kết quả nghiên cứu 

của tác giả Broderick và Vachirapornpuk (2002); nhưng lại trái ngược với kết quả nghiên cứu của 

Giao và Tú (2010), khi tác giả cho rằng khách hàng vẫn thích đến làm việc trực tiếp với ngân hàng 

hơn là giải quyết vụ việc trực tuyến khi có sự cố giao dịch NHĐT. 

Còn với yếu tố tin cậy, do đối tượng trả lời phỏng vấn xuất hiện nhiều ở độ tuổi 25 đến 44 

tuổi, và đa phần có trình độ học vấn chủ yếu ở cao đẳng và đại học. Đây là nhóm đối tượng khách 

hàng trẻ, có trình độ am hiểu, dễ dàng nhận biết được tính xác thực về dịch vụ NHĐT do ngân hàng 

cung cấp, do đó khách hàng cá nhân dễ có sự tin cậy cao vào dịch vụ NHĐT của BIDV. Khi khách 

hàng cá nhân có sự tin cậy cao vào dịch vụ NHĐT, khách hàng có xu hướng thích sử dụng dịch vụ 

NHĐT hơn là đến trực tiếp tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng để sử dụng các dịch vụ 

ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với nghiên cứu của Giao và Tú (2010), Ayo và cộng 

sự (2016), Hammoud và cộng sự (2018), yếu tố tin cậy giúp gia tăng chất lượng dịch vụ NHĐT đối 

với khách hàng khi sử dụng dịch vụ NHĐT tại ngân hàng. 

Đối với biến bảo mật, khi khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại BIDV, điều khách hàng băn 

khoăn, còn lăn tăn, lo lắng là liệu rằng thông tin cá nhân có được an toàn hay bị rò rỉ, đánh cắp phục 

vụ cho mục đích nào khác, đó cũng là thách thức đối với ngân hàng khi cung cấp dịch vụ NHĐT, 

đòi hỏi ngân hàng phải luôn đảm bảo việc giao dịch NHĐT khi khách hàng thực hiện đều an toàn 

bảo mật, không bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài (đặc biệt là những thông tin liên quan đến cá nhân 

khách hàng như họ tên, số tài khoản, số dư trong tài khoản ngân hàng…). Vì vậy cần có sự kiểm tra 

thường xuyên, giám sát quy trình giao dịch NHĐT của bộ phận có trách nhiệm (phòng công nghệ 

thông tin) để đảm bảo việc trao đổi dữ liệu, thông tin giữa hệ thống NHĐT với khách hàng là bảo 

mật. Do đó, khi ngân hàng giải quyết được vấn đề này, cũng đã tác động tích cực đến việc gia tăng 

chất lượng dịch vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với 

kết quả của Parasuraman và cộng sự (1985), Giao và Tú (2010), Ayo và cộng sự (2016), Hammoud 

và cộng sự (2018). 

Đối với yếu tố công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin càng mạnh sẽ hỗ trợ theo tỷ 

lệ thuận đối với chất lượng dịch vụ, tổ chức sẽ dễ dàng xử lý những nhu cầu giao dịch ngân hàng từ 

khách hàng. Như trước đó, khi chưa áp dụng yếu tố công nghệ thông tin vào trong các nhóm dịch 

vụ của tổ chức cung cấp cho khách hàng thì vấn đề về hiệu quả, chất lượng dịch vụ thường kém và 

gây ra những phản ứng tiêu cực, ức chế về mặt tâm lý từ phía khách hàng khi họ liên tục phàn nàn 

về chất lượng dịch vụ của tổ chức không tốt. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Joseph 

và cộng sự (1999), Lassar và cộng sự (2000). 

Đối với biến hiệu quả, khi nhắc đến việc đánh giá chất lượng dịch vụ, không thể không nhắc 

đến tính hiệu quả, với việc dễ dàng tìm được thông tin quan trọng trên trang web của BIDV, có 

hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho người dùng cách sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến cũng như thao 

tác giao dịch thuận tiện, nhanh chóng trên website hoặc/và ứng dụng giúp khách hàng tiết kiệm 

được thời gian, chi phí đi lại để thực hiện các giao dịch NHĐT. Kết quả nghiên cứu này cũng trùng 

hợp với nghiên cứu của Giao và Tú (2010), Ayo và cộng sự (2016), Hammoud và cộng sự (2018). 
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5. KẾT LUẬN 

Nhằm mục đích xác định những thành phần có tác động đến chất lượng dịch vụ NHĐT đối 

với khách hàng cá nhân tại BIDV, bài báo trình bày 5 nhân tố (bảo mật, phản ứng, tin cậy, hiệu 

quả, công nghệ thông tin) có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ NHĐT. Trong đó, biến phản 

ứng tác động tích cực nhiều nhất (β3 = 0.312), tác động ít nhất là biến hiệu quả (β1 = 0.126). Nghiên 

cứu cho thấy sự khác biệt về chất lượng dịch vụ NHĐT với những đặc điểm thuộc về cá nhân bằng 

phương pháp T-test mẫu độc lập, phân tích phương sai ANOVA: Có khác biệt trong chất lượng dịch 

vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân dựa vào thu nhập bình quân của khách hàng với độ tin cậy là 

95%. 

Nhìn chung, nghiên cứu đã củng cố thêm kết quả trong các nghiên cứu trước cũng như tìm 

thấy có sự khác biệt với nghiên cứu trước đây. Đồng thời, nghiên cứu đóng góp, bổ sung vào nhóm 

chủ đề về chất lượng dịch vụ NHĐT đối với khách hàng cá nhân, tiêu biểu trường hợp nghiên cứu 

tại ngân hàng BIDV. Có thể khai thác nội dung trong nghiên cứu tại các ngân hàng khác. 
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HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TẠI  SHINHAN BANK - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN BÌNH  

Vũ Ngọc Minh Huyền
1
, Lê Ngô Ngọc Thu

2
 

Tóm tắt 

Đối với các tổ chức/doanh nghiệp luôn lấy nhân làm gốc, tức có nghĩa lấy con người làm vấn 

đề then chốt của mọi sự việc trong tổ chức. Chính vì lấy con người làm trọng điểm để phát triền nên 

tổ chức sẽ vững trãi hơn trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt và nhiều biến động như hiện 

nay. Đặc biệt, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như tổ chức tín dụng, ngân hàng, bảo 

hiểm, v.v. thì nguồn nhân lực phải được đặt lên hàng đầu, đây là vấn đề cấp bách đòi hỏi phải được 

triển khai một cách đồng bộ, rộng rãi và đầu tư nhiều hơn. Chính vì thế, bài viết sẽ hướng đến một 

số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Shinhan Bank - Phòng giao dịch Tân 

Bình. 

Từ khóa: phát triển nguồn nhân lực, Shinhan Bank. 

1. GIỚI THIỆU 

Nhân lực là vấn đề hết sức quan trọng và là một trong những điểm mấu chốt của lực lượng 

sản xuất. Nguồn nhân lực (NNL) là tài nguyên quí giá nhất so với tất cả các tài nguyên khác của 

doanh nghiệp. Do vậy, phát triển NNL đã trở thành một yêu cầu hết sức cấp thiết cho mỗi doanh 

nghiệp. Tuy nhiên việc thực hiện phát triển NNL của Ngân hàng Shinhan Bank - Phòng giao dịch 

(PGD) Tân Bình vẫn còn nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân. Điều đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết 

cho việc hoàn thiện hoạt động phát triển NNL của Ngân hàng Shinhan Bank - PGD Tân Bình là xây 

dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng và 

của hội nhập kinh tế quốc tế. Với ý nghĩa thiết thực đó, tác giả thực hiện bài viết “Hoàn thiện hoạt 

động phát triển nguồn nhân lực tại Shinhan Bank - Phòng giao dịch Tân Bình”. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển là quá trình biến đổi, hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp 

đến cao. Là quá trình học tập, nhằm mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên cơ sở những 

định hướng tương lai cho tổ chức. 

NNL là toàn bộ khả năng về sức lực, trí tuệ của mọi cá nhân trong tổ chức, bất kể vai trò của 

họ là gì. Theo ý kiến này, nói đến NNL là nói đến sức óc, sức bắp thịt, sức thần kinh và nhìn nhận 

các khả năng này ở trạng thái tĩnh (Trần Kim Dung, 2011). 

Theo quan niệm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Phát triển NNL, bao hàm một phạm vi 

rộng lớn hơn chứ không chỉ có sự chiếm lĩnh ngành nghề, hoặc ngay cả việc đào tạo nói chung. 

Quan niệm này dựa trên cơ sở nhận thức rằng, con người có nhu cầu sử dụng năng lực của mình để 

tiến tới có được việc làm hiệu quả, cũng như những thoả mãn về nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. 

Sự lành nghề được hoàn thiện nhờ bổ sung nâng cao kiến thức trong quá trình sống, làm việc, nhằm 

                                                           
1
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2
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đáp ứng kỳ vọng của con người. 

Từ những vấn đề trên, theo tác giả phát triển NNL là tổng thể các hình thức, phương pháp, 

chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng NNL (trí tuệ, thể chất và phẩm 

chất tâm lý xã hội) nhằm đáp ứng đòi hỏi về NNL cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai 

đoạn phát triển. Sự biến đổi này được biểu hiện ở việc nâng cao năng lực và động cơ của người lao 

động. Như vậy, thực chất của việc phát triển NNL là tìm cách nâng cao chất lượng của NNL đó. 

2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động  phát triển nguồn nhân lực 

Nhận thức nguồn nhân lực: Trình độ nhận thức của người lao động là trình độ phản ánh 

biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan trong đầu óc của con người trên cơ sở 

thực tiễn. Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, cùng với  việc nâng cao trí 

lực và thể lực của người lao động thì việc nâng cao phẩm chất NLĐ là yếu tố quan trọng không 

kém. Nhận thức của con người nhận thức của NLĐ coi là tiêu chí đánh giá trình độ phát triển nguồn 

nhân lực vì trình độ nhận thức của mỗi người là khác nhau dẫn đến thái độ hành vi làm việc của 

người này khác với người kia nên kết quả công việc cũng khác nhau thái độ là quá trình kết hợp 

chặt chẽ giữa động cơ cảm xúc nhận thức và tư duy dưới sự tác động của yếu tố môi trường. 

Động lực phát triển nguồn nhân lực: Để thúc đẩy động lực của người lao động thì tổ chức 

cần phải đáp ứng được nhu cầu của người lao động thể hiện và những yếu tố tạo động lực làm việc 

có hiệu quả của người lao động để thúc đẩy làm cho nhân lực của tổ chức ngày càng phát triển các 

yếu tố bao gồm: Yếu tố vật chất; Yếu tố tinh thần; Tạo điều kiện thăng tiến đối với người lao động. 

Hoạch định việc thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực  

Hoạch định việc thu hút NNL trong doanh nghiệp nhằm xác định phương hướng, quy hoạch, 

kế hoạch thu hút NNL để đạt được mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. 

Muốn vậy, cần dự báo được số lượng, cơ cấu NNL hợp lý cần phát triển cho từng giai đoạn của 

doạnh nghiệp. Đặc biệt, yêu cầu của hoạch định việc thu hút NNL là đưa ra được yêu cầu về năng 

lực cho các vị trí công tác của NNL trong tương lai. Qua hoạch định, chiến lược và các cơ chế, 

chính sách để phát triển NNL cũng được xây dựng phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp. 

(Trần Kim Dung, 2011). 

2.2 Phương pháp nghiên cứu  

Để phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phát triển NNL tại Shinhan 

Bank - PGD Tân Bình, tác giả tham khảo chủ yếu nguồn thông tin thứ cấp thu thập từ sách, tạp chí, 

kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên đề, và các tài liệu của Shinhan Bank - PGD Tân Bình. Đồng thời, 

tác giả cũng tiến hành khảo sát tất cả nhân sự tại PGD dựa trên các tiêu chí của đơn vị. Trên cơ sở 

tổng hợp, so sánh và phân tích, bài viết sẽ hệ thống hóa các vấn đề cụ thể về giải pháp hoàn thiện 

công tác phát triển NNL tại Shinhan Bank - PGD Tân Bình. 

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SHINHAN 

BANK - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN BÌNH 

3.1. Giới thiệu Shinhan Bank - Phòng giao dịch Tân Bình 

Shinhan Bank là ngân hàng trực thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group 

– SFG) - tập đoàn lớn mạnh đến từ Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan 

Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Trong đó Shinhan Bank đang 

được xem là xương sống của tập đoàn khi sở hữu mạng lưới giao dịch rộng khắp, lợi nhuận, mang 

về vượt xa so với lĩnh vực hoạt động khác 
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Shinhan Bank - PGD Tân Bình tiền thân là chi nhánh Tân Bình của ngân hàng ANZ Việt 

Nam. Sau khi tiếp nhận chuyển giao mảng bán lẻ của ngân hàng ANZ, ngày 18/12/2017  Shinhan 

Bank - PGD Tân Bình chính thức được thành lập. Shinhan Bank đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù 

hợp với việc triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng năm 2022 như sau: 

 

Sơ đồ 3.1. Mô hình Sơ đồ tổ chức nhân sự của Shinhan Bank - PGD Tân Bình 

Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Shinhan Bank - PGD Tân Bình 

3.2. Tình hình kinh doanh của Shinhan Bank - Phòng giao dịch Tân Bình 

Giai đoạn năm 2020-2021 là do giai đoạn cực kỳ khó khăn của nền kinh tế nước nhà trước đại 

dịch Covid 19, cũng là khó khăn chung của ngành ngân hàng cả nước trong khi đó hàng loạt các 

doanh nghiệp trong nước phá sản do dịch bệnh, lường trước được những khó khăn đó Shinhan Bank 

- PGD Tân Bình nói riêng và Shinhan Viêt Nam nói chung đã rất thận trọng từng bước thể hiện qua 

sự đánh giá chung của ngân hàng nhà nước. Nhìn chung chỉ tiêu vốn lưu động của năm 2020 tăng 

nhẹ 5,8% so với 2019, bên cạnh đó nhu cầu tín dụng giảm 2% so với năm 2019 do các hoạt động 

sản xuất kinh doanh dừng hẳn, còn lại lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, lãi thuần mua bán 

chứng khoán đầu tư, và từ hoạt động khác điều tăng ở mức trung bình. 

Đến năm 2021 vốn lưu động tăng nhẹ 4,05% so với năm 2020 và tín dụng trên đà hồi phục 

tăng nhanh 22% so với năm 2020 vì nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng do hết giãn cách, các DN 

quay trở lại SXKD hoạt động. Tín dụng tăng trưởng kéo theo nhiều rủi ro do tình trạng trả nợ của 

các DN khó xác định.  Qua đó dẫn đến tổng thu nhập tăng, tổng chi phí hoạt động, lợi nhuận trước 

và sau thuế cũng tăng theo. Tuy nhiên việc tình trạng mức tín dụng thấp duy trì lâu dài sẽ gây 

hưởng rất lớn đến lợi nhuận. 

Bảng 3.1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 – 2021 của Shinhan Bank – PGD Tân Bình 
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Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 -2021 của Shinhan Bank - PDG Tân Bình  

3.3. Tình hình nguồn nhân lực của Shinhan Bank - Phòng giao dịch Tân Bình 

Trong khoảng thời gian đầu năm 2020 đến 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức 

tạp, nhiều doanh nghiệp không thể trụ vững và buộc phải phá sản, các công ty thắt chặt chi tiêu, 

thuyên giảm nhân sự để giảm thiểu chi phí. Chính điều này đã làm cho việc tăng thêm nhân viên tại 

PGD gặp rất nhiều khó khăn vì vậy số lượng nhân viên năm 2021 không tăng lên mà chỉ duy trì. 

Nhưng đến đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh đã kiểm soát nền kinh tế dần quay trở lại và ổn định 

hơn, để phục vụ khách hàng ngày càng được tốt hơn, Shinhan Bank - PGD Tân Bình đã mở thêm 

kinh doanh vì vậy số nhân viên tính đến tháng 10/2022 tăng đáng kể so với năm 2021 và năm 2020. 

Bảng 3.2. Bảng kê tổng nhân lực năm 2020 – 10/2022 của Shinhan Bank - PGD Tân Bình 

 

Nguồn: Phòng hành chính nhân sự của Shinhan Bank - PDG Tân Bình 

Các vị trí tăng lên là chủ yếu là bên khối kinh doanh (Sales, tín dụng ) để thúc đẩy lại sự thụt 

giảm tăng trưởng của 2 năm trước. Số lượng giao dịch viên cũng được tăng lên do nhu cầu giao 

dịch tại quầy tăng sau khi hết lệnh giãn cách xã hội từ chính phủ. Ban quản lý cụ thể là vị trí Phó 

giám đốc được tăng lên, nâng số lượng phó giám đốc lên 2 người và  được chia tách ra để quản lý 2 

khối là khối vận hành và khối kinh doanh. Nhằm mục đích tập trung kiểm soát được toàn diện và 

chặt chẽ hơn theo sát các hoạt động của PGD thay vì 1 người đảm nhận hết như trước đây. 

Về tình hình nhân sự của Shinhan Bank - PGD Tân Bình thì nhân viên nữ đang chiếm đa số 

với tỉ lệ 70% của năm 2020 – 2021 và 65% của năm 2022, trong đó số lượng nhân viên từ độ tuổi 

20-30 chiếm 75% tổng nhân viên của PGD chiếm 2/3 là nhân viên nữ. Xét về độ tuổi nhân sự thì 

NNL trẻ mới ra trường, có ít kinh nghiệm chiếm 47% trên tổng nhân lực, số còn lại là các nhân sự 

có kinh nghiệm lâu năm trong công việc chiếm 53%. 

  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

391 

Bảng 3.3. Đặc điểm cơ cấu nhân lực tại Shinhan Bank - PGD Tân Bình 

 

Nguồn: Phòng hành chính nhân sự của Shinhan Bank - PDG Tân Bình 

Về trình độ học vấn có 5 người có bằng thạc sĩ trở lên, chiếm khoảng 10% tổng số lượng nhân 

sự tại PGD, tỉ lệ nhân sự trình độ đại học với nhân sự 23 người tương đương với 90%, chi nhánh có 

một trường hợp tốt nghiệp cao đẳng đang công tác tại phòng hành chính sau thời gian đã học lên trình 

độ đại học và một trường hợp là được thuyên chuyển từ hội sở về PGD với trình độ là thạc sỹ. Và 2 

nhân viên người Hàn Quốc đang công tác tại Phòng Quan hệ khách hàng chuẩn và khách hàng VIP. 

Bảng 3.4. Đặc điểm trình độ nhân lực tại Shinhan Bank - PGD Tân Bình. 

 

Nguồn: Phòng hành chính nhân sự của Shinhan Bank - PDG Tân Bình 

3.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của Shinhan Bank - Phòng giao dịch 

Tân Bình 

3.3.1. Về nhận thức của nguồn nhân lực tại Phòng giao dịch Tân Bình 
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Bảng 3.5. Khảo sát nhận thức của nhân sự tại Shinhan Bank - PGD Tân Bình 

 

Nguồn khảo sát của nhân viên tại Shinhan Bank - PGD Tân Bình 

Theo kết quả khảo sát tại PGD, đối với nhận thức về hoạt động PGD có 100% nhân sự đều 

quan tâm đến tình hình hoạt động PGD, cho thấy tinh thần chung sức phát triển PGD ngày càng lớn 

mạnh. Đa số các nhân sự đều đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm 90% với tinh thần làm việc và hợp 

tác với nhau giữa các phòng ban, điều này cho thấy chính sách kết nối của PGD với nhân viên hiệu 

quả tốt. 

3.3.2. Về việc nâng cao động lực nguồn của nhân lực tại Phòng giao dịch Tân Bình 

Điều kiện làm việc: Nhìn chung điều kiện làm việc tại PGD tương đối tốt so với mặt bằng 

chung, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, phụ cấp lao động đầy đủ cho toàn nhân viên theo quy 

định của pháp luật và ngân hàng Shinhan Bank. 

Yếu tố vật chất: Thu nhập của nhân viên được đảm bảo trả đủ, kịp thời theo quy định công ty 

về trả lương cho nhân viên; Định kỳ sẽ đánh giá lại năng lực làm việc cũng như thành tích trong 

công việc đề xuất tăng lương; Thưởng kinh doanh được tính toán kỹ dựa vào việc hoàn thành các 

chỉ tiêu đề ra theo từng tháng và sẽ chia đều cho toàn thể nhân viên trong tháng đó. 

Yếu tố tinh thần: PGD trích lập và sử dụng đúng mục đích quỹ phúc lợi. PGD dùng quỹ 

phúc lợi cho các hoạt động: Tổ chức cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) đi tham quan nghỉ mát 

hằng năm, đối với CBCNV có sức khỏe yếu được đưa đi an dưỡng, xây dựng và sửa chữa các công 

trình phúc lợi. Đây là những nỗ lực động viên về tinh thần rất lớn đối với CBCNV ở PGD. 

3.3.2. Việc thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực tại Phòng giao dịch Tân Bình 

Trong năm 2019 đến 2020 việc tuyển dụng nhân sự gần như không diễn ra do sự ảnh hưởng 

của dịch bệnh, đơn vị chỉ giữ lại và duy trì số lượng nhân viên trước đây. Đến năm 2021 mọi hoạt 

động phát triển kinh tế quay trở lại Để vượt dậy hoạt động kinh doanh của PGD, đơn vị đã tuyển 

dụng thêm nhân viên để có thể đáp ứng phục vụ cho khách hàng được tốt nhất. Công tác tuyển dụng 

của PGD diễn ra gấp rút và chưa chủ động trong việc lựa chọn ứng viên khi chỉ gửi đề xuất cho hội 
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sở về việc tuyển dụng và phụ thuộc vào sự sắp xếp và sàng lọc bên phía hội sở. 

3.3.3. Đánh giá chung tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Phòng giao dịch Tân Bình 

Mặt tích cực: Mặc dù trải qua thời gian dài khó khăn khi phải đối mặt với dịch bệnh Covid 

19, Shinhan Bank - PGD Tân Bình đã làm tốt việc duy trì kinh doanh không phải cắt giảm nhân sự 

điều này cho thấy công tác quản trị từ phía đơn vị đã làm tốt; Bên cạnh đó PGD Tân Bình NNL trẻ 

chiếm phần đông chiếm 70%, tất cả các nhân viên đều đạt chuẩn Toeic cũng như tin học văn phòng 

điều này, đây là tiền đề giúp cho việc tiếp thu công nghệ để bắt kịp với sự phát triển của cách mạng 

công nghệ 4.0 một cách dễ dàng hơn. 

Mặt hạn chế: Mặc dù có lợi thế về NNL trẻ có trình độ kỹ năng đạt chuẩn tuy nhiên như thế 

vẫn chưa thật sự đủ bởi vì nghiệp vụ về công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng vẫn 

còn đang trên đà hoàn thiện và tiếp cận với chuẩn mực quốc tế nên thực trạng nhân viên gặp khó 

khăn trong xử lý vấn đề về công nghệ vẫn diễn ra. Có thể thấy, ở những nhân viên được đào tạo 

chuyên về nghiệp vụ ngân hàng, khả năng xử lí sự cố về công nghệ vẫn còn hạn chế. Ngược lại, 

những nhân viên chuyên về kĩ thuật phần cứng, phần mềm lại gặp khó khăn khi tiếp cận những 

nghiệp vụ đặc thù của ngân hàng. Ngoài ra việc chuyển đổi hình thức giao dịch truyền thống sang 

giao dịch trên nền tảng Internet khiến các quy trình và cấu trúc của ngân hàng ít nhiều có sự thay 

đổi. Sự thay đổi này không những tác động đến chiến lược dài hạn của ngân hàng mà còn tác động 

đến số lượng nhân sự và văn hoá của ngân hàng. Qua đánh giá, khảo sát thì công tác đánh giá kết 

quả thực hiện công việc tại Shinhan Bank – PGD Tân Bình chỉ được tiến hành một lần vào cuối 

năm, việc đánh giá còn mang tính chung chung, chưa thực hiện một cách bài bản nhằm nâng cao 

chất lượng đánh giá, qua khảo sát thực tế cho thấy đa phần nhân viên chưa cảm thấy hài lòng và 

công bằng đối với công tác đánh giá. 

4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

SHINHAN BANK - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN BÌNH 

Dựa vào phân tích thực trạng công tác phát triển NNL trình bày ở trên và kết hợp định hướng 

mục tiêu phát triển của PGD trong tương lai, tác giả xin đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác phát triển NNL tại Shinhan Bank - PGD Tân Bình như sau: 

4.1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên  

Qua phân tích yêu cầu, mục đích tuyển dụng đáp ứng nhu cầu phát triển của Shinhan Bank - 

PGD Tân Bình ở phần thực trạng, chúng ta thấy công tác tuyển dụng của Shinhan Bank – PGD Tân 

Bình chỉ được thực hiện chủ yếu nhằm để ứng phó với sự thiếu hụt nhân sự tạm thời trong ngắn 

hạn. Do đó trong thời gian tới, Shinhan Bank – PGD Tân Bình nên căn cứ vào nhu cầu NNL thực tế 

và hoạch địnhphương hướng phát triển để đảm bảo đáp ứng chính xác nhu cầu thực tế về sự phát 

triển của phòng giao, trong khâu tuyển dụng nhằm có được nguồn lao động phong phú, đạt chất 

lượng cao; sau đó xây dựng kế hoạch đào tạo kiến thức chuyên môn theo đúng mục đích tuyển dụng 

nhằm đảm bảo việc bố trí được thuận lợi.  

4.2. Hoàn thiện hoạt động đánh giá năng lực và kết quả công việc nhân viên 

Đánh giá năng lực thực hiện công việc của CBCNV Shinhan Bank – PGD Tân Bình sẽ tác 

động lên tổ chức lẫn cá nhân nhân viên, đối với những nhân viên có kết quả thực hiện công việc tốt 

sẽ là cơ hội giúp họ khẳng định vị trí của mình trong PGD và cố gắng phấn đấu phát triển nghề 

nghiệp sau này, ngược lại đối với nhân viên có kết quả đánh giá không tốt sẽ phải củng cố lại cung 

cách làm việc sao cho đạt hiệu quả để không bị thuyên chuyển hoặc đào thải.  
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Việc đánh giá thành tích công tác cần được thực hiện sao cho CBCNV cảm thấy công bằng, 

không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của cấp lãnh đạo và đánh giá theo cảm tính. Căn cứ vào bảng 

tiêu chuẩn đánh giá nhân viên và bảng tiêu chuẩn đánh giá cán bộ quản lý tại Shinhan Bank – PGD 

Tân Bình, mỗi CBCNV sẽ tự đánh giá việc thực hiện công việc của mình tối thiểu 6 tháng/lần và 

công khai kết quả đánh giá để các nhân viên khác trong bộ phận đánh giá và quyết định tính hợp lý 

của kết quả bằng cách biểu quyết. Kết quả đánh giá sẽ căn cứ theo ý kiến biểu quyết nhiều hơn, nêu 

kết quả biểu quyết bằng nhau thì việc quyết định thuộc về lãnh đạo bộ phận đó. Sau khi đánh giá 

thành tích công tác, chế độ thưởng phạt tương ứng phù hợp. 

4.3. Hoàn thiện về tạo động lực phát triển nguồn nhân lực 

Hoàn thiện chế độ lương và phúc lợi: Bổ sung hệ số hoàn thành công tác vào công thức tính 

lương hiện tại của ngân hàng. Hệ số hoàn thành công tác dựa trên bảng đánh giá thành tích công tác 

của cán bộ nhân viên. Việc tăng giảm hệ số hoàn thành công tác tác động tỷ lệ thuận đến các khoản 

thu nhập mang tính hiệu quả công việc của người lao động như lương cơ bản, phụ cấp trách nhiệm. 

Việc này giúp nhân viên có thành tích tốt và xuất sắc cảm nhận được thỏa mãn về vật chất cũng như 

tinh thần.  

Hoàn thiện chế độ thăng tiến: Để nắm bắt và đánh giá chính xác năng lực cán bộ dự kiến đề 

bạt, Phòng Hành chánh Nhân sự cần phải xây dựng phần mềm quản lý cho từng cán bộ thuyên 

chuyển, qua từng giai đoạn, từng vị trí công tác, kết quả quản lý, điều hành đạt được để từ đó tham 

mưu đề xuất cán bộ vào những vị trí cao hơn của PGD, đảm bảo chất lượng quy hoạch. Đồng thời, 

điều đó cũng giúp được cho cán bộ được phân công, đề bạt vị trí quản lý mới sẽ bắt tay điều hành 

được ngay mà không bị bỡ ngỡ tại PGD Tân Bình. 

5. KẾT LUẬN 

Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển, của mỗi tổ chức là không thể phủ nhận, 

và vai trò của đó càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn trong thời đại của sự phát triển khoa học 

kỹ thuật, và sự bùng nổ thông tin. Nhu cầu về lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao ngày 

càng tăng nhanh. Thông qua các giải pháp hoàn thiện công tác phát triển NNL tại Shinhan Bank - 

PGD Tân Bình cho thấy đã góp phần làm cho nhân viên tiếp thêm năng lực và nâng cao nghiệp vụ 

của mình giúp PGD có thể vươn xa hơn trong môi trường chuyển giao sang đời đại ngân hàng số 
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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI RCEP – CƠ HỘI NHIỀU,  

THÁCH THỨC KHÔNG HỀ NHỎ 

Võ Thị Như Thảo
1
 

Tóm tắt: Nghiên cứu cung cấp cái nhìn tổng quan về Hiệp định thương mại RCEP. Phương 

pháp nghiên cứu được sử dụng là nghiên cứu định tính sử dụng dữ liệu thứ cấp. Bài nghiên cứu đã 

nêu ra những cơ hội mà RCEP mang lại cho Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói 

chung và cũng như thách thức đem lại cho doanh nghiệp trong nước khi tham gia kí kết. Từ đó, bài 

nghiên cứu đã đưa ra để xuất để giúp Việt Nam tận dụng những cơ hội và vượt qua những thách 

thức trong thời gian tới. 

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do, RCEP 

1. GIỚI THIỆU 

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ vào năm 2021, các doanh nghiệp Việt nam bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng do ngừng sản xuất và lệnh đóng cửa nghiêm ngặt. Do đó mọi nỗ lực của Chính phủ để 

thúc đẩy phát triển kinh tế trong đó có các Hiệp định FTA đóng vai trò vô vùng quan trọng để giúp 

các doanh nghiệp phục hồi kinh doanh và phát triển sau đại dịch để tăng trưởng sản xuất và mở 

rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. 

Chính phủ và doanh nghiệp đang nỗ lực không ngừng để tận dụng khai thác lợi ích từ các 

Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã kí kết nhằm thúc đẩy kinh tế 

tăng trưởng trở lại đà tăng trưởng trước đại dịch. Trong đó hiệp định thương mại mới nhất có hiệu 

lực vào 2022 là RCEP sẽ mở ra cánh cửa mới giúp giúp các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới sản 

xuất, đáp ứng tiêu chuẩn lao động và thị trường tiêu thụ vô cùng rộng lớn cho các doanh nghiệp 

Việt Nam. Đó là lý do đề tài “ Hiệp định RCEP – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt 

Nam ” được đưa ra thảo luận. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Hiệp định RCEP là gì? 

 

Hình 1. Các nước trong Hiệp định RCEP 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội Nhập (2021) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic 

Partnership - RCEP) là Hiệp định thương mại tự do giữa 10 nước ASIAN (bao gồm Việt Nam) và 5 

đối tác ngoài ASEAN là Australia, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản và Trung Quốc được kí kết 

                                                           
1
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ngày 15/11/2020 và chính thức có hiệu lực vào 01/01/2022. RCEP được xem là một thỏa thuận 

thương mại khu vực lớn với nhiều nước có nền kinh tế kém phát triển, đang phát phát triển và phát 

triển và sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do chiếm tới 30% GDP và 30% dân số trên thế giới. 

RCEP giúp giảm chi phí sản xuất và tạo cuộc sống dễ dàng hơn cho các công ty bằng cách 

cho phép họ xuất khẩu sản phẩm ở bất kỳ đâu trong khối mà không cần đáp ứng các yêu cầu riêng 

biệt đối với từng quốc gia. Quy tắc xuất xứ chung sẽ giảm chi phí cho các công ty có chuỗi cung 

ứng trải dài khắp châu Á và có thể khuyến khích các công ty đa quốc gia đến các nước RCEP thiết 

lập chuỗi cung ứng trong toàn khối, do đó tăng cường hoạt động chuỗi giá trị toàn cầu trong khu 

vực. 

Dưới Hiệp định RCEP, Mohamad và Cheng (2020) cho rằng nhiều sự hợp tác trong sự giảm 

trừ hàng rào phi thuế quan và những thước đo phi thuế quan cho hàng hóa thiết yếu và không thiết 

yếu sẽ được vẽ ra. Cùng với sự ảnh hưởng của RCEP tạo ra sự thực thi về chính trị, an ninh và 

ngoại giao cho những quốc gia thành viên và những vấn đề trong khu vực các nước tham gia RCEP 

(Jaehyon, 2021). Với sự tham gia của nhiều quốc gia, RCEP có thể nâng cao sự phát triển của các 

lĩnh vực và được xem như một nền tảng cho sự phát triển của hệ thống thương mại đa phương thông 

qua các nền kinh tế đang phát triển và từ đó có thể tập hợp những lợi thế tương đối trong nền kinh 

tế toàn cầu. (Lee và Lee, 2017). 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính: sử dụng dữ liệu thứ cấp các nguồn sẵn có trên các bài báo 

và tạp chí trên Internet, các báo cáo của Chính phủ, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam,… những thông tin liên quan về Hiệp định RCEP phục vụ cho bài báo. 

3. THỰC TRẠNG 

3.1 Cơ hội của RCEP đối với Việt Nam 

RCEP mang lại lợi ích không hề nhỏ với các nước trong khu vực 

So với CPTPP bao gồm 11 nước và quy mô 0,5 tỷ người mang lại lơi nhuận 10 nghìn tỷ USD 

tương đương 13.5% GDP toàn cầu. Đối với RCEP sẽ chiếm khoảng 30% tổng GDP toàn cầu, tương 

đương 26,2 nghìn tỷ USD tác động tới gần 1/3 dân số thế giới. Khoảng 90% thuế quan nội khối sẽ 

được bãi bỏ dần. RCEP thiết lập các tiêu chuẩn luật lệ về thương mại, sở hữu trí tuệ, thương mại 

điện tử và cạnh tranh sẽ góp phần nâng tầm vị thế khu vực châu Á (Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, 

2020). 

Kang và cộng sự (2020) dự báo rằng việc sử dụng mô hình kinh tế truyền thống chỉ ra rằng 

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được lợi ích nhiều nhất từ RCEP. Lợi ích tiềm năng 

trong việc thu nhập thực tế được sự báo sẽ tăng 85 triệu USD đối với Trung Quốc, 58 tỷ USD đối 

với Nhật Bản và 23 tỷ USD đối với Hàn Quốc. Điển hình như Philippines, Cororaton và cộng sự 

(2021) cho rằng lợi ích tiềm năng có thể gặt hái được từ gia tăng xuất khẩu, giá hàng hóa giảm và 

thu nhập của các hộ gia đình tăng lên. 

Các chuyên gia đánh giá rằng “ RCEP sẽ giúp các nước châu Á có cơ hội bắt kịp các thỏa 

thuận thương mại nội vùng mà các nước EU hiện được hưởng ’’. Tuy nhiên lợi ích của các thành 

viên RCEP không đồng đều. Trung Quốc sẽ là nước được hưởng lợi lớn nhất vì giúp Trung Quốc 

tiếp cận các thị trường xuất khẩu trọng yếu như Nhật Bản và Hàn Quốc và thị trường nguyên liệu 

nhập khẩu tức các nước ASEAN cho chuỗi cung ứng. 

Cơ hội của Việt Nam có được vô cùng lớn 
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Ngân hàng thế giới World Bank (2018) đã nêu rằng GDP và xuất khẩu Việt Nam có thể tăng 

tương ứng 0,4% và 3,6 % so với  trường hợp không tham gia vào RCEP. Nếu như sự tận dụng càng 

nhiều và cùng với nỗ lực cải cách để kích thích tăng năng suất, lợi ích này càng tăng lên nhiều hơn 

có thể tăng tương ứng 1,0% đến 4,3% so với không có RCEP. Hiệp định này giúp Việt Nam gia 

tăng cơ hội phục hồi xuất khẩu cho Việt Nam và các nước trong khu vực. 

RCEP cũng sẽ làm sâu sắc thêm các xu hướng đầu tư, Việt Nam có cơ hội trở thành địa điểm 

thu hút vốn FDI (đặc biệt là viễn thông, công nghệ thông tin, dệt may, giày dép và điện tử ...). 

Trước khi RCEP có hiệu lực, tính tới ngày 20/12/2021 vốn đầu tư nước ngoài của sáu nước (gồm 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia đã chiếm hơn 61% tổng vốn 

đầu tư từ nước ngoài mà Việt Nam nhận được. Từ đó cho thấy RCEP sẽ tiếp tục thúc đẩy nguồn 

vốn của những nước này sẽ rót vào thị trường Việt Nam đồng thời các nguồn đầu từ từ các nước 

khác trên thế giới cũng sẽ dịch chuyển vào Việt Nam. 

Bảng 1. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã kí kết 

STT Tên Hiệp định 
Thời điểm có hiệu 

lực tại Việt Nam 
Thành viên 

1 
Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 

(AFTA) 
1993 ASEAN 

2 
Hiệp định thương mại tự do ASEAN – 

Trung Quốc (ACFTA) 
07/2005 ASEAN, Trung Quốc 

3 
Hiệp định thương mại tự do ASEAN – 

Hàn Quốc (AKFTA) 
06/2007 ASEAN, Hàn Quốc 

4 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) 
12/2008 ASEAN, Nhật Bản 

5 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – 

Nhật Bản (VJEPA) 
10/2009 Việt Nam, Nhật Bản 

6 
Hiệp định thương mại tự do ASEAN – 

Australia, New Zealand (AANZFTA) 
01/2010 

ASEAN, Australia, New 

Zealand 

7 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 

– Hàn Quốc (VKFTA) 
12/2015 Việt Nam, Hàn Quốc 

8 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
01/2019 

Việt Nam, Canada, 

Mexico, Peru, Chi Lê, 

New Zealand, Australia, 

Nhật Bản, Singapore, 

Brunei, Malaysia 

9 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

Khu vực (RCEP) 
01/2022 

ASEAN, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Australia, New Zealand 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội Nhập (2021) 

Việt Nam được cho là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất, với tác động tăng 0,70% GDP (RCEP 

16) hoặc 0,66% (RCEP 15) tới năm 2030. So với CPTPP thì RCEP lớn hơn bởi dân số và nền kinh 

tế RCEP lớn hơn. RCEP là FTA “toàn diện” hơn vì bao gồm cả các nền kinh tế kém phát triển, thu 

nhập thấp cũng như thu nhập cao và thu nhập trung bình. 
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Trước RCEP Việt Nam đã có một số Hiệp định song phương và đa phương với một số đối tác 

trong RCEP và trong khối các nước ASEAN. Do đó, RCEP là Hiệp định sẽ mang lại sự cộng hưởng 

lớn cho các doanh nghiệp trong nước trong việc xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan để mở 

rộng thị trường xuất nhập khẩu. RCEP giúp cho Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường xuất 

khẩu hàng hóa đa dạng của các nước đối tác. Hàng hóa được miễn và cắt giảm thuế sẽ là nguyên vật 

liệu dồi dào cho các doanh nghiệp Việt Nam có được đầu vào với chất lượng cao và phí thấp góp 

phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. 

Những FTA trước đây mặc dù Việt Nam có tham gia kí kết những không đáp ứng những yêu 

cầu về quy tắc xuất xứ do đó vẫn không hưởng ưu đãi thuế. Chuỗi sản xuất hàng hóa hàng hóa của 

Việt Nam còn phụ thuộc vào các nguyên liệu từ nhiều quốc gia trong RCEP như Trung Quốc, Hàn 

Quốc với các sản phẩm như dệt may, giày gia, mặt hàng điện tử. Chẳng hạn hàng dệt may khoảng 

80% nguyên liệu phải nhập từ Trung Quốc và Đài Loan. Theo Hiệp định thương mại kí kết giữa 

ASEAN và Nhật Bản nếu nguyên liệu xuất xứ từ các nước ASEAN hoặc Nhật Bản nếu được may 

tại Việt Nam thì sẽ được hưởng thuế xuất là 0% khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Nếu vải có nguồn 

gốc bên ngoài khu vực này và may ở Việt Nam thì sẽ chịu mức thuế là 9-10%. Do đó, RCEP sẽ 

giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn và thách thức về quy tắc xuất xứ giúp tận dụng tốt những ưu 

đãi thuế. Từ nay hàng may mặc của Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ 

được xuất khẩu và được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu qua các nước đối tác mà không cần phải 

kiểm tra nguồn gốc gắt gao như lúc trước. 

RCEP đồng thời tạo ta khuôn khổ thế chế chung cho hoạt động xuất nhập khẩu ở nhiều khía 

cạnh. Từ đó doanh nghiệp sẽ giảm bớt thủ tục không cần thiết, chi phí khi làm thủ tục xuất nhập 

khẩu giảm và quy trình xuất nhập khẩu sẽ được thuận lợi hơn và có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so 

với lúc trước. 

Đặc trưng RCEP so với các hiệp định thương mại (FTA) gần đây 

Bảng 2. Đặc trưng RCEP so với các FTA trước đây 

FTAs 
Tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cuối lộ 

trình (%) 
FTAs 

Tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cuối lộ 

trình (%) 

ATIGA 98 VJEPA 93 

ACFTA 86 VCFTA 89 

AKFTA 86 VKFTA 89.7 

AANZFTA 90 CPTPP 97.8 

AIFTA 74 EVFTA 98.3 

AJCEP 90 RCEP 

90.3 (đối với ASEAN) 

89.6 (đối với Úc, New Zealand) 

85.6 (đối với Trung Quốc) 

86,6 (đối với Hàn Quốc và Nhật 

Bản) 

Nguồn: Bộ Công Thương (2021) 

Từ số liệu bảng 2 ta thấy, các hiệp định thương mại song phương và đa phương Việt Nam kí 

kết ở lộ trình cuối cùng sẽ áp dụng chính sách giảm và xóa bỏ mức thuế quan dành cho các nước 

trong khối Hiệp định. Việt Nam và các nước đối tác sẽ xóa bỏ thuế quan đối với ít nhất 64% số 

dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Đến cuối lộ trình sau 15 - 20 năm, Việt Nam sẽ xóa bỏ 
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thuế quan với khoảng 85,6 - 89,6% số dòng thuế với các nước đối tác, còn các nước đối tác sẽ xóa 

bỏ thuế quan cho Việt Nam từ 90,7 - 92% số dòng thuế. Các nước ASEAN sẽ xóa bỏ thuế quan cho 

Việt Nam trong khoảng 85,9 - 100% số dòng thuế. Ngoài việc cam kết cắt giảm thuế cho những 

nước trong RCEP như Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia và các nước ASEAN về 0% 

và lộ trình cam kết 10-15 năm đối với phần lớn các mặt hàng thủy sản của Việt Nam có thể xuất 

khẩu mặt hàng thế mạnh này và thị trường các nước RCEP một cách dễ dàng hơn. 

Tạo ra “ cú hích lớn ” cho ngành thủy sản và nông sản của Việt Nam 

Australia được đánh giá là thị trường tiềm năng trong thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam, 

được đánh giá là thị trường lớn thứ 6 của Việt Nam. Các sản phẩm tôm chính của Việt Nam hiện 

đang được xuất khẩu nhiều sang Australia gồm tôm chân trắng luộc, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh. 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết từ 2018 đến nay, xuất khẩu tôm 

sang Australia liên tục tăng trưởng từ 115 triệu USD năm 2018 lên 188 triệu USD năm 2021. Tính 

tới 15/8/2022, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 169 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 

2021. Cùng với trợ lực từ các Hiệp định RCEP, CPTPP mà Việt Nam và Australia có tham gia, xuất 

khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này dự báo vẫn khả quan từ nay đến cuối năm. 

Việt Nam có khả năng trở thành nước sản xuất công nghệ cao, RCEP có thể giúp Việt Nam 

tăng cường xuất khẩu hàng hóa là thế mạnh của Việt Nam như nông sản hay thủy sản và đồng thời 

thu hút hàng hóa chất lượng cao cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% 

tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp vào 40% GDP và do đó RCEP mang lại cơ hội đáng 

kể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong việc nâng cao chuỗi giá trị. 

3.2 Thách thức của RCEP đem lại không hề nhỏ 

Nhìn chung, vấn đề lớn nhất của Việt Nam trong RCEP là làm thế nào để hiện thực hóa cơ 

hội, làm sao các doanh nghiệp có thể nắm bắt được thời cơ và tận dụng chúng một cách hiệu quả. 

Thứ nhất áp lực về năng lực sản xuất hàng hóa đối với doanh nghiệp Việt Nam 

Theo các chuyên gia thách thức lớn nhất của Việt Nam trong RCEP không khác biệt lắm so 

với các FTA trước đây. Chẳng hạn như Việt Nam đã có hiệp định thương mại giữa các nước 

ASEAN và ASEAN với Trung Quốc nhưng không hẳn là hàng ngoại tràn ngập vào nội địa. Tuy 

nhiên sự cạnh tranh trong RCEP sẽ phức tạp và toàn diện hơn do có một số nước mới tham gia như 

Nhật Bản trước giờ chưa kí FTA nào với Trung Quốc như vậy sau RCEP thì hàng Việt Nam xuất 

sang Nhật Bản sẽ lại có thêm đối thủ cạnh tranh. 

Song song với lợi thế kinh tế và cơ hội mà RCEP đem lại thì các doanh nghiệp Việt Nam phải 

chịu sự cạnh tranh vô cùng gay gắt từ doanh nghiệp của 14 thành viên còn lại cả thị trường trong 

nước lẫn xuất khẩu trong khi giá trị gia tăng từ các sản phẩm từ Việt Nam còn quá nhiều hạn chế so 

với một số đối thủ mạnh như Trung Quốc. 

RCEP tập trung nhiều quốc gia mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất như Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc… do đó sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn trong khi giá trị gia tăng và sản phẩm 

mà sản phẩm nước ta mang lại còn rất khiêm tốn, sức ép ở thị trường nội địa trong nước và cả thị 

trường xuất khẩu sẽ càng gia tăng hơn rất nhiều bắt buộc doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá và 

giảm lợi nhuận để nâng cao sự cạnh tranh với các nước có chuỗi cung ứng lớn hơn. 

Hai là hạn chế về nền kinh tế 

Việt Nam có nhiều bất cập về các vấn đề như nguồn lực, chất lượng sản phẩm, các hàng rào 

thuế quan và phi thuế quan, hạn chế trong trình độ công nghệ trong khi quy mô sản xuất nhỏ và 

năng suất hạn chế dẫn đến chất lượng của một số dịch vụ không cạnh tranh nổi với các nước khác. 
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Ngành dịch vụ chuyên nghiệp sang các nước RCEP còn hạn chế vì chênh lệch về trình độ 

nhân lực. Sự cạnh tranh khốc liệt về dịch vụ ngân hàng của các nước trong Hiệp định trong khi 

điêm yếu lớn nhất của Việt Nam là chất lượng dịch vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh nghiệm 

và trình độ quản lý. 

Ba là nỗi lo về nhập siêu 

Trung Quốc là đất nước mang lại thách thức lớn cho các nước tham gia RCEP trong đó có 

Việt Nam với hàng hóa giá rẻ, phong phú và chất lượng so với hàng hóa tương đồng với các nước 

trong Hiệp định. Ấn độ đã quyết định rút khỏi RCEP vào năm 2019 vì lý do thâm hụt thương mại 

với tình hình hàng hóa Trung Quốc tràn ngập vào thị trường Ấn trong khi hàng hóa Ấn không được 

tiếp cận rộng rãi ở thị trường Trung Quốc. Cùng với đó thị hiếu người Việt chuộng hàng ngoại do 

bao bì bắt mắt, chất lượng giá hợp lý luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt đặc biệt 

giới trẻ. 

4. ĐỀ XUẤT 

Về phía Nhà nước và cơ quan quản lý 

Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp đã có sự quan tâm về RCEP giai đoạn đầu. 

Tháng 7 năm 2022 Bộ Công Thương phối hợp với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 

triển khai kế hoạch thực hiện RCEP cho thấy sự quan tâm của Bộ Công Thương nói riêng và các cơ 

quan, bộ ngành nói chung về Hiệp định này. Cùng với đó là Bộ Công Thương đã ký kết Hiệp định 

số 197/QĐ-BCT về kế hoạch thực hiện RCEP giai đoạn 2022-2026 để để ra kế hoạch thực hiện 

Hiệp định này. 

Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan của chính phủ trong việc tuyên truyền, phổ biến 

về RCEP đến doanh nghiệp và người dân trên báo chí, hội thảo và phương tiện đại chúng để mọi 

người năm rõ tầm quan trọng RCEP trong việc phát triển kinh tế đất nước. Một số lĩnh vực như sở 

hữu trí tuệ, phòng vệ thương mại, thuế, quy tắc xuất xứ.. phải được doanh nghiệp và các cơ quan 

quản lý năm rõ và đúng thì mới có thể thực hiện Hiệp định hiệu quả. Bên cạnh đó các văn bản pháp 

luật, quy trình và thủ tuc được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho những đối tượng liên quan để phù hợp 

hơn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề liên quan dễ dàng tận dụng lợi 

thế RCEP mang lại. Trường hợp điển hình cho việc cập nhật chậm biểu thuế ưu đãi với hàng hóa 

được hưởng ưu đãi của Hiệp định CPTPP và EVFTA sau khi Hiệp định này có hiệu lực đã làm 

doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội hưởng thuế suất ưu đãi trong cam kết. 

Các Bộ, ngành, địa phương sớm hoàn tất việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao để bảo đảm công tác thực thi Hiệp định được hiệu quả; tiếp tục đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chủ 

động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính 

sách đồng bộ, khả thi và xây dựng các chương trình hỗ trợ, đào tạo kỹ năng chuyên sâu, giúp các 

ngành hàng, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu tham gia sâu 

hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Công Thương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các địa 

phương, ngành hàng và doanh nghiệp để có thể tận dụng tốt nhất những ưu đãi của Hiệp định, góp 

phần thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. 

Song song đó, chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như 

các doanh nghiệp về một số lĩnh vực chính như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường các nước 

tham gia Hiệp định RCEP, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương 

mại, sở hữu trí tuệ... bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu 
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rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực hiện Hiệp định đầy đủ và hiệu quả. 

Đồng thời, củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, 

dự báo về các thị trường xuất, nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan Nhà nước có chức 

năng cung cấp thông tin về thương mại - đầu tư để các doanh nghiệp Bình Dương có thể kịp thời 

nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các 

nước tham gia Hiệp định RCEP, từ đó tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạch định và triển khai 

chiến lược kinh doanh trong nước và đầu tư ra nước ngoài. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, qua đó phát triển 

quan hệ thương mại, thu hút nguồn vốn từ các nước thành viên Hiệp định RCEP vào những lĩnh vực 

trọng điểm.  Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho doanh nghiệp; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh 

doanh bền vững; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp từ các nước đối 

tác tham gia Hiệp định RCEP. 

Đẩy mạnh tiêu dùng nội địa và kiên trì mở rộng nhu cầu sử dụng hàng nội địa của người dân 

Việt Nam. Nhà nước cần kêu gọi người dân “ người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ” để tăng lượng 

hàng tiêu thụ có xuất xứ từ Việt Nam để giúp doanh nghiệp trong nước giảm áp lực cạnh tranh với 

hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Tập trung đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa ở các hạng mục tiêu dùng 

trọng điểm như những sản phẩm nông sản được sản xuất Việt Nam, chẳng hạn như sử dụng xe hơi 

trong nước của Vinfast thay vì xe thương hiệu ngoại và phát triển tiềm lực tiêu dùng ở nông thôn 

cũng như ở thành phố lớn. 

Về phía Doanh nghiệp  

Doanh nghiệp luôn luôn phải “ chủ động ” để tìm hiểu kỹ những cam kết, nắm bắt thông tin, 

yêu cầu, quy định về quản lý xuất nhập khẩu của các nước trong Hiệp định và xác định cơ hội và 

thách thức đạt được đối với bản thân doanh nghiệp ra sao để kịp để tránh vi phạm và bỏ lỡ lợi thế 

của mình và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. Nhờ đó doanh nghiệp sẽ có chiến lược đầu 

tư nước ngoài hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó để tăng sức cạnh tranh trên thị trường rộng lớn này đòi hỏi doanh nghiệp phải 

không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, năng cao năng suất lao động… 

để mang lại sản phẩm chất lượng và giá cạnh tranh hơn trên thị trường. 
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LOGISTICS XANH – XU HƯỚNG LOGISTICS  

QUAN TRỌNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Võ Thị Như Thảo
1
 

Tóm tắt: Bài nghiên cứu cung cấp cái nhìn khái quát về tình hình phát triển Logistics Xanh 

được xem là xu hướng Logistics tương lai của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Phương 

pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng dữ liệu thứ cấp. Bài 

nghiên cứu nêu ra thực trạng phát triển Logistics Xanh tại Việt Nam, bên cạnh đó nêu ra những cơ 

hội trong việc phát triển Logistics Xanh trong thời gian tới. Dựa trên dữ liệu tổng hợp bài nghiên 

cứu đã nêu ra những đề xuất để ngành này phát triển mạnh hơn tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ Khóa: Logistics Xanh, Logistics 

1. GIỚI THIỆU 

Theo dữ liệu từ tổng cục Thống kê, GDP quý 1/2022 ở nước ta tăng lên 5,03% so với cùng 

quý các năm trước, ngành nông – lâm – thủy sản lại tăng trưởng và đóng góp lớn cho mức GDP 

chung là 5,76%, khu vực công nghiệp xây dựng cũng tăng trưởng nhanh. Nhìn chung kinh tế Việt 

Nam đều trên đà phát triển nhanh. Theo xếp hạng của Agility (2022), Việt Nam được xếp hạng thứ 

11 trong nhóm 50 thị trường mới nổi toàn cầu và được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng phát 

triển ngành Logistics trong thời gian tới. 

Tuy nhiên hậu quả của việc phát triển kinh tế nói chung và ngành Logistics nói riêng đem lại 

là ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng do lượng CO2 thải ra ngoài môi trường tăng cao. Do 

vậy Logistics Xanh giúp giảm lượng khí thải, tiếng ồn và các vấn đề ô nhiễm sẽ là xu hướng của 

phát triển bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Đó là lý do 

đề tài “ Logistics Xanh – Xu hướng Logistics quan trọng trong sự phát triển bền vững ” được đưa ra 

thảo luận. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Khái niệm về Logistics Xanh 

Logistics Xanh hay còn gọi là Green Logistics đã xuất hiện từ những năm 1980. Nhiều tác giả 

đã nêu ra khái niệm về Logistics xanh. Logistics xanh ám chỉ đến việc quản lý và tổ chức dòng chảy 

của hàng hóa bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực và sự quan tâm sâu đến môi trường và 

không làm mất đi hiệu quả của ngành Logistics (Wu và Dunn, 1995). Visser và Van Goor (2011) 

định nghĩa rằng Logistics xanh ám chỉ đến việc làm tối ưu sự quản lý trong kinh doanh bằng việc 

tập trung đến sự khó khăn, những yêu cầu cầu liên quan đến môi trường và ngành Logistics, từ đó 

tập trung vào của Chính phủ và thị trường. Từ những khái niệm trên có thể hiểu Logistics Xanh là 

hoạt động Logistics hướng đến mục tiêu bền vững, thân thiện và bảo vệ môi trường nhằm giảm 

thiểu tác động xấu đến môi trường. 

 

 

                                                           
1
 Th.S, giảng viên Khoa QTKD, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, vtn.thao@hutech.edu.vn 
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Thông qua việc tập trung vào sự bền vững của chuỗi cung ứng người tiêu dùng có nhận thức 

về tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường sẽ được phục vụ tốt hơn và giúp cho vai trò của chuỗi 

cung ứng ngày càng cải thiện (Chopra và Meindl, 2013). 

Logistics Xanh ngày càng có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng hơn khi mà nhiên liệu ngày 

càng khan hiếm và giá càng cao. Do đó Logistics Xanh sẽ giúp công ty phát triển công nghệ mới 

cùng với việc cắt giảm lượng khí thải carbon, làm cho hoạt động kinh doanh bền vững và có được 

lợi thế cạnh tranh hơn so với đối thủ. Logistics Xanh và sản xuất xanh sẽ giúp doanh nghiệp nâng 

cao sức cạnh tranh trên thị trường và tiếp cận khách hàng trong nước cũng như ngoài nước trong bối 

cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với quốc tế.  

Anil Kumar (2015) cho rằng nội dung của Logistics xanh bao gồm vận tải xanh, nhà kho 

xanh, bao bì xanh, quản lý dữ liệu xanh và quản lý chất thải. 

Vận tải xanh: các phương tiện vận tải được sử dụng thải ra khí thải thấp như vận tải thủy, 

đường sắt và các loại xe sử dụng năng lượng sạch. 

Bao bì xanh: sử dụng bao bì có khả năng tái chế và nguyên liệu làm nên bao bì có thể phân 

hủy sinh học. 

Kho bãi xanh: là loại kho sử dụng năng lượng sạch và hiệu quả. 

Quản lý dữ liệu xanh: ứng dụng công nghệ hiện đại để quản lý dữ liệu hiệu quả nâng cao hiệu 

quả của hoạt động logistics. 

Quản lý chất thải: những hoạt động như tái chế, tái sản xuất, sử dụng lại hay thu hồi chất thải. 

Sự khác biệt Logistics Xanh và Logistics truyền thống 

Logistics Xanh vừa theo đuổi về chất lượng, vừa theo đuổi về hiệu quả của sản phẩm và dịch 

vụ làm hạn chế các hoạt động của Logistics đến môi trường. Logistics Xanh có mục tiêu là “ phát 

triển bền vững ” đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. 

Logistics Xanh cần có sự phối hợp của các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp để tránh lãng phí tài 

nguyên thiên nhiên. 

Logistics truyền thống mục tiêu là đạt hiệu quả cao và nhấn mạnh đến chi phí. Doanh nghiệp 

thì ngại chi phí cao vì dẫn đến tốn kém nên thường tìm cách lách luật khiến môi trường ảnh hưởng 

nghiêm trọng. Logistics truyền thống khó khăn trong việc kết nối, phối hợp và không tận dụng 

nguồn lực tự nhiên.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính: sử dụng dữ liệu thứ cấp các nguồn dữ liệu có sẵn trên các 

báo cáo của của Ban biên tập Logistics Việt Nam, World Bank, bài báo trên Internet... những thông 

tin liên quan về Logistics và Logistics Xanh để phục vụ bài báo. 

3. THỰC TRẠNG 
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Bảng 1. Xếp hạng chỉ số hiệu quả Logistics (LPI) và phát thải khí nhà kính của một số 

quốc gia 

Quốc gia Xếp hạng LPI 
Lượng phát thải khí ra nhà kính 

(gramCO2/ GDP) 

Đức 1 100 

Nhật Bản 5 190 

Singapore 7 155 

Hoa Kỳ 14 300 

Hàn Quốc 25 460 

Việt Nam 39 1.090 

Ấn Độ 4 900 

Brazil 56 200 

Nguồn: World Bank (2019) 

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank (2018), chỉ số hiệu quả Logistics (LPI) Việt 

Nam đứng thứ 39/160 nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016 và vươn lên đứng thứ 

3 trong các nước ASEAN. Việt Nam cũng là nước có xếp hạng ở đứng đầu trong các thị trường mới 

nổi. Tốc độ tăng trưởng ngành bình quân hàng năm từ 14-16%, số lượng và chất lượng dịch vụ 

Logistics được nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của 

Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 lên 616,30 tỷ USD, tăng 14,06 % so với cùng kỳ năm 2021. 

Tuy nhiên lượng khí thải CO2/GDP ra môi trường vô cùng cao hơn 1000 gram/CO2 trong khi 

các nước có năng lực hiệu quả Logistics cao như Đức, Nhật, Singapore…lượng khí thải CO2 chưa 

tới 500 gram/GDP. Từ đó cho thấy mức độ ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế ở Việt Nam ở 

mức báo động, ngành Logistics được coi cũng là một trong những ngành thải ra khi CO2 mức cao. 

Lượng khí thải của vận tải đường bộ chiếm nhiều nhất 

 

Biểu đồ 1. Lượng khí thải của các loại hình vận chuỷển 

Nguồn: Tạp chí Môi trường (2018); Báo Môi trường (2019) 

Tổng lượng khí thải ngành giao thông vận tải năm 2019 tại Việt Nam là 30 triệu tấn CO2 

trong đó có khoảng 85% khí thải do vận chuyển đường bộ, 10% là đường thủy nội địa và 5% và 

đường hàng không.  

85% 

10% 

5% 

Đường bộ Đường thủy nội địa và ven biển Đường hàng không 
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Do cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam còn rất hạn chế về chất lượng, lạc hậu về trình độ 

kỹ thuật so với các nước trong khu vực và trên thế giới do đó vận tải đường bộ chiếm đa số cho việc 

vận chuyển hàng hóa của Việt Nam nói chung và ngành Logistics nói riêng đặc biệt là các loại xe 

container chủ yếu được sử dụng để trung chuyển hàng hóa giữa kho và cảng, đây cũng là nguyên 

nhân khiến nhiều tuyến đường liên tỉnh của Việt Nam thường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, gây 

ảnh hưởng đến hiệu suất chuyên chở và lượng khí thải CO2 quá cao. 

Vận tải bằng đường thủy nội địa và biển được xem là loại hình vận chuyển ít tốn kém và ít 

gây ra ô nhiễm chỉ chiếm 10% lượng khí thải phát ra do Việt Nam còn hạn chế về điều kiện kết cấu 

hạ tầng đặc biệt là hành lang vận tải thủy nội địa đã cản trở sự phát triển đường thủy nội địa trong 

nước.  

Vận tải hàng không tuy số lượng không nhiều chỉ chiếm 5% nhưng phát ra trực tiếp vào bầu 

khí quyển nên cũng là loại hình vận tải gây ô nhiễm cao. 

Vận tải đường sắt vốn được coi là phương thức vận tải thân thiện với môi trường, tuy nhiên 

Chính phủ ở Việt Nam vẫn chưa đầu tư và khai thác hết tiềm năng của ngành vận tải này. Do đó 

vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt hầu như không áp dụng và chủ yếu chỉ dùng loại phương tiện 

này để chở khách. 

 

Biểu đồ 2. Tỷ lệ xe trống chiều về của doanh nghiệp trong vận tải đường bộ 

Nguồn: Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam (2022) 

Theo Khảo sát của Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam (2022) cho thấy tỷ lệ xe trống 

chiều về của doanh nghiệp trong vận tải đường bộ từ 10% đến 30% chiếm đến 40,3% và nhỏ hơn 

10% là 39%. Số liệu này cho thấy tỷ lệ xe chạy rỗng khá cao cho thấy doanh nghiệp Việt Nam chưa 

tận dụng xe tối ưu và chưa hiệu quả dẫn đến tỷ lệ xe rỗng rất cao. 

  

39.0% 

40.3% 

7.8% 

6.5% 
6.5% 

Nhỏ hơn 10% Từ 10% đến 30% Từ 31 đến 50% 

Từ 51% đến 70% Trên 70%
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Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu sử dụng năng lượng xanh tại kho bãi 

 

Biểu đồ 3. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo trong kho bãi 

Nguồn: Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam (2022) 

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành kho bãi la 68,6% ở mức tương 

đối, còn lại 31,4% doanh nghiệp chưa sử dụng năng lượng xanh này trong kho bãi và đa số hệ thống 

nhà kho trong nước vẫn dùng nguồn điện thông thường để phát ra ánh sáng và kiểm soát nhiệt độ 

chứ chưa tìm kiếm năng lượng sạch khác (Báo cáo Logistics Việt Nam, 2022). Từ đó cho thấy 

doanh nghiệp trong nước đã dần nhận thức tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng xanh vào 

kho bãi và số lượng doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh sẽ còn tăng cao hơn nữa.  

Cơ hội phát triển trong tương lai vô cùng lớn 

Quy mô của Logistics trên toàn cầu nói chung đang gia tăng mạnh mẽ. Tại Việt Nam ngành 

Logistics có tốc độ tăng trưởng khoảng 14-16%. Việt Nam đứng thứ 11 trong top 50 quốc gia đứng 

đầu về chỉ số thị trường mới nổi năm 2021 (theo bảng xếp hạng của Agility, 2022). Tỷ lệ tăng 

trưởng kép hàng năm giai đoạn 2022-2027 của thị trường Logistics Việt Nam được dự báo đạt 5,5% 

cùng với sự hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19. 

Số lượng và chất lượng dịch vụ Logistics được đầu tư và nâng cao qua đó góp phần ngày càng 

lớn vào quy mô GDP tăng từ 72,9% năm 2015 đến 93,3% vào năm 2021. Khối lượng hàng vận tải 

hàng hóa của Việt Nam tăng lên nhanh chóng, bình quân khoảng 17%/ năm; khối lượng hàng hóa 

luân chuyển tăng trên 30% và đạt đến con số là 303 tỷ tấn.km (2021). Điều đó cho thấy Logistics 

nói chung và ngành Logistics Xanh nói riêng vẫn có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. 

31.4% 

68.6% 

Có Không
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Biểu đồ 4. Tỷ lệ doanh nghiệp có chiến lược phát triển Logistics Xanh 

Nguồn: Khảo sát của Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam (2022) 

Tỷ trọng doanh nghiệp có chiến lược phát triển Logistics Xanh tại Việt Nam với con số khá 

cao 73,2% cho thấy doanh nghiệp rất quan tâm đến chiến lược này trong việc phát triển kinh tế bền 

vững. Trong thời gian tới chắc chắn số lượng doanh nghiệp tham gia sẽ còn nhiều hơn và sự hòa 

nhập vào ngành Logistics Xanh sẽ là xu hướng trong tương lai của các doanh nghiệp trong nước. 

Các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã chú trọng đến Logistics Xanh 

Unilever là một trong những tập đoàn đa quốc gia hưởng ứng chiến dịch Logistics Xanh, cụ thể 

CEO Unilever Alan Jope từng nói: “ Sẽ không có một Unilever bền vững nếu không có một hành tinh 

bền vững ’’. Vào cuối năm 2020, tập đoàn Anh quốc đã công bố các mục tiêu và hành động để thực 

hiện lộ trình giảm phát thải. Trong ngắn hạn, vào năm 2025, tập đoàn cam kết giảm 70% lượng phát 

thải tuyệt đối phát sinh từ hoạt động vận hành của Unilever so với năm 2015. Unilever riêng tại thị 

trường Việt Nam, chương trình “ Tương lai xanh ” của Unilever đặt ra 3 cam kết chính. Thứ nhất, đến 

năm 2030 sẽ loại bỏ 100% nguồn nguyên liệu từ carbon hóa thạch không thân thiện môi trường khỏi 

các sản phẩm chăm sóc gia đình. Thứ hai, thành phần trong công thức các sản phẩm sẽ có khả năng 

phân hủy sinh học đến 100%. Thứ ba sẽ giảm lượng nhựa nguyên sinh và sử dụng nhựa tái chế trong 

sản xuất bao bì. Trong dài hạn vào năm 2039, Unilever hướng tới mục tiêu toàn bộ chuỗi giá trị đạt 

lượng phát thải bằng con số “ 0 ”, bao gồm cả các nhà cung cấp và phân phối, các đối tác đang chiếm 

tới 75% số lượng phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính. (Unilever, 2020). 

Mới đây DHL đã giới thiệu một dịch vụ mới gọi là Go Green Carbon Dashboard đã được áp 

dụng vào 2007, cho phép khách hàng từ máy tính của họ theo dõi lượng khí carbon thải ra với từng 

loại hình chuyên chở khác nhau. Dịch vụ này sử dụng một phần mềm do DHL cung cấp tính toán 

lượng khí thải carbon cho từng lô hàng của họ - những thông tin họ có thể sử dụng để tối ưu hóa chuỗi 

cung ứng của họ cũng như đạt được mục tiêu là giảm lượng khí thải carbon. Dịch vụ này được các 

khách hàng của DHL vô cùng ưa chuộng và dần trở thành tiêu chuẩn cho các hoạt động bền vững 

trong vận chuyển bưu kiện. Bên cạnh đó, DHL cũng áp dụng là chương trình Smart Trucks, lựa chọn 

đường đi ngắn nhất và nhanh nhất cho các tài xế dự trên các kỹ thuật nhận hàng và giao hàng thông 

minh. Có thể giảm đến 15% tổng khí thải bằng cách giảm quãng đường di chuyển (DHL, 2020). 

4. ĐỀ XUẤT 

Về phía Nhà nước 

Tiếp tục cải tiến cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; tạo 

73.2% 

26.8% 

Có Không
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thuận lợi cho vận tải đa phương thức; đầu tư, nâng cấp, quy hoạch hệ thống kho bãi phù hợp. Đầu 

tư kết cấu hạ tầng để thúc đẩy việc sử dụng vận tải container bằng sà lan để tăng hiệu quả khai thác 

đường thủy nội địa và tích hợp các trung tâm Logistics và trung tâm đô thị hợp nhất trong quy 

hoạch cảng container nội địa. 

Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp bằng các chính sách hướng đến phát triển Logistics 

Xanh, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tạo chính sách tài chính và phi tài chính hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào công nghệ, máy móc hiện đại và năng lượng xanh để phát 

triển Logistics Xanh vì khoản vốn đầu tư ban đầu khá lớn nhưng hiệu quả sử dụng rất lâu dài. 

Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế về thuế và luật để tạo động lực và giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế trong vận tải đường bộ, khuyến 

khích thay đổi phương thức vận tải. 

Đưa ra quy định cụ thể về kiểm soát ô nhiễm không khí, hạn chế CO2 để các doanh nghiệp 

tuân thủ khi sản xuất và vận tải trong ngành Logistics. Bên cạnh đó hình thức xử phạt cụ thể cũng 

nên đưa ra cho những doanh nghiệp thải ra qua nhiều CO2 vào môi trường cũng nên được nêu ra để 

hạn chế việc sử dụng máy móc, phương tiện lỗi thời trong sản xuất và vận hành cho ngành 

Logistics. 

Ban hành các chính sách để tăng cường liên kết giữa các cơ quan Nhà nước, các Bộ ngành và 

doanh nghiệp, địa phương cùng với các Hiệp hội nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 

Nhà nước và cũng như giúp các bên nắm bắt nhanh thông tin, sự thay đổi và phản hồi của các bên 

liên quan nhằm thúc đẩy doanh nghiệp theo hướng Logistics Xanh. 

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hạn chế in ấn và làm thao tác thủ công. Tuy tốc độ phát 

triển ngành Logistics Việt Nam ở mức hai con số nhưng chi phí Logistics nước ta lại rất cao so với 

các nước trong khu vực do đó năng lực canh tranh thấp. Do đó ứng dụng công nghệ số hóa nhằm 

giảm bớt chi phí in ấn giấy tờ và quy trình thực hiện Logistics tự động hóa là giải pháp tối ưu để tiết 

kiệm chi phí cho các doanh nghiệp. 

Về phía doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cần nhận thức và chú trọng đến việc áp dụng Logistics Xanh. Để phát triển 

Logistics bền vững thì xu hướng tất yếu đó la Logistics Xanh. Do đó, ngay từ bây giờ phải triển 

khai kế hoạch Logistics Xanh bao gồm việc sử dụng phương tiện vận tải xanh, áp dụng Logistics 

thu hồi hay sử dụng năng lượng xanh tại kho một cách chi tiết để cho việc triển khai sẽ đạt hiệu quả 

cao. 

Doanh nghiệp cần cải tiến chất lượng phương tiện vận tải và sử dụng vận tải đa phương thức. 

Cụ thể đó là cần hiện đại hóa đội xe vận tải, đẩy mạnh quy trình đào tạo lái xe và cấp phép lái xe. 

Đặc biệt là cải thiện chất lượng đội xe thông qua chương trình cho vay mua xe. 

Bên cạnh đó áp dụng phần mềm quản lý vận tải. Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để quản 

lý đội xe, container, giám sát và hỗ trợ quy trình khâu đặt hàng, giám sát, giao nhận… giúp điều 

phối phương tiện vận tải một cách linhh hoạt, hạn chế kẹt xe dân đến giảm khí thải CO2 ra môi 

trường. 

Tận dụng các ưu đãi của Nhà nước. Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu các luật, cơ chế 

pháp lý mà Nhà nước ban hành bao gồm cả chính sách tài chính và phi tài chính để tận dụng các ưu 

đãi này cho chính doanh nghiệp mình. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ 

CHUỖI CUNG ỨNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

TP.HCM PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM   

Huỳnh Chí Giỏi
1
 

Tóm tắt 

Khu vực phía Nam là một trong những khu vực trọng điểm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 

được coi là trung tâm kinh tế của cả nước và cũng là khu vực giao thương quốc tế sầm uất, nơi tập 

hợp nhiều cảng biển hiện đại và hơn 15,000 (doanh nghiệp)DN Logistics trong và ngoài nước là 

một một nguồn cung ứng lớn các mặt hàng nông sản, thịt cá,…được nuôi trồng để đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng ở thị trường TP.HCM cũng như phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, điều này đòi hỏi cần sự 

phát triển ngày càng hiện đại của dịch vụ Logistics. Tuy nhiên, nhu cầu về chất lượng dịch vụ càng 

cao nhưng trình độ nhân lực Logistics còn hạn chế chưa đáp ứng kịp, nên việc đào tạo nguồn nhân 

lực Logistics và chuỗi cung ứng có chất lượng là hết sức cấp thiết. Do đó bài báo dựa trên thực 

trạng hiện tại của việc đào tạo sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại trường Đại 

học Công Nghệ TP.HCM để đánh giá và đưa ra giải pháp nhằm giúp hoạt động đào tạo nhân lực 

ngành này ngày càng chất lượng, đáp ứng kịp thời tình hình xã hội sau khi ra trường, góp phần vào 

đội ngũ nhân lực ngành Logistics có chất lượng. 

Từ khóa: Giải pháp nguồn nhân lực, nhân sự ngành Logistics. 

1. GIỚI THIỆU 

Hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế toàn cầu hoá hiện nay mang lại nhiều cơ hội việc làm cho 

lao động Việt Nam nói chung, và lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải, Logistics nói riêng. 

Nhưng đây cũng là thách thức không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành Vận tải, 

Logistics, trong đó có Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM là trường đào tạo đa ngành, tuy nhiên 

trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành 

Giao thông vận tải, Logistics, Nhà trường phải không ngừng đổi mới công tác đào tạo, đưa ra mục 

tiêu, chiến lược cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao 

động ngày càng có nhiều xu hướng mới. Bài viết này nhằm đánh giá về thực trạng nhu cầu nguồn 

nhân lực phục vụ cho ngành khai thác vận tải tại nói riêng và lĩnh vực Logistics nói chung ở khu 

vực phía Nam, những khó khăn trong công tác đào tạo tại Trường và đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

* Khái niệm về Logistics và nguồn nhân lực cho ngành Logistics 

Lĩnh vực Logistics là một loại hình kinh doanh sự phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong vài 

                                                           
1
 Thạc sĩ, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hc.gioi@hutech.edu.vn 
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thập niên gần đây với mục tiêu là quá trình tối ưu hóa vị trí, lưu trữ, chu chuyển các nguồn tài 

nguyên thuộc yếu tố đầu vào (nguyên liệu máy móc, thiết bị, nhân lực,..) từ điểm xuất phát của nhà 

cung cấp đầu tiên, qua nhà sản xuất và các kênh phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, cùng 

dòng thông tin qua các hoạt động kinh tế (Đoàn Thị Hồng Vân, 2006).  

Căn cứ vào Điều 233, Luật Thương mại 2005 có nêu rõ Dịch vụ Logistics là hoạt động 

thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm 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 khác có liên quan đến hàng hoá theo 

thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. (Diễm, N, 2021). 

Về khía cạnh nhân lực Logistics tại các DN (bao gồm cả DN dịch vụ Logistics và DN sản 

xuất thương mại) được chia thành 4 loại hình cơ bản bao gồm: 

(1) Nhân sự quản trị - điều hành là nhà quản trị cấp cao tại các DN dịch vụ Logistics như 

giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc vận hành, giám đốc công nghệ, nhân sự, tài 

chính... hoặc nhà quản trị tại các phòng ban liên quan đến Logistics ở các DN sản xuất thương mại 

như trưởng phòng Logistics/quản lý chuỗi cung ứng, trưởng phòng xuất nhập khẩu, trưởng phòng 

vật tư/mua hàng, giám đốc trung tâm phân phối... 

(2) Nhân sự điều phối - giám sát là nhà lãnh đạo cấp trung thực hiện các chức năng như: quản 

lý kinh doanh, quản lý dịch vụ khách hàng, quản lý/giám sát kho hàng, điều hành xếp dỡ hàng hoá, 

điều phối vận tải, quản lý công nghệ...  

(3) Nhân viên hành chính - văn phòng bao gồm nhân viên hành chính pháp lý, khai báo hải 

quan, nhân viên chứng từ, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên công 

nghệ thông tin Logistics, nhân viên phân tích dữ liệu...  

(4) Nhân viên kỹ thuật - nghiệp vụ hiện trường bao gồm nhân viên vận hành kho (kiểm đếm, 

xếp dỡ, soạn hàng, giao nhận...), nhân viên đóng gói và dán nhãn hàng hoá, nhân viên xếp dỡ hàng 

hoá (lái cẩu, xe nâng, xe kéo trong kho bãi...), nhân viên điều khiển phương tiện vận tải (lái xe tải, 

xe container...), nhân viên giao nhận tổng. 

* Định nghĩa chất lượng đào tạo đại học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007) cho rằng chất lượng đào tạo trường đại học là sự đáp ứng mục 

tiêu do trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu đào tạo đại học của Luật Giáo dục, phù hợp 

với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc) (1998) cho rằng chất lượng đào tạo đại học là khái 

niệm đa hướng, bao gồm tất cả các chức năng và hoạt động như chương trình đào tạo, chất lượng 

giảng dạy giảng viên, nghiên cứu và học bổng, đặc điểm sinh viên, nhân viên, cơ sở vật chất, và 

môi trường học thuật. 
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Bảng 1. Tổng hợp các thành phần chất lượng đào tạo đại học trên góc độ sinh viên 

STT Tác giả Các thành phần chất lượng đào tạo đại học 

1 

 

Peng và Samah (2006) 

(1) Nội dung khóa học; (2) Cơ sở vật chất; (3) Giảng viên 

và Khoa; (4) Các hoạt động xã hội; (5) Quan tâm đến 

sinh viên; (6) Đánh giá khóa học; và (7) Hình thức giảng 

dạy. 

2 

 

Chen và cộng sự (2007) 

(1) Chương trình đào tạo và các hoạt động ngoại khóa; 

(2) Giảng viên giảng dạy; (3) Ngân sách; (4) Cơ sở vật 

chất; và (5) Hệ thống tương tác. 

3 
Hoàng Trọng và  

Hoàng Thị Phương Thảo (2007) 

(1) Hoạt động đào tạo, (2) Cơ sở vật chất, (3) Dịch vụ hỗ 

trợ. 

4 

 

Gamage và cộng sự (2008) 

(1) Khía cạnh học thuật: thể hiện qua chất lượng đội ngũ 

giảng viên, chất lượng chương trình đào tạo, danh tiếng 

trường đại học; (2) Khía cạnh phi học thuật: liên quan 

đến hỗ trợ tài chính và học phí, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ, 

dịch vụ việc làm, thủ tục khiếu nại; và (3) Khía cạnh cơ 

sở vật chất: liên quan đến cơ sở vật chất trường đại học, 

thư viện và thiết bị máy tính, tổ chức sinh viên và 

phương tiện giải trí. 

5 

Nguyễn Thị Mai Trang  

và cộng  sự (2008) 

Giảng viên (gồm 3 thành phần: Kỹ năng giảng dạy của 

giảng viên; Cách thức tổ chức môn học; Tương tác giữa 

giảng viên và sinh viên). 

Nguồn: Võ Thị Quý, 2015. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu  

Để trình bày và phân tích về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Logistics và chuỗi cung ứng 

để có cơ sở kiến nghị một giải pháp cho việc đào tạo tại Trường, tác giả bài báo tập trung thống kê, 

phân tích dữ liệu thứ cấp từ các nguồn báo cáo ngành của Bộ Công Thương, Hiệp hội Logistics 

(VLA), Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM,…về thực 

trạng nhu cầu thị trường lao động ngành Logistics ở khu vực phía Nam; chỉ ra các nguyên nhân mà 

cả người học và cơ sở giáo dục đại học ngành dịch vụ vận tải đang gặp phải; từ đó đề xuất các 

nhóm giải pháp phù hợp để khắc phục các vấn đề đó. 

3. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS TẠI TP.HCM VÀ KHU 

VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

3.1 Nhu cầu nguồn nhân lực cho thực trạng phát triển hạ tầng Logistics tại một số tỉnh 

trọng điểm phía Nam 

Theo Bảng 2 trích từ bảng thống kê kết quả khảo sát về Nhu cầu nhân lực của 09 nhóm ngành 

dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 đến năm 2025 của Trung tâm Dự báo nhu cầu 

nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh cho thấy nhu cầu nhân lực ngành 

Logistics đến năm 2025 lên đến 15.000 người/năm (bao gồm trình độ đại học chiếm tỷ trọng 25%, 

cao đẳng 30%, trung cấp 25 % và sơ cấp nghề 20%) ngang với nhu cầu của các nhóm ngành trọng 

điểm khác như Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – Bảo hiểm, Dịch vụ bưu chính, viễn thông và 

công nghệ thông tin, chỉ thấp hơn so với ngành Giáo dục – Đào tạo (18.000 người/năm), Du lịch 
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(27.000 người/năm) và ngành Thương mại (39.000 người / năm), rõ thấy trong 09 nhóm ngành thì 

nhóm ngành Logistics có nhu cầu rất cao đứng thứ 4  trong 9 nhóm ngành, nên đây là một trách 

nhiệm rất lớn cho các trường đại học trong việc đào tạo nhân lực ngành Logistics cho xã hội vừa 

đáp về nhu cầu số lượng và cả chất lượng. 

Bảng 2:  Nhu cầu nhân lực nhóm ngành dịch vụ Logistics tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 

2018 – 2020 đến năm 2025 

Ngành nghề 

Tỉ lệ ngành nghề so 

với tổng số việc làm 

(%) 

Số chỗ làm việc  

(Người/ năm) 

Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng 5 15.000 

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí 

Minh 

Nhu cầu nhân lực tăng vào những năm tới có thể xuất phát từ một số nguyên nhân khi trong 

thời gian qua TP.HCM và ĐBSCL đã được nhà nước chính phủ quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống kho, nhà ga, bến cảng...Một khi cơ sở hạ tầng phát triển thì 

sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực tham gia vào việc quản lý và vận hành. 

* Hạ tầng hàng không: Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ký kết thoả thuận triển khai dự 

án Trung tâm Logistics hàng không Cần Thơ với quy mô khoảng 27 ha gần sân bay Cần Thơ, kế 

hoạch khởi công đồng bộ các hạng mục chính của Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngay 

trong quý IV/2022. 

* Hạ tầng giao thông thuỷ nội địa: tận dụng lợi thế hệ thống sông ngòi dày đặc để trung 

chuyển hàng container bằng đường thuỷ nội địa là một trong những giải pháp vận tải tối ưu trong 

việc kết nối hàng hoá ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các cảng biển chính như cảng 

TP.HCM, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. 

*Hạ tầng giao thông đường bộ: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Bộ Giao thông vận tải 

đang triển khai xây dựng tuyến cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ dài 23,6 km sẽ hoàn thành cuối năm 

2022. Tuyến cao tốc TP.HCM -Trung Lương - Mỹ Thuận- Cần Thơ sẽ đấu nối với công trình cầu 

Mỹ Thuận 2. 

*Hệ thống ICD: hiện tại khu vực phía Nam có khoảng 12 ICD kết nối với cảng biển Bà Rịa-

Vũng Tàu và TP.HCM, trong đó có 6 cảng cạn tại khu vực TP.HCM, khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long có 1 cảng cạn (ICD Cần Thơ). Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá XNK bằng 

container, tăng năng lực thông qua cho các cảng biển  

*Trung tâm Logistics, hệ thống kho lạnh: Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ 

thống trung tâm Logistics trên địa bàn cả nước 2020, định hướng đến năm 2030 thì khu vực 

TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ xây dựng 2 trung tâm hạng II. Tiểu vùng kinh tế trung tâm ĐBSCL 

xây dựng 1 trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 30ha đến năm 2020 và trên 70 hạ đến năm 2030. 

Mặc dù Việt Nam đang có nhiều lợi thế về nguồn nhân lực do đang trong thời kỳ dân số vàng, 

tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội 

nhập. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM về chất lượng nhân lực phục vụ cho 

hoạt động vận tải và Logistics cho thấy: 53,3% DN thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn 

và kiến thức về Logistics, 30% DN phải đào tạo lại nhân viên và chỉ có 6,7% DN hài lòng với 

chuyên môn của nhân viên. Điều này cho thấy nguồn nhân lực chất lượng chưa cao. Nhân lực thiếu 

kiến thức toàn diện, trình độ công nghệ thông tin và truyền thông còn hạn chế, chưa theo kịp tiến độ 
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phát triển của thế giới. Trình độ tiếng Anh nghiệp vụ còn hạn chế, chỉ khoảng 4% nhân lực thông 

thạo tiếng anh nghiệp vụ và 30% các DN phải đào tạo lại nhân viên 

3.3 Nguồn cung ứng nhân lực  

Ngày 17/12/2021, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức 

công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2021. Theo đó, Việt Nam hiện có khoảng 

4.000 - 4.500 DN cung cấp Logistics trực tiếp và có đến 30.000 công ty liên quan, trong đó 54% số 

DN tập trung trên địa bàn TP.HCM, nhu cầu về nhân sự là rất lớn. Dự báo đến năm 2030 nhu cầu 

nhân lực chuyên nghiệp cho toàn ngành là 200.000 nhân sự. Nguồn nhân lực phục vụ cho ngành 

Khai thác vận tải hiện tại được đào tạo theo 3 hình thức đó là: thứ nhất là chương trình đào tạo 

chính quy tại các trường đại học, thứ hai là chương trình đào tạo ngắn hạn tại các trường cao đẳng, 

nghề, các DN cung cấp dịch vụ đào tạo, và cuối cùng là hoạt động tự đào tạo của các DN. Báo cáo 

của Tổng cục dạy nghề thì năm 2020 có 37 trường cao đẳng, trung cấp nghề tham gia đào tạo các 

ngành, chuyên ngành liên quan đến vận tải, Logistics, khai thác và kinh doanh vận tải với quy mô 

đào tạo hơn 3000 sinh viên. Đối với hình thức đào tạo ngắn hạn thì hiện nay chủ yếu được cung cấp 

bởi các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội DN 

dịch vụ Logistos Việt Nam (VLA), Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam..., các cơ sở đào 

tạo nhân lực như Viện Nghiên cứu và phát triển logistic, Viện Logistics Việt Nam, Viện Logistic và 

quản lý chuỗi cung ứng EDINS, Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng sông Mekong-Nhật Bản tại 

Việt Nam.  

Ngoài hai hình thức đào tạo trên thì hình thức tự đào tạo vẫn đang phổ biến tại các DN những 

năm qua DN tự đào tạo bao gồm: Những nhân viên có kinh nghiệm hướng dẫn nhân viên mới đào 

tạo qua công việc, DN tự xây dựng chương trình đào tạo nội bộ và mời chuyên gia về đào tạo tại 

doanh nghiệp. Với xu thế hội nhập nên Việt Nam ngày càng hình thành nhiều cơ sở đào tạo, huấn 

luyện lao động phục vụ cho ngành Khai thác thác vận tải. Điều này một mặt cho phép người học có 

nhiều cơ hội lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp, mặt khác đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải không ngừng 

nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong quá trình 

đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới. 

3.4 Hoạt động đào tạo nhân lực ngành Logistics tại trường đại học Công nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Tp.Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long 

3.4.1 Thế mạnh trong đào tạo: 

Nhận thức được nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực vận tải, Logistics ngày càng tăng 

mạnh, trường Đại học Công Nghệ TP.HCM mặc dù tham gia đào tạo sau nhiều trường khác cụ thể 

từ năm 2019, Trường đã bắt đầu được phép tuyển sinh cho ngành Logistic, cụ thể ở khóa 2019 với 3 

lớp với khoảng 200 sinh viên đến năm 2021 là 7 lớp với hơn 359 sinh viên. Trường luôn coi trọng, 

tập trung đầu tư, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

của Ngành, cụ thể như sau: 

* Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy:  

Khoa Quản trị kinh doanh có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học làm công 

tác quản lý, kinh doanh và khai thác giao thông vận tải. Đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động của 

khoa hiện có 33 người đều có trình độ trên đại học trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó giáo sư, 8 tiến sĩ. 

Lực lượng giảng dạy của khoa có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo. Khoa thường 

xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên về nghiệp vụ sư phạm, học 
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tập nâng cao trình độ (tham gia khóa học Giao nhận vận tải quốc tải - International Freight 

Management - Chương trình đào tạo được FIATA cấp bằng Diploma có giá trị toàn cầu và văn bằng 

2 cử nhân ngoại ngữ). Trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong việc triển 

khai thực hiện đào tạo theo hướng đổi mới sáng tạo khi đưa các môn học Đổi mới sáng tạo và Tư 

duy khởi nghiệp 1 và 2 vào chương trình các ngành kể cả ngành Logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng. Hằng năm, Trường sẽ tổ chức các cuộc khảo sát lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục 

vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của học, giúp cho giảng viên ngày càng hoàn thiện, trau dồi 

nâng cao trình độ, khả năng truyền thụ kiến thức hơn nữa. 

* Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 

Hiện nay trường đang thực hiện hình thức đào tạo chính quy vừa làm vừa học, liên thông, văn 

bằng 2 với các trình độ đào tạo đại học thạc sỹ tiến sỹ các chương trình đào tạo chất lượng cao 

chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. Trong xu hướng hội nhập toàn cầu sự phát triển mạnh 

mẽ của khoa học công nghệ, nội dung chương trình đào tạo phải luôn có sự thay đổi, chỉnh sửa hàng 

năm để tránh lạc hậu, xa rời thực tế. Chương trình đào tạo của trường nói chung và chương trình 

đào tạo ngành Khai thác vận tải nói riêng được xây dựng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

của tổ chức AUN-QA. 

* Đổi mới phương pháp giảng dạy:  

Cùng với việc chú trọng xây dựng chương trình đào tạo, Nhà trường luôn coi trọng đổi mới 

phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp giữa phương pháp dạy truyền thống với hiện đại, 

chuyển từ chỗ truyền đạt kiến thức thụ động chuyển sang giảng dạy tích cực lấy người học làm 

trung tâm, áp dụng phương pháp giảng dạy dự án, tình huống... Áp dụng phương pháp giảng dạy 

tích cực thì ngoài việc cung cấp kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mà còn giúp cho sinh 

rèn-luyện được kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng thuyết trình. Ngoài ra, hàng 

năm trường, khoa hỗ trợ để sinh viên tham gia các cuộc thi liên quan đến chuyên ngành đào tạo như 

"Vietnam Young Logistics Talent", “HUTECH Startup Wings”,... thông qua các cuộc thi sinh viên 

được cung cấp thêm nhiều kiến thức chuyên môn, biết vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, xây 

dựng câu lạc bộ Logistics từ tháng năm 2021, tổ chức học kỳ DN cho những sinh viên có học lực 

khá giỏi, các chuyến tham quan, thực tế tại DN, định hướng được rõ ràng nghề nghiệp sắp tới. 

* Liên kết doanh nghiệp:  

Đi tham quan, thực hành tại DN và DN trực tiếp tham gia đánh giá các kỹ năng thực hành của 

sinh viên là giải pháp cần tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện để không còn khoảng cách giữa đào tạo 

và sử dụng lao động. Những năm qua Khoa đã làm tốt công tác quan hệ DN để sinh viên của Khoa 

thường xuyên được đi thực tế, và học phần Học kỳ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả mong đợi. Cụ 

thể khi đến một DN liên quan đến kinh doanh, vận hành các kho hàng, cảng, vận tải biển... sinh viên 

sẽ được tìm hiểu kỹ về quy trình chọn và xử lý đơn hàng trong kho, thực hành việc sử dụng các 

thiết bị chuyên dụng, thực hành cách phân loại, đóng gói và bảo quản hàng hóa, quy trình xếp dỡ tại 

cảng... Giảng viên của Khoa đã tích cực chủ động phối với DN để tổ chức nhiều buổi tham quan 

cho sinh viên và giảng viên như tham quan hệ thống trung tâm phân phối tại công ty U&I Logistics, 

kho hàng DHL, kho lạnh AJ Total, cụm cảng biển quốc tế Cái Mép – Thị Vải,… 

3.4.2 Những khó khăn trong đào tạo: 

* Tài liệu học tập:  

Giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tham khảo đối với chuyên ngành Logistics bằng tiếng việt 

còn ít, phần lớn là giáo trình tiếng anh. Hiện nay vẫn có nhiều môn học vẫn phải sử dụng giáo trình 
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cũ hoặc mỗi giảng viên tự thiết kế bài giảng riêng của mình chưa có bài giảng chung. 

* Chương trình đào tạo sẽ: 

Có những học phần thực tập tại DN nhằm mục đích cho sinh viên được tiếp cận với thực tế 

DN, cụ thể hoá những quy trình, nghiệp vụ được hướng dẫn ở giáo trình. Tuy nhiên, trong quá trình 

thực tập sinh viên gặp không ít khó khăn có thể là do nguyên nhân chủ quan, sinh viên chưa năng 

động, chủ động học hỏi... thì cũng có những nguyên nhân từ phía DN: nguồn lực của DN không đủ 

để đảm nhận công tác hướng dẫn sinh viên, không đủ cơ sở vật chất cho sinh viên thực tập hoặc ảnh 

hưởng đến hoạt động chung của DN, DN không thể cung cấp số liệu thực tế... 

*Chưa có quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp:  

Đối với trình độ trung cấp, cao đẳng nghề thuộc lĩnh vực vận tải, Logistics thì Bộ Lao động 

thương bình và xã hội đã ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực, kỹ 

năng cho người học sau khi tốt nghiệp, đây chính là cơ sở để đơn vị đào tạo xây dựng chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp. Tuy nhiên đối với trình độ đại học ngành khai thác vận tải, Logistics 

vẫn chưa có chung một quy định tiêu chuẩn nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp. Phải có bộ tiêu 

chuẩn này thì các cơ sở đào tạo mới có thể xây dựng được một chương trình sát với yêu cầu thực tế 

của DN. 

* Cơ sở vật chất:  

Giảng viên luôn luôn cố gắng đổi mới phương pháp dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn do cơ sở vật chất, thiết bị vẫn còn thiếu, số lượng sinh viên ở 

mỗi nhóm học phần còn đông, một số phần mềm thực hành về Logistics đã lỗi thời như phần mềm 

Logware. 

* Đội ngũ giảng viên:  

Mặc dù lãnh đạo Khoa và đội ngũ giảng viên luôn ý thức được ý nghĩa của hoạt động nghiên 

cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, nhưng do hiện tại số lượng môn học 

Khoa đảng đảm nhận giảng dạy nhiều nên quỹ thời gian giảng viên dành cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học còn hạn chế. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia viết giáo trình, tài liệu giảng 

dạy... vẫn còn khiêm tốn. 

4. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

Qua phân tích ở phần trên thì đã thấy được nhu cầu lao động chất lượng cao phục vụ cho 

ngành Logistics ở một số tỉnh trọng điểm phía nam sẽ tăng trong thời gian tới và chất lượng nguồn 

nhân lực này còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Công tác đào tạo nguồn lao động 

phục vụ cho ngành Logistics tại trường Đại học Công Nghệ TP.HCM bên cạnh những thế mạnh thì 

cũng gặp không ít khó khăn, để giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp cho 

thị trường nguồn lao động chất lượng cao thì cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:  

Giải pháp thứ nhất: Các trường đào tạo tạo ngành/ chuyên ngành liên quan đến Khai thác vận 

tải, Logistics có thể cùng nhau phối hợp với DN, chuyên gia đầu ngành cùng hoàn thiện bộ giáo 

trình, tài liệu tham khảo... để có thể sử dụng chung giúp chuẩn hoá kiến thức đầu ra cho sinh viên, 

đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn của ngành nghề. Tất cả bài giảng, 

tài liệu tham khảo...nên chia sẽ trên thư viện online để sinh viên có thể tự học mọi lúc mọi nơi.  

Giải pháp thứ hai:  Bố trí sĩ số lớp học phần nên ít lại để giảng viên có thể triển khai nhiều 

phương pháp học tích cực có hiệu quả. Đối với những môn học có tính chất nghiệp vụ như nghiệp 
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vụ thuế, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ ngoại thương... nhà trường nên cho sinh viên tiếp cận các 

phần mềm ứng dụng các DN đang sử dụng để sinh viện có thể cụ thể hoá các nội dung lý thuyết 

như phần mềm WMS, TMS, ERP, MRP,… 

Giải pháp thứ ba: Chương trình đào tạo ngắn hạn là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu học 

tập suốt đời đang là xu thế của thời đại cho nên trong thời gian tới Khoa có thể phối hợp với trung 

tâm đào tạo thường xuyên xây dựng thêm các chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn các kiến 

thức, kỹ năng, các chương trình phục vụ cho các đối tượng hiện đang công tác, làm việc tại 

TP.HCM và các tỉnh trọng điểm khu vực phía Nam. Xem xét liên kết với các cơ sở đào tạo tại địa 

phương để đào tạo ngành Logisitics trình độ sau đại học. Ngoài ra, Nhà trường nên kết nối chặt chẽ 

hơn nữa với DN, DN và Nhà trường có thể cùng nhau xây dựng được một chương trình đào tạo kép 

để sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có kiến thức mà còn được trang bị đầu đủ kỹ năng ngành 

có thể tham gia làm ngay. Mô hình này có thể được triển khai như sau: DN sẽ tham gia sơ tuyển 

(kiểm tra năng lực: năng lực tiếng Anh, kiểm tra khả năng, tố chất phù hợp với vị trí tuyển dụng, 

phỏng vấn...), những đối tượng đạt yêu cầu ở vòng sơ tuyển sẽ được đào tạo tại Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM, sau khi hoàn thành chương trình học đạt được các yêu cầu DN đề ra, DN cam 

kết sẽ tuyển dụng làm việc lâu dài tại các vị trí đã đăng ký. 

Giải pháp thứ tư: Tăng cường hợp tác liên kết giữa DN và nhà trường. Kết nối sâu rộng hơn 

giữa nhà trường và các DN chính là một trong những điểm mấu chốt để phát triển đội ngũ nhân lực 

có tính “thực tế” ngay trên ghế nhà trường. Những kiến thức thu được từ thực tế sẽ giúp những 

người đang học trong nghề này, bổ khuyết những điểm còn thiếu về kỹ năng, áp dụng lý thuyết 

được học ngay vào từ giảng đường đại học. Để việc đào tạo tại các trường đại học đáp ứng được xu 

hướng kinh doanh hiện đại cũng như gia tăng tính thực tiễn, việc liên kết giữa nhà trường và các 

DN là rất cần thiết. Từ đó, phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu 

quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Ngoài ra, phía nhà trường nên kết nối với giảng viên từ DN tham gia vào công tác giảng 

dạy tại nhà trường để tăng tính thực tiễn trong môn học. 

5. KẾT LUẬN 

Với xu thế hội nhập quốc tế và thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0 luôn mang lại nhiều 

cơ hội nhưng cũng kèm theo không ít khó khăn cho nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh 

dịch vụ vận tải, Logistics nói riêng. Một trong những khó khăn gặp phải đó là TP.HCM và một số 

tỉnh trọng điểm phía Nam luôn đòi hỏi cao hơn yêu cầu về nhân lực chất lượng và sáng tạo. Trường 

Đại học Công nghệ TP.HCM đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy để giúp cho 

thị trường lao động có được nguồn nhân lực có tâm, có tầm và có đức cho xã hội và nỗ lực theo kịp 

để đáp ứng các yêu cầu của xã hội nói chung và những yêu cầu đặc thù của khu vực TP.HCM và 

một số tỉnh trọng điểm phía Nam. Hy vọng những giải pháp của bài viết này có thể dụng ngay trong 

thời gian tới để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 
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Tóm tắt 

Sau đại dịch COVID-19, hầu hết các quốc gia đều đã chấp nhận và thích nghi với hình thức 

làm việc từ xa. Sự chuyển đổi phương thức làm việc này tạo ra không ít ảnh hưởng đến người lao 

động, đặc biệt là ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá các 

yếu tố tác động đến năng suất làm việc từ xa thông qua tổng quan các nghiên cứu trước, từ đó đưa 

ra gợi ý giải pháp để xây dựng các chiến lược cho các doanh nghiệp nhằm quản lý nhân viên làm 

việc từ xa một cách hiệu quả. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp cần thay đổi 

chính sách sao cho phù hợp với nhân viên và đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện cho hình thức làm 

việc linh hoạt. Bài viết cũng gợi ý hướng nghiên cứu tương lai sẽ tiếp tục kiểm định mô hình làm 

việc từ xa hiệu quả phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Làm việc từ xa, năng suất, quản lý, thời kỳ đổi mới  

1. Giới thiệu 

Những năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của các nghiên cứu về tính kinh tế 

của việc làm từ xa. Lisa Baudot và cộng sự (2020), Owl Labs (2020) nhận thấy việc áp dụng hình 

thức làm việc từ xa tại Hoa Kỳ do đại dịch COVID-19 vô tình làm tăng mong muốn làm việc từ xa 

của người lao động, 79% nhân viên làm việc từ xa có năng suất lao động cao hơn so với giai đoạn 

trước khi dịch bùng phát. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản (Masayuki, 2020) lại đưa ra kết quả 

tiêu cực khi phát hiện trung bình năng suất làm việc từ xa của người lao động thấp hơn 60% - 70% 

so với khi làm việc tại nơi làm việc thông thường, đặc biệt là đối với các nhân viên và công ty mới 

chỉ bắt đầu làm việc từ xa sau khi bùng phát đại dịch COVID-19. Nghiên cứu ở Ấn Độ của Farooq 

(2021) cũng chỉ ra tác động tiêu cực của làm việc từ xa đối với năng suất lao động ở nữ giới bởi phụ 

nữ thường phải thực hiện nhiều trách nhiệm hơn khi làm việc tại nhà, trong khi nam giới có nhiều 

khả năng được ưu tiên và dễ dàng phát triển công việc hơn (Ibarra và cộng sự, 2020). Kết quả từ 

nghiên cứu của Lussak (2022), Toscano (2020) thì nhận thấy làm việc từ xa đem lại cả tác động tích 

cực và tiêu cực đến năng suất lao động. Có thể nói, sự đa dạng về kết quả trong các nghiên cứu về 

năng suất làm việc từ xa đã chứng tỏ phương thức làm việc này hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả 

cao hơn đối với người lao động và có tiềm năng phát triển trong tương lai nhằm mục đích nâng cao 

năng suất lao động. Tuy nhiên, để có thể triển khai mô hình làm việc từ xa, đặc biệt là ở quốc gia 

mới tiếp cận với phương thức làm việc này như Việt Nam, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức liên 

quan đến đặc điểm công việc và văn hoá xã hội. Do đó, nhóm nghiên cứu thông qua việc tổng quan 

các nghiên cứu sẽ làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ xa và đưa ra bài học 
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khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam để khắc phục những thách thức, khó khăn mà các nhà 

quản lý và người lao động gặp phải khi áp dụng mô hình làm việc mới này.                            

2. Bối cảnh làm việc từ xa tại các doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới  

Trước COVID-19, hầu hết doanh nghiệp và người lao động có ít kinh nghiệm làm việc từ xa 

và không trong tâm thế chuẩn bị cho hình thức làm việc này (Bin Wang, 2022). Cuối năm 2019, sự 

xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã tác động đến toàn xã hội và nền kinh tế trên toàn thế giới, 

trong đó có cả hình thức làm việc và cách thức vận hành của doanh nghiệp. Theo báo cáo của ILO 

(2020), ước tính hậu quả về kinh tế mà đại dịch COVID-19 gây nên là mức tổn thất khoảng 81 triệu 

việc làm trong năm 2020. Việt Nam cũng là một trong số quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, 

trong đó nhiều doanh nghiệp phải chịu gánh nặng về mặt tài chính, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ 

đã phải đóng cửa vì không thể vượt qua khó khăn. Để ứng phó với diễn biến dịch ngày càng căng 

thẳng, chính phủ các nước đã phải khẩn trương tiến hành các biện pháp cách ly và đóng cửa biên 

giới. Chính sách giãn cách xã hội buộc các doanh nghiệp bước chuyển mình từ mô hình làm việc 

chung trong văn phòng sang hình thức làm việc từ xa để duy trì sự bền vững trong bối cảnh khủng 

hoảng cả về kinh tế và sức khỏe. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp để quản 

lý chất lượng công việc và thử nghiệm hình thức làm mới. Sau COVID-19, kết hợp làm việc ở văn 

phòng và làm việc từ xa là mô hình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Khảo sát toàn cầu của PwC 

về “Tương lai của làm việc từ xa” cho thấy 80% doanh nghiệp tin rằng việc áp dụng hình thức làm 

việc này là chuẩn mực mới của thị trường lao động. Làm việc từ xa là một xu hướng tất yếu của 

tương lai đồng nghĩa với việc phải phát triển kỹ thuật số để có các trang thiết bị hiện đại đảm bảo 

năng suất công việc. Vì thế trong thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp cần phải có kế hoạch kết hợp 

linh hoạt giữa hai mô hình làm việc, đề ra phương pháp quản lý người lao động và giúp họ thích 

nghi với hình thức làm việc mới. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện sau đại dịch vì thế có 

được các số liệu một cách bao quát hơn để đánh giá năng suất làm việc trong thời kỳ bình thường 

mới, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp trong việc tiếp tục áp dụng phương pháp làm 

việc từ xa trong tương lai. 

3. Những nghiên cứu về năng suất làm việc từ xa 

Trước đại dịch, thuật ngữ làm việc từ xa đã có một lịch sử lâu dài đáng kể. Thuật ngữ này 

xuất hiện lần đầu tiên từ những năm 1970 với tên gọi “Telecommuting” (Nilles, 1975), sau đó tiếp 

tục phát triển với những danh pháp khác nhau như “Remote working” (Hardill và Green, 2003), 

“Teleworking” (Alizadeh, 2012), “Working at home”, “Working at a distance” (Baruch và Yuen, 

2000). Theo Alizadeh (2013), làm việc từ xa thường được mô tả là một cách để làm việc xa văn 

phòng bằng cách kết nối thông qua các phương tiện điện tử. Khái niệm về làm việc từ xa còn được 

định nghĩa theo hai khía cạnh chính, đó là dựa trên khoảng cách với nơi làm việc thông thường và 

việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho công việc (Baruch, 2000). Theo Malik và 

cộng sự (2016), điều này ngụ ý rằng nhân viên có thể làm việc không chỉ tại nhà mà còn từ bất kỳ 

nơi nào khác không phải là văn phòng bình thường của công ty (ví dụ: văn phòng vệ tinh hoặc địa 

điểm bên ngoài).  

Ở châu Âu và một số nước Bắc Âu - những nước đi đầu về công nghệ thông tin, làm việc từ 

xa hoàn toàn không phải là một hiện tượng mới, nó đã tồn tại trong vài thập kỷ. Đã có nhiều nghiên 

cứu ở châu Âu khám phá tiềm năng của làm việc từ xa. Awada (2021) đã xem xét các yếu tố liên 

quan đến đặc điểm cá nhân và không gian làm việc khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến năng suất 

làm việc từ xa trong đại dịch. Sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến, nghiên cứu này thu được 

988 câu trả lời hợp lệ từ những người lao động làm việc từ xa ở 40 tiểu bang của Hoa Kỳ trong thời 
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điểm COVID-19. Nhóm tác giả tiến hành đo hiệu suất công việc dựa trên mức độ nhận thức và tự 

đánh giá của người lao động bằng cách sử dụng thang đo Likert năm điểm. Kết quả cho thấy mức 

năng suất tổng thể của nhân viên văn phòng trong thời gian làm việc từ xa thay đổi không đáng kể 

so với năng suất của họ trước đại dịch. Đối với yếu tố đặc điểm cá nhân, kết quả chỉ ra phụ nữ làm 

việc tại nhà trong thời kỳ đại dịch cân bằng tốt hơn trách nhiệm giữa công việc và gia đình, điều này 

cũng khiến họ làm việc hiệu quả hơn. Hiểu rõ hơn về vai trò giới trong mối quan hệ giữa công việc 

- gia đình sẽ là tiền đề để đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả và sự hài lòng trong công việc 

(Arntz, 2020; Farre, 2020). Tương tự, nghiên cứu này khuyến nghị điều tra sâu hơn ảnh hưởng của 

tuổi tác đến trải nghiệm làm việc từ xa, ví dụ như những lao động lớn tuổi thường sẽ gặp nhiều khó 

khăn trong việc dụng công nghệ hơn những lao động trẻ tuổi. Một phát hiện nổi bật khác trong 

nghiên cứu là một số nghề nghiệp liên quan đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục có nguy cơ cao bị 

gián đoạn nếu tiếp tục làm việc từ xa trong tương lai. Với yếu tố không gian làm việc, người lao 

động có không gian làm việc chuyên dụng tại nhà có mức năng suất cao hơn so với những người 

không có không gian làm việc chuyên dụng (Yu và Wu, 2021). Các nghiên cứu trước đây cũng 

khuyến nghị người lao động nên tạo khu vực làm việc riêng tư khi làm việc ở nhà, điều này sẽ giúp 

họ có tinh thần làm việc hơn, giảm bớt sự xao nhãng và cải thiện năng suất làm việc.  

Một nghiên cứu khác (Galatin, 2021) tiến hành khảo sát 209 công nhân ở Ý làm việc từ xa 

trong đại dịch COVID đã phát triển một mô hình nghiên cứu bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng suất làm việc từ xa như: sự xung đột giữa công việc - gia đình, cô lập xã hội, môi trường làm 

việc gây mất tập trung, tự chủ công việc, lãnh đạo bản thân, căng thẳng và sự gắn bó với công việc. 

Nghiên cứu này khuyến khích các tổ chức và nhân viên xem xét kỹ các yếu tố này để xây dựng định 

hướng quản lý tốt hơn và tạo ra kết quả tích cực khi làm việc từ xa. Ví dụ như việc tăng cơ hội giao 

tiếp với đồng nghiệp và cấp trên bằng cách sử dụng các nguồn lực công nghệ là chiến lược đầu tiên 

đối với các tổ chức, cán bộ nhân sự và nhân viên, vì giao tiếp có thể làm giảm bớt sự cô lập xã hội 

(Toscano, 2020). Tuy nhiên, mặt trái của việc sử dụng công nghệ khi làm việc từ xa là nó thường 

liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền riêng tư, nỗi sợ hãi về giám sát kỹ thuật số và sự gia tăng trong 

việc sử dụng thiết bị công nghệ (Grant, 1989; Stanton, 2000). Ngoài ra, tầm quan trọng của các kỹ 

năng quản lý công việc cá nhân cũng được nhấn mạnh trong nghiên cứu này. Sự tự chủ và khả năng 

lãnh đạo bản thân có thể giúp duy trì năng suất và làm tăng sự gắn bó với công việc khi làm việc từ 

xa (Sragih, 2015). Trong thời kỳ mà tầm nhìn công việc ngày càng hướng đến phong cách làm việc 

theo mục tiêu và ít dựa vào các quy trình lãnh đạo, các doanh nghiệp nên tổ chức các khóa đào tạo 

cho người lao động nhằm phát triển các hành vi tự lãnh đạo. 

Mặc dù ở nhiều nước phát triển, làm việc từ xa đã là một thực tế phổ biến, nhưng điều này 

không đúng với một số nước châu Á, đặc biệt là các nước có khoảng cách quyền lực cao và đề cao 

sự giám sát đối với người lao động vẫn là một phong cách quản lý được ưa chuộng, như Indonesia, 

Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Himawan và cộng sự (2022) đã xây dựng một mô hình nghiên 

cứu với mục đích xác định các rào cản trong việc thực hiện phương thức làm việc từ xa ở một số 

quốc gia châu Á. Trong đó, nghiên cứu này chỉ ra Việt Nam là một trong những nước có chủ nghĩa 

tập thể cao và sẽ có thể cảm thấy khó khăn trong việc thích ứng với phương thức làm việc từ xa. 

Nhu cầu được thuộc về một tập thể được coi là nhu cầu cơ bản của con người (Baumeister và Leary, 

1995), góp phần tạo động lực mạnh mẽ nhất là khi làm việc trong một xã hội tập thể. Vì vậy, ở các 

nước có tính tập thể cao, làm việc từ xa sẽ gây ra cảm giác bị cô lập và không được kết nối với xã 

hội (Donnelly, 2015). Mặc dù công nghệ có thể cung cấp kết nối xã hội, nhưng nhiều nghiên cứu ở 

châu Á đã chỉ ra việc giao tiếp trực tuyến để giảm bớt sự cô đơn là không hiệu quả (Himawan, 

2021; Li và cộng sự, 2015). Ngoài ra, làm việc từ xa vẫn là một hoạt động mới đối với nhiều cá 
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nhân ở châu Á nên nó đòi hỏi sự cởi mở và linh hoạt nhất định để có thể chấp nhận sự thay đổi 

(Heuvel, 2010). Đây cũng có thể coi là một thách thức tiềm năng bởi người có xu hướng tránh sự 

không chắc chắn, thích duy trì sự ổn định, truyền thống và nghi ngờ sự thay đổi của xã hội có thể 

thấy khó khăn khi làm việc từ xa (Hofstede, 2001). 

Ở Việt Nam, tuy chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này nhưng một số nghiên cứu điển hình 

chúng tôi tìm được tại Hà Nội (Nguyễn Minh Trang, 2021) và Thành phố Hồ Chí Minh (Bùi Nhất 

Vương, 2021) đều cho thấy kết quả khả quan của năng suất làm việc từ xa. Nhìn chung, cả hai 

nghiên cứu này đều phát triển dựa trên các mô hình trước để tiến hành khảo sát, các yếu tố được sử 

dụng cũng là những yếu tố đặc trưng ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ xa. Một số kết quả đặc 

biệt có thể kể đến như việc cắt giảm tiền lương làm giảm đáng kể sự hài lòng trong công việc của 

người lao động nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất công việc vì họ biết sự nghiêm 

trọng của đại dịch COVID-19. Việc thăng tiến gần như không có thay đổi khi nhân viên làm việc từ 

xa. Ngoài ra, giữa cơ hội thăng tiến và hiệu quả công việc cũng không có mối quan hệ nào có thể là 

do khoảng thời gian làm việc từ xa kéo dài không đủ lâu nên họ chưa thấy rõ sự khác biệt. Từ các 

kết quả được tổng kết ở trên, phần tiếp theo nhóm nghiên cứu sẽ bàn luận về một số yếu tố có khả 

năng ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ xa ở Việt Nam. 

4. Dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ xa ở Việt Nam 

4.1. Yếu tố môi trường làm việc 

Một trong những yếu tố quan trọng khi làm việc từ xa là môi trường làm việc. Nghiên cứu của 

Yu và cộng sự (2021) chỉ ra sự phù hợp của điều kiện làm việc tại nhà bao gồm các yếu tố vật chất 

(ví dụ: nơi làm việc chuyên dụng, các công cụ thông tin thiết yếu) và các điều kiện tinh thần như 

không bị tác động bởi tiếng ồn. Tất cả những yếu tố đó tác động đáng kể đến sự hài lòng của nhân 

viên khi làm việc từ xa. Ở một nước đang phát triển như Việt Nam, sự sẵn có và tiếp cận với các 

thiết bị điện tử hỗ trợ cho làm việc từ xa còn đang hạn chế. Điều đó dẫn đến khi mới bùng phát dịch 

bệnh, các nhân viên sẽ mất nhiều thời gian để làm quen với các thiết bị điện tử và cách sử dụng 

chúng. Nghiên cứu này cũng cho rằng các yếu tố như khối lượng công việc, giờ làm việc và các 

nhân tố trong môi trường làm việc như tiếng ồn và nhiệt độ không thuận lợi đều có thể gây ra căng 

thẳng, ảnh hưởng đến sự tham gia, hiệu suất công việc và sức khỏe của nhân viên. Hiện nay, khi 

dịch bệnh đã kết thúc, các nhân viên tiếp tục làm việc tại nhà đã có cho mình thời gian tiếp xúc và 

khả năng sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho việc làm việc từ xa.  

4.2. Yếu tố trì hoãn 

Trì hoãn là thói quen không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thường là do tập trung vào 

các hoạt động ít khẩn cấp hơn, thú vị hơn và dễ dàng hơn. Sự trì hoãn, được định nghĩa là hành vi 

chậm trễ bất hợp lý (Steel, 2007), là một trong những tác nhân làm giảm năng suất lớn nhất tại nơi 

làm việc, đặc biệt là ở văn phòng truyền thống (Kühnel, 2016), và nó còn trở nên tệ hơn khi các 

nhân viên làm việc ở nhà. Nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra sự ảnh hưởng của việc trì hoãn tới hiệu 

suất làm việc và kết luận rằng những nhân viên có thói quen trì hoãn không chỉ làm việc kém hơn 

về tổng thể (Steel và Wambach, 2001), mà sức khỏe tinh thần của họ cũng tệ hơn về mặt lâu dài 

(Tice và Baumeister, 1997). Fuschia (2013) cho rằng khi một người trì hoãn công việc đến gần thời 

hạn, nhiều khả năng họ sẽ phải làm việc dưới sự căng thẳng và lo sợ rằng mình sẽ không hoàn thành 

nhiệm vụ đúng thời hạn. Vì vây tình trạng tâm lý này có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc và 

tinh thần của nhân viên. Nghiên cứu của Lay (1994) đã chỉ ra khi nhớ lại những hành vi trì hoãn 

trong quá khứ, cảm giác lo âu có thể tăng lên. Ngược lại, một vài người cho rằng sự trì hoãn có khả 

năng cải thiện năng suất của họ bởi vì việc trì hoãn nhiệm vụ đến những phút cuối tạo cho họ sự 
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hứng thú và áp lực để hoàn thành công việc: “Tôi làm việc tốt nhất dưới áp lực” (Ferrari và cộng sự, 

1995; Lay, 1995). 

4.3. Yếu tố sự xung đột công việc - gia đình 

Nghiên cứu của Bin Wang và cộng sự (2021) chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia đề cập 

rằng họ đang phải vật lộn với sự can thiệp tại nhà khi làm việc từ xa và can thiệp bởi công việc khi 

đang dành thời gian cho gia đình. Làm việc từ xa có nghĩa là có thể bị gia đình làm gián đoạn nhiều 

hơn, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả công việc. Một nghiên cứu khác của Carlson 

và cộng sự (2000) cho rằng xung đột giữa công việc và gia đình là nguồn gốc của căng thẳng mà 

nhiều cá nhân gặp phải. Nghĩa là, khi làm việc tại nhà, nhân viên có khả năng sẽ không thể tập trung 

được 100% cho công việc mà phải phân chia sự tập trung cho các vấn đề khác của gia đình, nhất là 

với những gia đình có trẻ nhỏ. Điều này, trong hầu hết các nghiên cứu về làm việc từ xa, đều được 

chỉ ra rằng là một ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và hiệu quả làm việc. Sự can thiệp của công 

việc đến gia đình và ngược lại là một trong những khó khăn được nhắc đến nhiều nhất khi làm việc 

từ xa trong thời điểm COVID-19. Frone và cộng sự (1992) cho rằng để hiểu hết về mối liên hệ giữa 

gia đình – công việc, cả hai chiều hướng xung đột đều phải được cân nhắc, đo lường. Giúp người 

lao động cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hoặc công việc - gia đình ngày càng 

được coi là một công việc quan trọng của doanh nghiệp để áp dụng phương án làm việc tại nhà 

trong và sau thời điểm dịch bệnh (Wong, 2020). Ngược lại, trong nghiên cứu của Ferreira (2021), 

đối với những người được phỏng vấn, lợi thế tốt nhất của làm việc từ xa là sự cân bằng giữa công 

việc và cuộc sống bởi nó cho phép họ lập kế hoạch thời gian của riêng mình tốt hơn. Như vậy, 

không phải tất cả những nhân viên làm việc từ xa đều phải trải qua sự mất cân bằng giữa gia đình và 

công việc. Tùy vào tính chất công việc, mức độ ảnh hưởng của yếu tố này đến năng suất làm việc sẽ 

khác nhau.  

4.4. Yếu tố khối lượng công việc 

Khối lượng công việc đã được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, hầu hết đều đề cập đến 

giờ làm việc, số lượng nhiệm vụ phải thực hiện, áp lực về thời gian, tải trọng tinh thần và thể chất. 

Trong thời kỳ COVID-19, hầu hết mọi người đều phải làm việc từ xa theo chỉ thị của Chính phủ. 

Việc chuyển đổi hình thức làm việc từ văn phòng truyền thống sang làm việc từ xa ít nhiều đã gây 

ra sự thay đổi trong khối lượng công việc và thời gian làm việc. Sự thay đổi này có thể dẫn đến hậu 

quả như giảm lương nhân viên, tổn thất kinh tế cho doanh nghiệp, và ảnh hưởng lên kinh tế đất 

nước (Hongyue và Yunfeng, 2020). Trên thực tế, vì thời gian làm việc mệt mỏi, nhiều quốc gia 

châu Á phải vật lộn với tình trạng năng suất lao động thấp. Một báo cáo năm 2021 của Tổ chức 

Năng suất châu Á cho thấy ngoài Singapore, nhiều quốc gia trong khu vực này đứng sau phương 

Tây về năng suất lao động. Cũng trong nghiên cứu của Hongyue và Yunfeng, kết quả chỉ ra rằng 

làm việc tại nhà gây ra sự gia tăng khối lượng công việc cho tất cả những người tham gia thêm ba 

giờ mỗi tuần và giảm năng suất đến 38%. Mỗi nghề nghiệp, khối lượng công việc và sự phức tạp 

của đầu công việc khác nhau thì ảnh hưởng khác nhau lên năng suất làm việc tại nhà trong thời kỳ 

COVID-19. 

5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Trong bối cảnh COVID-19, trong khi các công ty phải đối phó với một số khó khăn, họ đã tìm 

nhiều cách thức để đảm bảo hiệu quả công việc và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, do đó, làm việc 

từ xa trở thành lựa chọn duy nhất (Bui Nhat Vuong, 2021). Trước xu hướng đó, việc các doanh 

nghiệp phải thích ứng, đưa ra các chính sách phù hợp để vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa đảm bảo hiệu 

quả công việc của nhân viên. Đại dịch COVID-19 vừa là mất mát, song, cũng là bài học cho các 
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doanh nghiệp để có thể ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Các doanh nghiệp đã áp dụng làm 

việc từ xa nên có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho nhân viên về mặt trang thiết bị và phương thức 

liên lạc, giám sát. Ví dụ, doanh nghiệp cần hướng dẫn, đào tạo cụ thể phương tiện, cách thức làm 

việc từ xa, cho nhân viên làm quen hoặc được đào tạo các chương trình cơ bản đáp ứng cho nhu cầu 

làm việc từ xa. Như vậy, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu được các rủi ro về mặt nhân sự, lỗi kỹ thuật và 

cải thiện được kết quả, sự hài lòng khi áp dụng chính sách làm việc từ xa.  

Ngoài ra, khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra, hầu hết các doanh nghiệp đều chuyển đổi từ hình 

thức làm việc tại văn phòng truyền thống sang làm việc từ xa, điều này ít nhiều cũng đã gây ra sự 

thay đổi trong khối lượng công việc và năng suất làm việc từ xa. Nhiều nhân viên cho rằng, mặc dù 

tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại nhưng tổng thời gian làm việc của họ vẫn nhiều hơn so với 

khi làm việc ở văn phòng. Kết quả nghiên cứu của Hongyue và Yunfeng (2020) chỉ ra rằng làm việc 

tại nhà gây ra sự gia tăng khối lượng công việc cho tất cả những người tham gia thêm ba giờ mỗi 

tuần và giảm năng suất đến 38%. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy khác như tổn thất kinh tế cho 

doanh nghiệp, và, ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên ví dụ như giảm lương, giảm đãi ngộ. Hơn nữa, 

với bối cảnh xã hội, văn hóa ở Việt Nam, các thành viên trong gia đình sống gắn bó với nhau, nếu 

xảy ra tình trạng tăng khối lượng công việc, giờ làm thực tế so với giờ làm hành chính, vấn đề cân 

bằng giữa công việc và gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp cần tạo ra các kênh xã hội và 

công cụ để người lao động có thể có một số hình thức duy trì liên lạc để có thể trao đổi về công 

việc, các vấn đề còn khúc mắc, hoặc sử dụng các phần mềm quản lý trong kiểm soát tiến độ công 

việc.  

6. Kết luận và hướng nghiên cứu trong tương lai 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến năng suất 

làm việc từ xa tại Việt Nam. Tùy vào từng cá nhân và nghề nghiệp của họ, các yếu tố trên sẽ tác 

động tích cực hoặc tiêu cực đến năng suất làm việc. Những phát hiện của nghiên cứu góp phần tìm 

hiểu thêm về thiết kế các mô hình làm việc trong thời kỳ đổi mới, đồng thời rút ra bài học về quản 

lý nhân viên cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng nhân viên có đầy đủ điều kiện 

phù hợp để đáp ứng được năng suất làm việc từ xa, tạo các phần mềm giám sát vừa có tính minh 

bạch vừa bảo đảm được sự riêng tư của nhân viên. Tình trạng sức khỏe của người lao động làm việc 

tại nhà cần được quan tâm nhiều hơn và các nhà nghiên cứu nên tìm ra giải pháp để thúc đẩy điều 

kiện làm việc lành mạnh và phương tiện thích hợp để cân bằng giữa công việc và sức khỏe.  

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên được thực hiện trước và trong thời kỳ đại dịch nên dữ liệu tìm 

được còn nhiều hạn chế đối với bối cảnh kinh tế hiện tại. Đặc biệt, thời điểm đầu và giữa đại dịch 

COVID-19 là thời điểm mà quyết định của con người có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố khác. Do 

đó, các kết quả thu thập được cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Hiện tại, khi Việt Nam đã kiểm soát được 

dịch bệnh và cuộc sống gần như trở lại bình thường, đây là một trong những thời điểm thích hợp 

nhất để tiếp tục triển khai nghiên cứu về làm việc từ xa tại Việt Nam. Từ những phát hiện trên, 

chúng tôi đề xuất định hướng cho nghiên cứu sau có thể dựa vào việc khám phá các tiện ích của làm 

việc từ xa trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và lợi thế cạnh tranh mà nó có thể mang lại. Cuối 

cùng, chúng tôi đề xuất nghiên cứu nhiều đối tượng từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau để có 

cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về năng suất làm việc từ xa sau thời kì COVID-19.  
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PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM: 

THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

Huỳnh Diệu Ngân
1
 

Tóm tắt 

Nền kinh tế - xã hội của cả thế giới đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. 

Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội không chỉ là xu 

hướng chung mà còn là giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy phát triển kinh 

tế, hướng đến sự phát triển bền vững mà bất kì một quốc gia nào cũng cần quan tâm, đặc biệt là các 

quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bài báo đã sơ lược về tình hình phát triển doanh nghiệp xã 

hội tại Việt nam và những thách thức mà các doanh nghiệp xã hội đang đối mặt. Tuy doanh nghiệp 

xã hội không ngừng phát triển trong những năm qua, nhưng dường như vẫn chưa thể phát huy hết 

tiềm năng sẵn có. Tác giả cũng đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của 

doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. 

Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, thách thức, mục tiêu xã hội, mục tiêu thương mại. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Tại các nước đang phát triển, người dân luôn phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm môi 

trường, thiên tai, bất cập trong giáo dục hay điều kiện y tế thiếu thốn. Những năm gần đây, đại dịch 

Covid – 19 đã và đang tác động mạnh mẽ không chỉ đến đời sống của con người mà đến toàn bộ 

nền kinh tế - xã hội của thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Trong bối cảnh đó, mục tiêu xã hội cùng 

với sự phát triển bền vững dần được chú trọng và đề cao. Nhiều cá nhân, tổ chức luôn tìm kiếm mô 

hình kinh doanh có thể giải quyết cả hai vấn đề này. Mô hình doanh nghiệp xã hội (DNXH) ngày 

cảng chứng tỏ vai trò của mình trong việc kết hợp với Chính phủ hỗ trợ tích cực và hiệu quả giải 

quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả sau đại dịch. Mô hình này mang lại lợi ích kép khi 

vừa đóng góp không nhỏ trong tạo cơ hội việc làm, xóa đói giảm nghèo thông qua các chiến lược 

kinh doanh sáng tạo và bền vững, vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp (DN). Mặc dù được 

đánh giá là một mô hình tiềm năng, cần được thúc đẩy để nhân rộng, cho đến nay, hệ sinh thái 

DNXH vẫn còn rất khiêm tốn, cần được chú trọng phát triển.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1. Khái niệm doanh nghiệp xã hội 

Lần đầu tiên xuất hiện ở Anh vào thế kỉ 17, DNXH được chính phủ Anh định nghĩa là “Một 

mô hình kinh doanh được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội và sử dụng lợi nhuận để tái 

đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở 

hữu.”(Nguyễn Đình Cung và Cộng sự, 2016). Sách Điển hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam 

năm 2016 cũng đã đề cấp đến định nghĩa của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong 

đó “DNXH là những tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau vận dụng tinh thần 

doanh nhân nhằm theo đuổi cùng lúc cả hai mục tiêu xã hội và kinh tế”.  

Tuy đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng định nghĩa về DNXH vẫn chưa thực sự được thống nhất 

trên thế giới. DNXH lần đầu tiên được xuất hiện trong pháp luật Việt Nam vào năm 2014. Đến khi 

sửa đổi bổ sung vào năm 2020, Luật Doanh nghiệp vẫn chưa thực sự định nghĩa DNXH, mà chỉ đưa 
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ra các tiêu chí để xác định DNXH. Có thể hiểu, DNXH là doanh nghiệp được đăng ký thành lập 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, với mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi 

trường vì lợi ích cộng đồng và sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để 

tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.  

Năm 2018, một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của PGS.TS.Trương Thị 

Nam Thắng, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp (CSIE), Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân đã chỉ ra rằng một bộ phận cộng đồng nhóm này không muốn được gọi là doanh nghiệp 

xã hội mà họ cho rằng mình thích hợp với tên gọi “Doanh nghiệp tạo Tác động xã hội” hơn. Cũng 

trong nghiên cứu này, Doanh nghiệp tạo Tác động xã hội được định nghĩa là tổ chức mà hoạt động 

thương mại và cam kết tạo tác động tích cực lên xã hội và môi trường, bao gồm: doanh nghiệp xã 

hội, kinh doanh xã hội, khởi nghiệp tạo tác động xã hội và kinh doanh với người có thu nhập thấp.  

BẢNG 1: PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

Doanh nghiệp xã 

hội 

“Một doanh nghiệp với mục tiêu xã hội là chính yếu, lợi nhuận chủ yếu được 

tái đầu tư lại cho doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu đó hoặc quay lại cộng 

đồng, thay vì bị thúc đẩy bởi nhu cầu tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và 

chủ sở hữu” (SEUK). Nhóm này có xu hướng là các doanh nghiệp siêu nhỏ, 

vừa và nhỏ, có nguồn thu nhập hỗn hợp từ thương mại và các khoản tài trợ. 

Kinh doanh xã hội “Kinh doanh xã hội là hoạt động kinh doanh được thúc đẩy bằng lòng tốt. 

Các nhà đầu tư/chủ sở hữu có thể dần lấy lại khoản đầu tư, nhưng cổ tức 

được trả không thể nhiều hơn khoản đã đầu tư. Doanh nghiệp phải chi trả 

được mọi chi phí và có lãi, đồng thời đạt được mục tiêu xã hội. Tiêu chí đo 

lường thành công của loại hình này là tác động của kinh doanh lên xã hội và 

môi trường, thay vì lợi nhuận được tạo ra” (Yunus). 

Kinh doanh với 

người có thu nhập 

thấp 

Mô hình kinh doanh tạo ra tác động lớn thông qua (i) cải thiện khả năng tiếp 

cận hàng hóa và dịch vụ cho người có thu nhập thấp; và/hoặc (ii) Tạo cơ hội 

thu nhập và/hoặc việc làm cho người thu nhập thấp trở thành nhà cung cấp, 

nhà phân phối, người sử dụng lao động và/hoặc nhân viên của doanh nghiệp 

(ADB40). Nhóm này có xu hướng thương mại, quy mô vừa và lớn, thu thút 

được nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các ngân hàng phát triển. 

Khởi nghiệp tạo 

tác động xã hội 

Sáng kiến, doanh nghiệp khởi nghiệp có giải pháp đổi mới, dựa trên công 

nghệ, giải quyết vấn đề xã hội, môi trường hoặc tạo tác động xã hội, môi 

trường. Nhóm này có thể là một phần của khu vực sáng tạo xã hội, và 

thường thu hút được sự quan tâm của các quỹ đầu tư tác động. 

(Nguồn: Thúc đẩy Phát triển Khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam, 2018) 

2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, DNXH là sự kết hợp mục tiêu xã hội và mục tiêu thương mại. Được định nghĩa là 

một DN nên đặc trưng cơ bản của DNXH là phải có hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng là một 

DNXH, mục tiêu thương mại cần phải có sự kết hợp với các giải pháp giải quyết vấn đề xã hội. 

Thứ hai, DNXH hướng tới cộng đồng. DNXH từ khi thành lập đã mang trên mình sứ mệnh 

phải lấy mục tiêu xã hội là giá trị cốt lõi. Một số DN truyền thống vẫn có thể tạo ra tác động xã hội 

nhưng mục đích chính lại là lợi nhuận. Ngược lại, hình thức kinh doanh được DNXH sử dụng như 

một công cụ để đạt được mục tiêu xã hội của mình (Nguyễn Thị Như Ái, 2019). 
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Thứ ba, lợi nhuận được tái đầu tư cho xã hội. Trong pháp luật Việt Nam cũng đã quy định rõ 

về việc sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu 

xã hội, môi trường (Luật Doanh nghiệp, 2020). DNXH cần hướng đến sự phát triển bền vững nên 

ngoài việc duy trì tài chính bền vững, DNXH phải đảm bảo cân bằng trong việc tạo ra giá trị và tác 

động tích cực lên xã hội. Đó cũng là một trong những đặc điểm then chốt để phân biệt DNXH và 

DN thông thường. 

3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 

3.1. Quy mô, phạm vi và lĩnh vực kinh doanh  

Tuy doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam xuất hiện muộn hơn so với thế giới nhưng tiềm năng để 

phát triển mô hình này rất lớn. Năm 2012, theo CSIP, Việt Nam có khoảng 200 DNXH, chủ yếu tập 

trung ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo hướng đến người khuyết tật, yếu thế cùng các sản phẩm thủ công 

(Nguyễn Đình Cung và các cộng sự, 2012). Đến năm 2018, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Trương 

Thị Nam Thắng đã thống kê được Việt Nam có khoảng 550 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, 

trong đó có khoảng 22.000 DNXH, chiếm khoảng 4%, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, nội bật là 

Nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm với 31,7% và Giáo dục phát triển kỹ năng với 29,7% (Hình 1) 

HÌNH 1: CÁC LĨNH VỰC DN TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 

 

(Nguồn: Thúc đẩy phát triển Khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam, 2018) 

Đa số DNXH ở Việt Nam đều có quy mô vừa và nhỏ (chiếm hơn 90%). Cũng theo nghiên cứu 

lớn nhất về DNXH tại Việt Nam, có đến 30% DNXH có quy mô siêu nhỏ (dưới 10 nhân viên), có 

khoảng 39% DNXH có quy mô nhỏ (dưới 50 nhân viên) và 22% DNXH có quy mô vừa (dưới 250 

nhân viên). Số lượng DNXH quy mô lớn tại Việt Nam chỉ chiếm khoàng 8% (Trương Thị Nam 

Thắng và Cộng sự, 2018). Theo Báo cáo nghiên cứu Hiện trạng DNXH tại Việt Nam thì DNXH có 

doanh thu gần 1 tỷ chiếm khoảng 40%, từ 1 đến 5 tỷ khoảng 19%, từ 5 đến 25 tỷ chiếm khoảng 

23% và trên 25 tỷ chiếm khoảng 12%. Có thể nói, DNXH tại Việt Nam có quy mô nhỏ không chỉ 

về nguồn lực mà còn cả doanh thu.  

Ngoài ra, cũng như DNXH ở các quốc gia khác trên thế giới, các DNXH tập trung nhiều ở các 

thành phố lớn, trong đó tổng 4 tỉnh thành lớn nhất, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 
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Nẵng và Hải Phòng chiếm 66%. Hơn thế nữa, cuộc khảo sát với 492 phiếu năm 2018 đã chỉ ra rằng 

các DNXH tập trung phục vụ thị trường thành thị, khi có 5% chỉ phục vụ thị trường nông thôn, 74% 

hướng đến cả 2 thị trường và 21% chỉ phục vụ thị trường thành thị. Việc mức sống tại thành thị cao 

hơn, người dân có khả năng chi trả cho các sản phẩm/ dịch vụ là lí do tại sao 95% số DNXH phục 

vụ thị trường này.  

3.2. Khung pháp lý, chính sách, gói hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức khác  

DNXH lần đầu tiên xuất hiện trong pháp luật Việt Nam, tại khoản 1 điều 10 Luật Doanh 

nghiệp 2014, tuy nhiên, lại không đưa ra định nghĩa mà chỉ đưa ra các tiêu chí đáp ứng. Cho đến 

nay, Việt Nam đã có những nhóm quy phạm pháp luật liên quan đến đặc trưng, hình thức pháp lý 

của DNXH; việc thành lập, tổ chức và chấm dựt hoạt động; quyền và nghĩa vụ của DNXH cũng 

như việc kiểm tra, giám sát (Trịnh Diệp Ly, 2020). Tuy nhiên, cho đến hiện tại, DNXH chưa thực 

sự có những khung pháp lý riêng dành cho DNXH, mà DNXH trong pháp luật Việt Nam vẫn chỉ 

như một doanh nghiệp thông thường. 

Tuy vẫn còn nhiều hạn chế, nhìn chung, Việt Nam đang có những chính sách hỗ trợ cho DN 

tạo tác động xã hội. Cụ thể là theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP đưa ra những ưu đãi về cơ sở hạ tầng, 

đất đai, ưu đãi thuế, cung cấp dịch vụ công cho các DN hoạt động trong giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể dục thể thao và môi trường. Các chính sách hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, kinh doanh liên 

quan đến thuế, kinh phí đào tạo, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ, vốn và các chương trình 

phát triển kinh tế được quy định trong Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Sau khi được đề cập trong 

Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nhà nước ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP khuyến khích và tạo 

điều kiện cho các DN có mục tiêu xã hội; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài. Tuy nhiên, cho đến nay, Nghị định này vẫn chưa thực sự đưa ra hướng dẫn chi tiết cho 

DNXH mà vẫn phải căn cứ vào luật chuyên ngành. 

3.3. Hoạt động đầu tư, hỗ trợ tài chính 

Năm 2008, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) được thành lập và đã triển 

khai Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội (SESP) vào năm 2009. Trong 6 năm (2009-2014), 

chương trình đã hỗ trợ cho 60 DNXH trong nhiều lĩnh vực với tổng vốn 450.000 USD, tạo ra 1.500 

việc làm, cải thiện đời sống trực tiếp cho hơn 18.000 người và gián tiếp cho 200.000 người (SCIP, 

2014). Chiến lược hành động 2015-2018 của CSIP xoay quanh 3 trụ cột hành động là Truyền cảm 

hứng, Kết nối và Trao quyền. Tính đến năm 2019, dự án Hỗ trợ DNXH vì sự Phát triển Nông thôn 

sáng tạo và bền vững (SERD) được triển khai năm 2016 đã có 63 gói tư vấn cho 41 DNXH, tăng 

thu nhập cho 1.168 lao động yếu thế, đem lại lợi ích cho 13.707 người và doanh thu tăng vượt trội 

trên 20% cho khoảng 16 đơn vị. Cũng trong năm này, Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh trong 

chuỗi giá trị nông nghiệp (EFD2) đã lựa chọn và hỗ trợ cho 8 trong số 66 DN đăng kí, tạo 327 việc 

làm, trong đó có 77% là lao động nữ (SCIP, 2019). Năm 2020 và 2021, CSIP tiếp tục thực hiện 

nhiều dự án hỗ trợ cho DNXH, bao gồm: Dự án hỗ trợ DN kinh doanh trong chuỗi giá trị nông 

nghiệp (EFD), Dự án nâng cao năng lực cho các tổ chức dinh doanh hàng hóa và dịch vụ liên quan 

đến HIV; Dự án làm du lịch trở nên có lợi cho cộng đồng địa phương, (CSIP, 2021) 

Trong những năm gần đây, Đại dịch Covid 19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động của 

DNXH. Năm 2020, một nghiên cứu thực hiện bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội 

(CSIE) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy Covid 19 tác động rất lớn đến hoạt động kinh 

doanh của DNXH, trong đó có 66% giảm doanh thu, 69% giảm lợi nhuận và 32% liên quan đến 

nhân sự. Trong các lĩnh vực, nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất là giáo dục, dạy nghề cho nhóm yếu 

thế, du lịch và đồ thủ công mỹ nghệ, nhóm ít bị ảnh hưởng nhất là thực phẩm hữu cơ. Tại Việt 
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Nam, dịch Covid đã phần nào được kiểm soát ổn định, nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần hồi 

phục, trong đó có các DNXH. Trong năm 2022, “Gói hỗ trợ Doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng 

phó với Covid 19” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) 

và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện sẽ hỗ trợ cho 29 DN tạo tác động xã 

hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ và các nhóm yếu 

thế làm chủ, trong đó, mỗi DN sẽ được huấn luyện chuyên biệt trong 6 tháng và được cung cấp 100 

triệu vốn để các DN xây dựng và thử nghiệm mô hình kinh doanh mới (Tùng Linh, 2022). 

4. THÁCH THỨC CHO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 

Thứ nhất, DNXH gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhân lực.Trong khi các 

DN vì mục tiêu thương mại sẽ tìm kiếm những người có năng lực, kỹ năng, tay nghề thì DNXH lại 

ưu tiên cho các nhóm đối tượng đặc biệt như người khuyết tật, phụ nữ vùng nông thôn nên chất 

lượng nguồn nhân lực tại các DNXH khá thấp, thiếu ổn định và năng suất lao động không cao. 

Không những thế, việc đào tạo cho nguồn nhân lực này tốn rất nhiều thời gian và chi phí cho 

DNXH, đặc biệt đối với những DNXH sử dụng người lao động là người khuyết tật, HIV, người 

mãn hạn tù…thì chi phí chăm sóc sức khỏe và tinh thần, chăm lo đời sống sinh hoạt là một phần 

không nhỏ. Tuy đã có nhiều doanh nhân trẻ khởi nghiệp xã hội, nhưng nhìn chung, nhận thức của 

giới trẻ về DNXH còn nhiều hạn chế. Hơn thế, để làm việc và phát triển DNXH, đòi hỏi nguồn 

nhân lực phải giỏi về cả kiến thức thương mại và cả kỹ năng cộng đồng. Tại Việt Nam, DNXH 

chưa thực sự nhận được các ưu đãi, hỗ trợ từ Chính phủ liên quan đến nguồn nhân lực. Nhìn chung, 

Nhà nước chỉ có chính sách dành cho DN sử dụng lao động là người khuyết tật và chính sách này 

được đánh giá là vẫn còn nhiều bất cập (Hoàng Xuân Trường, 2020). 

Thứ hai, việc huy động vốn của DNXH gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn của DNXH hiện 

nay chủ yếu đến từ vốn góp từ cổ đông (chiếm 40%) và tiền cá nhân (34%); trong khi 82% DNXH 

ở Anh được góp vốn từ tiền tài trợ và 24% từ vốn vay  (SEUK,2017). Một trong những nguyên 

nhân gây khó khăn cho việc huy động vốn từ các tổ chức trên thế giới là do quy mô của DNXH tại 

Việt Nam không đủ yêu cầu. Điển hình là Quỹ đầu tư Oxfarm yêu cầu DN phải có doanh thu từ 6 tỷ 

trở lên (chỉ có khoảng 30% DNXH tại Việt Nam đạt yêu cầu) và tỷ suất sinh lợi ổn định. Một số tổ 

chức khác như Lotus Impact lại xem xét đến năng lực quản trị và khả năng phát triển của mô hình 

kinh doanh. (Trịnh Diệp Ly, 2020). Hiện nay, hơn 90% DNXH nước ta thuộc loại vừa và nhỏ, khả 

năng quản trị lại yếu kém nên việc xin viện trợ từ các tổ chức thế giới là một thách thức vô cùng 

lớn. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn tín dụng trong nước cũng không thực sự dễ dàng. Một là 

DNXH ở nước ta có quy mô nhỏ nên không có tài sản thế chấp. Hai là, lãi suất của các tổ chức tín 

dụng đưa ra nằm ngoài khả năng sinh lợi của DNXH. Ba là các dự án xã hội luôn có thời gian hoàn 

vốn dài hơn. Và cuối cùng là cơ chế hành chính chưa hoàn thiện và có phần rườm rà khiến cho các 

DNXH gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, xin viện trợ cũng như huy động vốn vay. 

Thứ ba, vai trò của DNXH chưa được nhận thức một cách đúng đắn. DNXH trong pháp luật 

Việt Nam hiện nay đang được xác định với tư cách pháp lý là DN và chưa có cơ chế, chính sách 

thực sự ưu đãi cho DNXH mà chủ yếu là cho DN có tác động xã hội. Ngoài ra, chỉ một bộ phận rất 

nhỏ các tổ chức tín dụng trong nước hỗ trợ cho phát triển xã hội, do được xét như một DN thông 

thường, cùng với tỷ suất sinh lợi thấp, khó đáp ứng được lãi vay nên cơ hội duyệt được vốn thấp. 

Bên cạnh đó, người dân đã có nhiều sự nhầm lẫn giữa các DNXH và các tổ chức từ thiện, hoạt động 

từ thiện tại Việt Nam trong những năm qua lại không được đánh giá cao, dẫn đến các DNXH cũng 

không nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng. Mặt khác, việc kết hợp giữa các DNXH và các 

trung tâm bảo trợ trẻ em, các tổ chức phục vụ cộng đồng cũng gặp nhiều rào cản vì e ngại có yếu tố 
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thương mại. Chính sự thiếu hụt trong truyền thông, quảng bá, vận động đã khiến người dân không 

biết hoặc nghi ngờ sự hiện diện của các DNXH. Điển hình là Ứng dụng dụng phần mềm thông 

minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ A365 của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe vì dân số kết 

hợp với Mạng lưới tự kỷ Việt Nam bị không ít người tiêu dùng nghi ngờ là lừa đảo (Việt Quang, 

2021). 

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT 

NAM 

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý hoàn chỉnh cho DNXH. Nhà nước cần xác định rõ đặc 

trưng pháp lý của DNXH cho phù hợp với bản chất của DNXH thay vì chỉ là DN như hiện nay. Tuy 

Việt Nam có ban hành một số nghị định liên quan đến DN tạo tác động xã hội nhưng cần có sự 

hướng dẫn cụ thể cũng như ưu đãi riêng biệt dành cho DNXH. Bên cạnh đó, việc bất cập trong các 

quy định liên quan đến DNXH cũng cần được khắc phục, để mang lại hiệu quả tối ưu cho mục tiêu 

phục vụ cộng đồng. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của DNXH. Từ xưa đến nay, việc phân biệt 

rạch ròi giữa hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận và hoạt động xã hội phi lợi nhuận vẫn luôn diễn ra 

tại Việt nam. Việc nhận thức không đúng đắn về DNXH tạo ra rào cản rất lớn trong việc tiếp cận 

với người tiêu dùng cũng như các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư. Việc thường xuyên tổ chức các cuộc 

thi, các hội thảo chuyên đề, các thông cáo báo chí, cũng như vinh danh các DNXH sẽ giúp cộng 

đồng quan tâm và tin tưởng hơn vào hoạt động của các DNXH. Ngoài ra, việc cấp chứng chỉ cho 

các DNXH như là một hình thức gắn mác chất lượng cho các DNXH, góp phần đưa DNXH đến gần 

hơn với người tiêu dùng (Trương Thị Nam Thắng và cộng sự, 2018). Một cơ quan chuyên trách với 

vai trò là sự kết hợp giữa DNXH và Chính phủ cũng là một giải pháp hợp lý mà Việt Nam cần học 

hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có DNXH phát triển như Anh và Singapore. 

Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực là một điều tất yếu trong việc phát triển DNXH tại Việt Nam. 

Các DNXH thường sử dụng người lao động là người khuyết tật, HIV, phụ nữ nên việc đào tạo 

nguồn nhân lực để quản lý và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp thực sự cần thiết. Ngoài ra, thực tế 

cho thấy rằng nhiều doanh nhân trẻ với lý tưởng mang lại lợi ích cho xã hội nhưng lại thiếu khả 

năng về kinh doanh nên dễ gặp thất bại trong khởi nghiệp xã hội. DNXH hoạt động với mục tiêu 

kép là mục tiêu xã hội và mục tiêu thương mại, nên người lao động phải cần có đủ các kiến thức và 

kỹ năng cần thiết để gắn bó và duy trì DN của mình. Không chỉ riêng DN, Nhà nước cũng cần có 

những khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong việc thẩm định và phát triển các dự án phục vụ 

cộng đồng. 

Thứ tư, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước và các bên liên quan. Theo SCIP, DNXH 

có 4 loại vốn cơ bản, gồm tài chính, xã hội, trí tuệ và con người nên việc kết nối giữa DNXH với 

cộng đồng cũng như nhà đầu tư, tổ chức, người tiêu dùng là then chốt để phát triển DNXH. Nhà 

nước cần tăng cường các chính sách ưu đãi dành riêng cho DNXH liên quan đến thuế, BHXH, tiếp 

cận nguồn vốn. Đối với các tổ chức giáo dục, cần có những chính sách đào tạo phát triển kỹ năng xã 

hội cho học sinh, sinh viên; thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp vì 

cộng đồng; hỗ trợ DNXH trong việc đào tạo, bồi dưỡng người lao động. Ngoài ra, Nhà nước cần 

phát triển hệ sinh thái DNXH thông qua việc thường xuyên xây dựng diễn đàn kết nối các DNXH, 

truyền thông quảng bá, khuyến khích các DN lớn mua sản phẩm của DNXH; mua hàng hóa dịch vụ 

của DNXH cho các tổ chức công;..Ngoài ra, hạn chế và giảm thiểu các thủ tục hành chính cũng là 

một trong những giải pháp giúp tăng cường khả năng tiếp cận của DNXH đến với các nguồn vốn.  
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PHÒNG CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ,  

HÀNG NHÁI BẢO VỆ QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP VÀ 

NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Phạm Minh Cường
1
 

Tóm tắt:  

Ngày nay, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường gây ra nhiều hậu 

quả nghiêm trọng cho công việc kinh doanh, tiền bạc, sức khỏe tinh thần và tính mạng của người 

tiêu dùng. Mặc dù, pháp luật đã có những quy định về ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, hàng nhái nhưng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan. 

Vì vậy, qua bài viết này, tác giả đưa ra các thực trạng về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và 

nguyên nhân tồn tại của chúng, nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc 

sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và người tiêu 

dùng. 

Từ khóa: phòng chống, hàng giả, hàng nhái, doanh nghiệp, người tiêu dùng 

1. Đặt vấn đề: 

Bước sang thế kỷ 21, khoa học và công nghệ đang có những bước phát triển vượt bậc đã tạo 

ra nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhưng cũng có nhiều vấn đề mới cần 

giải quyết. Một trong những vấn đề nóng bỏng của Việt Nam hiện nay là giải quyết vấn nạn sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và 

người tiêu dùng. Đây được coi là một thách thức đối với pháp luật Việt Nam trong tình hình mới 

hiện nay. Trong bài viết này, tác giả mong muốn đưa ra các thực trạng về hoạt động sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như thực trạng pháp luật của nước ta về vấn đề này, đồng 

thời đề xuất hướng hoàn thiện cho phù hợp với pháp luật trong tình hình mới . 

2. Thực trạng và các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái  

Một thực trạng hiện nay đó là, trên thị trường hàng giả, hàng nhái phổ biến đến mức tinh vi 

không chỉ những sản phẩm được các doanh nghiệp trong nước sản xuất mà còn cả những sản phẩm 

của nước ngoài được phân phối tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê trong 9 tháng đầu năm 2022, 

các lực lượng chức năng 389 trong cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 96.975 vụ việc vi phạm 

giảm 3,79 % so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, gồm 12.275 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép 

hàng cấm, hàng lậu; 82.678 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 1.866 vụ hàng giả, vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước 7.666 tỷ đồng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 

2021; khởi tố 380 vụ giảm 76,47 % so với cùng kỳ năm 2021, 472 đối tượng giảm 78,03% so với 

cùng kỳ năm 2021 (C.M (02/12/2022), Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, bảo vệ thương hiệu 

doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, Báo điện tử).  

 Đầu năm 2022 các Tòa án các Huyện, Tỉnh cũng đã xét xử khá nhiều về các tội sản xuất, 

buôn bán hàng giả như: 

 Tại Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 04 tháng 3 năm 2022 

                                                           
1
Học viên Cao học Đại học Mở Thành phố HCM; Chuyên viên pháp lý Ngân hàng Shinhan; 

 Email: pmcuongtuyan99@gmail.com  
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xét xử vụ án hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm về hành vi đóng gói, 

làm giả và đem đi tiêu thụ số lượng 1.143 kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, trên tổng số 4.250 

kg phụ gia Monosodium Glutamate. Số lượng hàng giả tương ứng với số tiền của hàng thật là 

71.376.000 đồng (Bản án 70/2022/hs-st ngày 04/03/2022 về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ 

gia thực phẩm).  

Hay, vào ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành  

phố  Hà  Nội xét  xử  công  khai  sơ  thẩm vụ  án hình  sự  thụ  lý  số 22/2022/TLST-HS ngày 26 

tháng 5 năm 2022 về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” về hành vi “Ngày 21/9/2020, bị 

cáo Đinh Thị H mặc dù biết 144 lọ thuốc Pharcoter là thuốc giả nhưng bị cáo vẫn mua với giá 

225.000 đồng/01 hộp, để bán cho chị Nguyễn Thị Phúc H2 với giá 230.000 đông/01 hộp nhằm 

hưởng lợi 5.000 đồng/hộp. Bị cáo đã mang số thuốc trên giao cho anh Phạm Văn K vận chuyển  

thuê đến Cổng siêu thị Lan chi tại TK Phú Mỹ, TT Phú Xuyên bán  cho anh Nguyễn Thành Đ là 

khách hàng của chị H và bị Công an huyện Phú Xuyên phát hiện, thu giữ”. 

Hay một vụ án khác, vào ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:165/2021/TLST-HS ngày 28 tháng 

6 năm 2021 theo  Quyết  định  đưa  vụ  án  ra  xét  xử  sơ  thẩm  số 286/2022/QĐXX ST-HS ngày 

05  tháng 5 năm 2022 về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”,....  

Qua đó, cũng không hiếm các trường hợp doanh nghiệp trong nước nhập hàng nước ngoài về 

phân phối nhưng sau đó làm giả, làm nhái rồi đăng ký bản quyền, sử hữu trí tuệ trong nước. Điều 

này, vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, làm phát sinh nhiều hệ lụy, rắc rối cho các doanh 

nghiệp làm ăn chân chính khi bước vào sân chơi quốc tế.  

Mặt khác hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt hầu hết phân khúc của thị trường. 

Từ các hàng tạp hóa bình dân trên các xóm, các phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị. 

Thậm chí nó còn len lỏi, trà trộn vào các siêu thị cao cấp ở các thành phố lớn. Hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng sôi động nhất là những nơi vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế 

khó khăn. Tại những nơi này hầu hết các sản phẩm là hàng nhái, hàng giả. Một đặc điểm khiến hàng 

giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sống hơn nữa sống khỏe trên thị trường đó là chúng luôn đa 

dạng về mẫu mã, linh động về giá cả và phong phú về chủng loại. Trong khi đó sản phẩm được làm 

nhái, làm giả có hình thức bắt mắt nhìn không khác gì hàng thật. Tại các cửa hàng, chợ hay trung 

tâm thương mại lớn như: Trung tâm thương mại Sài Gòn Square, Trung tâm Thương mại An 

Đông..., phát hiện thu giữ gần chục nghìn sản phẩm là túi xách, mắt kính, quần áo, giày dép... có 

dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng (Báo điện tử Chính phủ (2022)); hay đến các trang bán hàng 

online đều bày bán công khai các sản phẩm với đủ thương hiệu từ bình dân đến cao cấp, bất cứ sản 

phẩm nào cũng có từ giày dép, túi xách, quần áo... cho đến cả điện thoại, đồng hồ. Chúng đều là 

những sản phẩm không có nhãn mác, mập mờ về nguồn gốc, xuất xứ. Thậm chí nhiều sản phẩm 

mang thương hiệu nổi tiếng thế giới như: chanel, Nike (Việt Âu (12/01/2018), Giáp Tết, hàng giả, 

hàng nhái được mùa nở rộ) hay mới đây xuất hiện một doanh nghiệp trộn bột đá vào cám chăn nuôi 

tại tỉnh Hải Dương... Nhưng lại được bán với giá rẻ ẩn dưới các tên hàng xách tay hay hàng sale 

cuối năm. Mà không chỉ có vậy, đến những hàng hóa dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc trị 

bệnh cũng bị làm nhái, làm giả. Để nhận biết đâu là hàng giả, hàng nhái kém chất lượng cũng không 

phải là điều dễ dàng. Hầu hết các sản phẩm đều bị nhái mẫu mã, thậm chí cả mã vạch – Barcode và 

QR code để check hàng, hoặc bị nhái bằng cách dùng tên gọi gần giống với hàng chính hãng.  

Hầu hết các hãng uy tín, có thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng đều bị làm giả, làm 

nhái. Điều này làm cho các nhà sản xuất lo lắng, bởi vì để làm ra một sản phẩm có chất lượng họ 
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phải đầu tư rất nhiều từ tìm kiếm công thức, đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu...thế nhưng sản phẩm 

lại bị làm giả, làm nhái gây thiệt hại rất lớn. Mỗi năm quản lý thị trường xử lý hàng chục nghìn vụ 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Theo Bà Vũ Thị Minh Ngọc - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục 

QLTT) - chia sẻ, các sản phẩm được làm giả ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện. Các hành vi vi 

phạm liên quan đến hàng giả được trưng bày, giới thiệu tại Phòng Trưng bày đợt này bao gồm: giả 

nhãn mác, giả xuất xứ, giả về chất lượng...bà chia sẻ rằng: “Việc sản xuất hàng giả ngày càng tinh 

vi và phức tạp, điều này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi chính đáng của nhà sản 

xuất mà ngay cả quyền lợi của người tiêu dùng cũng đang bị xâm phạm nghiêm trọng”(Anh Phương 

(25/11/2022), Trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả). Trong đó có những vụ việc lớn như: Thuốc 

điều trị ung thư giả của công ty VN Pharma, lụa Trung Quốc đóng mác Việt Nam của khaisilk hay 

lô mỹ phẩm không rõ nguồn nhãn mác của TS Group...Nhưng trên thực tế đây chỉ là một phần nổi 

của tảng băng chìm. 

3. Tác động của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng 

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tác động không nhỏ 

đến cả người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp thì hàng 

giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng khiến thị phần của các doanh nghiệp suy giảm đáng kể. Nhiều 

doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề phải thu hẹp sản xuất hay phá sản. Thực tế một sản phẩm của 

doanh nghiệp làm ra mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Thế mà khi tung ra thị trường 

ngoài việc phải cạnh tranh với các sản phẩm khác thì bên cạnh tồn tại nhiều sản phẩm được làm giả 

giống hệt mà giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng. Điều này làm cho các sản phẩm chính hãng lao đao 

trong khâu tăng doanh số bán. Chẳng hạn như mặt hàng mũ bảo hiểm, trong khi mũ bảo hiểm chính 

hãng có giá hàng trăm nghìn đến cả triệu thì các loại mũ bảo hiểm giả có giá chỉ mấy chục ngàn mà 

có mẫu mã kiểu dáng bắt mắt. Chính vì lý do này, mà các sản phẩm mũ bảo hiểm chính hãng khó có 

thể cạnh tranh trên thị trường khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn. 

Mặt khác hàng giả, hàng nhái mang lại rất nhiều hệ lụy khác cho các nhà sản xuất chính hãng. 

Để tạo được niềm tin của khách hàng về sản phẩm cần cả một quá trình và thời gian dài. Hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng trộn lẫn với hàng chính hãng trên thị trường làm cho người tiêu 

dùng không còn tin vào các sản phẩm nữa gây mất uy tín của các sản phẩm chính hãng khiến người 

tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm, gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp. 

Đó là về phía các doanh nghiệp, còn về phía người tiêu dùng thì hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng gây nên rất nhiều hậu quả không chỉ là tiền bạc, sức khỏe có khi cả tính mạng. Đối 

với các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách... thì khi mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lượng thì người tiêu dùng chỉ thiệt hại về tiền bạc. Còn đối với các sản phẩm là đồ gia dụng 

như: bếp ga, quạt máy, nồi cơm điện... thì trước tiên người mua sẽ chịu thiệt hại về kinh tế. Sau khi 

thiệt hại về mặt kinh tế các sản phẩm này còn tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn. Chẳng hạn như 

các loại bếp ga giả, khi dùng sản phẩm như vậy không khác gì bạn đang giữ trái bom nổ chậm trong 

nhà, hết sức nguy hiểm. 

Đối với những sản phẩm như thuốc, thực phẩm chức năng,... liên quan đến sức khỏe con 

người, nếu sử dụng phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ như 

thuốc không có tác dụng chữa bệnh hoặc chỉ có ít tác dụng chữa bệnh, đôi khi còn có tác dụng phụ, 

không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà đôi khi còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn 

chung, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng lớn đến con người mà còn 

ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội. 
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4. Nguyên nhân của tình trạng 

Trước hết, có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn 

lan trên thị trường. Nguyên nhân đầu tiên là do lợi nhuận từ việc bán hàng giả, hàng kém chất lượng 

là quá lớn. Chúng ta đã thấy rằng việc sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đã 

mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bọn tội phạm. Đối với những người kinh doanh thực sự để tìm 

kiếm lợi nhuận, họ phải làm việc chăm chỉ, bỏ tiền bạc và tâm sức vào đó nhưng đôi khi lợi nhuận 

thu được không như mong đợi. Nhưng đối với những người sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lượng thì chỉ cần bỏ chút tiền và sức lực là thu được lợi nhuận, bởi họ không phải đầu tư suy 

nghĩ về sản phẩm, lựa chọn nguồn nguyên liệu rẻ tiền...Vì vậy rất nhiều người vì hám lợi bất chấp 

pháp luật, hậu quả để sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đó là về phía 

người sản xuất còn về phía người tiêu dùng, thì không phải ai cũng là người có điều kiện về mặt 

kinh tế để sử dụng hàng thật vì hàng thật luôn có giá thành cao, vẫn có một bộ phận  thỏa hiệp với 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với tâm lý tiền nào của nấy. Nhất là ở vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, ở những nơi này người dân thường có xu hướng 

lựa chọn các sản phẩm rẻ hơn hợp với túi tiền vì vậy mà hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng 

có giá thành rẻ vẫn được tiêu thụ. 

Thứ hai là những bất cập trong cấp phép, quản lý các quy chuẩn, quy hợp. Thực tế về quản lý 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có nhiều cơ quan quản lý nhưng lại 

không có ai chịu trách nhiệm chính. Nhiều bộ, ngành, địa phương tham gia nhưng công tác phối 

hợp thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Hiện nay, có tới năm cơ quan hành chính có chức năng và thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ gồm cơ quan quản lý thị trường, thanh tra chuyên 

ngành Khoa học - Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an kinh tế, UBND các cấp cùng 

cơ quan hải quan kiểm soát hàng nhập khẩu. Lực lượng quản lý, kiểm tra này tuy đông nhưng 

không mạnh. Do hoạt động rời rạc, thiếu sự đồng bộ về chất lượng cũng như số lượng, chức năng 

nhiệm vụ giữa các cơ quan lại chồng chéo nên dù chịu sự kiểm tra của năm cơ quan nêu trên nhưng 

nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tràn ngập trên thị trường. 

Thứ ba, pháp luật về vấn đề này còn nhiều sơ hở, bất cập trong quản lý, chế tài chưa đủ mạnh 

nên nhiều người làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bất chấp. Với siêu lợi nhuận mang 

lại từ làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như hiện nay thì mức xử phạt chưa tương xứng 

nên khó có thể ngăn ngừa tình trạng. Tại khoản 1, Điều 199 của Luật sở hữu trí tuệ 2005: “Tổ chức, 

cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, 

mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự” và Điều 200 thì 

:“Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Toà án. Trong trường hợp cần 

thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng 

biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, 

Hải quan, Uỷ ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng 

biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng 

biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền 

của cơ quan hải quan”  thì quy định việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của 

Tòa án, việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan thanh tra, công an, 

quản lý thị trường, hải quan và UBND các cấp. Nhưng trên thực tế lực lượng chủ yếu thực thi 

nhiệm vụ kiểm soát chống hàng giả , vi phạm về sở hữu trí tuệ lại là lực lượng quản lý thị trường, 

do đó hình thức xử lý hầu hết đều là xử phạt hành chính. Mà mức xử phạt hành chính đối với hành 

vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành 
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chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 chưa đủ sức răn đe. Vì vậy 

mà các công ty doanh nghiệp sẵn sàng vi phạm để kiếm lợi nhuận, nếu bị phát hiện họ sàng nộp 

phạt...Chẳng hạn như trong khâu quản lý, khi phát hiện có hàng giả, hàng nhái trên thị trường 

nhưng để xác nhận đó là hàng giả, hàng nhái thì phải thông qua kiểm định. Mà khi kiểm định tốn 

nhiều chi phí và thời gian rồi để khi kiểm định được thì họ đã phi tang chứng cứ.  

Mặt khác, dù Bộ luật Hình sự hiện hành đã có nhiều chế tài đối với tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng nhái; tuy nhiên, theo tác giả mức xử phạt vẫn chưa hợp lý. Chẳng hạn như quy định 

tại khoản 6 Điều 192 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017:” Pháp nhân thương mại phạm 

tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 

3.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn từ 06 tháng đến 03 năm; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị 

đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy 

động vốn từ 01 năm đến 03 năm”. Như vậy, chế tài đối với pháp nhân có thể là phạt tiền, tước giấy 

phép kinh doanh nhưng thực tế không thể ngăn chặn được hành vi vi phạm bởi vì họ có thể thành 

lập công ty mới.  

5. Các quy định pháp luật về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và định hướng 

hoàn thiện pháp luật 

Các quy định về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được quy định cụ thể trong các 

văn bản quy phạm pháp luật được chia thành các nhóm chính sau đây: 

Đầu tiên là nhóm những quy định thế nào là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, được 

quy định tại: Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định “Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ”; 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại khoản 7, khoản 8, 

Điều 3 của Nghị định này. Theo quy định pháp luật không có bất cứ văn bản nào quy định về thuật 

ngữ, khái niệm "hàng nhái" mà thuật ngữ này chỉ để sử dụng để được hiểu là sản phẩm đang lưu 

thông trên thị trường không phải là sản phẩm chính thống do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính 

đưa ra thị trường. Do đó, để sử dụng thuật ngữ chính theo các văn bản pháp luật thì chỉ sử dụng 

thuật ngữ "hàng giả".  

Tiếp đến là các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, được quy định tại Luật sở hữu trí 

tuệ 2005, Nghị định 98/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Bộ luật 

hình sự, theo đó có các biện pháp xử lý như: Xử phạt về hành chính, biện pháp dân sự, xử phạt hình 

sự, biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Một điểm mới trong quy định về 

chống hàng giả, hàng nhái là đã có hình thức xử lý đối với pháp nhân (Trương Văn Út (2013) Tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả theo luật hình sự Việt Nam, Luận án thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà 

Nội). Tuy luật đã quy định khá cụ thể hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng vẫn còn 

nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị 

trường. Sau đây là một số định hướng hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này:  

Thứ nhất cần hoàn thiện các quy định của Luật sở hữu trí tuệ về vấn đề này. Luật Sở hữu trí 

tuệ được xem là văn bản trực tiếp điều chỉnh vấn đề này nên việc đầu tiên cần hoàn thiện các quy 
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định về chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong bộ luật này. Đầu tiên các điều luật 

phải được hướng dẫn cụ thể. Tại Điều 199, Điều 200 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về thẩm 

quyền và các cơ quan xử lý vi phạm thì cần quy định một cách rõ ràng hơn. Đơn cử như: lực lượng 

thường xuyên thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là lực 

lượng quản lý thị trường, nếu như theo luật thì lực lượng này chỉ có thể xử phạt hành chính khi phát 

hiện vi phạm. Chẳng hạn như, hiện nay sắp năm mới các sản phẩm bánh kẹo giả tràn lan, khi lực 

lượng quản lý thị trường phát hiện chủ yếu là tịch thu, tiêu hủy và xử phạt hành chính. Nhưng ta có 

thể thấy mặt hàng này sử dụng trực tiếp, con người sử dụng sẽ gây ra những ảnh hưởng sức khỏe 

mà chỉ có xử phạt hành chính thì không hợp lý. Theo tác giả, luật cần quy định thêm những trường 

hợp khi lực lượng quản lý thị trường phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì lập hồ 

sơ chuyển sang công an hay tòa án để xử lý tiếp theo như trường hợp hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lượng liên quan đến thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng hay các sản phẩm liên quan đến 

sức khỏe, tính mạng con người. 

Thứ hai là quy định về các biện pháp dân sự áp dụng được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 

2005, theo quy định thì Tòa án áp dụng biện pháp bồi thường thiệt hại nhưng có những vụ vi phạm 

là rất lớn nhưng nếu xác định bồi thường thiệt hại như thế nào là rất khó. Như vụ khăn Khaisilk, 

mỗi một người tiêu dùng thì giá trị sản phẩm không lớn nhưng hàng nghìn người thì giá trị rất lớn. 

Vậy xác định bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng như thế nào? Theo tác giả, tại quy định này 

cần quy định thêm nếu như không thể xác định được nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho ai thì Tòa 

vẫn áp dụng bồi thường thiệt hại, số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước. Bởi vì như 

vậy số tiền làm ăn phi pháp kiếm được từ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ không còn 

thì mới đủ sức răn đe. Chứ chỉ số tiền phạt thì không là gì so với lợi nhuận thu được từ hoạt động 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

Thứ ba là các quy định tại Bộ luật hình sự, cần phải xem lại mức xử phạt để tăng hiệu quả răn 

đe với hành vi vi phạm. Chẳng hạn như quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì trường 

hợp buôn bán hàng giả, hàng nhái là thuốc tân dược như trường hợp thuốc ung thư giả của công ty 

Pharma thì sẽ xem xét thế nào? Thuốc dùng để điều trị ung thư, nhưng được làm giả khi các bệnh 

nhân dùng chính thuốc không gây chết người nhưng người bệnh vẫn chết do không được điều trị thì 

sẽ tính do thuốc làm chết người hay người chết vì bệnh ung thư. Vì đây là một căn cứ để xác định 

truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy mà luật cần quy định cụ thể hơn, tác giả cho rằng đối với mặt 

hàng là thuốc tân dược dùng chữa bệnh, phòng bệnh thì nếu gây hậu quả chết người do bệnh khi sử 

dụng thuốc không có công hiệu đều quy cho là hậu quả của việc dùng thuốc giả để xử phạt nghiêm 

khắc. Như vậy mới khắc phục được tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái là mặt hàng này. 

Thứ tư là quy định xử phạt cho pháp nhân, chế tài cho pháp nhân trong Bộ luật hình sự 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 chỉ đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm và phạt tiền tối 

đa là 20 tỷ. Con số tiền phạt là quá nhỏ so với lợi nhuận thu về cho nên sau khi bị phạt, bị tước giấy 

phép kinh doanh thì họ lại đăng ký thành lập công ty khác và hoạt động phi pháp. Vậy nên cần nâng 

mức xử phạt lên cao ít nhất hơn lợi nhuận mà họ thu được từ hoạt động pháp.  

Thứ năm là chúng ta phải có các quy định để kiểm soát chất lượng bán hàng online, bán hàng 

điện tử. Hiện nay bán hàng online, bán hàng điện tử qua mạng diễn ra mạnh mẽ. Dạo qua một vòng 

facebook chúng ta thấy nhà nhà bán hàng từ tất cả sản phẩm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, thức ăn, thực phẩm với mác của nhà làm ra... nhưng chất lượng các sản phẩm này 

thì chưa được kiểm chứng. Có những trường hợp mua hàng mỹ phẩm trên mạng về sử dụng gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng về thẩm mỹ, sức khỏe cho người tiêu dùng nhưng không bị xử lý 
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(Christian Archambeau & Marcos Bonturi (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated 

Goods). Có thể nói đây là một cách bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng công khai nhưng 

không bị xử lý. Điều này hết sức đáng lo ngại, vì vậy cần có thêm những quy định chặt chẽ hơn đối 

với hình thức kinh doanh này.  

6. Kết luận 

Nhìn chung công việc phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lượng là công cuộc không chỉ của riêng ai mà là toàn xã hội. Theo Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiệp - Phó 

viện trưởng Viện Kỹ thuật Chống giả, việc đấu tranh phòng và chống nạn hàng giả, hàng nhái, gian 

lận thương mại cũng như bản quyền sở hữu trí tuệ là một hoạt động trường kỳ và cần thiết sự vào 

cuộc của nhiều cơ quan liên quan cũng như sự phối hợp của người dân (Hà Phương (2022) Thực 

trạng vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Tạp chí điện tử, kỳ 1). Và từ nhà nước 

trong hoàn thiện quy định luật pháp cái khung cho mọi hoạt động, đến các doanh nghiệp trong hoạt 

động kinh doanh đến người tiêu dùng khi chọn lựa sản phẩm.Vì vậy để đạt hiệu quả trong việc 

phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cần chung tay của toàn 

xã hội, đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới hiện nay.  
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Tóm tắt 

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt với nhiều thách thức về 

vấn đề nguồn nhân lực. Số lượng lao động nghỉ việc tăng cao, lao động ngành bất động sản thường 

không được đào tạo bài bản như những ngành nghề truyền thống khác. Đa số họ làm việc và gắn bó 

với tổ chức vì thu nhập cao. Khi thị trường bất động sản đóng băng, thu nhập của họ giảm xuống 

đáng kể thì họ nhanh chóng rời bỏ tổ chức để tìm một cơ hội khác có thu nhập cao hơn hiện tại. 

Việc tuyển dụng được người có năng lực đã khó, muốn họ gắn kết lâu dài với tổ chức càng khó hơn. 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (định tính và định lượng). Dữ liệu được phân tích 

qua đo lường Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và sử dụng mô hình hồi qui tuyến tính để kiểm định 

thực nghiệm mô hình nghiên cứu. Từ đó tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hàm ý quản trị cho 

các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP.HCM làm thế nào để duy trì biên chế, giữ chân nhân 

viên, mang lại sự thỏa mãn và làm cho họ có sự gắn kết lâu dài với tổ chức mình. 

Từ khóa: sự gắn kết, người lao động, doanh nghiệp bất động sản. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thời kì bình thường mới sau đại dịch Covid-19, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế 

Việt Nam thì nhu cầu nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng ngày càng gia tăng. Các doanh 

nghiệp ngày càng chú trọng hơn vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, việc 

chọn được đúng người thôi là chưa đủ, doanh nghiệp còn phải biết cách giữ chân người lao động 

của mình nhất là những người lao động nòng cốt, giữ vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp. Với sự 

thiếu hụt nguồn nhân lực trong tình hình ngày nay, việc giữ chân người lao động giỏi trở thành vấn 

đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực bất động sản.  

Bất động sản trước thời điểm khủng hoảng được coi là miền đất hứa của người lao động với 

mức thu nhập trung bình khá cao so với những ngành khác. Cụ thể, nhân lực quản lý ngành bất 

động sản có trình độ cao chiếm khoảng 10% có mức lương trên 30 triệu đồng người/tháng, nhân sự 

có mức lương từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng chiếm 70% còn lại nhân sự có mức lương cụ thể dưới 

15 triệu đồng/tháng chiếm khoảng 20%. Với thực trạng trên, đã cảnh báo cho các doanh nghiệp bất 

động sản trên địa bàn TP.HCM là làm thế nào để có thể xây dựng những chính sách nhân sự hợp lý 

nhằm giữ được nhân viên giỏi gắn bó lâu dài và tăng mức độ cống hiến của nhân viên đối với doanh 

nghiệp. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.1 Cơ sở lý thuyết 

2.1.1 Khái niệm của sự gắn kết 

Sự gắn kết của người lao động là một khái niệm đã xuất hiện từ rất lâu. Và ở mỗi nghiên cứu 

liên quan đến sự gắn kết của người lao động lại được xem xét khái niệm này trong các ngữ cảnh 

                                                           
1
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khác nhau. Sau đây là một số khái niệm về sự gắn kết của người lao động. 

Khái niệm về sự gắn kết của người lao động được phát triển bởi Kahn (1990) trong nghiên 

cứu của ông về người lao động làm việc tại trại hè và tại một công ty kiến trúc. Ông xác định sự gắn 

kết của người lao động là việc khai thác bản thân cho các vai trò công việc của họ, trong sự gắn kết, 

người lao động thể hiện bản thân về thể chất, nhận thức và cảm xúc trong công việc. Người lao 

động có mức độ gắn kết cao khi họ được đáp ứng ba vấn đề: Họ cảm thấy tâm lý an toàn khi có sự 

hiện diện của những người khác, họ có đủ nguồn lực cá nhân để cống  hiến cho doanh nghiệp, công 

việc của họ có đủ ý nghĩa và việc đầu tư cho cá nhân được coi là đáng giá. 

Sự gắn kết của người lao động là thái độ thích thú, hài lòng của người lao động đối với tổ 

chức của họ và các giá trị của tổ chức đó, người lao động quan tâm đến bối cảnh làm việc và kinh 

doanh để cải thiện hiệu quả của tổ chức (Robinson và cộng sự (2004) dẫn theo Bedarkar và Pandita 

(2014)). 

Sự gắn kết của người lao động cũng là trạng thái mà các cá nhân có sự cam kết về mặt cảm 

xúc và trí tuệ đối với tổ chức, được đo bằng ba hành vi chính: Nói (người lao động nói tích cực về 

tổ chức với những người khác ở bên trong và bên ngoài tổ chức), ở lại (người lao động với ước 

muốn mãnh liệt trở thành thành viên của tổ chức) và cố gắng (người lao động nỗ lực hơn và tham 

gia vào các hoạt động đóng góp vào thành công của tổ chức) (Bedarkar và Pabdita, 2014). 

Như vậy, với nhiều khái niệm khác nhau về sự gắn kết của người lao động, các nghiên cứu 

đều nhấn mạnh. Sự gắn kết của người lao động là trạng thái tâm lý phản ánh sự sẵn lòng cống hiến 

hết mình và duy trì sự nỗ lực liên tục để đảm bảo đơn vị đạt được thành công. Người lao động được 

xem có sự gắn kết cao là người lao động có khát vọng, tràn đầy niềm tin trong công việc, tự hào 

mình được làm việc trong tổ chức, đơn vị. 

2.1.2 Tầm quan trọng của sự gắn kết người lao động 

Thực tiễn cho thấy rằng, sự gắn kết của người lao động có tầm quan trọng nhất định đối với tổ 

chức mà bất kì nhà quản lý, người lãnh đạo nào cũng có rất nhiều sự quan tâm và thích thú với vấn 

đề này.  

Sự gắn kết của người lao động giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc 

Những người lao động - họ được ví như những “tế bào” cho sự thành công của cả một tổ 

chức. Trong hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp, dù chỉ một hay vài người lao động nghỉ việc 

đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây tổn hại đến đơn vị, có thể cản trở năng suất lao động chung và 

chất lượng hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp thường xuyên xảy ra tình trạng 

có người nghỉ việc, sẽ dễ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả hoạt động, tốn kém nhiều chi phí hơn để 

thay thế người làm và cũng dễ gây ra hình tượng xấu trong mắt truyền thông, khách hàng. Nếu một 

người lao động có sự gắn kết thì họ sẽ tự tạo ra động lực cho bản thân để đẩy nhanh công việc, và 

muốn gắn bó lâu dài với đơn vị. Vì thế, họ thường ít có xu hướng nghỉ việc hơn. 

Sự gắn kết của người lao động giúp tăng năng suất công việc hơn 

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng con người khi tràn đầy nhiệt huyết trong lúc làm việc sẽ làm 

được nhiều việc hơn. Họ hăng say và chủ động làm việc và hoàn thành tốt công việc với thời gian 

và chi phí thấp nhất. Và theo tạp chí Gallup, có tương quan chặt chẽ giữa những sáng kiến đổi mới 

với môi trường làm việc có tính gắn kết cao (Jerry Krueger và Emily Killham, 2017). Khảo sát của 

Gallup cũng đã chỉ ra, những doanh nghiệp có sự gắn kết lao động sẽ có mức năng suất công việc 

hơn 22% so với những doanh nghiệp không có sự gắn kết. Tính gắn kết còn bị ảnh hưởng bởi môi 

trường, môi trường làm việc có tính gắn kết cao thì người lao động càng chú tâm vào công việc 
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hơn, từ đó xuất hiện những sáng kiến đổi mới giúp công việc trôi chảy hơn và tổ chức phát triển 

hơn. 

Sự gắn kết giúp giảm thiểu rủi ro và có thể gia tăng doanh thu 

Trong doanh nghiệp có mức độ gắn kết người lao động cao, những sự cố trong quá trình hoạt 

động giảm khoảng 48% và những phát sinh liên quan đến phẩm chất sản phẩm cũng giảm 41% 

(theo nghiên cứu của Gallup). Ngoài ra, các công ty này cũng đạt tổng lợi nhuận trung bình của cổ 

đông (TSR – total shareholder return) cũng cao nhiều lần hơn so với công ty khác. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP.HCM 

được tiến hành qua 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phương pháp thảo luận nhóm 

và phương pháp chuyên gia nhằm xác định mô hình nghiên cứu và xây dựng bảng khảo sát. 

- Giai đoạn 2: Nghiên cứu định lượng dùng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp từng cá nhân thông 

qua bảng câu hỏi để thu thập thông tin, sau đó phân tích dữ liệu khảo sát bằng phần mềm SPSS 

20.0. 

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện, đề tài nghiên cứu còn sử dụng các phương pháp như: 

Khách quan, phân tích tổng hợp, quy nạp, so sánh - đối chiếu. Sử dụng các kết quả nghiên cứu của 

các nhà khoa học đã đạt được làm tài liệu tham khảo, từ sách vở và các bài báo có các định nghĩa và 

dẫn chứng số liệu cụ thể, phương pháp định tính. 

2.3. Các nghiên cứu trước đây 

Nghiên cứu của Nguyễn Quang Hưng (2019) 

Nguyễn Quang Hưng (2019), đề tài “Các yếu tố quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn 

kết với tổ chức của cán bộ nhân viên nhà hàng khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tác giả kế 

thừa và dựa trên nghiên cứu mô  sử dụng thang đo bảy thành phần về các yếu tố QTNNL của Singh 

(2004) được Trần Kim Dung và Văn Mỹ Lý (2006) điều chỉnh phù hợp với điều kiện của Việt Nam 

bao gồm: phân chia công việc, tuyển dụng, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát 

triển, đánh giá nhân viên, trả công lao động, quản lý thu hút nhân viên vào các hoạt động. Và kế 

thừa thang đo 3 thành phần gắn kết của Mowday và cộng sự (1979) được Trần Kim Dung và Morris 

(2005) kế thừa và hoàn thiện cho doanh nghiệp Việt Nam là: “Gắn kết vì tình cảm, gắn kết vì lợi 

ích, gắn kết vì đạo đức”. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2021) 

Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2021), đề tài “Các động lực thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên tại 

các công ty công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu 

được đề xuất gồm có năm động lực thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên, như: Cơ hội nghề nghiệp, hỗ 

trợ của cấp trên, trao quyền, đánh giá kết quả thực hiện; môi trường làm việc sáng tạo. Nghiên cứu 

thu thập 201 bảng câu hỏi hợp lệ từ nhân viên trong các công ty CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh. Mô 

hình nghiên cứu và các giả thuyết được kiểm định bằng phương pháp Mô hình phương trình cấu 

trúc (SEM).  

Kết quả là bốn yếu tố về hỗ trợ của cấp trên, cơ hội nghề nghiệp, trao quyền, môi trường làm 

việc sáng tạo có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên. 
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Nghiên cứu của Nguyễn Phan Thu Hằng (2021) 

Nguyễn Phan Thu Hằng (2021), đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của 

công chức, viên chức, người lao động tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thành phố Hồ 

Chí Minh” .Tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu với mô hình lý thuyết đề xuất sáu yếu tố ảnh hưởng 

đến sự gắn kết của công chức, viên chức, người lao động với Chi cục là các yếu tố: Đặc điểm công 

việc, đào tạo và phát triển, khen thưởng và ghi nhận, môi trường làm việc, lương thưởng và phúc 

lợi, hoạt động công đoàn. Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến sự gắn 

kết của CC, VC, NLĐ làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh (gọi 

tắt là Chi cục). Bằng việc khảo sát toàn bộ 192 CC, VC, NLĐ. Tổng cộng 29 biến quan sát độc lập 

và 3 biến quan sát phụ thuộc, sau đó nghiên cứu định tính để hiệu chỉnh mô hình. Độ tin cậy và giá 

trị của thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá 

(EFA). 

Kết quả đánh giá và kiểm định độ phù hợp cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính đã được xây 

dựng phù hợp với tập dữ liệu ở mức 69,1%. Môi trường làm việc là yếu tố tác động mạnh nhất 

vào sự gắn kết, sau đó lần lượt là các yếu tố: Hoạt động công đoàn, lương thưởng và phúc lợi, đặc 

điểm công việc, khen thưởng và ghi nhận, cuối cùng là yếu tố đào tạo và phát triển. 

2.4. Mô hình nghiên cứu 

Dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước đây và bằng khảo sát định tính, tác giả đưa ra mô 

hình nghiên cứu ban đầu gồm có sáu biến độc lập là chính sách lương thưởng và phúc lợi, sự công 

nhận, lãnh đạo, cơ hội đào tạo và thăng tiến, đồng nghiệp và điều kiện làm việc và một biến phụ 

thuộc biến gắn bó được thể hiện như sau: 

Các giả thuyết nghiên cứu 
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Với mô hình nghiên cứu như trên tác giả đề ra một số giả thuyết như sau:  

- H1 (+): Lương thưởng và chế độ chính sách phúc lợi của công ty cho người lao động đầy 

đủ, tốt sẽ gia tăng sự gắn bó của người lao động với công ty.   

- H2 (+): Sự công nhận càng cao thì khả năng người lao động sẽ gắn bó với công ty dài lâu 

hơn.  

- H3 (+): Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt thì người lao động sẽ gắn bó lâu dài với công 

ty hơn.  

- H4 (+): Lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng người lao động thì người lao động gắn bó với 

công ty hơn.  

- H5 (+): Đồng nghiệp giúp đỡ, hợp tác với nhau trong công việc thì người lao động gắn bó 

với công ty hơn.   

- H6 (+): Công ty có điều kiện làm việc tốt, đảm bảo an toàn, tiện lợi nhanh chóng, hiện đại 

thì người lao động sẽ gắn bó hơn. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1.  Đánh giá độ tin cậy Cronbach's Alpha 

Bảng 1: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Biến quan 

sát 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai thang đo 

nếu loại biến 

Hệ số tương quan 

biến-tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Y1 13,20 4,123 0,356 0,647 

Y2 13,44 4,093 0,248 0,713 

Y3 13,23 3,841 0,557 0,561 

Y4 13,24 4,088 0,439 0,611 

Y5 13,14 3,689 0,584 0,544 

Y6 13,02 3,560 0,575 0,665 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

3.2   Phân tích EFA 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp trích nhân tố chính (Principal component analysis), phép 

quay Varimax. Các biến có trọng số hay hệ số tải nhân tố (Factor loading) thấp hơn 0,5 sẽ bị loại, 

điểm dừng khi trích các yếu tố có eigenvalue lớn hơn 1, khi tổng phương sai trích lớn hơn hoặc 

bằng 0,5 thì thang đo được chấp nhận. Ngoài ra, để kiểm định sự phù hợp của mô hình cần sử dụng 

hệ số KMO and Bartlett’s Test, theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) hệ số KMO 

từ 0,5 đến 1 thì phân tích nhân tố là thích hợp. Khi phân tích nhân tố, các biến phải được đo lường 

một cách thích hợp bằng thang đo định lượng (khoảng cách hay tỷ lệ) và cỡ mẫu phải đủ lớn. Thông 

thường cỡ mẫu ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố của Hoàng Trọng và 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Trong mô hình phân tích có 36 biến quan sát, nên cỡ mẫu phải lớn 

hơn hoặc bằng 180. Vậy với quy mô mẫu là 299 hoàn toàn đáp ứng điều kiện để thực hiện phân tích 

nhân tố khám phá (EFA). 
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3.3   Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 

Bảng 2: Kết quả phân tích ANOVA 

ANOVA
a
 

Mô hình 
Tổng bình 

phương 
Bậc tự do 

Trung bình 

bình phương 
F Sig. 

1 

Regression 40,743 6 6,790 55,869 0,000
b
 

Residual 35,490 292 0,122   

Total 76,233 298    

a. Biến phụ thuộc: Y 

b. Predictors: (Constant), LD, DKLV, SCN, CSLTPL, DN, CHDTTT 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Bảng 3: Thông số thống kê trong mô hình hồi quy 

Hồi quy tuyến tính (Coefficients
a)

 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa 
Hệ số  

huẩn hóa 

t Sig. 

Thống kê đa cộng 

tuyến 

B Sai số chuẩn Beta 
Hệ số 

Tolerance 

Hệ số 

phóng đại 

phương sai 

(VIF) 

1 

(Constant) 0,733 0,162  4,512 0,000   

CSLTPL 0,296 0,037 0,371 8,084 0,000 0,757 1,321 

CHDTTT 0,119 0,030 0,183 3,965 0,000 0,746 1,340 

SCN 0,082 0,028 0,123 2,904 0,004 0,891 1,122 

DKLV 0,095 0,032 0,126 3,020 0,003 0,922 1,085 

DN 0,106 0,033 0,146 3,179 0,002 0,761 1,315 

LD 0,107 0,022 0,207 4,844 0,000 0,871 1,149 

a. Biến phụ thuộc: Y 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả 

Theo kết quả phân tích hồi quy, phương trình hồi quy thu được là: 

Sự gắn kết của người lao động với công ty = 0,733 + 0,296*Chính sách lương thương phúc 

lợi + 0,119*Cơ hội đào tạo thăng tiến + 0,082*Sự công nhận + 0,095*Điều kiện làm việc + 

0,106*Đồng nghiệp + 0,107*Lãnh đạo 

 Hay Y = 0,733 + 0,296CSLTPL + 0,119CHDTTT + 0,082SCN + 0,095DKLV + 0,106DN 

+ 0,107LD. 

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

Mô hình đề xuất ban đầu có 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại các 

công ty bất động sản khu vực TP.HCM. Tuy nhiên có 3 yếu tố tác động nhiều nhất đó là: Chính 

sách lương thưởng và phúc lợi, Lãnh đạo, Cơ hội đào tạo và thăng tiến. 
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4.1 Nhóm giải pháp đối với “Chính sách lương thưởng và phúc lợi” 

Tiền lương luôn là yếu tố quan trọng đối với nhân viên, tiền lương có đủ trang trải cuộc sống 

và nhu cầu tích lũy thì mới giúp cho nhân viên yên tâm làm việc, cống hiến. Để giữ được nhân viên 

giỏi không nhất thiết là công ty trả lương cao hơn đối thủ hay cao hơn mặt bằng lương trên thị 

trường lao động mà quan trọng là phải công bằng, công ty cần phải xây dựng một chính sách tiền 

lương nhất quán, phải thực hiện đánh giá nhân viên một cách khoa học, chính xác với năng lực, 

điều kiên hoàn cảnh công việc cụ thể. Gắn tiền lương thưởng với kết quả làm việc của nhân viên sẽ 

giúp phát huy vai trò kích thích lao động của công cụ tiền lương. Ngoài ra công ty cần xây dựng các 

tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành công việc làm căn cứ chi trả lương thưởng dự trên bảng mô tả công 

việc chi tiết đa được xây dựng. 

Ngoài ra, cần xây dựng một chính sách phúc lợi hấp dẫn, đa dạng và hoàn thiện hơn: 

Chăm lo sức khỏe cho nhân viên và các thành viên trong gia đình miễn phí, tặng quà cho nhân 

viên nhân dịp sinh nhật, lễ tết. 

Công ty cũng nên quan tâm đến những chế độ quan trọng bằng phụ cấp khác, như: Hỗ trợ 

phương tiện đi lại, tiền xăng, điện thoại, ăn uống, … 

Các chương trình phúc lợi cần phải gắn kết với tạo nhiều cơ hội và điều kiện cho nhân viên 

phát triển cá nhân, như xây dựng một môi trường làm việc vui vẻ, cởi mở, nhân viên hỗ trợ, đoàn 

kết với nhau. Ngoài ra công ty cần kết hợp tổ chức các chương trình đào tạo về chuyên môn với du 

lịch nhằm kích thích nhân viên tham gia đầu đủ, hiệu quả. 

Doanh nghiệp nên tổ chức đi du lịch ở những nơi khác nhau tùy theo tình hình tài chính, tạo 

sự mới mẻ, thích thú đối với nhân viên và gia đình. Tổ chức các buổi tiệc, đi dã ngoại nhằm tạo sự 

gắn kết giữa các nhân viên với nhau, cũng như sự gắn kết gần gũi giữa nhân viên và quản lý. 

4.2. Nhóm giải pháp đối với “Lãnh đạo” 

Để nâng cao sự gắn kết của người lao động, nhà lãnh đạo cần: 

 Lãnh đạo chứ không phải quản lý:  

Người lãnh đạo phải có tầm nhìn, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho nhân viên. Lãnh đạo không 

nên quản lý nhân viên quá chặt chẽ mà nên khuyến khích nhân viên chủ động trong công việc, thể 

hiện quan điểm, đề xuất cách giải quyết vấn đề trong công việc. 

 Tạo dựng bầu không khí làm việc thân tình: 

Người lãnh đạo nên tạo một bầu không khí thoải mái trong công việc, vui vẻ trao đổi, cởi mở 

trong việc làm, thường xuyên tổ chức các buổi họp chính thức hoặc không chính thức, tổ chức các 

buổi vui chơi định kì. 

 Cải cách quy trình làm việc: 

Quy trình làm việc gọn nhẹ, nhanh chóng sẽ tiết kiệm nhiều chi phí và tăng lợi thế cạnh tranh. 

Nhà lãnh đạo cần phải cải cách tinh gọn quá trình làm việc, loại bỏ các thủ tục rườm rà nhằm giúp 

nhân viên tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất trong công việc. 

 Sẵn sàng đón nhận sự thay đổi: 

Thị trường kinh doanh thay đổi liên tục và cạnh tranh khốc liệt, nhà lãnh đạo cần làm cho 

nhân viên đóng góp và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân viên một cách tích cực. 
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 Tạo cảm hứng cho nhân viên: 

Nhà lãnh đạo cần tạo ra cảm hứng cho nhân viên trong công việc, khuyến khích nhân viên 

đóng góp và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân viên một cách tích cực. 

 Tạo ra môi trường học tập trong công ty: 

Lãnh đạo cần tạo ra một môi trường học tập lành mạnh trong công ty, thường xuyên tổ chức 

các buổi nâng cao kỹ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn, học ngoại ngữ trong công ty để 

giúp nhân viên tự tin hơn trong công việc hằng ngày. 

 Gia tăng sự năng động của nhân viên: 

Nhà lãnh đạo nên khuyến khích nhân viên gia tăng thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên 

nghiệp. 

 Giảm cường độ mà tăng hiệu quả quản lý: 

Nhà lãnh đạo cần trao quyền và tin tưởng vào năng lực của nhân viên, người lao động. Tạo cơ 

hội cho nhân viên được thể hiện năng lực của họ như trao quyền, đề ra các tiêu chí phấn đấu cho 

nhân viên, giảm bớt sự giám sát và để cho nhân viên tự chủ nhiều hơn. Lãnh đạo cần giao việc hợp 

lý, và cung cấp những công cụ tốt nhất để hoàn thành công việc. 

4.3. Nhóm giải pháp đối với “Cơ hội đào tạo và thăng tiến” 

Công ty cần chú trọng hơn trong công tác đào tạo, thường xuyên tổ chức các chương trình 

huấn luyện nhờ vào năng lực đào tạo tại chỗ của công ty và đội ngũ chuyên gia trong nội bộ công ty 

chẳng hạn như các chương trình cập nhật về thị trường tài chính, kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao 

tiếp, làm việc theo nhóm, chăm sóc khách hàng, quản lý công việc và các chương trình đào tạo kỹ 

năng kỹ thuật khác có thể thuê các chuyên gia và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp thực hiện từ 

kinh phí của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công ty có thể kết hợp những game show, cuộc thi sau các 

cuộc đào tạo với các phần thưởng hấp dẫn nhằm mục đích thúc đẩy và kích thích nhân viên tham 

gia. Công ty phải coi đào tạo là bước đi hợp lý chuẩn bị đội ngũ quản lý kế cận, tạo cơ hội thăng 

tiến cho những nhân sự tiềm năng trong công ty. 

Thiết lập cơ sở chi tiết để xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực: Phòng hành chính, nhân 

sự cần tiến hành đánh giá và phân tích công việc của động ngũ nhân viên văn phòng, người lao 

động tại từng phòng/ ban để từ đó lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo phù hợp với từng 

phòng/ban. 

Căn cứ vào sự đóng góp của nhân viên, người lao động để từ đó xây dựng danh sách “Cán bộ 

nguồn” nhằm lên kế hoạch đào tạo và thăng tiến cụ thể trong công việc. 

Xây dựng và thực hiện chương trình “Tuyển dụng nội bộ”: Công ty cần ưu tiên người trong 

công ty ứng tuyển lên vị trí cao hơn khi công ty có nhu cầu tuyển dụng. Từ đó nhân viên mới có thể 

phấn đấu hết mình trong công việc nhằm đạt mục tiêu thăng tiến trong công ty. 

 

  



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

450 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

DANH MỤC TIẾNG VIỆT: 

Hồ Huy Tựu, Phạm Hồng Liên (2012). Sự gắn bó của nhân viên đối với doanh nghiệp. Tạp chí  

Phát Triển Kinh tế, số 264, trang 56. 

Nguyễn Đình Luận (2020). Quản trị nguồn nhân lực. Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học 

Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Phạm Thế Anh, 2009. Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đối với sự gắn kết của nhân viên trong 

điều kiện Công ty cổ phần Đông Á. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Nha Trang. 

Trần Kim Dung (2015). Quản trị nguồn nhân lực. TP.HCM: Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí  

Minh. 

DANH MỤC TIẾNG ANH: 

Anitha, (2014). Determinants of employee engagement and ther impact on employee performace. 

International Journal of Productivity and Performance Management,63(3), 308 – 323. 

Bedarkar and Pandita (2014). A study on the drivers of employee engagement impacting employee 

performance. Social and Behavioral Sciences, 133, 106 – 115. 

Bakar (2013). Understanding factors influencing employee engagement: a study of the financial  

sector in Malaysia. Doctor of Philosophy (PhD), Management, RMIT University 

Dajani, (2015). The Impact of Employee Engagement on Job Performance and Organisational  

Commitment in the Egyptian Banking Sector. Journal of Business anh Management Sciences, 

3(5), 138 – 147. 

Doughlas. et al., (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability 

and the engagement of the human spirit at work, Journal of occupational and organizational 

psychology, 77, 11-37. 

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. 

Academy of Manageenr Joarnal, 33, 692 – 724. 

Jerry Krueger and Emily Killham (2017). The Innovation Equation. Gallup Management Journal. 

Joshi and Sodhi (2011). Drivers of Employee Engagement in Indian Organizations. 

Omar and Yusoff, (2016). Predictors of employee engagement. International Journal of Humanities 

and Management Sciences (IJHMS), 4(2), 15- 18. 

Owor (2016). Human resource management practices, employee engagement and organizational 

citizenship behaviours (OCB) in selected firms in Uganda. African Journal of Business 

Management, 10(1), 1-12. 

Roberts, et al. (2009). Factors affecting Australian agricultural exports. Australian bureau of 

Agricultural and Resource Economics report, No09.5. Canberra. 

  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

451 

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG BẰNG TRONG DOANH NGHIỆP 

ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG: 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PLS-SEM 

Lê Nguyễn Thành Đồng
1
 

Tóm tắt 

Mục đích của nghiên cứu này xem xét tác động của công bằng trong doanh nghiệp đối với 

hiệu quả công việc của nhân viên thông qua sự hài lòng trong công việc bằng phương pháp cấu trúc 

bình phương tối thiểu một phần (PLS-SEM). Nghiên cứu đánh giá các thành phần công bằng trong 

doanh nghiệp bao gồm: công bằng trong thủ tục, công bằng trong phân phối, công bằng trong tương 

tác, và công bằng trong xử phạt đối với hiệu quả công việc của nhân viên thông qua tác nhân điều 

phối là sự hài lòng trong công việc. Bằng cách sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện phi xác 

suất, dữ liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát 311 người làm việc trong các tổ chức khác nhau 

(nhà nước, tổ chức phi chính phủ và tư nhân) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các phát hiện 

cho thấy công bằng trong doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến cả sự hài lòng và hiệu quả công 

việc của nhân viên. Đặc biệt, chỉ có công bằng trong trừng phạt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

công việc của nhân viên. Công bằng trong tương tác đóng vai trò tích cực quan trọng nhất đối với 

sự hài lòng và hiệu quả công việc của nhân viên. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng sự công bằng 

trong doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để nâng cao sự hài lòng trong công việc và hiệu quả công 

việc của nhân viên và có ý nghĩa trong việc xây dựng các chiến lược của tổ chức. 

Từ khóa: công bằng trong doanh nghiệp, sự hài lòng trong công việc, hiệu quả công việc 

1. GIỚI THIỆU 

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực (HR) đang trở thành tài sản quý giá 

của nhiều công ty. Nhiều công ty đã và đang coi nhân sự là năng lực cốt lõi của họ. Không giống 

như các nguồn lực khác, nhân sự thực sự là nguồn sống của công ty. Nó bị ảnh hưởng bởi chính 

sách hợp tác và văn hóa. Trong bất kỳ tổ chức nào, mục tiêu cấp trên là cải thiện hiệu suất của nó. 

Nguồn nhân lực là yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác (Becker & Gerhart, 1996). 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa công bằng nơi làm việc và hiệu quả công việc 

(Janssen, 2001) cũng như sự hài lòng trong công việc. Công bằng là một trong những yếu tố quan 

trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của cá nhân trong một tổ chức, do đó việc nhận thức được sự 

bất công sẽ dẫn đến sự không hài lòng của nhân viên và để lại ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của 

họ (Iqbal, 2013). Công bằng trong doanh nghiệp có thể được tính bằng ba loại công bằng là công 

bằng trong thủ tục, phân phối, tương tác và trừng phạt. Công bằng trong phân phối liên quan đến 

mối bận tâm của nhân viên khi xem xét việc phân phối kết quả và nguồn lực (Cropanzano & Folger, 

1989). Công bằng trong thủ tục đề cập đến sự công bằng của các thủ tục được sử dụng để đưa ra các 

quyết định liên quan đến quản trị nguồn nhân lực. Những thủ tục đó phải mạch lạc, không định kiến 

và chấp nhận được về mặt đạo đức (Cropanzano & Greenberg, 1997). Công bằng trong tương tác 

liên quan đến sự công bằng của giao tiếp giữa các cá nhân liên quan đến các thủ tục tổ chức 

(McDowall & Fletcher, 2004). Công bằng trong xử phạt được rút ra từ các quy tắc trong câu châm 

ngôn nổi tiếng của Aristotle rằng tất cả đàn ông đều mong muốn được đối xử như tất cả những 
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người khác (bình đẳng), giống như một số người khác (bình đẳng) và không giống ai (nhu cầu) 

(Cropanzano & Stephen, 2007). Mặc dù các nghiên cứu về công bằng trong doanh nghiệp và tác 

động của nó được đưa ra từ phương Tây và hầu hết trong bối cảnh phương Tây, vấn đề này mới nổi 

lên ở châu Á gần đây. Các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức được rằng có mối quan hệ giữa chính 

sách công bằng của tổ chức và hiệu quả làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, nhận thức này còn khá 

mơ hồ và nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này còn rất ít. Do đó, mục tiêu chính của nghiên cứu 

này là kiểm tra tác động của công bằng trong doanh nghiệp đối với sự hài lòng và hiệu quả công 

việc của nhân viên. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này đề xuất một mô hình toàn diện bao gồm các yếu tố công bằng trong doanh 

nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng và hiệu quả công việc của nhân viên. Bên cạnh đó, 

mô hình xác định yếu tố khác: công bằng cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của nhân viên. Dựa trên mô 

hình khái niệm và xem xét tài liệu, chín giả thuyết đã được đưa ra để mô tả tác động của công bằng 

trong doanh nghiệp đối với sự hài lòng trong công việc và hiệu quả công việc của nhân viên. 

2.1. Công bằng trong doanh nghiệp 

Công bằng trong doanh nghiệp là nhận thức của nhân viên về sự công bằng mà họ được tổ 

chức đối xử (Greenberg & Colquitt, 2006). Công bằng trong doanh nghiệp có thể được hiểu là một 

đức tính cho phép cân nhắc lẫn nhau và liên quan đến cả mối quan hệ với người khác và kết quả ảnh 

hưởng đến phúc lợi xã hội, tâm lý và thể chất của người khác (Cropanzano và cộng sự, 2001; 

Meara, 2001).  

Robert (1981) giới thiệu ý tưởng về công bằng trong xử phạt. Đó là một lý thuyết về công 

bằng coi hình phạt, nếu tương xứng, là phản ứng tốt nhất đối với tội phạm. Khi một kẻ phạm tội vi 

phạm pháp luật, công bằng yêu cầu họ phải trả lại một thứ gì đó. 

Cropanzano (2007) cho rằng công bằng trong phân phối liên quan đến ba quy tắc sau: bình đẳng 

(phân phối lợi ích đối với mỗi người là như nhau), công bằng (phân phối lợi ích đối với mỗi người 

theo sự đóng góp của họ), và nhu cầu (lợi ích được phân phối phải đáp ứng nhu câu của cá nhân). 

Leventhal và cộng sự (1980) đã thiết lập một số thuộc tính cốt lõi đối với công bằng trong thủ 

tục như các quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến quản trị nguồn nhân lực phải được áp dụng 

nhất quán cho tất cả mọi người, không thiên vị, chính xác, có thể điều chỉnh sai sót và phù hợp với 

các chuẩn mực đạo đức. 

Công bằng trong tương tác lần đầu tiên được giới thiệu bởi Bies và Moag (1996). Ban đầu, 

công bằng trong tương tác được xác định trên cơ sở nghiên cứu về những kỳ vọng đối với cách đối 

xử giữa các cá nhân trong doanh nghiệp. Những điều này bao gồm sự biện minh (giải thích lý do 

cho các quyết định về nhân sự), tính trung thực (người có thẩm quyền trao đổi thẳng thắn và không 

lừa dối), tôn trọng (người có thẩm quyền trao đổi lịch sự thay vì thô lỗ) và sự đúng mực (kiềm chế 

những nhận xét không phù hợp hoặc những tuyên bố mang tính định kiến (Colquitt, 2001). 

2.2. Mối quan hệ giữa công bằng trong doanh nghiệp và sự hài lòng trong công việc 

Sự hài lòng trong công việc có thể được định nghĩa chung là thái độ của nhân viên đối với 

công việc của anh ấy/cô ấy (Brief, 1998). Sự hài lòng trong công việc là cách mọi người cảm nhận 

về công việc và các khía cạnh khác nhau trong công việc của họ (Spector, 1997; Nguyen và Le, 

2017) và mức độ mà nhân viên yêu thích công việc của họ (Ellickson & Logsdon, 2002). 

Colquitt và cộng sự (2001), và Bakhshi và cộng sự (2009) báo cáo rằng công bằng trong phân 

phối là một yếu tố dự báo quan trọng về sự hài lòng trong công việc. Hơn nữa, Masterson và cộng 
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sự (2000) nhận thấy công bằng trong thủ tục là một yếu tố dự đoán mạnh mẽ hơn về sự hài lòng 

trong công việc so với công bằng trong tương tác. Những phát hiện của Zainalipour và cộng sự 

(2010) cho thấy mối quan hệ tích cực đáng kể giữa sự hài lòng trong công việc và sự công bằng của 

tổ chức. Công bằng trong phân phối và công bằng trong tương tác có mối tương quan thuận với bốn 

khía cạnh của sự hài lòng trong công việc là giám sát, đồng nghiệp, trả lương và thăng tiến và chúng 

không có mối tương quan với bản chất của công việc như một khía cạnh của sự hài lòng trong công 

việc. Robert (1981) chỉ ra rằng công bằng trong xử phạt có tác động đến sự hài lòng trong công 

việc. Vì vậy, dựa trên những nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất rằng: 

H1: Sự công bằng trong phân phối có quan hệ cùng chiều với sự hài lòng trong công việc. 

H2: Công bằng trong thủ tục có quan hệ cùng chiều với sự hài lòng trong công việc của nhân 

viên. 

H3: Sự công bằng trong tương tác có quan hệ cùng chiều với sự hài lòng trong công việc của 

nhân viên. 

H4: Công bằng có thưởng có quan hệ cùng chiều với sự hài lòng trong công việc của nhân 

viên. 

2.3. Mối quan hệ giữa công bằng trong doanh nghiệp và hiệu quả công việc 

Kết quả quan trọng nhất của nhân viên là hiệu quả công việc, được định nghĩa rộng rãi là giá 

trị tổng hợp của các hoạt động mà nhân viên đóng góp cả trực tiếp và gián tiếp, tích cực và tiêu cực 

vào việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức (Campbell, 1990; Borman & Motowidlo, 1993). 

Colquitt và cộng sự (2001) tuyên bố rằng công bằng tại nơi làm việc dự đoán hiệu quả mà 

người lao động hoàn thành công việc của họ, mặc dù điều đó đúng hơn trong môi trường thực địa 

và ít hơn trong phòng thí nghiệm đại học (Cohen & Spector, 2001). Cùng quan điểm, Cropanzano 

(2007) cho rằng công bằng cải thiện hiệu quả công việc, tác động mạnh nhất với công bằng trong 

tương tác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mối liên hệ giữa nhận thức về công bằng trong doanh 

nghiệp và hiệu quả công việc của từng cá nhân (Earley & Lind, 1987; Colquitt và cộng sự, 2001). 

Vì vậy, dựa trên đánh giá tài liệu, tác giả yêu cầu: 

 H5: Công bằng trong phân phối có quan hệ cùng chiều với hiệu quả công việc của nhân viên. 

H6: Công bằng trong thủ tục có quan hệ cùng chiều với hiệu quả công việc của nhân viên. 

H7: Tương tác công bằng có quan hệ cùng chiều với hiệu quả công việc của nhân viên. 

H8: Công bằng có thưởng có quan hệ cùng chiều với hiệu quả công việc của nhân viên. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Để đo lường các cấu trúc khác nhau, các mục đã được xác thực đã được điều chỉnh từ các 

nghiên cứu trước đó và được xác nhận lại cho nghiên cứu này. Tất cả các cấu trúc tiêu điểm của mô 

hình được đo lường bằng cách sử dụng các cấu trúc phản ánh được điều chỉnh từ tài liệu và được 

thiết kế bằng cách sử dụng thang đo Likert bảy điểm để hỗ trợ đo lường, với thang đánh giá từ (1) 

“rất không đồng ý” đến (7) “rất đồng ý.” 

Sáu biến trong mô hình nghiên cứu được xây dựng như sau:  

Công bằng phân phối được sử dụng để đo lường nhận thức của nhân viên về bình đẳng, công 

bằng và nhu cầu được đối xử như tất cả những người khác. Sáu câu hỏi khảo sát đã được sử dụng để 

đo lường nhận thức của nhân viên về công bằng phân phối (Cropanzano, 2007). 

Công bằng về thủ tục được định nghĩa là sự phù hợp của các quy trình, quy định liên quan đến 

quản trị nguồn nhân lực, gồm tính nhất quán, không thiên vị, tính chính xác của tất cả các bên liên 
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quan và đạo đức. Bảy câu hỏi khảo sát tổng hợp từ nghiên cứu của Leventhal (1976) và nghiên cứu 

của Cropanzano (2007) được sử dụng để đo lường yếu tố này. 

Yếu tố công bằng trong tương tác sử dụng sáu câu hỏi được điều chỉnh từ nghiên cứu của 

Cropanzano (2007) để điều tra sự phù hợp của cách đối xử mà nhân viên nhận được từ người có 

thẩm quyền. 

Công bằng trong xử phạt sử dụng hai câu hỏi từ nghiên cứu của Golash & Deidre (1994) để 

đo lường nhận thức của nhân viên rằng tất cả nam giới đều mong muốn được đối xử như tất cả 

những người khác về mặt trừng phạt khi mắc lỗi tương tự. 

 Sự hài lòng trong công việc sử dụng phép đo năm yếu tố được điều chỉnh từ nghiên cứu của 

Smith và cộng sự (1969). Cuối cùng, hiệu quả công việc của nhân viên sử dụng năm câu hỏi khảo 

sát dựa trên nghiên cứu của Scotter và cộng sự (2000). 

Tác giả sử dụng nền tảng khảo sát trực tuyến của Google sau đó gửi trực tiếp cho từng người 

trả lời kèm theo thư mời hoàn thành bảng câu hỏi. Ngoài việc sử dụng phương pháp khảo sát trực 

tuyến này, tác giả cũng thực hiện việc phát bảng câu hỏi trực tiếp cho người trả lời. Sau gần hai 

tháng thực hiện khảo sát, tác nhận về 330 phiếu trả lời với số phiếu trả lời hợp lệ là 311, cho thấy tỷ 

lệ hồi đáp thành công là 94,2%. 

Mô hình nghiên cứu đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc 

(SEM), áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS) bằng SmartPLS 3.0. Kỹ thuật 

này cho phép ước lượng đồng thời nhiều phương trình và thực hiện phân tích nhân tố bao gồm phân 

tích hồi quy tất cả trong một bước (Hair và cộng sự, 2006). Nghiên cứu tuân theo cách tiếp cận hai 

bước. Đầu tiên, mô hình đo lường được ước lượng dựa trên phân tích nhân tố khẳng định. Thứ hai, 

các nhà nghiên cứu đã phân tích mô hình cấu trúc và ước tính các hệ số đường dẫn, cho cả tác động 

trực tiếp cũng như tác động trung gian. Trọng tâm của phân tích trong nghiên cứu này là dự đoán 

những yếu tố nào liên quan đến sự công bằng của tổ chức đối với sự hài lòng và hiệu quả công việc 

của nhân viên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong số những người tham gia khảo sát, gồm có 53% là nam giới và 47% là nữ giới. Kết quả 

cho thấy 63% số người được hỏi làm việc ở vị trí nhân viên, 22% số người được hỏi ở vị trí điều 

hành và 15% là cấp quản lý. Khu vực tổ chức nhà nước là khu vực đóng góp nhiều người trả lời 

nhất với 36% cỡ mẫu. Tiếp theo là khu vực doanh nghiệp tư nhân đóng góp 29% và ít nhất là khu 

vực liên doanh chỉ chiếm 16% trong quy mô mẫu. Hầu hết những người tham gia đều có bằng cử 

nhân trở lên, chỉ có 19% phản hồi từ nhân viên có trình độ dưới cử nhân. Do kết quả từ việc chạy 

khảo sát thử nghiệm trên 22 người trả lời cho thấy tất cả các giá trị Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 

0,76, điều này có nghĩa là độ tin cậy nội tại và tính nhất quán của bảng câu hỏi đã được khẳng định. 

3.1. Kiểm tra mô hình đo lường 

Để đảm bảo mô hình đo lường, tác giả đã sử dụng PLS để đánh giá các thuộc tính tâm lý của 

tất cả các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu này. Vì tất cả các cấu trúc được điều chỉnh trong 

luận án này đều chứa các chỉ số phản ánh nên việc kiểm tra tính hợp lệ và độ tin cậy là cần thiết 

(Hair và cộng sự, 2014). Mỗi chỉ số đều được kiểm tra xem nó có phù hợp để đo lường mục tiêu dự 

định hay không. Nhìn chung, ba mục đã bị loại khỏi thang đo. Cụ thể hơn, một mục từ Công bằng 

trong phân phối và hai mục từ Công bằng trong thủ tục đã bị loại bỏ khỏi thang đo. Thang đo vẫn 

còn 28 mục cho sáu cấu trúc. như thể hiện trong bảng 1, tải trọng của tất cả các chỉ số đều lớn hơn 

0,7, chứng tỏ giá trị hội tụ (Hair và cộng sự, 2013). Bên cạnh độ tin cậy tổng hợp (CR), phương sai 
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trung bình trích (AVE) của các cấu trúc này đều đạt ngưỡng giới hạn, cho thấy mức độ tin cậy đạt 

yêu cầu trong khoảng từ 0,659 đến 0,880. Kết quả này chỉ ra rằng mô hình đo lường đã chứng minh 

tính hợp lệ hội tụ đầy đủ (Chin, 1998), xem Bảng 1. 

Bảng 1: Hệ số tải và độ tin cậy tổng hợp của mô hình đo lường 

Yếu tố Mục khảo sát Hệ số tải CR AVE 

Công bằng trong phân phối (DJ) 5 0.861 – 0.927 0.951 0.796 

Công bằng trong tương tác (IJ) 6 0.788 - 0.909 0.951 0.766 

Hiệu quả công việc (JP) 5 0.859 - 0.908 0.946 0.777 

Hài trong trong công việc (JS) 5 0.767 - 0.866 0.906 0.659 

Công bằng trong thủ tục (PJ) 5 0.790 - 0.886 0.920 0.697 

Công bằng trong xử phạt (RJ) 2 0.938 - 0.939 0.936 0.880 

Note: CR = Composite Reliability, AVE = Average Variance Extracted. 

3.2. Đánh giá mô hình kết cấu 

Trong PLS, độ chính xác dự đoán của mô hình được đánh giá theo phần phương sai được giải 

thích. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố công bằng trong doanh nghiệp có khả năng giải thích 70,5% 

sự khác biệt trong sự hài lòng công việc (JS). Trong khi đó, mô hình giải thích 15,8% phương sai 

trong Hiệu quả công việc (JP). 

Ngoài việc tính toán giá trị R2, tác giả sử dụng kỹ thuật Boottrapping phi tham số với 1000 

lần lặp lại để kiểm tra mô hình cấu trúc. Kết quả chỉ ra rằng tác động của sự hài lòng trong công 

việc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Công bằng trong tương tác (β=0,457, t=10,480, p<0,000), Công 

bằng trong phân phối (β=0,396, t=9,480, p<0,000) và Công bằng trong thủ tục (β= 0,132, t=2,782, 

p<0,006). Kết quả là các giả thuyết H1, H2 và H3 được ủng hộ. Qua phân tích cho thấy, sự hài lòng 

trong công việc ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả công việc (β=0,320, t=3,303, 

p<0,001). Ngoài ra, hiệu quả công việc cũng bị ảnh hưởng bởi Công bằng trong tương tác (β=0,238, 

t=3,011, p<0,003). Trong khi đó, hiệu quả công việc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi công bằng trong xử 

phạt (β=0,187, t=3,291, p<0001. Kết quả là các giả thuyết H7, H8 được ủng hộ (Bảng 2). 

Bảng 2: Phân tích mô hình kết cấu 

Dependent Construct 
Independent 

Constructs 
Path Coefficient 

Observed T-

statistics 

Significance 

Level 

Job Satisfaction (JS) 

R
2
=0.705 

<-DJ 

<-IJ 

<-PJ 

<-RJ 

0.396*** 

0.457*** 

0.132** 

0.015 

9.480 

10.480 

2.782 

0.401 

0.000 

0.000 

0.006 

0.688 

Job Performance (JP) 

R
2
=0.158 

<-DJ 

<-PJ 

<-IJ 

<-RJ 

<-JS 

0.053 

0.002 

0.238** 

0.187*** 

0.320*** 

0.762 

0.030 

3.011 

3.291 

3.303 

0.446 

0.976 

0.003 

0.001 

0.001 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy công bằng trong tương tác là quan trọng nhất để dự đoán sự hài 

lòng trong công việc cũng như ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả công việc và công bằng trong phân 

phối là thứ hai. Ngoài ra, công bằng trong tương tác không phụ thuộc vào tài chính như công bằng 

trong phân phối, mà phụ thuộc vào kỹ năng giám sát như giao tiếp, lãnh đạo nhóm của người quản 

lý. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây xem xét tác động của công bằng trong doanh 

nghiệp của Cropanzano và cộng sự (2007): công bằng xây dựng niềm tin và cam kết, công bằng cải 

thiện hiệu quả công việc, công bằng thúc đẩy hành vi công dân của tổ chức của nhân viên và công 

bằng xây dựng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. 

Mặt khác, cải thiện công bằng trong xử phạt có thể cải thiện hiệu quả công việc. Kết quả này 

cho thấy rằng công bằng trong xử phạt có tác động trực tiếp đến hiệu suất làm việc của nhân viên. 

Tăng cường công bằng trong xử phạt sẽ dẫn đến tăng hiệu quả công việc của nhân viên nhưng 

không làm tăng sự hài lòng trong công việc của nhân viên. Kết quả nghiên cứu hơi khác so với đề 

xuất từ nghiên cứu của Robert (1981). Sự khác biệt này có thể là kết quả của văn hóa phương Tây 

và văn hóa phương Đông, cần được nghiên cứu thêm. 

Ngoài ra, sự hài lòng trong công việc của nhân viên có tác động tích cực mạnh mẽ đến hiệu 

quả công việc của nhân viên như Judge và cộng sự (2001) đề xuất. Ngoài ra, công bằng trong phân 

phối, công bằng trong thủ tục và công bằng trong tương tác có tác động tích cực đến sự hài lòng 

trong công việc. Những bằng chứng này chỉ ra rằng những thẩm phán này có tác động gián tiếp đến 

hiệu quả công việc của nhân viên. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Cropanzano và cộng sự 

(2007). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Từ việc phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu, tác giả có thể kết luận các yếu tố của sự công 

bằng trong doanh nghiệp có tác động đến sự hài lòng trong công việc và hiệu quả công việc của 

nhân viên. Theo kết quả nghiên cứu, nhân viên càng cảm nhận được tính công bằng trong tương tác 

cao hơn (được giải thích cơ sở cho các quyết định, nhân vật có thẩm quyền thẳng thắn và không lừa 

dối, lịch sự hơn là thô lỗ, kiềm chế những nhận xét không phù hợp hoặc tuyên bố định kiến), công 

việc càng cao sự hài lòng và hiệu quả công việc là Hơn nữa, nhân viên càng nhận thức tích cực về 

công bằng trong phân phối, công bằng trong thủ tục và công bằng trong tương tác thì nhân viên 

càng hài lòng với công việc. 

Để hiểu rõ hơn về những yếu tố công bằng của tổ chức ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của 

nhân viên, tác giả xem xét mối quan hệ tích cực giữa sự hài lòng trong công việc của nhân viên và 

hiệu quả công việc của nhân viên. Cụ thể, nếu nhân viên tin tưởng tốt vào sự công bằng của hình 

phạt, hiệu quả công việc của họ sẽ được củng cố và ngược lại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả 

các khía cạnh của sự công bằng trong doanh nghiệp đều có tác động tích cực đến hiệu quả công việc 

của nhân viên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Do đó, để tăng sự hài lòng trong công việc và hiệu quả công việc của nhân viên, các doanh 

nghiệp nên: 

Ưu tiên cải thiện công bằng trong tương tác và phân phối của nó. Đặc biệt, các nhà quản lý 

nên phát triển các kỹ năng quản lý của mình để cải thiện sự công bằng trong tương tác vì đây là yếu 

tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng và hiệu quả công việc và không tốn kém. Theo đó, 

các tổ chức cải thiện sự công bằng được nhận thức về công bằng trong xử phạt, cũng như công bằng 

trong thủ tục từ tâm trí của nhân viên. Tất cả đều nhằm mục đích tăng cường nâng cao hiệu quả 

công việc và sự hài lòng trong công việc của nhân viên. 
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Như bất kỳ nghiên cứu nào khác, nghiên cứu này cũng có những hạn chế của nó. Trước hết, 

tác giả xem xét các yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến sự hài lòng và hiệu quả công việc của nhân viên. 

Tác giả đề nghị nghiên cứu sâu hơn nên xem xét các yếu tố khác có thể có mối quan hệ đáng kể với 

sự hài lòng trong công việc của nhân viên và hiệu quả công việc mà tác giả không thể đề cập đến. 

Thứ hai, nghiên cứu này được phát triển dựa trên 311 người trả lời, trong đó cỡ mẫu cho loại hình 

tổ chức không như mong đợi (chỉ có 26 câu trả lời từ công ty liên doanh) và dạng công ty nhà nước 

chiếm đa số cỡ mẫu có thể được thực hiện. sai số cỡ mẫu. Tiếp theo, việc đo lường hiệu quả công 

việc dựa trên tự báo cáo, nó có thể dẫn đến sự thiên vị của người trả lời. Cuối cùng, do hạn chế về 

thời gian, nghiên cứu này chỉ được thực hiện trong hai tháng. Nếu nghiên cứu được kéo dài trong 

một khoảng thời gian dài hơn, kết quả có thể thay đổi. Nghiên cứu hiện tại nên được nhân rộng 

bằng cách sử dụng cỡ mẫu lớn hơn với người trả lời mục tiêu tập trung hơn và với bảng câu hỏi phù 

hợp hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu trong tương lai có thể kiểm tra thêm tính mạnh mẽ của nghiên 

cứu này và điều tra các yếu tố cá nhân và bối cảnh khác có thể làm giảm tác động của công bằng 

trong doanh nghiệp đối với sự hài lòng trong công việc và hiệu quả công việc của nhân viên. 
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THÁCH THỨC VÀ ỨNG PHÓ VỚI SỰ SÁNG TẠO,  

ĐỔI MỚI VÀ TINH THẦN KINH DOANH CỦA CÁC  

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 

Nguyễn Thị Lệ Huyền
1
  

Tóm tắt 

Sau đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động tiêu cực đáng kể, đặc 

biệt là các lĩnh vực như bán lẻ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí và xây dựng. Sự lây lan 

nhanh chóng của COVID ‐ 19 trong trường hợp thiếu vacxin đã khiến chính phủ phải thực hiện các 

chính sách mạnh mẽ để phòng chống dịch bệnh như giản cách xã hội. Mục đích của nghiên cứu này 

là tìm ra các giải pháp giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó khủng hoảng sau đại dịch. Dựa 

trên dữ liệu của doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới, đề xuất chính phủ để đưa ra những chính sách can 

thiệp kịp thời. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ứng phó với khủng hoảng bằng cách áp dụng 

sự sáng tạo vào các vấn đề để giành lấy cơ hội. Chính vì vậy họ có thể nhìn thấy cơ hội trong thời 

kỳ hỗn loạn và tồn tại trong thời kỳ không chắc chắn. Tuy nhiên, để biến những cơ hội đó thành 

hiện thực, cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số để xem xét lại hoạt động và mô hình kinh doanh cần 

có một số can thiệp của chính phủ để khắc phục những tác động tiêu cực bằng cách hồi sinh hệ sinh 

thái khởi nghiệp. 

Từ khóa: tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khả năng phục hồi, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. 

1. GIỚI THIỆU 

COVID ‐ 19 là một đại dịch đã gây ra nhiều hỗn loạn trên khắp thế giới. Để kiểm soát sự lây 

lan của vi rút trong trường hợp không có biện pháp khắc phục chữa trị thích hợp, các quốc gia khác 

nhau trên toàn thế giới đã tiến hành đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn. Điều này dẫn đến sự bất ổn 

kinh tế, ám chỉ đến sự thay đổi trong động lực thị trường (Mehta và cộng sư, 2020). Với đại dịch và 

bất ổn kinh tế, người tiêu dùng cũng đang thay đổi đáng kể trong hành vi của họ. Người tiêu dùng 

quan tâm về giá cả, giá trị và đó cũng là lý do chính để thử các nhãn hiệu nhãn hiệu mới. Ngoài giá 

trị, tính sẵn có, sự tiện lợi và mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thường được coi là 

“động lực hàng đầu” đằng sau quyết định mua hàng của người tiêu dùng (McKinsey và Company, 

2020). Điều này, đã gây ra những thay đổi về văn hóa và lối sống buộc các doanh nghiệp phải đối 

mặt với những thách thức. Do đó, cách các doanh nhân phản ứng với sự sáng tạo và đổi mới của họ 

như thế nào rất được quan tâm và ngày càng tăng (Ratten, 2020b). 

So với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 

COVID ‐ 19. Cho dù điều hành một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực khách sạn hay điều hành một 

công ty xây dựng nhỏ, việc áp dụng các quy trình hoặc công nghệ phù hợp đều là một áp lực tài 

chính lớn. Cùng với nhu cầu tiêu dùng giảm, không có gì ngạc nhiên khi nhiều doanh nghiệp vừa và 

nhỏ đang phải trải qua những thời kỳ đầy thách thức (Mizen, 2020). Để đối phó với thách thức và 

tận dụng cơ hội, các doanh nhân cần phải kiên cường hơn. Khả năng phục hồi là một khái niệm 

quan trọng trong quản lý khủng hoảng kinh doanh vì nó hỗ trợ việc hiểu các cách doanh nghiệp 

thích ứng hoặc chống lại sự thay đổi. Khả năng phục hồi kết hợp khả năng sáng tạo và đổi mới để 
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xoay chuyển và thay đổi hoạt động kinh doanh theo định hướng của khách hàng và nhu cầu của thị 

trường bằng cách “áp dụng sự sáng tạo vào các vấn đề để giành lấy cơ hội” (Ratten, 2020). Khả 

năng phục hồi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phụ thuộc vào khả năng phục hồi của hệ sinh 

thái của họ. Do đó, sự hỗ trợ của chính phủ hoặc chính sách công cũng đóng một vai trò quan trọng 

trong việc khuyến khích khả năng phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ và tạo ra sự tăng trưởng bền 

vững đầy đủ hơn (ITC, 2020). 

2. SỰ TÍCH CỰC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 

Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (ARS-CoV-2) gây ra bệnh OVID-19 với các triệu 

chứng đầu tiên được báo cáo chính thức vào tháng 12 năm 2019 và đợt bùng phát tiếp theo vào năm 

2020. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Vào 

ngày 27 tháng 3 năm 2020, IMF tuyên bố rằng “thế giới hiện đang suy thoái” và “độ dài và chiều 

sâu của cuộc suy thoái này phụ thuộc vào hai yếu tố có chứa vi rút và có một phản ứng phối hợp 

hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng” (UNDP, 2020). Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc 

vào các nhà cung cấp từ các quốc gia có COVID-19 khá nhiều khiến chuỗi cung ứng của họ dễ bị 

tổn thương.  

Dự kiến, ngay cả sau khi dịch bùng phát kết thúc, các ngành này cũng sẽ mất hai năm để phục 

hồi vì du lịch nước ngoài sẽ vẫn bị hạn chế ở những nơi đáng kể trên thế giới. Theo Hội đồng Du 

lịch và Lữ hành Thế giới, 3 tháng của lệnh cấm du lịch toàn cầu đã dẫn đến việc giảm 12 - 14% số 

việc làm tương ứng (GlobeNewswire, 2020). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận đáng kể 

của ngành du lịch và lữ hành, khách sạn, dịch vụ ăn uống. Các công ty hoặc doanh nghiệp khác 

nhau có các phản ứng khác nhau, trong khi một số lựa chọn chiến lược rút lui như bán tài sản trong 

tình trạng túng quẫn, nhận các khoản nợ mới, sa thải nhân viên, về lâu dài có thể làm suy giảm khả 

năng cạnh tranh của công ty. Những doanh nghiệp khác hành động theo cách linh hoạt hơn, bao 

gồm tính đến nhu cầu mới của khách hàng, chuyển sang các kênh trực tuyến để bán hàng, trong 

trường hợp chuỗi cung ứng bị gián đoạn, tìm nguồn cung cấp từ các nhà cung cấp mới. Các phương 

pháp tiếp cận linh hoạt và nhanh nhẹn là các phương pháp tiếp cận ủng hộ cạnh tranh và đảm bảo 

rằng một doanh nghiệp có thể vượt qua cơn bão ở trạng thái tốt như trước hoặc thậm chí mạnh mẽ 

hơn (ITC, 2020). Với nỗ lực của các chủ doanh nghiệp cá nhân, hệ thống hỗ trợ chính sách của 

chính phủ cũng cần thiết để giúp các doanh nghiệp tồn tại qua khủng hoảng và chuẩn bị cho các 

doanh nghiệp phát triển kinh doanh sau khi khủng hoảng lắng xuống (Hidayat và cộng sự, 2020) 

3. ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI VÀ TINH THẦN KINH 

DOANH 

Khủng hoảng là một tình huống không thường xuyên xảy ra và đặc trưng bởi mức độ không 

cao. Vì COVID-19 là một cuộc khủng hoảng đang diễn ra và không có cách chữa trị, nó đã gây ra 

những thay đổi hành vi đáng kể, vì vậy người ta chú ý đến cách các doanh nhân phản ứng với 

những những thách thức với sự sáng tạo và đổi mới của họ như thế nào (Ratten, 2020a). Doanh 

nhân là những người với khả năng sáng tạo của mình có thể khắc phục tốt các vấn đề hoặc một 

người nào đó sẽ hỗ trợ xã hội trong việc khôi phục hoặc cung cấp lợi ích cho xã hội; họ cũng có thể 

bị áp lực để vượt qua những thách thức và phải đưa ra các giải pháp. Tinh thần kinh doanh liên 

quan đến việc đánh giá các cơ hội và đưa ra những ý tưởng đổi mới. Cần có một mức độ sáng tạo 

nhất định để tạo điều kiện thuận lợi cho các cách suy nghĩ khác nhau, cho phép các ý tưởng mới 

xuất hiện (Ratten, 2020b). Fillis và Rentschler (2010: p. 49) đã định nghĩa sáng tạo là “việc xây 

dựng các ý tưởng hoặc sản phẩm mới và có khả năng hữu ích”. Hơn nữa, sự sáng tạo được coi là 

một yếu tố quan trọng trong giải quyết vấn đề. Do đó, khả năng lãnh đạo hay sự sáng tạo được coi 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

462 

là quan trọng hơn “các phương pháp quản lý thông thường” trong việc theo đuổi “những điều kiện 

môi trường thường không thể đoán trước này” (Fillis và cộng sư, (2010) cũng đã chỉ ra rằng định 

hướng sáng tạo dẫn đến đổi mới, “sự vô hình hóa thương mại của sự sáng tạo”. Sự sáng tạo là đưa 

ra những ý tưởng mới lạ / mới, trong khi sự đổi mới thực hiện những ý tưởng sáng tạo trong một tổ 

chức. Đổi mới được coi là động lực của khả năng cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ. Để 

vượt qua khủng hoảng và duy trì hoạt động kinh doanh về lâu dài, các doanh nghiệp cần phải đổi 

mới, tức là “áp dụng sự sáng tạo vào các vấn đề thương mại để giành lấy cơ hội” (Ratten, 2020c 

p.10). Đổi mới là một quá trình phức tạp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì họ gặp 

phải những trở ngại khi thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Các rào cản chính của họ đối với đổi mới là 

hạn chế hoặc thiếu vốn tài chính thích hợp, trình độ hoặc kỹ năng cấp quản lý hạn chế, thông tin 

công nghệ hạn chế và bí quyết cần thiết để đổi mới (Ferreira, Raposo và Fernandes, 2014). Đặc biệt 

là trong cuộc khủng hoảng này, việc chính phủ áp đặt đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu, 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều doanh nghiệp phải ngừng 

hoạt động do giá thuê tăng và nguồn dự trữ tiền mặt cạn kiệt, do đó khiến họ trở nên mong manh về 

mặt tài chính (Petropoulos, 2020). Tính dễ bị tổn thương và những thách thức mà các doanh nghiệp 

nhỏ phải đối mặt phụ thuộc vào sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng và các quy định y tế do 

chính phủ áp đặt. Tuy nhiên, việc thích ứng với tính năng động và phức tạp của sự thay đổi trong 

các tổ chức khác nhau do sự cố COVID-19 không ảnh hưởng như nhau đến tất cả các doanh nghiệp 

(Bartik và cộng sự, 2020). Một số đóng cửa, một số xoay trục, một số giảm kích thước. Hành động 

của doanh nhân là cần thiết để giúp vượt qua khủng hoảng. Giống như một chủ nhà hàng Việt Nam, 

Ann Do, ở Melbourne, Úc, đã xoay trục công việc kinh doanh của mình từ bán đồ ăn sang bán mặt 

nạ không chỉ để bù đắp thiệt hại tài chính trong thời gian đóng cửa mà còn là một cách để trả ơn cho 

cộng đồng (Fang và cộng sự, 2020). 

Bình thường mới 

Để vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện tại và duy trì hoạt động kinh doanh về lâu 

dài, yêu cầu các doanh nghiệp cần đổi mới và vận dụng sáng tạo để biến thách thức thành cơ hội. 

Sau COVID-19, các doanh nghiệp vẫn đang vượt qua khủng hoảng theo cách riêng của họ. Bằng 

cách hướng tới “bình thường mới”, câu hỏi quan trọng là liệu họ có thể duy trì định hướng kinh 

doanh của mình trong suốt thời gian khủng hoảng xảy ra hay không? Khả năng ứng phó với sự thay 

đổi phụ thuộc vào khả năng phục hồi của doanh nhân và các biện pháp ứng phó với chính sách kinh 

tế sức khỏe của chính phủ. Trong khi quản lý khủng hoảng ở cấp độ vi mô là công việc của doanh 

nhân, các nhà hoạch định chính sách hỗ trợ doanh nhân thông qua các chính sách tài chính và tiền tệ 

khác nhau để vượt qua khủng hoảng. Các nhà hoạch định chính sách tiến hành quản lý khủng hoảng 

ở cấp vĩ mô để tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp và thúc đẩy các hành động của 

họ để quản lý hạn chế khủng hoảng. Quản lý khủng hoảng là rất quan trọng vì các sự kiện đáng tiếc 

sẽ xảy ra trong hầu hết các tổ chức. Cần có các giải pháp để kiểm soát tình hình nhằm ngăn chặn 

chúng tái phát hoặc giảm thiểu tác động của khủng hoảng. Quản lý hạ chế khủng hoảng nhằm tăng 

cường khả năng phục hồi (Kuckertz và cộng sự, 2020). 

Trọng tâm “bình thường mới” là nâng cao hơn nữa khả năng phục hồi của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, ví dụ, có nhiều hơn một nhà cung cấp. Trong trường hợp bị gián đoạn từ một nhà cung 

cấp, có thể tiếp tục bằng cách tìm nguồn cung cấp từ một nhà cung cấp khác. Tiết kiệm lợi nhuận có 

thể giúp tạo ra một khoảng đệm cho những giai đoạn khó khăn. Cuộc khủng hoảng cũng cho thấy 

sự gián đoạn thực sự có thể là gì và dẫn đến những lỗ hổng trong hoạt động và đầu tư công nghệ. 

Các doanh nghiệp hiện đang bắt đầu suy nghĩ một cách chiến lược hơn về việc nâng cao khả năng 
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kỹ thuật số của họ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng phục hồi đang xem xét bao gồm các 

tùy chọn bán hàng trực tuyến. Vì cuộc khủng hoảng hiện tại là cuộc khủng hoảng nhân đạo, nên 

trọng tâm cũng cần được chú trọng vào việc giữ cho tinh thần của nhân viên hoặc các thành viên 

trong nhóm ở mức cao. Giữ chân nhân viên và tạo động lực là không thể thiếu trong chiến lược xây 

dựng lại. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phải mất ít nhất 4 - 6 tháng để một nhân viên mới đạt được 

năng suất như nhân viên hiện có. Hơn nữa, việc lôi kéo các thành viên trong nhóm vạch ra kế hoạch 

sẽ giúp họ gắn bó, có động lực và mang lại cho họ cảm giác làm chủ trong vai trò và trách nhiệm 

của mình (KPMG, 2020). 

Khả năng phục hồi 

Quản lý khủng hoảng là cần thiết cả ở cấp độ vi mô và vĩ mô để vượt qua cuộc khủng hoảng 

hiện nay. Khả năng phục hồi là một khái niệm thiết yếu trong quản lý khủng hoảng kinh doanh vì 

nó hỗ trợ việc hiểu cách doanh nghiệp thích ứng hoặc chống lại sự thay đổi. Khả năng phục hồi là 

khả năng vượt qua những trở ngại trong một tình huống không chắc chắn. Trong bối cảnh kinh 

doanh, khả năng phục hồi là khả năng của một doanh nhân tồn tại, thích nghi và phát triển trong 

thời kỳ hỗn loạn (Kuckertz và cộng sự, 2020). Khả năng phục hồi cho phép họ điều hướng trong 

cuộc khủng hoảng và vượt qua tình huống tốt nhất. Khả năng phục hồi là một cấu trúc đa chiều. Nó 

là sự kết hợp của các thuộc tính, đặc điểm và hành vi cá nhân thuận lợi khác nhau (Ayala và 

Manzano, 2014). 

Một số tài liệu về khởi nghiệp đã xác định các đặc điểm cá nhân liên quan đến doanh nhân, 

chẳng hạn như mong muốn tự chủ, giàu có, quyền lực, địa vị và thành tích cá nhân (Peris-Ortiz và 

cộng sự, 2014). Đó là “các đặc điểm cá nhân đã đặt hành vi của doanh nhân trong chức năng kinh 

doanh có liên quan đến xu hướng tự nhiên của doanh nhân là cởi mở với môi trường và những 

thách thức bên ngoài, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, khả năng nhận thức và sáng tạo”. Những đặc 

điểm này nâng cao khả năng của một doanh nhân trong việc xác định và khám phá các cơ hội như 

một khía cạnh cơ bản của tinh thần kinh doanh. Hành động của doanh nhân bao gồm một tư duy 

mạnh mẽ có thể hỗ trợ xã hội phục hồi. Khả năng ứng phó với khủng hoảng có nghĩa là tinh thần 

kinh doanh có ảnh hưởng cả ngắn hạn và dài hạn đối với nền kinh tế địa phương, bao gồm cả việc 

tạo ra việc làm, sự giàu có, cạnh tranh và tăng trưởng (Williams và Vorley, 2014). 

Khả năng phục hồi kết hợp cảm giác sáng tạo và khả năng đổi mới xoay chuyển và thay đổi 

hoạt động kinh doanh theo định hướng của khách hàng và nhu cầu của thị trường. Các doanh nghiệp 

đang ứng phó với tình trạng suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra theo nhiều cách khác nhau. Như 

Ratten (2020b) đã chỉ ra, để đối phó với khủng hoảng, cần có định hướng kinh doanh để vượt qua 

những thách thức do COVID-19 đặt ra. Định hướng kinh doanh đề cập đến các đặc điểm hành vi 

cấp công ty là tham gia vào đổi mới thị trường sản phẩm, thúc đẩy hành vi đổi mới trong công ty, 

thực hiện các dự án có phần mạo hiểm và là người đầu tiên đưa ra các đổi mới chủ động '(Wang và 

Altinay, 2012). Nhờ khả năng phục hồi, người ta có thể nhìn thấy cơ hội trong thời kỳ hỗn loạn và 

tồn tại trong thời kỳ không chắc chắn và chuyển những cơ hội đó thành hiện thực, một số biện pháp 

can thiệp là cần thiết để hồi sinh hệ sinh thái khởi nghiệp. Hệ sinh thái là một hệ thống hợp tác có ý 

nghĩa. Thuật ngữ “hệ thống” có nghĩa là một nhóm các tổ chức có mối quan hệ tương tác xác định 

hiệu suất đổi mới của các công ty quốc gia (Sussan và Acs, 2017). Lý thuyết hệ thống cho rằng khả 

năng tồn tại của một hệ thống trong điều kiện bị cưỡng bức phụ thuộc chủ yếu vào các bộ phận cấu 

thành của nó (ITC, 2020). Do đó, cần có cách tiếp cận hệ thống dựa trên khả năng phục hồi để 

chuẩn bị cho các hệ thống kinh tế - xã hội đối phó với những cú sốc trong tương lai. Các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là một phần không thể thiếu của hệ thống này, vì các nền kinh tế ngày nay được 
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tạo thành từ hàng nghìn người trong số họ, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế và sự tăng trưởng 

của quốc gia với tư cách là người sử dụng lao động, là người tạo ra giá trị. Giúp các doanh nghiệp 

chống chịu tốt hơn trước các cú sốc, đồng thời củng cố các liên kết giữa họ và với hệ sinh thái kinh 

doanh của họ, sẽ giúp nền kinh tế nói chung chống chọi với cơn bão tiếp theo (ITC, 2020). 

Thách thức là việc thực hiện các phương pháp phục hồi trong một doanh nghiệp là tốn kém và 

thường tạo ra nhu cầu về nguồn lực hạn chế được cộng thêm bởi quy mô của doanh nghiệp và cuộc 

khủng hoảng mà họ đang phải đối mặt (Sauser và cộng sự, 2017). Khả năng phục hồi của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ cũng phụ thuộc vào khả năng phục hồi của hệ sinh thái của họ, hệ sinh thái này 

có vai trò quan trọng trong sự liên tục của các hoạt động thị trường và tăng trưởng trong cộng đồng. 

Do đó, hỗ trợ của chính phủ hoặc chính sách công có thể đóng một vai trò trong việc khuyến khích 

hoặc thúc đẩy khả năng phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ và tạo ra tăng trưởng bền vững và bao 

trùm hơn (ITC, 2020). 

Hệ thống kinh tế doanh nghiệp 

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ dựa vào dự báo hàng tuần để duy trì thị phần và mức độ phù 

hợp của họ. Do khủng hoảng, hầu hết các doanh nghiệp đều dễ bị tổn thương về tài chính, hơn bao 

giờ hết, các sáng kiến có hệ thống và sự can thiệp của chính phủ là cần thiết để hồi sinh hệ sinh thái 

khởi nghiệp (Maritz và cộng sự, 2020). Theo truyền thống, xu hướng tập trung vào các doanh nhân 

và tổ chức cá nhân hơn là xem xét môi trường bối cảnh của họ. Tuy nhiên, vì chúng ta đang sống 

trong một thế giới kết nối với nhau, nên cần có nhiều thực thể khác nhau để có thể hoạt động hiệu 

quả và bền vững (Ratten, 2020a). Nghiên cứu của Spigel (2017) gọi hệ sinh thái là một môi trường 

hỗ trợ, giúp tạo ra các nền kinh tế có khả năng phục hồi và các dự án đổi mới. Nó bao gồm các 

chính sách kinh tế tích cực, vốn đầu tư, văn hóa, mạng lưới xã hội và các trường đại học. Zaki 

(2001) Arpac và cộng sự, (2008) đã nghiên cứu hiệu quả của các chính sách và việc thực thi thành 

công để khôi phục môi trường kinh doanh. Cần có những can thiệp liên tục để giúp các doanh 

nghiệp nhỏ cứu trợ ngay lập tức và xây dựng khả năng phục hồi lâu dài.  

Hơn nữa, các cuộc khảo sát kinh doanh cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các công ty ủng hộ 

miễn thuế, giảm thuế tạm thời và các chương trình tài chính như là những biện pháp hữu ích nhất 

của chính phủ. Các chính phủ thừa nhận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là động lực quan 

trọng để phục hồi kinh tế sau khủng hoảng. Nhiều người trong số họ đã thực hiện các bước bằng 

cách công bố các gói và chương trình kích thích khác nhau để ứng phó với đại dịch. Chính sách ưu 

tiên của chính phủ kích thích tăng trưởng kinh tế (Lux, Macau và Brown, 2020). 

Cần phải thúc đẩy và nuôi dưỡng văn hóa doanh nhân và kiến thức, đặc biệt là trong thời điểm 

khó khăn này, có thể đặt nền tảng vững chắc cho tương lai. Các trường đại học, trung tâm khoa học 

và vườn ươm, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ (Shwetzer 

và cộng sự, 2019). Điều cần thiết là các trung tâm ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo. Làm việc 

cùng với cộng đồng doanh nhân để tạo ra các giải pháp / sản phẩm sáng tạo phù hợp với nhu cầu 

của khách hàng. Bản thân các trung tâm phải sáng tạo trong việc tiếp cận với các doanh nhân. Các 

chương trình như thế này có thể cung cấp các cơ hội kết nối và mạng xã hội, rất tốt cho việc hợp tác 

và phát triển các giải pháp sáng tạo, đồng thời thúc đẩy các doanh nhân vượt qua hành trình khởi 

nghiệp đầy thử thách (SNV, 2020). Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khởi 

nghiệp hơn nữa, cần có sự hỗ trợ tài chính của chính phủ. Vai trò của những nền tảng như vậy là rất 

quan trọng đối với sự đổi mới liên tục, vì sự đổi mới không xảy ra trong môi trường chân không. Nó 

đòi hỏi sự cởi mở và tương tác. 
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Các biện pháp ngắn hạn của các chính phủ đã thành công trong việc giảm bớt áp lực cho các 

doanh nhân ở một mức độ nào đó. Trong đại dịch, việc giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất 

quan trọng để đạt được mức tối đa có thể kết quả từ những nỗ lực hiện có. Tuy nhiên, để giải quyết 

mục tiêu dài hạn vẫn là thúc đẩy tăng trưởng bền vững và môi trường kinh doanh bình đẳng bằng 

cách thiết lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục hồi mạnh mẽ và bền vững trong dài hạn. 

4. KẾT LUẬN 

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ra những thay đổi về hành vi, ảnh hưởng đến tinh thần 

kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vượt qua 

khủng hoảng thông qua sự sáng tạo và đổi mới của họ. Khả năng của họ để ứng phó với những thay 

đổi này phụ thuộc vào khả năng phục hồi của doanh nhân để tiếp tục với những ý tưởng sáng tạo và 

đổi mới cũng như chính sách kinh tế theo định hướng tăng trưởng của chính phủ. 

Tổng quan về các chiến lược được các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng và những thách thức 

riêng mà họ phải đối mặt trong các lĩnh vực và khu vực khác nhau trên toàn cầu, có thể trang bị tốt 

hơn cho các doanh nghiệp nhỏ để phát triển phương pháp tiếp cận chuẩn để đối phó với những đại 

dịch như vậy (Ravindran và Boh, 2020). Bên cạnh đó, hiểu được hành vi mới của khách hàng, trong 

và có thể sau đại dịch là mối quan tâm mà các nghiên cứu mới có thể giúp làm sáng tỏ. Các mô hình 

tri thức mới có thể giúp chúng ta hiểu cách thức các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thích ứng và 

đáp ứng nhu cầu của xã hội mới, cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số để xem xét lại hoạt động và 

mô hình kinh doanh của họ và chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc khủng hoảng mới sắp xảy ra 

(Ravindran & Boh, 2020). 
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TOÀN CẦU HÓA, TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ AN NINH CÁC QUỐC GIA 

Mạnh Ngọc Hùng
1
 

Tóm tắt 

Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu với tất cả các quốc gia và khu vực. Trong thời đại khoa 

học công nghệ và kinh tế toàn cầu hóa, an ninh thật sự của một quốc gia là phải đảm bảo kết hợp 

được sự cải thiện sức mạnh tổng hợp quốc gia với mở cửa ra bên ngoài. Hội nhập kinh tế, hội nhập 

văn hóa và an ninh quốc gia là một tất yếu khó tránh né. Chủ động hội nhập là một thái độ tích cực, 

khẳng định đường hướng, chiến lược, chiến thuật và có kế hoạch cụ thể chi tiết cho tiến trình hội 

nhập. Chủ động hội nhập giúp khai thác nhiều nhất những thuận lợi, cơ hội, để quốc gia có nhiều lợi 

ích nhất, hạn chế đến mức thấp nhất những thách thức và khó khăn. Ngày nay, nền kinh tế Việt 

Nam chuyển mình vận hành theo cơ chế thị trường và ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế 

giới, nên vấn đề nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa đến kinh tế và an ninh là quan trọng và cần 

thiết.  

Từ khóa: Toàn cầu hóa, hội nhập, kinh tế quốc tế, an ninh quốc tế. 

1. GIỚI THIỆU 

Toàn cầu hóa là quá trình hình thành và phát triển các thị trường toàn cầu và khu vực trước 

hết về kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch… giữa các nước thông qua sự gia tăng các luồng giao lưu 

hàng hóa và nguồn lực vượt qua biên giới giữa các quốc gia cùng với sự hình thành các định chế, tổ 

chức quốc tế nhằm quản lý các hoạt động, giao dịch kinh tế quốc tế và an ninh quốc gia. Toàn cầu 

hóa là khái niệm của thập kỷ 90 thế kỷ XX, là một khái niệm quan trọng để chúng ta hiểu một cách 

đúng đắn về thời kỳ quá độ sang thiên niên kỷ thứ ba của loài người. Phân tích những ảnh hưởng, 

tác động và xu thế được khái quát bởi toàn cầu hóa về kinh tế-xã hội và an ninh là nhiệm vụ quan 

trọng của người làm công tác giảng dạy về Marketing và Kinh doanh quốc tế. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Một số khái niệm 

Toàn cầu hóa (Globalization) là "một xu hướng làm các mối quan hệ trở nên ít bị ràng buộc 

bởi địa lý lãnh thổ" (Jan Aart Scholte, 1998, tr.12), xuất hiện đầu tiên trong từ điển Anh vào năm 

1961 và được sử dụng phổ biến từ khoảng cuối thập niên 1980 trở lại đây để diễn đạt một nhận thức 

mới của loài người về một hiện tượng, một quá trình quan trọng trong quan hệ quốc tế hiện đại. 

Khu vực hóa là khái niệm được sử dụng để chỉ một hiện tượng hay khuynh hướng hợp tác 

hoặc liên kết giữa các nước và hình thành những nhóm hoặc tổ chức khu vực hoạt động trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Khái niệm này đã có từ lâu, đặc biệt được nghiên cứu và viết nhiều sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai với sự nổi lên của các xu hướng các nước tập hợp thành những nhóm khu vực 

ở nhiều lĩnh vực khác nhau.  

Khu vực hóa là "sự dịch chuyển của hai hoặc nhiều xã hội theo hướng liên kết chặt chẽ giữa 

chúng với nhau hơn" (Charlaes P.Oman, 1996, tr.22). 
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An ninh là điều kiện tiền đề để cho loài người tồn tại có trật tự. Một cá nhân muốn sinh tồn thì 

phải có điều kiện tự nhiên của an ninh. Một xã hội muốn sinh tồn thì ngoài những điều kiện tự 

nhiên tất yếu của nó còn cần phải có cả điều kiện xã hội của an ninh, bao gồm quốc gia có đủ điều 

kiện để bảo vệ được mọi thành viên xã hội. Một quốc gia muốn sinh tồn thì ngoài việc cần phải có 

đầy đủ các điều kiện trong nước đối với an ninh, còn cần phải có một môi trường an ninh quốc tế. 

Các chuyên gia cho rằng, một quốc gia cần phải hội đủ bốn yếu tố là: phải có một số lượng 

dân cư nhất định, một lãnh thổ nhất định, một tổ chức chính quyền nhất định và đồng thời phải có 

chủ quyền. Bốn yếu tố này không thể thiếu được đối với an ninh quốc gia. Ba yếu tố cư dân, lãnh 

thổ, chính quyền, quốc gia phải bảo vệ bàng được. Vì, nếu một khi quốc gia bị mất đi một trong ba 

yếu tố đó thì không còn là quốc gia nữa. Yếu tố chủ quyền cũng giống như ba yếu tố trên, ngoài 

những đặc điểm cần có không thể thiếu được, nó còn có thuộc tính riêng tự thân để trở thành 

nguyên nhân của việc quốc gia không được an ninh. Không nghi ngờ gì nữa, bảo đảm an ninh là 

trách nhiệm quan trọng nhất của quốc gia, đối với khu vực là trách nhiệm của khu vực. 

2.2. Các nghiên cứu liên quan. 

Vương Dật Châu (Chủ biên). 2004. An ninh quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa. Hà Nội: 

Nxb. Chính trị Quốc gia. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa, bối 

cảnh an ninh quốc tế đượng đại. nghiên cứu cũng trình bày tầm quan trọng của an ninh quân sự-an 

ninh kinh điển trong thời đại công nghệ cao, và các vấn đề an ninh kinh tế, an ninh sinh thái, an 

ninh tiền tệ, tài nguyên. 

Nguyễn Duy Quý. 2021. Tiến tới một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, Nxb. 

Chính trị Quốc gia. Nghiên cứu nhìn lại sau hơn ba thập niên phát triển, xây dựng mạng lưới quốc 

tế, tạo điều kiện cho ASEAN hội nhập vào đời sống kinh tế và chính trị quốc tế, những thành tựu, 

tồn tại và tiến tới xây dựng một ASEAN phát triển bền vững, hòa bình, ổn định. 

Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên). 2011. Độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam 

trong bối cảnh mới. Nxb. KHXH. Nghiên cứu trình bày mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội 

nhập quốc tế từ các góc độ kinh tế, chính trị và đối ngoại, văn hóa-xã hội. Kinh nghiệm xử lý mối 

quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập của một số nước trên thế giới và tầm nhìn đến năm 2030. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu theo tên đề tài. Tác giả sử dụng nhiều nguồn tài liệu từ thư 

viện, sách, tạp chí, các tài liệu của các tác giả nghiên cứu trước. So sánh, phân tích và rút ra những 

bài học sâu sắc bổ ích bổ sung cho vấn đề đang nghiên cứu cần và đưa ra kết luận và hàm ý. 

3. TOÀN CẦU HÓA, TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ AN NINH CÁC QUỐC 

GIA 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế có những tác động hết sức sâu sắc đến hầu hết mọi 

mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của từng nước và toàn bộ các mối quan hệ quốc tế. Tùy 

thuộc vào nhận thức và lợi ích mà họ được hướng hoặc mất đi trong quá trình này, những người 

được lợi thì ủng hộ, những người thua thiệt thì phản đối. 

Các quan điểm khác nhau về toàn cầu hóa.  

Những người có quan điểm trung dung cho rằng, toàn cầu hóa là một xu thế phát triển tất yếu 

của lịch sử, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, vừa có những tác động tích cực và tiêu 

cực đối với tất cả các nước. Dù sao cũng không thể phủ nhận xu thế toàn cầu hóa. Vấn đề đặt ra với 

các nước là làm thế nào để tận dụng tốt nhất các cơ hội do quá trình này tạo ra và đối phó hiệu quả 

với những thách thức. 
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Phái lạc quan ủng hộ toàn cầu hóa cho rằng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế không 

phải là nguyên nhân gây ra thất nghiệp và phát triển không đồng đều, mà chúng lại giúp tạo khả 

năng giải quyết những vấn đề đó. toàn cầu hóa và hội nhập đã lạo ra những khả năng mới để nâng 

cao năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch 

vụ và các yếu tố sản xuất. Do vậy, tăng khả năng tiêu thụ và tiếp cận các nguồn lực cần thiết cho 

quá trình sản xuất kinh doanh (nguyên liệu, vốn, công nghệ...), tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy 

sản xuất phát triển, cải thiện mức sống trên loàn thế giới nhờ tăng trưởng kinh tế và khả năng để 

mọi người được tiếp cận những hàng hóa, dịch vụ đa dạng phong phú với giá cả hợp lý hơn.  

Những người thuộc trường phái chống toàn cầu hóa cho rằng, các nước đang phát triển chính 

là các nước phải gánh chịu những thua thiệt và bất lợi lớn nhất.quá trình này gây ra nhiều tác động 

tiêu cực về kinh tế, chính trị, xã hội đối với các nước và những tầng lớp dân chúng trong xã hội. 

Những mặt trái của nó gây nhiều tác hại làm cho nhiều công ty, xí nghiệp bị phá sản và hàng loạt 

người lao động mất việc làm, ngay cả những người lao động tại các nước đang phát triển cũng mất 

việc làm vì sự cạnh tranh cao của lao động giá rẻ ở các nước đang phát triển, làm gia tăng sự bóc lột 

và bất công trong mỗi xã hội và giữa các nước, làm khoét sâu hố ngăn cách giàu nghèo giữa các 

tầng lớp dân cư trong xã hội và giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, đe dọa nền 

dân chủ và sự ổn định xã hội, uy hiếp độc lập tự chủ các quốc gia, phá hoại truyền thống văn hóa và 

bản sắc dân tộc, phá hủy hoại môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, là nguyên 

nhân gây khủng hoảng tài chính và kinh tế. Thật khó có kết luận chính xác trong cuộc tranh cãi giữa 

các quan điểm khác nhau về toàn cầu hóa. Dựa trên những quan điểm lý luận về kinh tế, xã hội và 

kết quả của các công trình nghiên cứu thực tiễn, chúng tôi nêu một số tác động và hệ quả chủ yếu 

của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đối với an ninh của các quốc gia. 

Về an ninh, theo ý kiến của Bari Biuđơn thể hiện ở các lĩnh vực sau đây:  

An ninh kinh tế liên quan đến khả năng tiếp cận các nguồn lực, tài chính, thị trường cần thiết 

bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, phúc lợi nhân dân và sức mạnh của Nhà nước, 

có thể ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả với những biến động của môi trường trong nước và quốc 

tế, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - xã hội và tăng cường khả năng quốc phòng. An 

ninh kinh tế bao hàm cả an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh tài chính.  

An ninh xã hội gắn với sự duy trì và bảo vệ hợp lý và phù hợp với tiến trình phát triển các giá 

trị cơ bản của cộng đồng các dân tộc trong mỗi quốc gia, như ngôn ngữ, tôn giáo, truyền thống văn 

hóa, bản sắc dân tộc, phong tục tập quán.  

An ninh môi trường liên quan đến việc duy trì và bảo vệ hệ thống sinh thái, môi trường bảo 

đảm cho con người có thể sống yên ổn và hoạt động bình thường. An ninh quân sự, liên quan đến 

cảm nhận về sự tồn tại của các mối đe dọa, tấn công, xâm lược của các lực lượng quân sự làm tổn 

hại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.  

An ninh chính trị liên quan tới sự ổn định chính trị, sự tồn tại các thiết chế chính trị, hệ thống 

nhà nước và các ý thức hệ là nền tảng tư tường của quốc gia.  

An ninh con người liên quan đến sự bảo vệ các quyền của con người chống lại những vi phạm từ 

phía nhà nước hay xã hội. Khái niệm an ninh con người có hai khía cạnh chính: Sự an toàn trước đe dọa 

triền miên như đói nghèo, bệnh tật và áp bức; con người cần được bảo vệ trước những biến động bất 

thường và có hại đối với cuộc sống hàng ngày, bất luận họ ở trong gia đình, nơi công sở hay cộng đồng 

(http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/2113-an-ninh-con-nguoi.html, 18/12/2022). 
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 Những tác động đến vấn đề an ninh quốc gia và khu vực. 

An ninh quân sự, an ninh kinh điển trong thời đại công nghệ cao. Bắt đầu từ thập kỷ 70 thế kỷ 

XX, cuộc cách mạng công nghệ mới lấy công nghệ cao làm trung tâm, các nước trên thế giới đều 

lấy công nghệ cao là lực lượng sản xuất trên mặt kinh tế, là sức mạnh răn đe, là sức mạnh chiến đấu 

về mặt quân sự, là lực lượng ảnh hưởng về mặt chính trị và là lực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Ngày nay, 

các quốc gia phát triển trên thế giới, để tăng trưởng sức mạnh tổng hợp của mình, đã không còn hạn 

chế ở việc bành trướng quân sự, như đánh thành, cướp đất, tranh giành phạm vi thế lực hoặc cạnh 

tranh kinh tế theo ý nghĩa thông thường mà nó đã hòa trộn trong sự đọ sức của nhiều lĩnh vực lấy 

công nghệ cao và đồng thời cũng làm cho các lĩnh vực, kinh tế, quân sự đan xen nhau, tiến hành 

cạnh tranh mang tính chiến lược toàn cầu, lấy sức mạnh tổng hợp của quốc gia làm mục tiêu, tạo 

nên những thay đổi trong mọi lĩnh vực. Phát triển công nghệ cao sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực 

quân sự: công nghệ cao có đủ các đặc điểm quần thể hóa, tổ hợp hóa, trí năng hóa, sản nghiệp hóa... 

nó tràn ngập vào mọi phương diện xã hội. Trong đó, công nghệ thông tin là nòng cốt của nhóm 

công nghệ cao và xu thế toàn cầu hóa của cuộc cách mạng thông tin đang đưa loài người tiến đến xã 

hội thông tin hóa. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại cũng 

làm cho cục diện quân sự thế giới nổi lên một xu thế phát triển vừa đơn cực vừa đa cực, hình thành 

một an ninh quân sự kiểu mới "vừa hiệp đồng hợp tác, vừa cạnh tranh đối kháng, trong đó lấy hợp 

tác là chủ yếu"(Vương Dật Châu, 2004, tr143). Phát triển của công nghệ cao làm cho cảnh tượng 

sắp tới của hòa bình và chiến tranh lẫn lộn với nhau, dẫn đến tình hình tổng thể của an ninh khu vực 

và thế giới trong thế kỷ XXI sẽ càng phức tạp và biến hóa đa dạng. 

An ninh thị trường: quá trình toàn cầu hóa có xu hướng thống nhất các thị trường quốc gia 

thành thị trường khu vực và toàn cầu, làm cho sự phân công lao động quốc tế trở nên sâu rộng. Do 

vậy, làm cho các nước trở nên tùy thuộc lẫn nhau ở mức độ cao hơn. Với sự phát triển đa dạng của 

các công ty xuyên quốc gia, thế giới gắn kết chặt chẽ hơn. Thực tế không nước nào phát triển mà 

không gắn kết với thị trường, vốn và công nghệ của các nước khác. Sự phát triển về an ninh thị 

trường của các quốc gia này càng phụ thuộc vào nhau hơn. Khó có sự phát triển bền vững về an 

ninh cho một số hoặc một quốc gia nếu bị thất bại về kinh tế.  

An ninh kinh tế và ảnh hưởng của nó đối với an ninh khu vực: vấn đề an ninh kinh tế đang 

thay đổi cục diện chiến lược quốc tế, thay đổi hình thái đối kháng quốc tế như các thủ đoạn cấm vận 

kinh tế và thường dễ đi đến kết cục là thỏa hiệp. Vấn đề an ninh kinh tế đã thay đổi phương thức và 

mục tiêu hành động. Suy tính từ khía cạnh an ninh kinh tế, lực lượng an ninh các nước sau chiến 

tranh lạnh bao gồm quân đội, cơ quan tình báo, đã liên tiếp có sự điều chỉnh tương đối lớn về 

phương thức và mục tiêu hành động. Các quan chức của nhiều nước đã từng công khai tuyên bố cơ 

quan tình báo của mình phải phục vụ cho lợi ích kinh tế của mình, lợi ích cho xí nghiệp của mình 

cùng với sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa và tri thức hóa kinh tế, ngày càng có nhiều người 

nhận thức rõ hơn về mối đe dọa đối với các nước không phải là sự tiến công xâm lược về quân sự 

nữa mà chính là sự tụt hậu về phát triển, nghèo đói và kém khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế. Nước nào có nền kinh tế phát triển bền vững, làm chủ được khoa học công nghệ, có năng lực 

cạnh tranh quốc tế cao, hội nhập tết với nền kinh tế thế giới và khu vực, về cơ bản sẽ đạt mức độ an 

ninh cao. Như vậy, trong một thế giới toàn cầu hóa và tri thức hóa, hầu như tất cả các nước đều 

dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế và đặt vấn đề an ninh kinh tế là một trong những mục 

tiêu quan trọng nhất của chiến lược an ninh quốc gia. Hiện nay, chiến tranh tình báo kinh tế có thể 

chia làm hai loại: một là "chiến tranh tình báo vĩ mô", tức là nấm rõ hành động và chính sách lớn 

liên quan đến phát triển kỹ thuật và công nghệ toàn cầu và khu vực của quốc gia, hai là "chiến tranh 
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tình báo vi mô", nghĩa là tập trung thu thập tình báo kinh tế, khoa học công nghệ để phục vụ cho xí 

nghiệp nước mình. 

Marketing trong xu thế toán cầu hóa: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở 

thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Thế giới đang diễn ra 

quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực 

thương mại, văn hóa, dịch vụ, tài chính, Marketing và nhiều ngành nghề khác nhau. Marketing toàn 

cầu là hoạt động Marketing sản phẩm, dịch vụ và thông tin vượt qua biên giới chính trị của một 

quốc gia. Do đó, nó cũng bao gồm đầy đủ các thành phần như Marketing nội địa. Đó là việc lập kế 

hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông, phân phối, giá cả và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng 

cho các khách hàng. Xu hướng Marketing trong điều kiện hội nhập không chỉ mang ý nghĩa tiếp thị 

đơn thuần mà là xác định nhu cầu để làm thỏa mãn khách hàng thông qua việc lập kế hoạch chi tiết 

về sản phẩm, giá cả, phân phối truyền thông, thương hiệu…và việc sử dụng các công cụ phân tích 

hiện đại với ứng dụng công nghệ 4.0. 

Văn hóa truyền thông và bản sắc dân tộc: các nền kinh tế mạnh ảnh hưởng nhiều đến các 

nước khác. Nhiều giá trị vốn dĩ xuất phát từ một nước, thông thường là những nước lớn, có nền 

kinh tế mạnh, được thừa nhận và trở thành những giá trị gần như chung của các xã hội khác nhau. 

Nhiều giá trị riêng của dân tộc bị xói mòn và mất dần ảnh hưởngvấn đề gìn giữ văn hóa truyền 

thống và bản sắc dân tộc ngày càng trở thành mối quan tâm của các nước và có xu hướng được coi 

là một nội dung của khái niệm an ninh quốc gia. Bởi quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế làm tăng giao lưu quốc tế và tính đồng nhất trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Do vậy, 

cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập, cũng đồng thời diễn ra quá trình các nước bị mất dần 

phong tục tập quán, làm xói mòn dần bản sắc văn hóa dân tộc Những giá trị chung của con người 

với khuynh hướng đồng nhất ở góc độ nào đó hay có thể lai tạp nhiều giá trị của các nền văn hóa 

khác nhau đã và đang diễn ra ngày càng rõ. 

Vấn đề môi trường: sự phát triển toàn cầu hóa đã và đang tác động đến môi trường, nhất là 

các nước đang phát triển. Sự phát triển kinh tế và quá trình công nghiệp hóa ở các nước làm cho 

nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, rừng bị tàn phá, không khí và các nguồn nước bị ô 

nhiễm. Từ đó trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến lũ lụt lớn thường diễn ra ở nhiều nơi, hiện tượng thiếu 

nước sinh hoạt, sa mạc hóa đất đai... đe dọa an toàn cuộc sống con người và ảnh hướng xấu đến các 

hoạt động kinh tế-xã hội. Từ đó an ninh môi trường là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm hàng đầu. 

An ninh sinh thái: loại an ninh có tính tập thể, ảnh hường của nó sẽ không hạn chế trong một 

quốc gia và trong một khu vực mà nó còn lan rộng sang khu vực khác, thậm chí có tính toàn cầu. Vì 

thế, trước những thách thức về môi trường và tài nguyên chỉ có thể là hợp tác quốc tế. Nếu dùng đối 

kháng thì không những chẳng giải quyết được vấn đề, mà ngược lại sẽ còn làm cho tình hình thêm 

xấu đi. Vấn đề môi trường nảy sinh trong một quốc gia những ảnh hưởng đến toàn cầu, như vấn đề 

cháy rừng, sinh ra lượng lớn khí cacbonic làm cho trái đất nóng lên... Nếu môi trường thoái hóa 

nghiệm trọng do tăng trướng dân số, hoặc do tài nguyên cạn kiệt, dẫn đến sự di dân ở các quốc gia 

và khu vực, nhất định sẽ hình thành sự đe dọa đến tính ổn định quốc tế. 

Mối quan hệ chủ yếu của vấn đề môi trường với an ninh, các vấn đề nghèo khổ, không công 

bằng, thoái hóa môi trường và xung đột tác động lẫn nhau theo phương thức phức tạp và liên quan 

chặt chẽ với nhau. Môi trường suy thoái, sức chịu đựng của hệ thống sinh thái xuống cấp có thể dẫn 

đến sự thiếu hụt tài nguyên mang tính khu vực. Ngày nay có nhiều nước đặt vấn đề an ninh môi 

trường lên vị trí quan trọng trong chính sách và gắn an ninh môi trường với an ninh quốc gia. Bởi 

kẻ thù bây giờ hoàn toàn khác, nó nằm chính trong môi trường tự nhiên-xã hội, gắn chặt chẽ với đời 
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sống hoạt động kinh tế-xã hội của mỗi cộng đồng dân cư. Đối phó với những đe dọa môi trường 

hoàn toàn khác đối phó quân sự, chính trị. 

Những năm gần đây, vấn đề môi trường trở thành điểm nóng trong quan hệ quốc tế, làm cho 

quan hệ quốc tế nảy sinh những biến đổi sâu sắc. Kết quả là sự thiếu hụt hoặc là sự tiêu hao dồn nén 

hoặc là sự tranh giành tài nguyên sẽ nảy sinh ra những xung đột quân sự và hình thành những thách 

thức đối với an ninh quốc gia. Các loại xung đột do vấn đề môi trường gây nên: trong vấn đề quản 

lý tầng khí quyển, không gian vũ trụ, biển quốc tế, những tài nguyên, xung đột về ô nhiễm vượt qua 

biên giới quốc gia, chiến tranh sinh thái...   

Vấn đề an ninh con người: sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa làm cho việc giao lưu giữa 

các quốc gia cũng như giữa các công dân của các nước với nhau ngày càng trở nên thuận tiện và 

chặt chẽ thông qua phương tiện truyền thông, thư tín, điện thoại, fax, internet, du lịch, làm ăn...Điều 

này cùng với quá trình tự do hóa và phát triển kinh tế thị trường bén trong mỗi nước sẽ góp phần 

làm tăng nhận thức của mỗi cá nhân về thế giới và xã hội, đặc biệt về vấn đề dân chủ và quyền con 

người. Thực tế trên thế giới những năm qua cho thấy, vấn đề an ninh con người được quan tâm 

nhiều hơn, thậm chí còn cho rằng vấn đề an ninh con người là mục tiêu hàng đầu về vấn đề an ninh 

quốc gia. Suy cho cùng, quan điểm nhấn mạnh an ninh con người là nhấn mạnh dựa trên sự tôn 

trọng cá nhân, là thành tố quan trọng nhất của xã hội. 

Sự ổn định và trật tự xã hội và cuộc sống yên bình: sự phát triển của toàn cầu hóa và hội nhập 

tạo điều kiện cho sự phát triển và lan truyền của nhiều tệ nạn, như mại dâm, buôn bán và sử dụng 

ma túy, tội phạm quốc tế, khủng bố quốc tế, làm tăng mối đe dọa tới sự ổn định và trật tự xã hội và 

cuộc sống yên bình, an toàn của con người. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Toàn cầu hóa có tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội các 

nước cũng như quan hệ giữa các quốc gia. Toàn cầu hóa đứng trước những biến chuyển mới bao 

gồm cả cơ hội và thách thức. Toàn cầu hóa cũng đặt các nước trước rất nhiều thử thách đe dọa về 

kinh tế, chính trị, an ninh của quốc gia nếu bản thân họ không kiểm soát và xử lý tốt các vấn đề nảy 

sinh. Những cơ hội và thách thức rất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. 

Xu thế toàn cầu hóa cũng tạo ra những cơ hội quan trọng như thị trường, vốn, công nghệ, trí 

tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, kinh nghiệm, cạnh tranh nâng cao hiệu quả kinh tế... mà các nước có 

thể tận dụng để phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở để đảm bảo an ninh quốc gia. Toàn cầu hóa làm 

ra đời và củng cố mạng lưới dày đặc các thiết chế quốc tế, đặc biệt là các tổ chức quốc tế trong mọi 

lĩnh vực. Vai trò ngày càng tăng của các tổ chức quốc tế trong quan hệ quốc tế góp phần hạn chế và 

giúp giải quyết xung đột giữa các nước, duy trì và củng cố hòa bình, an ninh quốc tế. Thông qua các 

thiết chế và tổ chức quốc tế này các nước, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ, có khả năng bảo vệ tốt 

hơn lợi ích quốc gia cũng như an ninh của mình và có vị thế ít bất lợi hơn trong quan hệ với các 

nước lớn. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ, xu hướng hòa bình hợp tác phát triển và vai trò to 

lớn của các công ty xuyên quốc gia, quá trình toàn cầu hóa ngày nay đã đạt đến một đỉnh cao mới 

và trở thành xu thế bao trùm trong quan hệ quốc tế.  

Thách thức lớn nhất là vấn đề cạnh tranh quốc tế về kinh tế làm thế nào để nâng cao hiệu quả 

và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp trong nước trước các đối thủ cạnh tranh 

nước ngoài trong điều kiện toàn cầu hóa và mở cửa là một bài toán khó. Đặc biệt là các nước đang 

phát triển. Để thích ứng với xu thế toàn cầu hóa, các nước đều phải tiến hành các điều chỉnh và cải 

cách cần thiết từ cơ cấu kinh tế, đầu tư đến các chính sách kinh tế vĩ mô, hệ thống luật lệ và thực 
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hiện các chính sách và luật lệ để tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho 

việc thu hút đầu tư và các hoạt động kinh tế, đồng thời phù hợp với luật chung của thế giới. Đây là 

vấn đề khó khăn đòi hỏi các nước phải đối mặt.  

Về chính trị, tính độc lập của mỗi quốc gia sẽ bị thách thức bởi sự gia tăng tùy thuộc lẫn nhau 

giữa các quốc gia. quá trình toàn cầu hóa đặt ra những vấn đề phải xử lý, liên quan đến độc lập chủ 

quyền, đến hệ thống chính trị và các thiết chế xã hội. Thẩm quyền và khả năng hành xử theo ý chí 

của riêng mỗi quốc gia bị hạn chế .Sự ổn định của hệ thống chính trị và các thiết chế xã hội sẽ luôn 

luôn chịu áp lực của những đòi hỏi mới để phù hợp với quá trình tự do hóa thương mại và mở cửa. 

Sự lợi dụng, can thiệp của thế lực bên ngoài vào các nước luôn luôn là vấn đề có thể xảy ra. 

Tóm lại, Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu với tất cả các quốc gia và khu vực. Hội nhập kinh 

tế, hội nhập văn hóa và an ninh quốc gia là xu thế tất yếu khó tránh né mà mỗi quốc gia khu vực cần 

chủ động hội nhập nếu không muốn bị loại ra khỏi trào lưu phát triển chung và muốn tranh thủ tốt 

nhất những cơ hội do toàn cầu hóa mang lại. Từ những lo ngại ban đầu với việc mở cửa và hội nhập 

quốc tế cho đến chủ trương “thêm bạn bớt thù”, xác định ‘lợi ích cao nhất cao nhất của Đảng và 

nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung xây dựng và phát triển kinh tế” của 

Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa VII tháng 6 năm 1991 và đường lối “mở rộng quan hệ đối 

ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” của Đại hội X, Đảng ta đã rút ra được bài học 

sâu sắc về: “hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ”. Trong thời đại khoa 

học công nghệ và kinh tế-xã hội toàn cầu hóa, càng phải dựa vào sự xác lập quan niệm kiểu mới, 

phù hợp lợi ích quốc gia dân tộc, phù hợp thời kỳ mới và càng phải dựa vào ý thức cùng hội cùng 

thuyền giữa các nước trước những vấn đề chung mà nhân loại gặp phải để giải quyết vì hạnh phúc 

nhân loại trên thế giới. 
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TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ  

TÁC ĐỘNG ĐẾN  KẾT QUẢ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN  

CỦA CẤC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM  

Lê Thị Minh Nguyên
1
 

 Tóm tắt 

Nghiên cứu này đã hệ thống cơ sở lý luận về các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu 

nông sản của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2022. Nghiên cứu đã cho thấy có sự thay đổi về kim 

ngạch xuất khẩu nông sản bởi các yếu tố bao gồm: các nhóm yếu tố tác động tích cực và nhóm yếu 

tố tác động tiêu cực đến giá trị xuất khẩu nông sản. Nhóm thứ nhất làm gia tăng giá trị xuất khẩu 

nông sản bao gồm: Năng suất, diện tích sản xuất nông sản, thu nhập bình quân đầu người, khối 

lượng tiêu thụ bình quân/ người dân của nước nhập khẩu, chỉ số giá tiêu dùng, quy mô dân số của 

nước nhập khẩu, chất lượng thể chế và việc gia nhập WTO. Nhóm thứ hai làm sụt giảm giá trị xuất 

khẩu nông sản bao gồm các yếu tố: Tỷ số giá gạo thực tế của các nước nhập khẩu so với các nước 

xuất khẩu, tổng sản lượng gạo sản xuất tại các nước nhập khẩu, khoảng cách giữa 2 quốc gia và 

GDP của  nước nhập khẩu. Từ đây, nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng kim 

ngạch xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai. 

Từ khóa: yếu tố tác động, kim ngạch xuất khẩu, nông sản Việt Nam. 

1. GIỚI THIỆU 

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ tăng trưởng về kim ngạch 

xuất khẩu bình quân hàng năm đạt 12% trong giai đoạn từ năm 2016-2021. Kim ngạch xuất khẩu 

đóng vai trò rất quan trọng vào tổng thu nhập GDP của Việt Nam. Đặc biệt, nông sản là mặt hàng 

đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước (chiếm tỷ trọng 11%).  

Theo Cục Xúc tiến Thương mại (2022), nông sản Việt Nam đã xuất khẩu sang 200 quốc gia 

trên toàn thế giới. Các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam bao gồm: Châu Âu (EU), Mỹ, Trung 

Quốc. Theo định hướng 2023-2025, Việt Nam đang định hướng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, 

nhằm phát triển thị trường xuất khẩu nông sản với nhiều mặt hàng nông sản hơn.  

Có rất nhiều nghiên cứu đã tìm ra được các yếu tố tác động đến giá trị xuất khẩu nông sản tại 

Việt Nam. Việc hệ thống hóa các kết quả của những công trình nghiên trước sẽ giúp cho các nghiên 

cứu tiếp sau có cơ sở lý luận đầy đủ hơn để thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm cho từng loại 

nông sản. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp 

xuất khẩu nông sản. Không những vậy, kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở hoặc tài liệu tham khảo 

hữu ích cho các nhà xây dựng chính sách quốc gia trong một số lĩnh vực xuất khẩu.  

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1. Các khái niệm liên quan đến nghiên cứu 

Khái niệm về nông sản 

Theo Hiệp định Nông nghiệp (AOA) của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (1995), nông 

sản bao gồm các loại hàng hoá có nguồn gốc từ hoạt động nông nghiệp như:  

                                                           
1
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- Các sản phẩm nông nghiệp cơ bản như lúa gạo, lúa mì, bột mì, sữa, động vật sống, cà phê, 

hồ tiêu, hạt điều, chè, rau quả tươi,… 

- Các sản phẩm phái sinh như bánh mỳ, bơ, dầu ăn, thịt,… 

- Các sản phẩm được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp như bánh kẹo, sản phẩm từ sữa, xúc 

xích, nước ngọt, rượu, bia, thuốc lá, bông xơ, da,… 

Theo Tổ chức Nông lương thế giới FAO (2006), nông sản là nông sản phẩm/sản phẩm có 

nguồn gốc nông nghiệp là bất kỳ sản phẩm hay hàng hóa nào, dù là thô hay đã chế biến, được trao 

đổi trên thị trường cho mục đích tiêu dùng của con người (không kể nước, muối và các chất phụ 

gia) hay thức ăn cho động vật. 

Theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Việt Nam, nông sản là sản phẩm của các ngành nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp. Các sản phẩm chế biến thuỷ sản không được coi là 

nông sản.  

Như vậy, các định nghĩa về nông sản có sự khác nhau theo cách quan điểm của các tổ chức 

trên thế giới (FAO và WTO) và Việt Nam.  Từ các quan điểm về nông sản của các tổ chức quốc tế 

và Việt Nam, nông sản là sản phẩm của ngành nông nghiệp, không bao gồm các sản phẩm của 

hoạt động chăn nuôi và các ngành lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp. 

Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, nông 

sản được chia làm 7 loại chính bao gồm: Gạo, cà phê, điều, hồ tiêu, chè, rau quả, sắn và các sản 

phẩm từ sắn. 

Khái niệm về Kim  ngạch xuất khẩu:   

Theo Bùi Xuân Phong (2013), kim ngạch xuất khẩu là tổng giá trị xuất khẩu (lượng tiền thu 

được) của hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia hoặc doanh nghiệp, trong một khoảng thời gian 

nhất định thường là quý hoặc năm, được quy đổi ra một loại đơn vị tiền tệ nhất định (Việt Nam quy 

đổi ra USD).  

Hoạt động xuất khẩu nông sản ở Việt Nam 

Theo Bùi Xuân Phong (2013), hoạt động xuất khẩu nông sản là việc một quốc gia bán nông 

sản cho một quốc gia khác để thu lợi nhuận, trên cơ sở dùng tiền làm phương tiện thanh toán. Hoạt 

động xuất khẩu nông sản ở Việt Nam hiện nay có dấu hiệu khởi sắc và đạt được những thành tựu 

lớn. 

2.2. Các nghiên cứu trước về các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu nông sản Việt 

Nam 

Nghiên cứu của Đỗ Thị Hòa Nhã (2019) về các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt 

Nam sang thị trường Châu Âu (EU). Nghiên cứu được thực hiện đối với thị trường EU vì thị trường 

này là thị trường nhập khẩu mặt hàng nông sản  lớn nhất của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu 

thứ cấp, với số liệu thu thập qua cục thống kê. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 26 nước thành viên 

EU trong 12 năm (từ năm 2005-2016). Mô hình trọng lực được sử dụng trong nghiên cứu để kiểm 

định các giả thuyết đặt ra. Theo mô hình này, yếu tố Quy mô dòng thương mại quốc tế bị tác động 

bởi quy mô kinh tế và khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia. Với quy mô dòng thương mại quốc tế 

được đo lường bằng kim ngạch xuất khẩu. Quy mô kinh tế giữa 2 quốc gia được đo lường bằng giá 

trị GPD. Khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia được đại diện cho chi phí vận chuyển hàng hóa giữa 2 

quốc gia. Kết quả cho thấy rằng, có các yếu tố tác động thuận chiều đến kim ngạch xuất khẩu nông 

sản như: thu nhập bình quân đầu người, dân số, chất lượng thể chế và việc gia nhập WTO. Bên cạnh 

đó, nghiên cứu còn cho thấy khoảng cách địa lý và khoảng cách công nghệ có tác động nghịch 
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chiều với kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam. Khoảng cách giữa 2 quốc gia càng lớn thì chi 

phí vận chuyển càng cao, nên sẽ làm giảm giá trị xuất khẩu nông sản.  

Nghiên cứu của Lâm Thanh Hà (2021) về hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh 

nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Bằng phương pháp định tính và định lượng, mô hình 

nghiên cứu đưa ra bao gồm các yếu tố bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp tác động 

tới kết quả xuất khẩu nông sản. Kết quả chỉ ra 7 nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu nông sản 

bao gồm: Đặc điểm của doanh nghiệp; Đặc điểm quản lý; Đặc điểm ngành; Chiến lược Marketing 

xuất khẩu; Mối quan hệ kinh doanh (giữa doanh nghiệp xuất khẩu với nhà nhập khẩu, giữa doanh 

nghiệp xuất khẩu với nhà cung cấp, giữa doanh nghiệp xuất khẩu với nhà quản lý); Đặc điểm thị 

trường nhập khẩu (Quy mô thị trường, vấn đề mở cửa thị trường, thị hiếu thị trường, chính sách 

thuế quan và phi thuế quan, chính sách mậu dịch giữa các quốc gia), và Thị trường trong nước (Môi 

trường pháp lý, chính sách thương mại, chính sách xúc tiến). Trong đó, 3 nhân tố có tác động nhiều 

nhất là: Đặc điểm thị trường nhập khẩu; Chiến lược Marketing xuất khẩu và Quan hệ kinh doanh.  

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, các yếu tố vi mô cũng có tác động tới kim ngạch xuất khẩu của các 

doanh nghiệp. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Ít và Nguyễn Ngọc Thu Thảo (2022) đã sử dụng phương 

pháp định tính và định lượng để kiểm định giả thuyết đặt ra các yếu tố như: Năng lực cạnh tranh; Mối 

quan hệ và Khả năng của doanh nghiệp có tác động đến kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp (Kim 

ngạch xuất khẩu). Nghiên cứu đã thu thập số liệu khảo sát từ 137 doanh nghiệp xuất khẩu bao gồm: 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, công 

ty hợp danh và hộ gia đình cá thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố Năng lực của doanh nghiệp có 

tác động nhiều nhất đến kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp (với Beta=0,583).  

Phan Thanh Tùng (2022) đã nghiên cứu về các nhân tố tác động đến giá trị xuất khẩu mặt 

hàng gạo của Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thứ cấp, thu thập từ Tổng cục Thống kê 

trong 15 năm (2007-2021). Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định 

ý nghĩa thống  kê của các yếu tố. Kết quả chỉ ra rằng, có 4 yếu tố: Năng suất lúa; Diện tích gieo 

trồng và Thu nhập bình quân đầu người có tác động tích cực đến giá trị xuất khẩu gạo tại Việt Nam. 

Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến xuất khẩu gạo của Việt Nam, Ngô Thị Mến (2022), đã 

sử dụng phương pháp định lượng và mô hình lực hấp dẫn để kiểm định và ước lượng sự tác động 

của các yếu tố này. Kết quả cho thấy, có 2 nhóm yếu tố tác động đến giá trị xuát khẩu gạo của Việt 

Nam. Đó là: Nhóm yếu tố góp phần làm gia tăng giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam bao gồm: Khối 

lượng gạo tiêu thụ bình quân/ người dân của nước nhập khẩu; Chỉ số giá tiêu dùng và quy mô dân 

số của nước nhập khẩu. Nhóm các yếu tố cản trở việc xuất khẩu gạo Việt Nam bao gồm: tỷ số giá 

gạo thực tế của các nước nhập khẩu so với các nước xuất khẩu, tổng sản lượng gạo sản xuất tại các 

nước nhập khẩu, khoảng cách giữa 2 quốc gia và GDP của nước nhập khẩu.  

Bên cạnh các nghiên cứu về mặt hàng nông sản là gạo, nghiên cứu của Ngô Thị Mỹ (2021) về 

mặt hàng chè. Nghiên cứu sử dụng mô hình thị phần không đổi (CMS) để đo lường mức độ tác 

động của các yếu tố này đến giá trị xuất khẩu chè tại các thị trường Châu Á và Châu Âu trong các 

thời kỳ khác nhau. Nghiên cứu chia thành 3 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1 từ 2003-2006 (Việt 

Nam chưa gia nhập WTO), giai đoạn 2 từ 2007-2010 (Việt Nam đã gia nhập WTO) và giai đoạn 3, 

từ 2011-2014 (tác động trái chiều giữa 2 thị trường Châu Á và Châu Âu),  giai đoạn 4, từ 2015 – 

2018 (Giai đoạn có nhiều diễn biến về chính trị phức tạp giữa một số thị trường nhập khẩu lớn: Mỹ, 

Trung Quốc). Nghiên cứu đã xem xét qua 4 giai đoạn trên. Kết quả cho thấy, sự tác động của 3 yếu 

tố cầu, cấu trúc và cạnh tranh có sự khác biệt giữa các thị trường Châu Á và Châu Âu trong các giai 

đoạn này. Cụ thể, yếu tố cầu có tác động thuận chiều với giá trị xuất khẩu chè trong 4 giai đoạn. 
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Tuy nhiên, giai đoạn 2 và 3 yếu tố cầu lại có sự tác động trái chiều đối với thị trường Châu Âu. Tác 

động của yếu tố cấu trúc có sự khác biệt qua từng giai đoạn khác nhau. Yếu tố cạnh tranh trong giai 

đoạn 2 và 4 có tác động trái chiều và đống nhất giữa 2 thị trường nhập khẩu Châu Âu và Châu Á 

đến giá trị xuất khẩu chè. Tuy nhiên, giai đoạn 3 lại có sự thay đổi không đồng nhất về sự tác động 

này giữa 2 thị trường Châu Âu và Châu Á. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp tổng hợp và suy luận từ kết quả các nghiên cứu trước. 

- Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các kho dữ liệu của quốc gia (Tổng cục Thống kê, Bộ Công 

Thương, Tổng cục Hải quan) 

- Tổng hợp các báo cáo phân tích tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2016-

2022  

- Sử dụng công cụ Biểu đồ thống kê để mô tả sự biến động của kim ngạch xuất khẩu khi đánh 

giá thực trạng. 

4.  THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2022 

4.1. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản giai đoạn 2016-2022 

Việt Nam có lợi thế về sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Tăng trưởng nông nghiệp Việt 

Nam kể từ khi đổi mới khá cao và ổn định. Ngành Nông nghiệp Việt Nam không chỉ đảm bảo đáp 

ứng lượng thực và thực phẩm cho thị trường trong nước mà còn tham gia ngày càng mạnh mẽ vào 

các thị trường nước ngoài. Tính đến nay, đã có tới gần 200 quốc gia nhập khẩu nông sản của Việt 

Nam, góp phần gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn quốc gia.  

Biểu đồ 1 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam trong những năm từ 2016 đến 

2018 tăng cao. Tốc độ phát triển trung bình giai đoạn này đạt mức 110%. Riêng năm 2019 và 2020 

vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu nông sản giảm so với giai đoạn 2016-2018 

(Mức giảm trung bình xấp xỉ 6%). Tuy vậy, sau giai đoạn Covid-19, khi các quốc gia  mở cửa thông 

thương trở lại, tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam có chuyển biến theo chiều hướng tích 

cực. Giai đoạn 2021-2022, tốc độ phát triển kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng trung bình xấp xỉ 

7% trong năm 2021 và 2022.  

 

Biểu đồ 1. Kim ngạch xuất khẩu nông sản giai đoạn 2016-2022 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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Trong những tháng đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh chóng khi các hạn 

chế liên quan đến đại dịch Covid-19 bị gỡ bỏ, việc giao thương giữa các quốc gia đã được nối lại. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã tận dụng tốt các Hiệp định Thương mại tự do, các chính 

sách hỗ trợ như lãi suất thấp, gia hạn thời gian nộp thuế, tăng trưởng tín dụng,… và những chương 

trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Do vậy, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước 

tính tăng trên 7% so với năm 2021.  

4.2. Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng nông sản giai đoạn 2016-2022  

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam bao gồm: Rau quả, cà phê, hạt điều, 

gạo, sắn. Biểu đồ 2, cho thấy cơ cấu các mặt hàng nông sản xuất khẩu không động không nhiều qua 

các năm. Mặt hàng rau quả, cà phê, gạo, hạt điều và cao su vẫn là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 

lực của Việt Nam. Cụ thể, Tỷ trọng kim  ngạch xuất khẩu hạt điều 19%; Tỷ trọng kim ngạch xuất 

khẩu cao su xấp xỉ 18%; Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu rau quả trên 18%; Tỷ trọng kim ngạch xuất 

khẩu gạo là 17%-18%. 

  

Biểu đồ 2. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản năm 2021 và 2022 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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hoạt động xuất khẩu nông sản của các nhà quản lý càng cao, hoạt động xuất khẩu thông suốt sẽ làm 

gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản.  

Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam cần đưa các ứng dụng công nghệ vào 

việc cải tiến quy trình sản xuất các mặt hàng nông sản để có có chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng thị 

trường nhập khẩu.  

Leonidou và cộng sự (2004), Sousa và cộng sự (2008), Chen và cộng sự (2016), còn cho rằng, 

các chiến lược Marketing xuất khẩu có tác động đáng kể đến doanh số và lợi nhuận xuất khẩu của 

các doanh nghiệp.  

Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu cần điều chỉnh chiến lược tiếp thị của họ bằng cách điều 

chỉnh nhân sự, quy trình, chương trình. Doanh nghiệp cần phát triển nhân sự trong hoạt động tiếp 
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thị. Hơn nữa, các nhà làm chiến lược Marketing cần tìm hiểu về văn hóa, lối sống và hành vi của 

người tiêu dùng tại thị trường nhập khẩu để xậy dựng các chiến lược Marketing phù hợp.  

Yếu tố Mối quan hệ kinh doanh: 

Theo Lâm Thanh Hà (2021), có sự tác động cùng chiều giữa mối quan hệ với giá trị xuất khẩu 

nông sản. Mối quan hệ này bao gồm mối quan hệ với các nhà cung ứng nguyên liệu sản xuất mặt 

hàng nông sản. Theo Lương Thanh Hải (2022), nếu doanh nghiệp tạo dựng được mối quan hệ tốt 

với các nhà cung cấp nguyên liệu nông sản, thì hoạt động sản xuất nông sản sẽ tiến triển tốt, không 

bị gián đoạn bởi thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất.  

Bên cạnh đó, Sousa và cộng sự (2008), Leonidou và cộng sự (2010), Chen và cộng sự (2016) 

cũng cho rằng, khi các nhà xuất khẩu hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp trong nước, được sự hỗ 

trợ của các Hiệp hội và Chính phủ thì hiệu quả hoạt đông xuất khẩu sẽ gia tăng. Các chỉ báo của 

mối quan hệ kinh doanh được nhắc đến chính là các mối quan hệ giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông 

sản với các nhà sản xuất, với nhà nhập khẩu, với cơ quan quản lý. Theo đó, kết quả của hoạt động 

xuất khẩu bị ảnh hưởng từ các mối quan hệ kinh doanh của doanh nghiệp.  

Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nên tạo dựng mối quan hệ mật thiết với các nhà 

sản xuất, nhà nhập khẩu và cơ quan quản lý thì sẽ tạo lợi thế (sự thuận lợi, giải quyết công việc dễ 

dàng) cho doanh nghiệp trong việc tiến hành các hoạt động xuất khẩu. 

Lâm Thanh Hà (2021) cũng cho rằng, mối quan hệ giữa nước xuất khẩu và nhập khẩu cũng có 

tác động tích cực đến kết quả xuất khẩu. Hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ được gỡ bỏ nếu 

các nước xuất khẩu và nhập khẩu đều là thành viên của các FTA. Người tiêu dùng sẽ được mua 

hàng hóa với giá rẻ, chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ rang... Từ đó, thúc đẩy khả năng xuất 

khẩu nông sản của các quốc gia. (Lương Thanh Hải, 2022).  

Chính vì  thế, các doanh nghiệp xuất khẩu cần nghiên cứu các chính sách thuế quan và phi 

thuế quan để có thể tận dụng những lợi ích từ các chính sách này giữa các quốc gia, nhằm thúc đẩy 

hoạt động xuất khẩu nông sản cho doanh nghiệp 

Yếu tố đặc điểm thị trường nông sản thế giới: 

Đặc điểm này bao gồm: Sự hấp dẫn của thị trường nông sản của các quốc gia, các rào cản 

nhập khẩu nông sản, sự biến động của thị trường nông sản thế giới, quy định pháp lý về nông sản 

của các quốc gia nhập khẩu nông sản.  

Để tránh được những chính sách gây bất lợi cho hoạt động xuát khẩu nông sản như việc truy 

xuất nguồn gốc xuất xứ của nông sản xuất khẩu hoặc các hình thức phòng vệ thương mại của các 

quốc gia nhập khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam cần tìm hiểu và liên tục cập nhập thông 

tin về thị trường cùng với các tiêu chuẩn kỹ thuật của các quốc gia nhập khẩu nông sản. 

Yếu tố đặc điểm thị trường trong nước: bao gồm Môi trường pháp lý, chính sách thương 

mại, chính sách xúc tiến xuất khẩu nông sản có tác động đến giá trị xuất khẩu nông sản. Theo 

Lương Thanh Hải (2022), Chính sách hỗ trợ của Chính phủ có tác động mạnh đến hoạt động xuất 

khẩu nông sản. Các chính sách này có tác dụng khuyến khích hoặc hạn chế hoạt động xuất khẩu. 

Các chính sách về phát triển nông thôn, chính sách về vùng nguyên liệu, chính sách về tỷ giá hối 

đoái, chính sách thu hút đầu tư, chính sách tín dụng dành cho sản xuất nông sản xuất khẩu cố tác 

động đến kim ngạch xuất khẩu. Reis và Forte (2016), Guner và cộng sự (2010) cũng cho rằng, kết 

quả xuất khẩu nông sản sẽ gia tăng nếu các ngành nông sản nhận được sự ưu đãi hay sự quan tâm 

của các cấp chính quyền thông qua các chính sách xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp có các chiến lược marketing xuất khẩu hoàn hảo sẽ tác động rất lớn đến giá trị xuất khẩu 
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nông sản. (Theo Ngô Thị Mỹ, 2021; Lâm Thanh Hà, 2021; Nguyễn Văn Ít và Nguyễn Ngọc Thu 

Thảo, 2022).  

Sousa và cộng sự (2008), Chen và cộng sự (2016) chỉ ra rằng, khi môi trường thể chế ở Việt 

Nam ổn định và đất nước có khung pháp lý tốt, hiệu quả của hoạt động xuất khẩu sẽ tăng lên. Vì 

vậy, chính phủ Việt Nam nên đơn giản hóa các thủ tục hành chính xuất khẩu và tạo môi trường kinh 

doanh ổn định. 

Để đảm bảo cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nắm rõ thông tin về thị trưởng và các 

quy định về mặt hàng nông sản xuất khẩu, các Hiệp hội sản xuất, chế biến và Xuất khẩu nông sản 

nên nghiên cứu và cập nhật những thay đổi chính sách thương mại quốc tế, các yêu cầu kỹ thuật và 

hàng rào phi thuế quan cho các doanh nghiệp trong nước. Mặt khác, các cơ quan nhà nước cũng nên 

xây dựng những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đồng nhất, 

theo các tiêu chuẩn toàn cầu; Gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại và đẩy nhanh đàm phát, 

ký kết, thực thi các Hiệp định thương mại tự do và hợp tác quốc tế, để mở rộng thị trường xuất khẩu 

nông sản.  

Yếu  tố đặc điểm thị trường nhập khẩu:  

Các quy định pháp lý về nhập khẩu, cạnh tranh thị trường, thu nhập của người tiêu dùng của 

quốc gia sở tại, khoảng cách địa lý và khoảng cách công nghệ giữa 2 quốc gia,   

Thu nhập bình quân đầu người có tác động tiêu cực đến giá trị xuất khẩu (Phan Thanh Tùng, 

2022). Nông sản thuộc vào loại hàng hóa thông thường, khi thu nhập của người tiêu tăng thì cầu 

tăng với những mức tăng khá đa dạng tùy vào từng loại nông sản. Ngược lại đối với hàng hóa thứ 

cấp, khi thu nhập tăng thì cầu sẽ giảm. (Phan Thanh Tùng, 2022; Lương Thanh Hải, 2022).  

Theo Sousa và cộng sự (2008), Chen và công sự (2016), các nhà quản lý đã nhận định thị 

trường trong nước bão hòa và có tính cạnh tranh cao, nên họ có xu hướng hướng 

ngoại và có thể thực hiện công việc tốt hơn ở các thị trường xuất khẩu.  

Thêm vào đó, chi phí vận chuyển và bảo quản nông sản xuất khẩu thường cao hơn các mặt 

hàng khác. Nếu khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia càng lớn thì chi phí vận chuyển càng cao. Điều 

này đã tác động tiêu cực tới giá trị xuất khẩu nông sản.  Tương tự như khoảng cách địa lý, chi phí 

giao dịch càng gia tăng nếu khoảng cách công nghệ càng lớn. Do vậy, khả năng xuất khẩu sẽ giảm 

và ngược lại. Đây chính là tác động ngược chiều của khoảng cách công nghệ tới hoạt động xuất 

khẩu nông sản. (Phan Thanh Tùng, 2022; Lương Thanh Hải, 2022). 

Các hàng rào thuế quan và phi thuế quan (hàng rào kỹ thuật, hạn ngạch nhập khẩu, phòng vệ 

thương mại, …) của nước nhập khẩu gây một số khó khăn đáng kể cho hoạt động xuất khẩu, góp 

phần làm giảm giá trị xuất khẩu. 
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TRÁCH NHIỆM SỐ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

Lê Trần Nguyên Nhung
1
 

Tóm tắt 

Cuộc cách mạng số đang tạo ra những thay đổi chóng mặt trong cuộc sống của con người và 

tương lai của thế giới. Công nghệ kỹ thuật mới phát minh sẽ tạo cơ hội to lớn cho doanh nghiệp 

phát triển vượt bậc. Vì thế, một khái niệm dần được quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây đó 

chính là trách nhiệm số của doanh nghiệp (CDR), một dạng trách nhiệm liên quan đến những thách 

thức, rủi ro và ảnh hưởng từ công cuộc chuyển đổi số. Bài nghiên cứu này tập trung tìm hiểu về 

nhận thức đối với CDR và việc triển khai CDR của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đất 

nước đang tiến vào giai đoạn bình thường mới hậu Covid-19. Dù còn gặp nhiều khó khăn cũng như 

năng lực còn hạn chế, nhưng doanh nghiệp Việt Nam đang dần chuyển mình để thích nghi với hoàn 

cảnh mới và đã có những bước tiến đầu tiên trong việc thực hiện CDR gắn liền với mục tiêu phát 

triển bền vững. 

Từ khóa: Trách nhiệm số của doanh nghiệp, Việt Nam, bình thường mới 

1. GIỚI THIỆU 

Trong các thập niên của thế kỉ 21, thế giới đã và đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của 

truyền thông xã hội, khoa học công nghệ và thiết bị kỹ thuật số. Chính điều này đã làm gia tăng sức 

ảnh hưởng của khách hàng lên sự thành công của bất kì thương hiệu công ty nào. Theo Werner 

Geyser (2021), 92% khách hàng cho biết hoàn toàn tin tưởng vào những phản hồi tích cực từ những 

người ủng hộ thương hiệu và 75% người tiêu dùng dựa vào niềm tin đó để ra quyết định mua hàng. 

Đối với thị trường mới nổi như Việt Nam, người tiêu dùng có xu hướng tiếp cận nguồn thông tin từ 

mạng xã hội nhiều hơn khi xem xét và quyết định mua. Một trong những minh chứng cho việc này 

chính là tính đến tháng 1/2022, Việt Nam có hơn 80 triệu người dùng Facebook, chiếm khoảng 

80,2% tổng dân số quốc gia (NapoleonCat, 2022). Mặt khác, tính đến tháng 4/2022, Việt Nam có 

khoảng 73,2% dân số sử dụng Internet, cao hơn so với tỷ lệ trung bình trên thế giới (62,5%) (FPT 

Digital, 2022). 

Cùng với xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang có những 

bước chuyển mình vượt bậc trong kỷ nguyên chuyển đổi kỹ thuật số. Điều này càng trở nên cấp 

thiết hơn khi đại dịch Covid-19 bùng phát và hoành hành trên toàn thế giới. Từ giữa năm 2020, khi 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, hầu hết các doanh nghiệp và 

nhà quản lý đều đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của chương trình đến thị trường, và đã có những 

hành động kịp thời để thích nghi với tình hình mới (Phan Y Lan, 2021). Để có thể nắm bắt cơ hội 

quan trọng này, các tổ chức cần phải phát triển chiến lược chuyển đổi số hiệu quả, đầu tư cơ sở hạ 

tầng công nghệ, đề xuất các phát kiến kỹ thuật số và thực thi trách nhiệm số trong giai đoạn bình 

thường mới. 

Công cuộc số hóa đang làm thay đổi một cách sâu sắc cuộc sống của con người bằng việc tạo 

ra cơ hội phát triển cho những mô hình kinh doanh mới (Claudia Loebbecke & Arnold Picot, 

2015). Công nghệ tiên tiến có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tác động tích cực đến 

                                                           
1
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môi trường. Tuy nhiên, sự đổi mới kĩ thuật cũng dẫn đến nhiều hệ lụy như bất bình đẳng giữa các 

nhóm xã hội, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng do ảnh hưởng của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, mức độ rò 

rỉ thông tin và tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng (Gregory Vial, 2019). Vì những cơ hội phát 

triển cùng với vấn đề xã hội mới phát sinh do chuyển đổi số mang lại, các tổ chức nói chung và các 

doanh nghiệp Việt Nam nói riêng cần phải chú tâm hơn đến trọng trách mới đối với xã hội, đó là 

trách nhiệm số của doanh nghiệp (Christian Thorun, 2018). 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1. Trách nhiệm số của doanh nghiệp (Corporate digital responsibility – CDR) 

Hiện tại, việc thực thi CDR chưa nhận được nhiều sự quan tâm và có khá ít khái niệm về 

CDR được đưa ra bởi các học giả. Trong bài nghiên cứu của Lara Lobschat và cộng sự (2019), 

CDR được xem là một cấu phần tách ra từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate social 

responsibility – CSR). CDR bao gồm các bên liên quan như tổ chức, cá nhân, chính phủ/luật pháp 

và công nghệ, và có 4 giai đoạn phát triển gồm kiến tạo và lưu trữ dữ liệu, hoạt động và ra quyết 

định, điều tra và đánh giá ảnh hưởng, cải tiến dữ liệu và công nghệ số. Lara Lobschat và cộng sự 

(2019) định nghĩa rằng CDR là bộ quy chuẩn và giá trị chung nhằm định hướng hoạt động của 

doanh nghiệp trong việc kiến tạo và sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Nhận định này khá tương đồng 

và có phần chi tiết hơn, rõ ràng hơn so với các nghiên cứu trước đó của Rob Price (2018) và 

Christopher Joynson (2018). Ngoài ra, Rob Price (2018) và Christopher Joynson (2018) còn 

nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền con người, dịch vụ và sản phẩm tạo ra phải nhằm mục đích cải 

thiện sức khỏe và môi trường sống của người dân trong sự phát triển vũ bão của khoa học công 

nghệ. Trong ngành dịch vụ, CDR bao gồm trách nhiệm đạo đức trong việc hình thành và quản lý 

công nghệ dịch vụ cũng như dữ liệu khách hàng trong tất cả các chức năng của tổ chức cung cấp 

dịch vụ, nhằm đảm bảo toàn bộ khách hàng được đối xử một cách công bằng và sự riêng tư của 

khách hàng được bảo mật (Jochen Wirtz và cộng sự, 2021). 

Bên cạnh đó, Christina Herden và cộng sự (2021) cho rằng CDR là hình thức mở rộng của 

trách nhiệm doanh nghiệp trong việc cân bằng giữa đạo đức và những cơ hội lẫn thách thức do cách 

mạng số hóa mang lại. CDR có 4 cấp độ tương ứng với kinh tế, pháp lý, đạo đức và thiện nguyện. 

Đầu tiên, ở cấp độ kinh tế, các công ty cần đề ra mô hình kinh doanh sáng tạo để đảm bảo lợi thế 

cạnh tranh trước áp lực trong thế giới số. Thứ hai, ở cấp độ pháp lý, doanh nghiệp bắt buộc tuân thủ 

các quy định và pháp luật hiện hành liên quan tới công nghệ số và bảo mật thông tin. Đối với cấp độ 

thứ 3, trách nhiệm đạo đức, công ty có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi và đáp ứng kỳ vọng của các bên 

liên quan bằng cách sử dụng công nghệ số. Cuối cùng, ở cấp độ thiện nguyện, các doanh nghiệp có 

thể tổ chức hoặc tham gia hoạt động thiện nguyện phục vụ lợi ích của cộng đồng, như chia sẻ thông 

tin, đóng góp quỹ đổi mới xã hội số và áp dụng công nghệ mới cho mục tiêu phát triển bền vững.  

Dựa trên nghiên cứu của Lara Lobschat và cộng sự (2019), Christina Herden và cộng sự 

(2021), Joanna Merwe và Ziad Al Achkar (2022) phát biểu rằng CDR là bộ quy tắc, chính sách 

và cấu trúc quản trị của doanh nghiệp liên quan tới quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. CDR phải là 

trung tâm của việc thực hành số, cơ chế thực thi, phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin trong hệ 

sinh thái kỹ thuật số. Vấn đề triển khai CDR cần được liên kết chặt chẽ với mức độ ảnh hưởng của 

công cuộc số hóa tới xã hội, môi trường, chính quyền và cá nhân con người. Chính vì thế, ngày 

càng có nhiều nghiên cứu liên quan đến sự tác động của dữ liệu và số hóa lên xã hội hiện đại, cách 

thức doanh nghiệp điều chỉnh hành vi và định hướng trong sự tương tác kỹ thuật số (Jathan 

Sadowski, 2019). 
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2.2. Nghiên cứu về trách nhiệm số của doanh nghiệp (CDR) 

Sự tiến bộ công nghệ cho phép các chính phủ, xã hội và tổ chức tiềm năng phát triển vô hạn 

dựa trên lợi ích của sự tự động hóa, phân tích dữ liệu, trí thông minh nhân tạo,… Trách nhiệm của 

doanh nghiệp là phải tận dụng hệ thống một cách khôn ngoan và lường trước được những hậu quả 

không mong muốn đối với các bên liên quan, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu cung cấp chỉ dẫn 

cho doanh nghiệp khi đối mặt với tình huống khó khăn này (Lara Lobschat và cộng sự, 2019). 

Nghiên cứu về CDR của Lara Lobschat và cộng sự (2019) chỉ ra rằng CDR cần được xem xét rõ 

ràng và riêng biệt với CSR bởi vì sự đặc thù, tính linh hoạt, độ bao phủ và phát triển nhảy vọt của 

công nghệ số. Trong các bên liên quan chịu trách nhiệm về sự thành công khi thực hiện CDR, Lara 

Lobschat và cộng sự (2019) kiến nghị các doanh nghiệp đóng vai trò chính yếu, kết nối với các 

nhân tố khác như nhà cung cấp và đối tác trong việc phát triển phần mềm và tạo ra sản phẩm dịch 

vụ tốt hơn. Đối với nội bộ doanh nghiệp, nhà quản lý là yếu tố quan trọng trong việc định hướng 

mục tiêu phát triển của tổ chức, đại diện cho nhân tố cơ bản đầu tiên ở cấp độ cá nhân, dẫn dắt toàn 

thể nhân viên trong công ty. Trên cơ sở đó, các cấp điều hành doanh nghiệp cần nhận biết và trân 

trọng những tiềm năng phát triển mà CDR mang lại, và một trong những điều tạo nên chiến lược 

CDR thành công chính là văn hóa doanh nghiệp và hành vi tổ chức. Việc thực thi văn hóa CDR có 

thể sẽ khiến doanh nghiệp tốn chi phí trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn công ty sẽ nhận được 

những lợi ích tài chính to lớn, nâng cao được sự hài lòng của khách hàng, củng cố danh tiếng và lợi 

thế cạnh tranh. 

Lara Lobschat và cộng sự (2019) đã tạo nên tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu CDR vì ý 

niệm về CDR mới thật sự được chú ý đến trong thời gian gần đây, và nó rõ ràng nhấn mạnh vào loại 

trách nhiệm mà doanh nghiệp phải thực hiện trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (Malgorzata 

Suchacka, 2020). Mục đích chính của CDR là nhằm tạo ra khung bảo mật dữ liệu toàn diện, thiết 

lập các chương trình đào tạo nhân viên để có thể đối phó với những tình huống khó khăn liên quan 

đến dữ liệu số và thắc mắc của khách hàng. Malgorzata Suchacka (2020) cũng cho rằng việc thay 

đổi văn hóa tổ chức là cần thiết để tạo điều kiện cho nhân viên được tiếp thu và nâng cao năng lực 

kỹ thuật số một cách hiệu quả, và chính điều đó sẽ giúp cải thiện hình ảnh doanh nghiệp tốt hơn. 

Theo nghiên cứu của Christina Herden và cộng sự (2021), nhóm tác giả đã tổng hợp ý kiến của hơn 

500 đáp viên tại Hoa Kỳ về cảm nhận và nỗi lo lắng đối với chủ đề công nghệ số. Tác giả cũng 

phân loại các chủ đề về CDR theo 3 khung nghiên cứu chính gồm môi trường, xã hội và quản trị, từ 

đó đề xuất kiến nghị giúp các doanh nghiệp phát triển và thực thi thành công chiến lược CDR. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy hầu hết người được phỏng vấn đều đồng ý rằng lợi thế tiềm năng mà công 

cuộc số hóa đem lại chính là chất lượng dịch vụ tốt hơn, giảm khối lượng công việc mang tính lặp 

lại và thông tin minh bạch hơn. Liên quan tới rủi ro tiềm ẩn, phần lớn đáp viên e ngại về vấn đề tội 

phạm số, bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu. Đặc biệt, khoảng 45,5% nhân viên đánh giá 

rằng công ty của họ chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi kỹ thuật số. Điều này chứng tỏ doanh 

nghiệp phải đối mặt với khá nhiều thách thức khi thực hiện chiến lược CDR, và các vấn đề cần đặc 

biệt quan tâm chính là môi trường (năng lượng và chất thải kỹ thuật số,…), xã hội (sự gắn kết và 

ảnh hưởng kỹ thuật số, sự trao quyền và giám sát, trí tuệ nhân tạo,…) và quản trị (thu thập và lưu 

trữ dữ liệu, quyền sở hữu và tính bảo mật, độ tin cậy của hệ thống, quyền truy cập và sử dụng dữ 

liệu,…). 

Thêm vào đó, Joanna Merwe và Ziad Al Achkar (2022) bày tỏ quan điểm nên xem CDR là 

một cơ chế riêng biệt nhưng có liên quan với CSR trên nhiều lĩnh vực. CDR và CSR đều là tiến 

trình tự nguyện và tự giác vận hành nhằm thực thi trách nhiệm trong kinh doanh của tổ chức. Mục 
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tiêu của cả CDR và CSR là mang lại giá trị kinh tế và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời 

chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng và xã hội. Tuy nhiên, CDR nên được tách biệt với CSR bởi quy 

mô và sức ảnh hưởng của chuyển đổi số ngày càng gia tăng. CDR sẽ có thể quản lý tốt hơn các vấn 

đề như sự hủy hoạt môi trường từ rác thải số, sự lo lắng về khối lượng dữ liệu số khổng lồ và giám 

sát doanh nghiệp,... Đây là một trong những giải pháp khá hiệu quả và phù hợp với sự chuyển đổi 

số khi mà các chính phủ, cộng đồng và doanh nghiệp đều đang cố gắng nắm bắt toàn bộ quy mô và 

tác động của công cuộc số hóa (Yo-Jud Cheng và cộng sự, 2021). Theo Joanna Merwe và Ziad Al 

Achkar (2022), việc doanh nghiệp chấp nhận cơ chế CDR là bước đầu tiên của tiến trình thực hiện, 

nhưng vấn đề là nếu chỉ có một phần nhỏ trong ngành đồng ý triển khai thì thách thức vẫn còn rất 

lớn. Khó khăn tiếp theo là sự xung đột giữa chính phủ và các công ty công nghệ trong cuộc chiến 

chống độc quyền, hiểm họa từ những doanh nghiệp lớn phá sản và áp đặt các quy định khắt khe hơn 

cho công ty (Billy Perrigo, 2020). Điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực thay đổi, chủ động tạo thế cân 

bằng giữa quy định của chính phủ và quyền lợi riêng tư của doanh nghiệp cũng như cả ngành nghề 

kinh doanh, duy trì quyền hạn và niềm tin của cộng đồng trong việc theo đuổi chiến lược CDR toàn 

diện. 

3. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng của việc chuyển đổi số tại Việt Nam 

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số đã diễn ra rất nhanh chóng tại Việt Nam, 

từ Trung ương đến địa phương (Phan Y Lan, 2021). Cơ quan Nhà nước tại các cấp đang nỗ lực thực 

hiện chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng tới năm 2030. Theo Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2020 và 2021, Bộ Tài chính 

liên tục dẫn đầu trong các bộ cung cấp dịch vụ công về mức độ chuyển đổi số (Đức Minh, 2022). 

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã cung cấp 163 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tích hợp 156 dịch 

vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổng cục Hải quan đã hoàn thành triển khai cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 đạt gần 90% (Đức Minh, 2022). Ngoài ra, nhiều thành phố cũng đang có 

ý định xây dựng thành phố thông minh với nền tảng công nghệ hiện đại. Theo Quang Hà (2022), 

hiện nay cả nước có 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã và đang triển khai xây dựng đề 

án phát triển đô thị thông minh bền vững. Các ngành như tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, 

du lịch, ngoại thương,…đều xem chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh mức độ cạnh 

tranh và hội nhập ngày càng cao. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) 

nói riêng, vẫn còn chưa ý thức rõ mức độ cấp thiết của việc chuyển đổi số và tầm quan trọng của 

thực hiện trách nhiệm số. Theo báo cáo của Cisco (2020) về sự trưởng thành số của các SMEs tại 

khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát, và kết quả 

chỉ ra rằng các SMEs đang phải đối mặt với những rào cản chuyển đổi như thiếu tư duy số và nhân 

lực (16%), thiếu năng lực triển khai (14%) và thiếu nền tảng công nghệ (12%). Báo cáo cũng nhận 

định các SMEs của Việt Nam đang đầu tư mạnh vào nâng cấp phần cứng và công nghệ đám mây 

(18%) cũng như an ninh mạng (11%). Vì Việt Nam là một trong những quốc gia đặc biệt đề cao 

chương trình và chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia nên các SMEs rất được quan tâm phát triển 

khi được hỗ trợ kinh phí chuyển đổi số từ nguồn ngân sách Nhà nước từ tháng 10/2021 (FPT 

Digital, 2022). 

Từ đây có thể thấy rằng dù doanh nghiệp nhận thức được sự cần thiết của việc chuyển đổi số 

nhưng còn khá nhiều rào cản gây trở ngại trong tiến trình triển khai. Bên cạnh việc chưa tiếp cận 

được công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp còn thiếu hụt nguồn nhân lực đủ khả năng thực hiện 
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việc chuyển đổi, lãnh đạo doanh nghiệp còn chưa mạnh dạn thay đổi tư duy trong điều hành và 

quản lý. Kết quả thu được theo thống kê của Cisco (2020) cũng tương đồng với các nghiên cứu của 

Alejandro Frank và cộng sự (2019), Nguyen Hai Thanh và cộng sự (2021) và Bui Le Minh (2021), 

tất cả đều đồng ý rằng nhân tố cơ bản cản trở quá trình chuyển đổi kỹ thuật số xuất phát từ nội bộ 

doanh nghiệp như nhà quản lý và nhân viên. Do lợi thế vô cùng lớn mà quá trình chuyển đổi số 

mang lại cho quốc gia và tổ chức, các doanh nghiệp được khuyến nghị nên phát triển những phương 

thức hoạt động hiệu quả để vượt qua những rào cản tiêu cực, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 vẫn đang tiếp diễn trên toàn cầu (Netta Iivari và cộng sự, 2020). 

3.2. Vấn đề thực hiện trách nhiệm số của doanh nghiệp Việt Nam 

Cuộc cách mạng số hóa đang làm thay đổi nhanh chóng tiêu chuẩn sống của con người, đặt 

biệt là trong các ngành dịch vụ tự động và công nghiệp như ngân hàng, bảo hiểm, logistics, chăm 

sóc sức khỏe và giáo dục (Huang Ming-Hui và Roland Rust, 2018; Dora Bock và cộng sự, 2020). 

Động lực phát triển của cuộc cách mạng này bao gồm trí thông minh nhân tạo, công cuộc số hóa và 

rô bốt dịch vụ đã mang lại sức mạnh chuyển hóa cho các ngành và cải thiện trải nghiệm người 

dùng, chất lượng dịch vụ và năng suất lao động cùng một lúc (Jochen Wirtz và cộng sự, 2021). Vấn 

đề trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững ngày càng thu hút được sự chú ý của doanh nghiệp và 

người tiêu dùng trên toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. 

Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm xã hội nói chung và trách nhiệm số nói riêng của các doanh 

nghiệp Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, đa phần tập trung vào các công ty lớn có tiềm lực tài chính 

vững mạnh, số liệu và báo cáo hoạt động chưa có tính hệ thống và minh bạch công khai (Tran Thao 

Vien, 2021).  

Để có thể thực hiện trách nhiệm số ở cấp bậc cao nhất là thiện nghiện như trong nghiên cứu 

của Christina Herden và cộng sự (2021), các doanh nghiệp đã ra sức đầu tư hỗ trợ nâng cao trình độ 

công nghệ cho người dân, cũng như tổ chức chương trình và cung cấp thiết bị cải thiện sức khỏe 

cho cộng đồng. Theo cuộc khảo sát của Viện Khoa học xã hội và lao động năm 2017, 24 doanh 

nghiệp trong ngành dệt may và giày dép vừa thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội vừa tăng trưởng 

vượt bậc về doanh thu và năng suất, thị phần xuất khẩu tăng từ 94% lên 97% (Trần Ngọc Tú, 2017). 

Năm 2019, ViEdu ra đời do được kế thừa và phát triển từ chương trình ViOlympic, một cuộc thi 

toán mạng do công ty FPT tổ chức. ViEdu là một nền tảng giáo dục trực tuyến giúp trẻ em Việt 

Nam có thể tương tác một cách sáng tạo và lành mạnh trong môi trường mạng trực tuyến 

(ViOlympic, 2020). Năm 2020, công ty Intel Vietnam đã thực hiện chương trình The Easy Steps 

phối hợp với trường Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm phổ cập công nghệ thông tin cho hơn 200.000 

người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở khu vực miền núi có hoàn cảnh khó khăn (Intel 

Vietnam, 2020). Bên cạnh đó, tính đến năm 2020, Quỹ sữa vươn cao Việt Nam của công ty 

Vinamilk đã quyên tặng được 37 triệu ly sữa tới khoảng 460.000 trẻ em cơ nhỡ trên toàn quốc với 

thông điệp chia sẻ yêu thương và động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn (Vinamilk, 2020). 

Tháng 6/2021, tập đoàn VinGroup trao tặng 30 máy xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ 300 tỷ đồng cho 

các đối tác thuê mặt bằng trung tâm thương mại nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế trong tình cảnh 

dịch bệnh (KNA Cert, 2022). 

Bên cạnh đó, về việc công bố thông tin liên quan đến CDR, Tran Thao Vien (2021) đã tìm 

hiểu 30 công ty Việt Nam có chỉ số vốn hóa lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Kết 

quả là chỉ có 11 công ty báo cáo hoạt động trách nhiệm doanh nghiệp trên website chính thức, còn 

lại là công bố trên báo cáo thường niên, báo chí/bảng tin hoặc báo cáo khác. Chủ đề được các doanh 

nghiệp báo cáo nhiều nhất chính là kết quả hoạt động kinh doanh đi kèm với hoạt động đầu tư cho 
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cộng đồng, quyên góp từ thiện và bảo vệ môi trường,… Nội dung được đề cập nhiều tiếp theo đó là 

hoạt động tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Vấn đề cải thiện môi trường làm việc, gia tăng 

lương thưởng phúc lợi và đầu tư cho sự phát triển của nhân viên là những hoạt động quan trọng của 

CDR. Một trong những công ty đi đầu trong việc đào tạo huấn luyện nhân viên là tập đoàn Masan, 

không chỉ giúp nhân viên nâng cao kĩ năng quản lý công việc nhờ sử dụng công nghệ mới, mà còn 

cung cấp kiến thức về đảm bảo sức khỏe, đặc biệt từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Ngoài ra, 

trong giai đoạn dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) đã khuyến nghị các doanh nghiệp nên báo cáo về vấn đề sức khỏe và an toàn nơi công sở 

nhằm mục đích hỗ trợ phục hồi sau đại dịch (VCCI, 2020). Tuy nhiên, chỉ có 3 công ty thực hiện 

yêu cầu trên và công bố thông tin liên quan đến chương trình phòng ngừa dịch bệnh, số nhân viên bị 

nhiễm Covid-19, hay số tiền ủng hộ cho chính phủ mua vắc xin để tăng tỷ lệ miễn dịch cộng 

đồng,… (Tran Thao Vien, 2021). Liên quan đến trách nhiệm bảo vệ môi trường, các công ty Việt 

Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí xử lý chất thải hoặc tái chế nguyên vật liệu vẫn 

còn rất cao. Có 4 trong số 30 doanh nghiệp được Tran Thao Vien (2021) khảo sát đã trình bày nỗ 

lực tiết kiệm năng lượng và đầu tư cho các sáng kiến công nghệ nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Tiêu biểu như tập đoàn Petro Vietnam đã đầu tư vào dây chuyền sản xuất và trang thiết bị để tái chế 

nguyên vật liệu. Hay tập đoàn REE cũng bỏ ra khoản chi phí khá lớn để áp dụng các công nghệ mới 

hiện đại và thiết bị tân tiến nhằm bảo vệ sức khỏe của khách hàng nhưng không gây nguy hại đến 

môi trường. 

Nhìn chung, doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện 

CDR dù còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định. Theo bà Lâm Ngọc Thảo, Giám đốc điều 

hành của Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN, có 2 nguyên nhân khiến cho hoạt động trách 

nhiệm số của công ty Việt Nam khác với các quốc gia phát triển. Đầu tiên, trong 4 cấp độ của CDR 

thì Việt Nam đang ở trong giai đoạn thực thi trách nhiệm kinh tế vì các doanh nghiệp chủ yếu tập 

trung vào mở rộng kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Mặc dù có rất nhiều bài học quý giá về lợi ích 

dài hạn của CDR từ các quốc gia khác nhưng doanh nghiệp Việt Nam chỉ thực hiện trách nhiệm 

thiện nguyện như một hình thức để đánh bóng thương hiệu. Thứ hai, hệ thống pháp luật của Việt 

Nam còn chưa hoàn thiện dẫn đến trách nhiệm pháp lý chưa được doanh nghiệp ưu tiên triển khai 

(Bạch Hạnh, 2019). Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của khoa học công 

nghệ, để tránh những rủi ro nghiêm trọng có thể xảy ra, các doanh nghiệp cần bắt kịp xu thế thực 

hiện CDR trên thế giới và xem đây là một chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển. Ngoài 

ra, các công ty Việt Nam có thể cân nhắc lựa chọn mô hình kinh doanh linh hoạt, thay đổi tư duy 

quản lý và cải thiện văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo ra một hệ sinh thái vững chắc với quy trình 

quản trị hiệu quả, từ đó đảm bảo cho tiến trình triển khai CDR thành công, đáp ứng được sự kì vọng 

của thị trường. 

4. KẾT LUẬN 

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ở hầu hết các ngành công nghiệp trên phạm vi toàn thế 

giới, tuy nhiên quá trình này sẽ trở nên thách thức hơn cho lãnh đạo doanh nghiệp ở các quốc gia 

đang phát triển vì sự thiếu hiểu biết và kế hoạch hiệu quả (TP&P Technology, 2020). Bên cạnh đó, 

công nghệ càng tân tiến thì các tổ chức càng gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với những vấn 

đề liên quan đến sự bảo mật thông tin, an ninh mạng, chính sách của chính phủ và năng lực của lực 

lượng lao động (Hoàng Linh, 2020). Chuyển đổi số vừa là cơ hội to lớn vừa là thách thức không hề 

nhỏ đối với Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Bài nghiên cứu đã trình 

bày về một khái niệm tương đối mới với doanh nghiệp Việt Nam, đó là trách nhiệm số của doanh 
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nghiệp (CDR). Việc thực thi CDR dần trở nên quan trọng hơn và ngày càng đóng vai trò chủ chốt 

trong sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự thành công của tiến trình chuyển đổi số. Trong 

bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và các quốc gia đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19, triển khai 

CDR không còn là một lựa chọn mà là sự bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại. Chính vì thế, 

các tổ chức và công ty nội địa cần phải thay đổi văn hóa doanh nghiệp, nhà quản lý điều hành cần 

đổi mới tư duy và đề xuất chiến lược phù hợp để có thể áp dụng thành công CDR trong giai đoạn 

sắp tới. 
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ỨNG DỤNG TƯƠNG TÁC CỘNG ĐỒNG  

TRONG THỜI KỲ GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRONG  

TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI VIỆT NAM 

Ngô Văn Thạo
1
  

Tóm tắt:  Dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam từ cuối năm 2019 đến nay đã ảnh 

hưởng đến mọi hoạt động kinh tế cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt trong giai 

đoạn giãn cách xã hội, các hoạt động hàng ngày của con người bị trì hoãn và chuyển sang các 

phương thức tương tác gián tiếp, điều đó vừa giúp liên kết cộng đồng gần gũi hơn, vừa góp phần 

thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Bài viết sưu tầm và phân 

tích các phương thức tương tác cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam trong thời kỳ 

giãn cách xã hội và cách thức vận dụng chúng vào thực tế cuộc sống trong bối cảnh bình thường 

mới hiện nay. 

Từ khóa: COVID-19, cộng đồng, giãn cách xã hội, bình thường mới… 

1. Đặt vấn đề 

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam (2020-2021), chính phủ đã ban hành 

rất nhiều chỉ thị hướng dẫn chính quyền địa phương cùng người dân áp dụng để phòng tránh dịch 

bệnh lây lan. Những hướng dẫn này đã hạn chế các hoạt động tương tác xã hội như: (i) cách ly đối 

với người nhiểm bệnh; (ii) cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân; và (iii) giữ khoảng cách an toàn 

khi giao tiếp. Vào thời điểm đó, con người phải tiếp xúc với nhau và với bên ngoài bằng những 

tương tác gián tiếp và một số phương thức này đã trở nên tiện lợi hơn trong bối cảnh bình thường 

mới. Báo cáo tập trung vào lợi ích và hạn chế các tương tác gián tiếp này và gợi ý các giải pháp để 

mọi người có thể áp dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống thường nhật hữu dụng hơn. 

2. Một số khái niệm về giản cách xã hội và tương tác xã hội 

2.1. Giản cách xã hội 

Theo Sở Y tế Công cộng Santa Clara
2
, “giản cách xã hội” là một thuật ngữ áp dụng cho một 

số hành động được thực hiện bởi các quan chức Y tế Công cộng để ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây 

lan của một căn bệnh rất dễ lây lan. Giám đốc Y tế có thẩm quyền pháp lý để thực hiện các biện 

pháp giãn cách xã hội. Vì các biện pháp này sẽ có tác động đáng kể đến cộng đồng của chúng ta, 

nên bất kỳ hành động nào bắt đầu liên quan đến các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được phối hợp 

với các cơ quan địa phương như thành phố, sở cảnh sát và trường học, cũng như với các đối tượng 

liên quan của tiểu bang và liên bang. Một số minh họa về các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội sẽ 

được tiến hành trong thời kỳ đại dịch bao gồm: 

- Các trường cao đẳng công lập và tư thục đình chỉ các lớp học, chuyển sang học trực tuyến 

và hủy bỏ tất cả các cuộc họp và tụ tập đông người trong khuôn viên trường; 

- Các thư viện công cộng và tư nhân điều chỉnh hoạt động của họ và hạn chế mọi người tụ tập 

bằng cách chỉ cho phép mọi người vào lấy tài liệu đã được đặt trước hoặc yêu cầu trực tuyến hoặc 
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qua điện thoại; 

- Doanh nghiệp thay đổi thông lệ công ty, thiết lập kế hoạch thay đổi linh hoạt, cho nhân viên 

làm việc từ xa và hủy bỏ mọi cuộc họp hoặc hội nghị lớn. 

2.2. Tương tác xã hội 

Tương tác xã hội
1
 là “một chuỗi động các hành động xã hội giữa các cá nhân hoặc nhóm, 

những người sửa đổi hành động và phản ứng của họ do hành động của các đối tác tương tác của 

họ”. Tương tác xã hội có thể được phân biệt thành ngẫu nhiên, lặp lại, thường xuyên và định kỳ. 

Tương tác xã hội là sự trao đổi xã hội giữa hai hay nhiều cá nhân. Những tương tác này tạo thành cơ 

sở cho cấu trúc xã hội và đó là đối tượng chính của nghiên cứu và phân tích xã hội cơ bản. Cấu trúc 

xã hội và văn hóa được thành lập dựa trên các tương tác xã hội. Bằng cách tương tác với nhau, mọi 

người thiết kế các quy tắc, thể chế và hệ thống mà họ muốn sống trong đó. Qui ước được sử dụng 

để truyền đạt những kỳ vọng của một xã hội nhất định cho những người mới làm quen với nó, dù họ 

là trẻ em hay người từ nơi khác đến.  

Nghiên cứu thực nghiệm về tương tác xã hội là một trong những chủ đề của xã hội học vi mô, 

liên quan đến bản chất của các tương tác xã hội hàng ngày của con người và tác nhân ở quy mô nhỏ. 

Các phương pháp bao gồm chủ nghĩa tương tác tượng trưng và phương pháp luận dân tộc học, cũng 

như các phân ngành và nghiên cứu học thuật sau này như nghiên cứu tâm lý xã hội, phân tích hội 

thoại và tương tác giữa người với máy tính. 

Với chủ nghĩa tương tác tượng trưng, thực tế được coi là sự tương tác xã hội, phát triển với 

những người khác. Nó lập luận rằng hai thuộc tính cá nhân và xã hội không thể tách rời nhau vì hai 

lý do: (i) Một là cả hai đều được tạo ra thông qua tương tác xã hội ; (ii) Lý do thứ hai là không thể 

tồn tại được khi tác rời nhau. Phương pháp luận dân tộc học, một nhánh của chủ nghĩa tương tác 

tượng trưng , đặt câu hỏi làm thế nào mà sự tương tác của con người có thể tạo ra ảo tưởng về một 

trật tự xã hội được chia sẻ mặc dù không hiểu nhau đầy đủ và có những quan điểm khác nhau. 

Các nhà xã hội học thường nghiên cứu tương tác xã hội ở hai cấp độ: cấp độ vĩ mô và cấp độ 

vi mô. Nghiên cứu ở cấp độ vi mô là nghiên cứu những đơn vị tương tác nhỏ nhất, còn nghiên cứu ở 

cấp độ vĩ mô là nghiên cứu những tương tác của các cấu trúc xã hội hoặc giữa các thiết chế gia 

đình, nhà trường, chính trị, tôn giáo... chẳng hạn như khi giáo viên giải thích cho các sinh viên của 

mình về tương tác xã hội là gì, thì giáo viên đang thực hiện cả tương tác vi mô (cá nhân) và vĩ mô 

(tổ chức), bởi vì giáo viên là người trình bày và là người của một tổ chức. Tương tác xã hội có đặc 

điểm: 

- Thứ nhất, với tư cách là hành động xã hội diễn ra liên tục, ở đây là hành động xã hội cơ bản, 

tiền đề của tương tác xã hội là sự phản ứng của chủ thể này với chủ thể khác trên hai cấp độ: vĩ mô 

và vi mô; 

- Thứ hai, vừa là chủ thể, vừa là khách thể trong quá trình tương tác, đồng thời chịu sự tác 

động của các giá trị, chuẩn mực xã hội, các nhánh văn hóa, thậm chí cả các bộ phận văn hóa khác 

nhau; 

- Cuối cùng: Trong tương tác, mỗi người chịu những lực tương tác khác nhau, có ý nghĩa khác 

nhau và tác dụng khác nhau. Như vậy, sự tương tác tạo nên hình tượng của mỗi cá nhân, đồng thời 

tạo nên sự hợp tác và bất hợp tác của mỗi người. 

Trong tương tác có nhiều loại, có thể chia chúng thành các loại sau: (i) Nhóm tương tác: là 
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những biểu hiện tích cực, mang tính xây dựng. Ví dụ, trong một lớp học, khi giáo viên giao bài tập 

thảo luận, lần lượt học sinh thảo luận nhóm đưa ra ý kiến về vấn đề thầy đặt ra trên lớp, những phát 

biểu được đưa ra như những viên gạch để xây tòa nhà; (ii) Nhóm tương tác cạnh tranh: Chứa đựng 

những tương tác tiêu cực, phá hoại, đối kháng; (iii) Hình thức thi đua: Là hình thức trung gian giữa 

hai hình thức trên. Ngoài ra, các tương tác xã hội có thể được phân loại theo cách sau: 

Tương tác giữa nhóm với nhóm : Khi hai nhóm trong xã hội cạnh tranh trong các hoạt động vì 

một mục đích nhất định; 

Tương tác trực tiếp : Khi chủ thể hành động tương tác trực tiếp, không qua bất kỳ phương tiện 

trung gian nào. Ví dụ, vợ chồng nói chuyện với nhau, bạn bè nói chuyện với nhau trong bữa tiệc; 

Tương tác gián tiếp : Khi chủ thể thông qua các phương tiện trung gian như: điện thoại, máy 

tính, mạng xã hội để thiết lập và duy trì quá trình tương tác. Thành viên trong lớp hoặc thành viên 

trong gia đình lập nhóm chat rồi dùng điện thoại, máy tính,... để nói chuyện với nhau. 

Tóm lại, khái niệm xã hội học chỉ ra rằng mỗi hoạt động có mục đích của con người chỉ trở 

thành hoạt động xã hội khi nó nằm trong mối quan hệ nào đó giữa các chủ thể và thông qua các mối 

quan hệ đó. Đồng thời, quan niệm đó cũng nói rằng mỗi mối quan hệ gắn liền với một hoạt động 

nhất định. Tương tác xã hội tồn tại trong sự tác động lẫn nhau của từng hiện tượng, quá trình hay hệ 

thống xã hội, thể hiện các mối liên hệ trong thực tế. Nhưng không phải mọi thứ trong thực tế xã hội 

đều có thể dùng để giải thích khái niệm này. Tương tác xã hội chỉ tồn tại trong những điều kiện xã 

hội cụ thể, được hiện thực hóa bằng sự tổng hòa của ba yếu tố có mối quan hệ qua lại với nhau: hoạt 

động xã hội, chủ thể xã hội và các mối quan hệ xã hội. 

Về mặt bản thể học, tương tác xã hội được biểu hiện dưới dạng các hoạt động và quan hệ khác 

nhau về bản chất và nội dung, dưới hình thức các chủ thể khác nhau, các chủ thể này chịu sự chi 

phối của các giá trị, lợi ích và động cơ khác nhau và hoạt động trong những điều kiện khác nhau. 

Các tương tác xã hội khác nhau đã hình thành và xuất hiện trong các hệ thống tương tác xã hội khác 

nhau, các hệ thống xã hội khác nhau. Vì vậy, các tương tác xã hội phải được thay đổi để đáp ứng 

với các điều kiện hoặc các tình huống mới. 

3. Tương tác cộng đồng trong thời gian giãn cách xã hội ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, COVID-19 đã lây lan và kéo dài từ cuối năm 2019 đến hết năm 2021. Hầu hết 

các hoạt động tương tác vật lý như: hoạt động dịch vụ công, mua sắm, giải trí, làm việc, dạy và học, 

nghi lễ tôn giáo, lễ hội cộng đồng đều bị hạn chế và chuyển đổi thành tương tác gián tiếp hoặc qua 

internet trong thời gian này. 

Dịch vụ công cộng : Dịch vụ công cộng là bất kỳ dịch vụ nào nhằm giải quyết các nhu cầu cụ 

thể liên quan đến các thành viên tập hợp của một cộng đồng. Nó được thành lập bởi khu vực chính 

phủ, các tổ chức xã hội; tập đoàn hoặc công ty tư nhân. Họ đã tạo ra những dịch vụ như: mua thức 

ăn, cấp cứu; chăm sóc sức khỏe; khai báo sức khỏe; thông tin cho cộng đồng ở các khu vực xa xôi. 

Công dân phải có số thuê bao của họ và gọi cho họ khi cần được hỗ trợ. 

Mua sắm : trong thời gian giãn cách xã hội, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa nhưng các 

web thương mại điện tử lại sàn sàng hoạt động 24/7 để người mua và người bán giao dịch mua bán 

hàng hóa, dịch vụ và hàng hóa được giao bởi các shiper của công ty giao hàng. Đại dịch COVID-19 

đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và tài chính kỹ thuật số Việt Nam, mở đường cho 

đất nước phát huy hết tiềm năng kỹ thuật số của mình. Theo báo cáo “Digital 2022 Global 

Overview Report” của We are social, Hootsuite thì tỷ lệ người sử dụng Internet để mua sắm mỗi 

tuần ở Việt Nam đứng thứ 11 trong số những quốc gia với 58,2% và ngang bằng với mức trung bình 
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của toàn cầu, cao hơn các nước Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc nhưng thấp hơn Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Ấn Độ và Anh. Lượng truy cập trên 

các nền tảng thương mại điện tử năm 2020 cao hơn 150% so với năm trước, với khoảng 3,5 triệu 

lượt truy cập mỗi ngày trên các nền tảng khác nhau. Việc sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số, 

bao gồm ngân hàng trực tuyến, ví điện tử và tiền di động, cũng tăng đáng kể, đưa Việt Nam trở 

thành một trong ba quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á về tăng trưởng thương mại điện tử . Doanh 

thu trong lĩnh vực này ước đạt 7 tỷ USD vào năm 2021, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số 

lượng người dùng tăng 13,5% so với 2020 lên 51,8 triệu người, với doanh thu trung bình là 135 đô 

la Mỹ trên mỗi người dùng
1
. 

Giải trí : Đại dịch COVID-19 đã ngăn cản tất cả các hoạt động giải trí trực tiếp. Hầu hết mọi 

người ở nhà do giản cách xã hội. Họ có nhiều thời gian rảnh rỗi và chọn các kênh truyền hình, mạng 

xã hội để giải trí. Rất nhiều youtuber sản xuất các chương trình của họ để phục vụ người xem vốn 

được gọi là công việc của họ trong thời gian giãn cách xã hội. Các hoạt động từ thiện, quyên góp 

được lan truyền trên mạng xã hội như: Facebook, TikTok, YouTube…. Các doanh nghiệp du lịch 

phải thích nghi với điều kiện mới và sắp xếp lại các chiến lược xúc tiến để có thể tồn tại trong thời 

kỳ bình thường mới. Kể từ khi đại dịch bắt đầu lan rộng vào đầu năm 2020, Chính phủ đã khuyến 

nghị một sáng kiến quảng bá mới cho ngành du lịch thông qua việc sử dụng công nghệ có thể truy 

cập từ xa qua internet. Một trong những cách tiếp cận này là giới thiệu du lịch ảo theo nhiều cách 

khác nhau để củng cố thương hiệu và quảng bá du lịch. Theo Nhandan online (2021), Du lịch ảo 

không chỉ đơn giản là du lịch qua màn hình TV hay sách, báo, tạp chí du lịch. Thay vào đó, nó cho 

phép người dùng trải nghiệm những hình ảnh chân thực, sống động về điểm đến được số hóa dưới 

dạng 3D với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, cụ thể là thực tế ảo (VR). Mọi người có thể tận mắt 

chứng kiến màu xanh ngút ngàn của các thắng cảnh, tham gia vào hành trình thú vị hòa mình vào 

các hoạt động lễ hội hay tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Xu hướng du lịch 

này không chỉ giúp giải “cơn khát” du lịch của các phượt thủ trong thời dịch COVID-19 mà còn là 

sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đồng thời tránh được những rắc 

rối có thể xảy ra trong chuyến đi thực tế như đông người và bẫy du lịch. Hầu hết hướng dẫn viên du 

lịch đều phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội; nhưng ít nhất 

những người khác có thể tạo công việc của họ bằng du lịch ảo để đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Làm việc : Trong thời gian cách ly, hầu hết các công ty, văn phòng đóng cửa hoặc chuyển 

sang làm việc trực tuyến hoặc áp dụng “3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn ở tại chỗ). Hệ thống mạng 

đổi mới hoàn toàn cách mọi người kết nối với văn phòng, đồng nghiệp của mình bằng máy tính 

hoặc các thiết bị có kết nối internet. Các công ty tư vấn hoặc dịch vụ có thể liên hệ với khách hàng 

và đối tác của họ bằng cách làm việc trực tuyến. Các cơ sở giáo dục đã triển khai dạy học trực tuyến 

cho tất cả các bậc học. Một số trang web có thể cung cấp miễn phí phần mềm dạy và học trực tuyến 

như: Zoom, Ms-team, Google meet. 

4. Ứng dụng tương tác cộng đồng trong thời kỳ giãn cách xã hội trong trạng thái bình 

thường mới tại Việt Nam 

Trong thời kỳ hậu Covid-19, sinh hoạt hàng ngày của người dân được phép trở lại bình 

thường nhưng người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Các giao tiếp xã hội cộng đồng cũng 

cần giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, lợi ích của phương thức tương tác qua mạng xã hội trong 

thời kỳ Covid-19 vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy. Nó góp phần vào sự phát triển nhanh chóng 

                                                           
1
 Lê Quan Vũ (2021), How COVID-19 is speeding up Vietnam’s digital transformation 

http://en.idea.gov.vn/?page=document
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của quá trình số hóa nền kinh tế Việt Nam. Có thể kể đến các hoạt động cụ thể như sau: 

Hoạt động dịch vụ : Các dịch vụ công, kê khai nộp thuế, thanh toán tiền điện nước, dịch vụ 

ngân hàng vẫn duy trì hình thức offline và online. Công dân có thể truy cập trang web hoặc ứng 

dụng để áp dụng các yêu cầu của họ hoặc thiết lập thanh toán định kỳ tự động trực tuyến. Bằng cách 

này, họ có thể tiết kiệm thời gian cũng như giảm số lượng phương tiện trên đường góp phần giảm ô 

nhiễm và kẹt xe. Việc duy trì làm việc trực tuyến tại khu vực công và văn phòng doanh nghiệp cũng 

giúp họ tiết kiệm chi phí điện, nước, văn phòng phẩm và các chi phí khác so với làm việc offline. 

Các hoạt động cộng đồng, thân tộc: Qua thời gian dài dãn cách xã hội, các hoạt động gắn kết 

các thành viên trong gia đình, dòng tộc, bạn bè, các hoạt đông hội nhóm, tổ nhân dân tự quản đều 

được thực hiện thông qua qua mạng xã hội. trong giai đoạn bình thường mới nó lại phát huy hiệu 

quả nhiều hơn trong việc kết nối chia sẻ thông tin và trở nên những hoạt động thường nhật của 

nhiều người khi có thời gian rảnh rỗi. 

Mua sắm trực tuyến : Người mua hàng có thể tìm kiếm hàng hóa và mua sắm thường xuyên 

hơn, đặc biệt là so sánh giá cả và tìm hiểu về sản phẩm thông qua phản hồi của những người mua 

hàng trước đó. Nó giúp người mua tiết kiệm thời gian mà còn giúp người bán nâng cao chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ. Nó cũng giúp giải quyết việc làm cho các chủ hàng và nâng cao mức độ thanh 

toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng. 

Hội nghị, hội thảo, meeting, talkshow: có thể thực hiện qua hình thức trực tuyến nhằm hạn 

chế thời gian đi lại của người tham dự đồng thời tăng số lượng người tham gia do giảm chi phí so 

với tổ chức offline. 

Du lịch chực tế ảo: du lịch thực tế ảo cũng giống như du lịch thực tế nhưng người tham gia 

quan sát không gian du lịch thông qua thiết bị nghe nhìn có kết nối internet và điều cốt yếu là nhà 

cung cấp lữ hành tạo ra không gian du lịch ảo sinh động, có sức thu hút và tạo sự quan tâm đến du 

khách tham quan. Nhà tổ chức du lịch ngoài việc thiết kế tour theo lịch trình sẳn có thì cũng phải 

linh động và tương tác với khách hàng để có thể tạo cơ hội người tham gia tương tác và điều chỉnh 

theo yêu cầu của họ. Ngoài hướng dẫn viên làm các công việc như: thuyết minh, chỉ dẫn khách 

tham quan am hiểu về sản phẩm và giỏi truyền đạt thì phải trang bị hệ thống thiết bị thu phát, truyền 

tải hình ảnh, âm thanh trung thực và có tính chuyên nghiệp cao. Thông qua du lịch thức tế ảo giúp 

con người tiết kiệm được thời gian di chuyển, giảm nạn kẹt xe, ô nhiểm hơn so với du lịch thực tế. 

5. Những hạn chế của tương tác trực tuyến 

Các tương tác xã hội trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19 được áp dụng gián tiếp thông 

qua hệ thống mạng xã hội hoặc bởi một số đối tượng cụ thể như: giúp đi chợ; giao nhận hàng hóa 

cũng giải quyết được phần nào nhu cầu cấp thiết của cá nhân và gia đình tại Việt Nam.  

Nhưng dù thế nào đi nữa, người ta không thể phủ nhận rằng những tương tác gián tiếp cũng 

có nhiều tác hại. Trước hết, về mặt thể chất con người nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài ánh 

sáng nhân tạo và bức xạ từ màn hình thiết bị sẽ tác động tiêu cực đến cả mắt và não bộ. Tương tác 

gián tiếp còn cướp đi thời gian vận động, tập thể dục của con người, hệ quả là chúng ta ngày càng 

có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, béo phì, tiểu đường. 

Không chỉ gây hại cho sức khỏe, sản phẩm công nghệ này còn tác động tiêu cực đến sức khỏe 

tinh thần của con người, đặc biệt là giới trẻ. Do các nguồn thông tin trên mạng không được giám 

sát, kiểm duyệt nên còn nhiều thông tin sai sự thật, văn hóa phẩm đồi trụy, trong khi giới trẻ chưa 

đủ nhận thức để chắt lọc thông tin, dễ dẫn đến hành động sai lệch và lan truyền những hành vi vi 

phạp đạo đức và pháp luật. 
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Tuy nhiên, việc học trực tuyến kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập và giao 

tiếp xã hội của học sinh. Sau gần 1 năm học trực tuyến, học sinh tiểu học tiếp thu bài khó, công tác 

kiểm tra đánh giá cũng gặp nhiều trở ngại như: thiếu trang thiết bị học trực tuyến cũng như cách 

thức sử dụng; Dịch vụ hạ tầng mạng chưa phủ hết vùng sâu, vùng xa cũng như chất lượng đường 

truyền chưa ổn định. Ở cấp THCS trở lên, người học đã tự giác hơn nhưng việc triển khai học trực 

tuyến cũng gặp nhiều khó khăn với các môn học thực hành, thực tập tại xưởng. 

Do đó, để phát huy tính thuận tiện của các tương tác xã hội gián tiếp thông qua thiết bị điện tử 

thì các phần mềm, thiết bị phải dễ sử dụng, thuận tiện và phù hợp với người già, người nghèo, 

người cao tuổi, người mù chữ, khiếm thị... cũng như hạ tầng kỹ thuật và mật độ phủ sóng của các 

nhà mạng tại khu vực nông thôn phải được cải thiện, nâng cấp...Bên cạnh đó các hoạt động hổ trợ, 

hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng các thiết bị công nghệ cần được quan tâm và thực hiện thường 

xuyên trong cộng đồng dân cư. 

Chính phủ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển kinh tế số giai đoạn 2020 – 2030 với tầm 

nhìn đến năm 2050. Thông qua chương trình này, những lợi ích của sự tương tác gián tiếp sẽ được 

phát huy và đóng góp nhiều vào sự tăng tốc của nền kinh tế Việt Nam. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Information about distancing.   

https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/185/185_factsheet_social_distancing.pdf 

Understand social interaction; 

 https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction_to_Sociology 

How COVID-19 is speeding up Vietnam’s digital transformation. 

https://www.eastasiaforum.org/2021/02/23/how-covid-19-is-speeding-up-vietnams-digital-

transformation 

Opportunities for virtual tourism to take off, Mar,12
th

, 2021; 

https://en.nhandan.vn/travel/item/9663902-opportunities-for-virtual-tourism-to-take-off.html  

Ngô Văn Thạo, 2022, Du lịch thực tế ảo – hướng đi mới cho hoạt động du lịch cộng đồng trong bối 

cảnh dịch bệnh covid-19, Kỷ yếu hội thảo cấp thành phố, Ngoại Thương Việt Nam thời đại 

4.0, ISBN: 978 -604-79-3060-9 tr.252-tr.256; 

Ngô Văn Thạo, 2021, Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ở đồng bằng 

sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo cấp thành phố, Maketing thời đại 4.0, ISBN: 978-604-79- 

2799-9 tr.369-tr.377; 

Quan Vu Le (2021). How COVID-19 is speeding up Vietnam’s digital transformation. 

https://www.eastasiaforum.org/2021/02/23/how-covid-19-is-speeding-up-vietnams-digital-

transformation. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP  

CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Thanh Ý
1
, Hồ Lê Trâm Anh

2
, Nguyễn Thị Khánh Ly

3
, Trần Phương Như

4
 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 

của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu giúp sinh viên tìm hiểu rõ 

hơn, có cái nhìn khách quan về vấn đề khởi nghiệp của sinh viên hiện nay, cũng như tìm hiểu những 

yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp, từ đó rút ra giải pháp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi 

nghiệp của sinh viên cả nước nói chung và sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

Mẫu nghiên cứu và khảo sát được thực hiện bằng cách gửi phiếu khảo sát trực tuyến, kết quả thu về 

là 592 phiếu. Sau khi sàng lọc các phiếu trả lời, có 16 bảng không hợp lệ do trả lời cùng một mức 

độ cho tất cả các câu hỏi hoặc bị thiếu nhiều thông tin. Kết quả có 575 phiếu khảo sát hợp lệ. Dữ 

liệu thu thập được phân tích qua phần mềm SPSS 20.0. Các thang đo lần lượt được đánh giá độ tin 

cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá. Nghiên cứu được kiểm định bằng phân tích mô hình hồi 

quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có năm yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 

sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm yếu tố lần lượt là “Nhận thức tính khả thi” 

(0,371), “Nhận thức xã hội” (0,222), “Năng lực cá nhân” (0,214), “Sự sẵn sàng công cụ” (0,177), 

“ Thái độ” (0.009) . Về mặt học thuật, nghiên cứu đã góp phần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nghiên cứu này 

cung cấp một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.  

Từ khóa: Khởi nghiệp; sinh viên; ý định.  

1. GIỚI THIỆU 

 Khởi nghiệp đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh 

quốc gia hội nhập mạnh mẽ, đã và đang nhận được sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp trên 

khắp thế giới. Khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, góp 

phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao và đa dạng của xã hội. Chính phủ Việt Nam xác định 

năm 2016 là “Năm quốc gia khởi nghiệp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy 

trong phiên họp thường kỳ đầu tiên khi Chính phủ kiện toàn ngày 04 – 05/05/2016. 

Khởi nghiệp hoạt động như một biến đổi của sự đổi mới vì nó liên quan đến quá trình chuyển 

đổi kiến thức thành các sản phẩm và dịch vụ có giá trị và phương pháp tiếp thị (Romano và cộng sự, 

2001). Nó mang lại cơ hội mới cho mọi người và làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn bằng cách 

cung cấp cho họ nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Báo cáo “Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt 

Nam 2019” do Cơ quan Thương mại và Đầu tư của Australia công bố cũng cho biết, hiện Việt Nam 

đang đứng thứ 3 ở Đông Nam Á về số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên theo khảo 

sát VCCI có đến 66,6% sinh viên Việt Nam hiện nay chưa hề biết đến cáo hoạt động khởi nghiệp. 
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Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn, có cái nhìn khách quan về vấn đề khởi nghiệp của sinh viên 

hiện nay cũng như tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên, từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên cả nước nói chung và sinh viên 

Tp.HCM nói riêng.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Khởi nghiệp không phải là một sự kiện, mà là một quá trình có thể mất nhiều năm để phát 

triển và thành hiện thực. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có tiềm năng để mở một doanh 

nghiệp riêng (Learned, 1992). Một người khởi nghiệp tiềm năng là người đón lấy cơ hội để thành 

lập công ty riêng mình ngay khi cơ hội xuất hiện (Shapero, 1982).  

MacMillan (1993) định nghĩa khởi nghiệp là việc cá nhân chấp nhận mọi rủi ro để tạo lập 

doanh nghiệp mới hoặc mở cửa hàng kinh doanh vì mục đích lợi nhuận và làm giàu. Hisrich và 

Drovensek (2002) cho rằng khởi nghiệp là quá trình tạo ra một cái gì đó mới mẻ, có giá trị bằng 

cách dành thời gian và nỗ lực cần thiết để đạt được sự độc lập về tiền tệ, trong đó có những rủi ro về 

tài chính, tâm linh và xã hội kèm theo. Theo Nga và Shamuganathan (2010), khởi nghiệp là sự theo 

đuổi các cơ hội làm giàu về mặt kinh tế thông qua các sáng kiến hay các ý tưởng mới của cá nhân 

trong môi trường hoạt động không chắc chắn với các nguồn lực hữu hình giới hạn. 

Trong nghiên cứu này, khởi nghiệp sẽ được hiểu là sự tạo dựng một công việc kinh doanh 

mới hay thành lập một doanh nghiệp mới thông qua những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, nhận diện 

và tận dụng được các cơ hội để đạt được sự hài lòng trong việc kinh doanh của chính mình (Koe, 

Sa’ari, Majid, & Ismail, 2012). Quan điểm này dễ hiểu và có sự tương đồng với các quan điểm về 

khởi nghiệp trước đó. 

Nghiên cứu của Syed Ali Raza, Wasim Qazi, Nida Shah (2018). Nghiên cứu này xem xét các 

yếu tố ảnh hưởng đến động cơ và ý định trở thành doanh nhân của sinh viên Đại học Kinh doanh. 

Nghiên cứu cho thấy các yếu tố chuẩn chủ quan, cơ hội, thái độ, kiểm soát hành vi nhận thức, động 

cơ và năng lực cá nhân có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Kinh 

doanh. 

Nghiên cứu của Salwah Che Mat và cộng sự (2015). Vào năm 2015, nghiên cứu của Salwah 

Che Mat và cộng sự ở Indonesia đã phát triển hình thành mô hình ý định khởi nghiệp của sinh viên. 

Mô hình này đề xuất 4 yếu tố: Vị trí kiểm soát, nhu cầu thành đạt, tiêu chuẩn chủ quan và sự sự sẵn 

sàng công cụ. Theo tác giả, cảm nhận bên trong sẽ giúp cá nhân có được suy nghĩ, định hướng về 

một vấn đề cũng như lựa chọn hành vi. Chuẩn chủ quan là nhận thức cá nhân là một trong những 

yếu tố chính quyết định hành vi, từ đó khám phá và nhận thức nhu cầu thành đạt của bản thân. 

Nghiên cứu của Adewale A. Adekiya (2015). Tác giả lập luận rằng để có thể có suy nghĩ đến 

việc tự kinh doanh trước hết cần có sự tác động từ để nhận thức được kinh doanh, có kiến thức và từ 

đó mới nhận thức được cơ hội cùng tính khả thi. Mô hình này dùng quan điểm tâm lý xã hội và xem 

xét các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài xã hội, chuẩn mực xã hội là khuôn khổ để thực hiện ý 

định của bản thân. 

Nghiên cứu của Huỳnh Nhựt Nghĩa và cộng sự (2020). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố 

năng lực ảnh hưởng rất lớn đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Khi sinh viên cảm thấy mình 

không đủ năng lực sẽ thiếu tự tin khởi nghiệp. Tăng cường nhận thức, thái độ và động lực khởi 

nghiệp cho sinh viên thông qua tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa hay tổ chức cuộc 

thi ý tưởng kinh doanh. 

Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Hiệp và cộng sự (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
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nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành Kinh tế các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh dựa trên thuyết hành vi hoạch định (TPB) cùa Ajzen (1991). Thái độ với hành vi khởi 

nghiệp, theo Luthje và Franke (2003) được giải thích bởi nhu cầu thành đạt; xu hướng chấp nhận rủi 

ro và quỹ tích kiểm soát nội bộ (gọi chung là đặc điểm tính cách); hoặc theo Karali (2013) là 

chương trình giáo dục kinh doanh. 

Kế thừa các mô hình nghiên cứu liên quan ở trên, nghiên cứu cả yếu tố bên ngoài và bên trong 

cá nhân để góp phần cho chúng ta có cách nhìn tổng quan và trực diện hơn đến các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Trên nền tảng nghiên cứu thực nghiệm giúp vận dụng 

mô hình phù hợp với ý định khởi nghiệp của các bạn sinh viên trên Tp.HCM. Mô hình nghiên cứu 

đề xuất (hình 1) bao gồm 5 yếu tố: Sự sẵn sàng công cụ, Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp, Năng 

lực cá nhân, Nhận thức xã hội, Nhận thức tính khả thi. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Sự sẵn sàng công cụ 

Tiếp cận vốn, thông tin và mạng xã hội được coi là có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp. Ba 

yếu tố này được phân loại là sự sẵn sàng công cụ. 

Theo Mazzarol, Volery, Doss, và Thein (1999), nguồn vốn là một khía cạnh hay một đặc 

điểm kinh tế. Trong nghiên cứu ở đây, nguồn vốn được hiểu là tiền được sử dụng cho hoạt động 

khởi nghiệp. Nguồn vốn có thể đến từ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, từ sự vay mượn, từ tiết kiệm 

của cá nhân hoặc các nguồn hỗ trợ khác. Theo Zain và cộng sự (2010) đã xây dựng mô hình các yếu 

tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên, trong đó có yếu tố về nguồn vốn và kết quả thể 

hiện sự ảnh hưởng tích cực của nguồn vốn lên ý định khởi nghiệp. 

Tiếp cận thông tin là khả năng của một doanh nhân trong việc tìm kiếm thông tin để giúp đạt 

được các mục tiêu kinh doanh hoặc làm rõ các vấn đề kinh doanh. Theo Singh và Krishna (1994) 

mô tả rằng ý định truy cập thông tin mạnh mẽ là một của các tiêu chí chính của doanh nhân Ấn Độ. 

Tìm kiếm thông tin có thể bao gồm tìm kiếm các dự án, cơ hội, các nguồn tài chính, nghiên cứu thị 

trường. Doanh nhân không chỉ giao tiếp với mọi người trong tổ chức mà còn với những người khác 

bên ngoài tổ chức của họ. 
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Mạng xã hội là một công cụ kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự thành công của các 

doanh nhân. Các doanh nhân cần xây dựng mối quan hệ xã hội và mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ 

như một hệ thống hỗ trợ cho việc kinh doanh. Azahari và công sự (2013) tuyên bố rằng mạng lưới 

quan trọng đối với các doanh nhân để có được quyền truy cập vào hoặc các nguồn lực vô hình trực 

tiếp hoặc gián tiếp. 

Dựa vào các giả thuyết trên, nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1 như sau: 

Giả thuyết H1: Sự sẵn sàng công cụ có tác động cùng chiều đến ý định khởi nghiệp. 

Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp 

Thái độ đối với hành vi đề cập đến mức độ mà cá nhân có các đánh giá thuận lợi hoặc không 

thuận lợi về hành vi được đề cập (Ajzen, 1991). Krueger và cộng sự (2000) cho rằng thái độ được 

mô tả như một hệ thống lâu dài các đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về một đối tượng. Nó đại diện 

cho cách đánh giá và so sánh một đối tượng của một người với các lựa chọn có sẵn trên cơ sở dựa 

trên suy nghĩ (nhận thức), niềm tin (giá trị) và cảm xúc (tình cảm) của một cá nhân đối với đối 

tượng (Hoyer và Macinnis, 2004). Cũng giống như vậy, Mumtaz và cộng sự (2012), nhận thấy rằng 

thái độ của sinh viên Đại học có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp. Tóm lại, một thái độ 

thuận lợi của học sinh có nhiều khả năng sẽ củng cố ý định tham gia khởi nghiệp của cá nhân. Dựa 

vào các giả thuyết trên, nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết H2 như sau: 

Giả thuyết H2: Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp có tác động cùng chiều đến ý định 

khởi nghiệp. 

Năng lực cá nhân 

Năng lực cá nhân đề cập đến việc có kiến thức và kỹ năng về bất kỳ nhiệm vụ nào (Morrison 

và cộng sự, 2003). Họ chỉ ra rằng những cá nhân có năng lực và kỹ năng bản thân tốt thường có 

động lực để bắt đầu với việc kinh doanh mới. McMullen và Shepherd (2006), kết luận rằng khi các 

doanh nhân có khả năng nhảy vào một lĩnh vực kinh doanh mới, họ có thể nắm bắt những cơ hội 

sắp tới. Khả năng nhận ra các cơ hội mới là cần thiết cho sự thành công của tinh thần kinh doanh 

(Kara và cộng sự, 2010). Liñán (2008) cho biết năng lực và kỹ năng của cá nhân ảnh hưởng đến các 

mục tiêu kinh doanh. Để trở thành một doanh nhân là một quá trình nhận thức và khả năng và kỹ 

năng đóng một vai trò quan trọng trong việc hoàn thành quá trình này (Bayon và cộng sự, 2015), 

Hui – Chen và cộng sự (2014) đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa khả năng và ý định khởi nghiệp. 

Dựa vào các giả thuyết trên, nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết H3 như sau: 

Giả thuyết H3: Năng lực cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên Đại học. 

Nhận thức xã hội 

Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào thì cũng phải tồn tại trong môi trường nhất định tùy từng thời 

điểm, không gian, thời gian. Môi trường này sẽ là tác nhân có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến 

các cá nhân, tổ chức đang tồn tại. Hành động của con người được định hướng, thúc đẩy bởi hoàn 

cảnh xã hội, quy tắc xã hội, chuẩn mực xã hội (Coleman, 1998). 

Dựa theo Nwankwo và cộng sự (2012), dựa trên giả định rằng quá trình kinh doanh được các 

cá nhân tham gia một cách có ý thức, các lý thuyết đã được phát triển để giải thích điều gì thúc đẩy 

một cá nhân tham gia vào quá trình này. Họ cho rằng những lý thuyết này xoay quanh khái niệm 

rằng doanh nhân đầu tiên hình thành ý định bắt đầu kinh doanh dưới ảnh hưởng của các thành phần 

văn hóa xã hội khác nhau và sau đó, nếu ý định này đủ mạnh, doanh nhân sẽ thực hiện các bước để 

thực hiện hóa nó. 
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Dựa vào các giả thuyết trên, nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết H4 như sau: 

Giả thuyết H4: Nhận thức xã hội có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên Đại học. 

Nhận thức tính khả thi 

Nhận thức tính khả thi được định nghĩa là sự phản ánh nhận thức của cá nhân về mức độ dễ 

dàng hoặc khó khăn khi thực hiện hành vi; và việc thực hiện hành vi có bị kiểm soát, hạn chế hay 

không (Ajzen 1991, trang 183). 

Cảm nhận tính khả thi là mức độ mà bản thân cá nhân đó tin rằng có thể bắt đầu công việc 

kinh doanh (Liñán, 2004; Krueger, 1994). Ý định tạo lập doanh nghiệp luôn đi kèm với tính khả thi 

của ý tưởng kinh doanh. Nếu một ý tưởng thiếu khả thi thì ý định thực hiện nó sẽ bị giảm hay mất 

đi. Niềm tin vào sự thành công, vào tính hợp lý và vào sự phù hợp của ý tưởng kinh doanh sẽ thúc 

đẩy chủ nhân ý tưởng quyết tâm thực hiện nó. Cá nhân sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện một 

hành vi nhằm đạt được mục tiêu đề ra dù có khó khăn xảy ra (Hoàng Thị Thương, 2014). 

Ý tưởng kinh doanh sẽ bị đập tắt nếu nó không mang tính khả thi, khó thực hiện, không thể thực 

thi hay mang tính hiệu quả thấp. Tính khả thi mang lại sự hy vọng cho ý tưởng, cho lòng quyết tâm 

thực hiện hành vi kinh doanh. Sự hợp lý của cách thức, mô hình kinh doanh hay kế hoạch kinh doanh 

của chủ thể ý tưởng sẽ tác động đến mức độ cảm nhận tính khả thi của mỗi cá nhân (Liñán, 2005). 

Trong nghiên cứu này là cảm nhận của cá nhân về khả năng khởi nghiệp. Karali (2013); 

Ambad và Damit (2016) cho thấy nhận thức tính khả thi có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định hành vi. 

Autio và cộng sự (2001) chứng minh nhận thức tính khả thi nổi lên như là yếu tố quyết định quan 

trọng nhất ảnh hưởng tích cực đến ý định kinh doanh. Dựa vào các giả thuyết trên, nhóm nghiên 

cứu đề xuất giả thuyết H5 như sau: 

Giả thuyết H5: Nhận thức tính khả thi tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên Đại học. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng cách tiếp cận kết hợp giữa nghiên cứu định 

tính và định lượng. Dựa vào lý thuyết của các nghiên cứu trước đây đã trình bày nêu trên, tiến hành 

nghiên cứu định tính thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm trực tiếp với 10 người, trong đó 3 giảng 

viên kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, 3 người là những nhà quản lý giáo dục và 4 chuyên 

gia về khởi nghiệp kinh doanh. 

Kết quả nghiên cứu định tính cho rằng 5 yếu tố: Sự sẵn sàng công cụ, Thái độ đối với hành vi 

khởi nghiệp, Năng lực cá nhân, Nhận thức xã hội, Nhận thức tính khả thi. Kết quả của nghiên cứu 

sơ bộ cho rằng hầu hết các biến quan sát đánh giá các khái niệm nghiên cứu khá đầy đủ, trình bày rõ 

ràng. 

Bảng câu hỏi định lượng được thiết kế với 29 biến quan sát, được đo bằng thang đo Likert 5 

điểm, từ (1): “hoàn toàn không đồng ý” đến (5): “hoàn toàn đồng ý”. Bảng câu hỏi bằng hình thức 

phỏng vấn gửi bảng câu hỏi trực tiếp và gửi email bảng câu hỏi đến người được phỏng vấn là những 

sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh có tham gia mua sắm. Thời gian khảo sát từ 01/03/2022 đến 

01/04/2022. Tổng cộng có 592 bảng câu hỏi được phát ra, thu về có 575 phiếu hợp lệ. Mẫu nghiên 

cứu được chọn theo phương pháp thuận tiện, là phương pháp chọn mẫu phi xác xuất. Các thang đo 

được kiểm định bằng phương pháp hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA). 

Phương pháp phân tích dữ liệu chính được sử dụng cho nghiên cứu là phân tích trên mô hình hồi 

quy tuyến tính. 
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Có 4 biến quan sát không đạt được độ tin cậy nên bị loại (CC1, CC2, XH5, KT6).   

BẢNG 1: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 

Thang đo thành phần Biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha 

Sự sẵn sàng công cụ CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8 α = 0,788 

Thái độ TD1, TD2, TD3, TD4, TD5 α = 0,698 

Năng lực cá nhân NL1, NL2, NL3, NL4, NL5 α = 0,721 

Nhận thức xã hội XH1, XH2, XH3, XH4 α = 0,776 

Nhận thức tính khả thi KT1, KT2, KT3, KT4, KT5 α = 0,735 

Ý định khởi nghiệp YD1, YD2, YD3, YD4, YD5, YD6 α = 0,679 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Kết quả đo lường 6 thang đo thành phần (trong đó 5 thang đo biến độc lập và 1 thang đo biến 

phụ thuộc) đều đạt yêu cầu với hệ số Cronbach Alpha > 0.6 và các biến quan sát trong thang đo 

thành phần đều có hệ số tương quan biến - tổng > 0.3. (Bảng 1). 

Điều này cho thấy, thang đo được xây dựng có ý nghĩa trong thống kê và đạt hệ số tin cậy cần 

thiết nên được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả đánh giá lại thang đo cho 

thấy, các thang đo đều thỏa mãn yêu cầu về đánh giá độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha. Như vậy, 

mô hình với 25 biến quan sát độc lập và 6 biến quan sát phụ thuộc đưa vào phân tích nhân tố khám 

phá EFA. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA được tiến hành bằng phần mềm SPSS 20.0. 

kết quả phân tích nhân tố EFA. Kết quả chỉ số KMO là 0,884 > 0,5, giá trị Sig của kiểm định 

Bartlett’s bằng 0,000 < 0,05 cho thấy, các biến có tương quan với nhau nên mô hình là phù hợp để 

đưa vào phân tích nhân tố khám phá. Có 5 nhân tố được trích ra đều có giá trị riêng và vector riêng 

tương ứng (Eigenvalue) lớn hơn 1 và điểm dừng khi trích các yếu tố tại nhân tố thứ 5 có Eigenvalue 

là 1,025> 1. 

Tổng phương sai trích của 5 nhân tố bằng 59,691> 50% điều này cho thấy, khả năng sử dụng 

5 nhân tố thành phần này giải thích được 59,691% biến thiên của các biến quan sát. Dựa vào ma 

trận xoay nhân tố khi chạy EFA lần cuối và được rút trích thành 5 nhân tố. 
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BẢNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN BA 

Ma trận nhân tố xoay 

 

 

Nhân tố 

1 2 3 4 5 

CC3 ,742     

CC4 ,735     

CC6 ,686     

CC5 ,677     

CC7 ,595     

XH2  ,775    

XH3  ,747    

XH1  ,691    

XH4  ,635    

NL2   ,735   

NL5   ,705   

NL1   ,692   

NL4   ,588   

KT4    ,788  

KT5    ,699  

KT2    ,665  

TD2     ,842 

TD1     ,836 

Kết quả các nhân tố được gom lần cuối như sau: 

Nhân tố 1: gồm các biến quan sát: CC3, CC4, CC5, CC6, CC7 là các biến trong thang đo “Sự 

sẵn sàng công cụ” ban đầu, nên được đặt tên là “Sự sẵn sàng công cụ” và mã hóa thành “CC”. 

Nhân tố 2: gồm các biến quan sát: XH1, XH2, XH3, XH4 là các biến trong thang đo “Nhận 

thức xã hội” ban đầu, nên được đặt tên là “Nhận thức xã hội” và mã hóa thành “XH”. 

Nhân tố 3: gồm các biến quan sát: NL1, NL2, NL4, NL5 là các biến trong thang đo “Năng lực 

cá nhân” ban đầu, nên được đặt tên là “Năng lực cá nhân” và mã hóa thành “NL”. 

Nhân tố 4: gồm các biến quan sát: KT2, KT4, KT5 là các biến trong thang đo “Nhận thức tính 

khả thi” ban đầu, nên được đặt tên là “Tính khả thi” và mã hóa thành “KT”. 

Nhân tố 5: gồm các biến quan sát: TD1, TD2 là các biến trong thang đo “Thái độ” ban đầu, 

nên được đặt tên là “Thái độ” và mã hóa thành “TD”. 

Nhân tố 6: YD1, YD2, YD3, YD4, YD5, YD6 

Phân tích mô hình hồi qui tuyến tính đa biến lần 1 
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BẢNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH   

ĐA BIẾN  

Mô 

hình 

Hệ số 

R 

Hệ số 

R2 

Hệ số 

R2 - 

hiệu 

chỉnh 

Sai số 

chuẩn 

của ước 

lượng 

Thống kê thay đổi 
Hệ số 

Durbin-

Watson 

Hệ số 

R2 sau 

khi đổi 

Hệ số F   

khi đổi 

Bậc tự  

do 1 

Bậc tự  

do 2 

Hệ số Sig. 

F sau khi 

đổi 

1 0,764
a
 0,584 0,580 0,47122 0,580 51,077 5 323 0,000 1,653 

Biến độc lập: CC, XH, NL, KT, TD 

Biến phụ thuộc: Y 

 Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Kết quả hồi qui lần 1: Giá trị R2 hiệu chỉnh = 0,580 cho biết rằng, các biến độc lập trong mô 

hình có thể giải thích được 58% sự biến thiên của biến phụ thuộc. Hay nói cách khác, giá trị R2 

hiệu chỉnh giải thích được 58% sự phù hợp của mô hình. Các phần còn lại là do sai số và các nhân 

tố khác. Kiểm định Durbin Watson = 1,653 trong khoảng [1 < D < 3] nên không có hiện tượng 

tương quan của các phần dư (Bảng 3). 

BẢNG 4: CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa 
Hệ số       

chuẩn hóa 
T Sig. 

Thống kê                        

đa cộng tuyến 

B 
Sai số     

chuẩn 
Beta 

Hệ số 

Tolerance 
Hệ số    VIF 

(Hằng số) 0,408 0,115  3,553 0,000   

CC 0,170 0,032 0,177 5,319 0,000 0,664 1,507 

XH 0,201 0,031 0,222 6,466 0,000 0,620 1,612 

NL 0,206 0,032 0,214 6,419 0,000 0,658 1,520 

KT 0,342 0,030 0,371 11,456 0,000 0,698 1,432 

TD 0,007 0,023 0,009 3,304 0,000 0,858 1,165 

Biến phụ thuộc: Y 

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả 

Khi xét điều kiện các biến độc lập CC, XH, NL, KT, TD đều đạt yêu cầu do các giá trị Sig. 

thể hiện độ tin cậy khá cao, đều < 0,05. Ngoài ra, hệ số VIF của các hệ số Beta đều nhỏ hơn 10 và 

hệ số Tolerance đều > 0,5 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.  

Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến 

Ý định khởi nghiệp =   0.177*CC + 0,222*XH + 0,214*NL + 0,371*KT + 0.009*TD  

Kết quả ở bảng 4 cho thấy cả 5 nhân tố CC, XH, NL, KT, TD đều có ảnh hưởng cùng chiều 

đến Ý định khởi nghiệp. Cho thấy nhân tố tính khả khi có sự ảnh hưởng lớn nhất (Beta = 0,371), 

nhân tố nhận thức xã hội có sự ảnh hưởng lớn thứ hai (Beta = 0,222) và nhân tố thái độ có sự ảnh 

hưởng ít nhất (Beta = 0,009).                         
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3. MỘT SỐ HÀM Ý 

Nhận thức tính khả thi 

Cảm nhận tính khả thi mang lại cơ sở, cảm giác an tâm và sự tự tin khi có ý định khởi nghiệp. 

Các trường Đại học cần xem xét đến việc giáo dục tinh thần kinh doanh và có phương án hỗ trợ 

những đề tài có tính thuyết phục và khả thi cao. Vai trò và tính hiệu quả của nền giáo dục tinh thần 

khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh tế đã được thừa nhận ở hầu hết các nước phát triển (Garba, 

2010; Ahmed & ctg, 2010). Chính vì vậy các trường Đại học không nên xem giáo dục chỉ đơn 

thuần cung cấp kiến thức mà còn cung cấp những nguồn lực khác nhằm thúc đẩy sự tự tin làm gia 

tăng ý định khởi nghiệp. 

Cần phải tác động từ trong nhận thức, để sinh viên có thể nhận thấy mặt lợi ích của việc kinh 

doanh và việc trở thành doanh nhân qua những điều hết sức thiết thực và gần gũi như làm giàu cho 

bản thân, cho gia đình, tự do tài chính để thỏa mãn các nhu cầu, sở thích cá nhân, giúp đỡ cho cộng 

đồng và góp phần phát triển đất nước giàu mạnh. Các nhà làm chính sách cần phải thiết kế nhiều 

hơn những cuộc hội thảo chuyên đề, các sự kiện mang chủ đề giới thiệu về khởi nghiệp, cung cấp 

những kiến thức nền tảng cơ bản về quản lý tài chính và khởi nghiệp kinh doanh để sinh viên dần 

dần thẩm thấu và không còn xa lạ với khái niệm khởi nghiệp và từ đó nâng cao ý thức, cảm thấy tự 

tin.  

Sinh viên cần trao đổi kiến thức với bạn bè, thầy cô có những kinh nghiệm trong thực tế. Bên 

cạnh truyền thụ lý thuyết, nhà trường cần tập trung tạo ra những bài học thực hành, tình huống sát 

với thực tế để sinh viên có thể thực hành trong quá trình học giúp họ có động lực, niềm tin mạnh mẽ 

đến tính khả thi của khởi nghiệp, từ đó nhận ra cơ các cơ hội, tìm kiếm các nguồn lực kinh tế và cải 

thiện khả năng quản lý, phát triển dự án thành công. 

Nhận thức xã hội 

Gia đình, bạn bè và mọi người có hợp tác và cổ vũ đến một cá nhân tự kinh doanh sẽ có tác 

động đến suy nghĩ, nhận thức và hành vi của cá nhân có quyết định khởi nghiệp hay không. Vậy 

nên để khuyến khích sinh viên tự kinh doanh thì gia đình, bạn bè nên là hậu phương và là chỗ dựa 

vững chắc cho cá nhân khởi nghiệp. 

Sự chung tay hỗ trợ và góp sức từ phía nhà trường, gia đình và các nhà làm chính sách. Nhà 

trường hỗ trợ trong việc cung cấp các kiến thức cơ bản và rõ ràng về khởi nghiệp để sinh viên có cái 

nhìn tổng thể, bao quát tránh mơ hồ khi nghĩ đến khởi nghiệp. Tránh tình trạng sinh viên khao khát 

khởi nghiệp nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Gia đình cần động viên khích lệ tinh thần cho 

các bạn sinh viên có ý định khởi nghiệp. Vì một khi họ có ý định khởi nghiệp là họ đã ý thức phần 

nào về tiềm năng và tố chất của bản thân. Sự khích lệ của gia đình sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh để 

họ tăng thêm phần tự tin. Các nhà làm chính sách cần đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ các bạn sinh 

viên có ý định khởi nghiệp hơn.  

Năng lực cá nhân 

Chọn đúng lĩnh vực có thế mạnh để khởi nghiệp thì phải có sự trải nghiệm trong lĩnh vực đó 

để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, các kỹ năng cần thiết. Hành trình này mất rất nhiều thời gian 

nhưng là bước không thể thiếu. Bên cạnh đó, phải có kế hoạch chi tiêu và quản lý được dòng vốn. 

Các kỹ năng mềm của bản thân như là một trong những yếu tố không thể thiếu. Kỹ năng mềm 

tuy không mang ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của doanh nghiệp nhưng nó là yếu tố hỗ trợ 

giúp gia tăng khả năng thành công cho quá trình khởi nghiệp và tạo thế chủ động cho doanh nghiệp 

trong các tình huống khó khăn có thể gặp phải. 
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Giữa các doanh nhân và các trường đại học cần tăng cường mối quan hệ thân thiết gắn bó với 

nhau chặt chẽ hơn nữa. Các cách thức hay mô hình kinh doanh của các doanh nhân đóng vai trò 

nâng cao kiến thức. Ngoài ra, nhà trường và doanh nghiệp tổ chức giao lưu để sinh viên hiểu rõ 

năng lực bản thân và cố gắng trau dồi. 

Các chính sách về học bổng nên được khuyến khích nhằm tìm ra nhân tài và bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, kỹ năng mềm; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. 

Sự sẵn sàng công cụ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng yếu tố Sự sẵn sàng công cụ cũng ảnh hưởng tới ý định khởi 

nghiệp của sinh viên. Chính vì vậy, cần gia tăng sự sẵn sàng công cụ cho sinh viên. 

Tự bản thân sinh viên nên nắm rõ tiềm năng rất lớn đến từ thông tin và mạng xã hội. Đó 

không chỉ là nơi phục vụ các tiện ích giải trí mà còn là nguồn lực vững mạnh nếu biết nắm bắt và 

khai thác triệt để. Hơn nữa đối với bắt đầu khởi nghiệp sự non trẻ là không thể tránh khỏi, càng có 

nhiều thông tin về thị trường, sản phẩm đối thủ và các phương thức giới thiệu sản phẩm kinh doanh 

thì cơ hội xâm nhập thị trường càng cao. Tự trau dồi cho bản thân là điều cần thiết và cần được thực 

hiện liên tục. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho người học, giúp các bạn sinh viên 

thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn biến ý tưởng thành hiện thực. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xây dựng các chính 

sách chăm chút cho nguồn nhân lực của đất nước. 

Các tổ chức tài chính tín dụng cũng cần quan tâm hơn đến những dự án mới, tích cực hỗ trợ 

cho những ý tưởng kinh doanh có tính khả thi cao của sinh viên. Cần cải thiện cơ chế, cách thức 

cung cấp vốn vừa đảm bảo tính an toàn cho ngân hàng, quỹ tín dụng, vừa giúp sinh viên có dự án 

kinh doanh tốt, hiệu quả. 

Nhân tố thái độ 

Thái độ đối với hành vi đề cập đến mức độ mà cá nhân có các đánh giá thuận lợi hoặc không 

thuận lợi về hành vi được đề cập (Ajzen, 1991). Krueger và cộng sự (2000) cho rằng thái độ được 

mô tả như một hệ thống lâu dài các đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về một đối tượng. Nó đại diện 

cho cách đánh giá và so sánh một đối tượng của một người với các lựa chọn có sẵn trên cơ sở dựa 

trên suy nghĩ (nhận thức), niềm tin (giá trị) và cảm xúc (tình cảm) của một cá nhân đối với đối 

tượng (Hoyer và Macinnis, 2004). Cũng giống như vậy, Mumtaz và cộng sự (2012), nhận thấy rằng 

thái độ của sinh viên Đại học tốt ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp. Tóm lại, một thái độ thuận lợi 

của sinh viên có nhiều khả năng sẽ củng cố ý định tham gia khởi nghiệp của cá nhân. 
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NGHIỆP CỦA THANH NIÊN – MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN 

SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI TPHCM 

Huỳnh Thị Minh Châu
1
, Trần Ngọc Tri Nhân

2
 

Tóm tắt 

Mọi nền kinh tế đều tìm cách thúc đẩy tài năng của thanh niên theo hướng tạo ra những nhà 

khởi nghiệp mới vì sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên có thể mang lại lợi thế so sánh cho các 

quốc gia. Nghiên cứu này được tiến hành để cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng lên sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên, bằng cách khám phá tác động trực tiếp 

của: việc xác định cơ hội, sự động viên, nguồn lực, khả năng kinh doanh và sự sáng tạo lên mức độ 

sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên, dưới sự điều tiết của việc đào tạo về khởi nghiệp. Mô hình 

nghiên cứu được kiểm định trên mẫu gồm 395 sinh viên thuộc 4 trường đại học tại TPHCM và đang 

có ý định khởi nghiệp, dữ liệu được xử lý bằng SEM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng tích cực 

của: việc xác định cơ hội, sự động viên, nguồn lực, và sự sáng tạo lên mức độ sẵn sàng khởi nghiệp 

của thanh niên, đồng thời cho thấy việc đào tạo về khởi nghiệp có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa 

nguồn lực và mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. 

Từ khóa: Đào tạo, khởi nghiệp, nguồn lực, sự sẵn sàng, thanh niên 

1. GIỚI THIỆU 

Hoạt động khởi nghiệp là quá trình liên quan đến việc một hoặc một số cá nhân bắt đầu công 

việc kinh doanh mới, trong khu vực chính thức hoặc phi chính thức, nhằm tạo ra thu nhập (Green, 

2013; Lewis & Massey, 2018). Mọi nền kinh tế đều đang tìm cách thúc đẩy tài năng của thanh niên 

theo hướng tạo ra những nhà khởi nghiệp (Hincapié, 2020; Gódány & cộng sự, 2021). Nhiều năm 

nay, sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên được tin là có thể mang lại lợi thế so sánh cho các quốc 

gia (Manolova & cộng sự, 2019). Gần đây, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và các cuộc khủng 

hoảng kinh tế xảy ra thường xuyên càng dẫn tới nhu cầu phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ kinh 

doanh phù hợp cho thanh niên - những người có năng suất, nhằm chuyển năng lực kinh tế sang cho 

họ (Olugbola, 2017). Nhiều quốc gia đã đầu tư vào hàng loạt chương trình đào tạo về khởi nghiệp 

với kỳ vọng thanh niên sẽ mạnh dạn khởi nghiệp (García-Rodríguez & cộng sự, 2019). Tuy nhiên, 

mặc dù nhiều thanh niên có ý tưởng kinh doanh nhưng chỉ một số ít biến những ý tưởng đó thành 

công việc kinh doanh hiệu quả (Vardhan & Biju, 2012).  

Sự thành công của việc khởi nghiệp phụ thuộc vào sự sẵn sàng triển khai ý tưởng thành hiện 

thực của người khởi nghiệp (Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2017), vì vậy, nghiên cứu về 

mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên là cần thiết. Trên thực tế, hoạt động khởi nghiệp của 

thanh niên hiện nay vẫn còn ít về số lượng và kém đa dạng về hình thức (Hempel & Fiala, 2012; 

Ahn & Kang, 2020). Nhiều chương trình, diễn đàn, hội thảo đã được tổ chức để giải đáp lý do vì 

sao thanh niên chưa tham gia đầy đủ vào việc thiết lập công việc kinh doanh trong tương lai (Shan 

& Heo, 2019). Một số lý do đáng chú ý là thanh niên không nhìn thấy cơ hội khởi nghiệp (Coduras 

& cộng sự, 2016), thiếu sự động viên (Ekpe, Razak, Ismail, & Abdullah, 2015), thiếu nguồn lực 
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(Olugbola & Wahab, 2015), thiếu các khả năng cần thiết để điều hành các hoạt động kinh doanh 

(Zehir & cộng sự, 2015), thiếu sự sáng tạo (Anjum & cộng sự, 2020) hoặc ít tham gia vào các hoạt 

động đào tạo khởi nghiệp (Peterman & Kennedy, 2003).  

Dựa trên lý thuyết vốn con người và lý thuyết về các yếu tố thành công của doanh nhân, 

nghiên cứu này được tiến hành qua 3 bước: (1) nghiên cứu sơ bộ định tính; (2) nghiên cứu sơ bộ 

định lượng; (3) nghiên cứu chính thức, để khám phá tác động trực tiếp của: (1) việc xác định cơ hội, 

(2) sự động viên, (3) nguồn lực, (4) khả năng kinh doanh và (5) sự sáng tạo lên mức độ sẵn sàng 

khởi nghiệp của thanh niên, dưới sự điều tiết của việc đào tạo về khởi nghiệp. Mô hình nghiên cứu 

được kiểm định trên mẫu là các sinh viên thuộc các trường đại học tại TPHCM đang có ý định khởi 

nghiệp, dữ liệu được xử lý bằng SEM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng tích cực của: (1) việc 

xác định cơ hội, (2) sự động viên, (3) nguồn lực, và (4) sự sáng tạo lên mức độ sẵn sàng khởi 

nghiệp của thanh niên, đồng thời cho thấy ảnh hưởng điều tiết tích cực của việc đào tạo về khởi 

nghiệp lên mối quan hệ giữa nguồn lực và mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Lý thuyết về vốn con người 

Lý thuyết vốn con người là một trong những lý thuyết được sử dụng nhiều nhất liên quan đến 

khả năng kinh doanh và sự sẵn sàng kinh doanh (Ucbasaran & cộng sự, 2008). Nguyên tắc cơ bản 

làm nền tảng cho lý thuyết vốn con người là niềm tin rằng năng lực của con người có giá trị tương 

đương với các nguồn lực khác liên quan đến sản xuất hàng hóa và dịch vụ (Lucas, 1990). Khi năng 

lực của con người được sử dụng hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho cá nhân, tổ chức và xã hội 

(Schultz, 1961). Điều này ngụ ý rằng các nhà khởi nghiệp có mức đầu vào cao hơn sẽ tạo ra đầu ra 

cao hơn (Davidsson & Honig, 2003). Nếu các nhà khởi nghiệp được đào tạo các kỹ năng cần thiết, 

họ được kỳ vọng sẽ tạo ra một công việc kinh doanh có bản chất vượt trội. Bên cạnh đó, các kỹ 

năng có tác động đến thu nhập của cá nhân, tức là những cá nhân có kỹ năng kinh doanh cao hơn sẽ 

có lợi nhuận cao hơn sau khi công ty được thành lập. Những kỹ năng này có thể ảnh hưởng đến sự 

tăng trưởng kinh tế sau khi các cá nhân tham gia vào việc tạo ra các dự án kinh doanh mới 

(Psacharopoulos & Patrinos, 2004).  

Ở cấp độ vi mô, lý thuyết vốn con người cho rằng một cá nhân phải chịu chi phí về đào tạo để 

đạt được kỹ năng và kiến thức cao hơn, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp tương lai của họ. Chính các kỹ 

năng và kiến thức này giúp người khởi nghiệp gia tăng năng suất và thu nhập. Ở cấp độ vĩ mô, lý 

thuyết vốn con người cho rằng đào tạo doanh nhân là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về năng 

suất và công nghệ tổng thể. Nhiều quốc gia đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn khi đầu tư 

vào đào tạo khởi nghiệp (Bansal & cộng sự, 2019; Manolova & cộng sự, 2019; Hincapié, 2020). 

2.2. Lý thuyết về các yếu tố thành công của doanh nhân 

Gibb & Ritchie (1982) đã phát triển một mô hình xã hội gồm các yếu tố thành công chính của 

khởi nghiệp. Lý thuyết này coi tinh thần khởi nghiệp là một quá trình xã hội, với lập luận rằng mặc 

dù các doanh nhân không được phát triển một cách toàn diện nhưng vẫn có thể được hỗ trợ để tạo ra 

doanh nghiệp thành công và bền vững. Tuy tính cách cá nhân là quan trọng, nhưng sự nghiệp của 

một người có thể bị ảnh hưởng bởi giai cấp, gia đình, giáo dục, nghề nghiệp, kinh nghiệm, phong 

cách sống và các vấn đề xã hội. Lý thuyết này chỉ ra rằng đối với khởi nghiệp, các yếu tố môi 

trường có thể ảnh hưởng đến việc một cá nhân tạo ra một doanh nghiệp thành công mà không cần 

xét tới các yếu tố di truyền. 
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Việc tạo ra một doanh nghiệp thành công bắt đầu từ giai đoạn khám phá các động cơ hay cam 

kết về lý do tại sao nên tạo ra doanh nghiệp. Sau khi có được động cơ, bước tiếp theo là khám phá ý 

tưởng khả thi. Ý tưởng này phải hấp dẫn và được xác thực về việc liệu nó có thể đáp ứng được nhu 

cầu của khách hàng hay không. Bước tiếp theo là tìm kiếm các nguồn lực cần thiết như nguyên vật 

liệu, nguồn tài trợ và nhà cung cấp. Phần cuối cùng là áp dụng kế hoạch bằng cách tham gia vào 

hoạt động kinh doanh và xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp để duy trì kinh doanh. Như vậy, mô 

hình của Gibb & Ritchie (1982) chia ra bốn yếu tố thành công cơ bản của một doanh nhân khởi 

nghiệp, gồm: (1) ý tưởng và thị trường, (2) động lực và quyết tâm, (3) nguồn lực, và (4) khả năng.  

2.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của những người trẻ tuổi đối với 

các hoạt động kinh doanh. Dựa vào lý thuyết về các yếu tố thành công của doanh nhân thì: (1) ý 

tưởng và thị trường có thể được nghiên cứu như là việc xác định cơ hội, (2) động lực và quyết tâm 

có thể được nghiên cứu như là sự động viên. Ngoài ra, hai yếu tố (3) nguồn lực, (4) khả năng kinh 

doanh và (5) sự sáng tạo cũng có thể được đưa vào nghiên cứu. Dựa vào lý thuyết vốn con người, 

việc đào tạo về khởi nghiệp có thể được nghiên cứu như là một yếu tố điều tiết ảnh hưởng của các 

yếu tố trên lên mức độ sẵn sàng khởi nghiệp.  

Thật vậy, sự sẵn sàng kinh doanh là sự kết hợp của một tập hợp các đặc điểm cá nhân mà nhờ 

đó có thể nhận diện cá nhân nào sẵn sàng cho việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới (Coduras 

& cộng sự, 2016; Ruiz & cộng sự, 2016). Định nghĩa này chỉ ra rằng khả năng sẵn sàng khởi nghiệp 

của thanh niên phụ thuộc vào khả năng khám phá các cơ hội thị trường, sử dụng năng lực của mình 

dựa trên các nguồn lực sẵn có và động lực (Olugbola, 2017). Carsrud & Brännback (2009) nhấn 

mạnh rằng sự sẵn sàng kinh doanh phụ thuộc vào khuynh hướng tư duy của thanh niên đối với các 

hoạt động kinh doanh. Những doanh nhân tiềm năng sẽ có nhiều khả năng có tư duy tích cực đối 

với hoạt động kinh doanh nếu họ cảm thấy đã sẵn sàng và có khả năng thành công trong tương lai.  

Gibb & Ritchie (1982) xác định các yếu tố tiềm năng khác nhau có thể khiến thanh niên bắt 

đầu khởi nghiệp như sự thay đổi cấu trúc giai cấp, nguồn gốc gia đình, sự lựa chọn và phát triển 

nghề nghiệp, lối sống, kinh nghiệm và sự gắn bó với xã hội. Macke & Markley (2003) cũng chỉ ra 

rằng một số doanh nhân tương lai có thể muốn tạo ra một công ty kinh doanh mới do họ có khả 

năng tự cung tự cấp, có lối sống, nhu cầu cần thiết hoặc có mong muốn giàu có. Trong khi đó, một 

số người khác sẵn sàng cho việc khởi nghiệp do họ có khả năng khám phá cái mới, thấy được sức 

hấp dẫn của ý tưởng kinh doanh, sẵn sàng đầu tư và có khả năng tạo dựng đội ngũ. 

2.3.1 Ảnh hưởng của việc xác định cơ hội lên sự sẵn sàng khởi nghiệp 

Theo Baron (2004), cơ hội là phương tiện tạo ra giá trị kinh tế chưa được hoặc đang được 

khai thác. Xác định cơ hội là quá trình nhận thức mà thông qua đó, thanh niên xác định cơ hội để 

đánh giá và phát triển nó thành một doanh nghiệp mới. Ellis & Williams (2011) mô tả việc xác định 

cơ hội là cách mà thanh niên nhìn nhận cơ hội lựa chọn công việc kinh doanh của mình tại thời 

điểm cân nhắc bắt đầu kinh doanh. Theo Sorenson & cộng sự (2008), khi tham gia vào bất kỳ công 

việc kinh doanh nào, mỗi cá nhân sẽ xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội trong công ty để có thể 

cung cấp những hiểu biết sâu sắc dẫn đến các cơ hội. Theo Fernandez-Perez & cộng sự (2015), 

mạng lưới kinh doanh của mỗi cá nhân có tác động tích cực trong việc thúc đẩy công việc kinh 

doanh mới. Độ rộng và độ sâu của mạng xã hội của một cá nhân có ảnh hưởng đến việc nhận biết 

cơ hội (Kingsley & Malecki, 2004; Parker, 2008). Tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn thông qua việc xây 

dựng các mối quan hệ xã hội và nghề nghiệp có thể dẫn đến việc khởi nghiệp (Davidsson & Honig, 

2003; Audretsch & cộng sự, 2008). Từ các cơ sở trên, giả thuyết (H1) được đề xuất: “Việc xác định 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

516 

cơ hội có ảnh hưởng tích cực lên sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên”.  

2.3.2 Ảnh hưởng của sự động viên lên sự sẵn sàng khởi nghiệp 

Động lực là một nhu cầu hoặc mong muốn thúc đẩy hành vi và hướng nó tới mục tiêu 

(Vallerand & Ratelle, 2002). Những thanh niên có động lực cao hơn có nhiều khả năng sẵn sàng 

thành lập các dự án của riêng mình hơn những thanh niên có động cơ thấp (Coduras & cộng sự, 

2016). Để thúc đẩy thanh niên hướng tới sự sẵn sàng kinh doanh thì nhu cầu về thành tích, tính độc 

lập và lợi nhuận là những động cơ rất quan trọng (Choo & Wong, 2006)  (Choo & Wong, 2006). Ba 

động cơ này được cho là có tác động tích cực và đáng kể đến sự sẵn sàng đối với việc tạo ra các dự 

án mạo hiểm mới. Woo & cộng sự (2000) nhận thấy rằng khả năng thu được lợi nhuận cao và tạo ra 

một dự án kinh doanh mới thành công sẽ tạo ra động lực cao hơn cho việc khởi nghiệp. Có nhiều 

thành phần khác nhau của động lực kinh doanh đã được các nghiên cứu trước đây công nhận, chẳng 

hạn như động lực thành tích (Coduras & cộng sự, 2016; Ruiz & cộng sự, 2016), sự tích lũy kiến 

thức (Pihie & Sani, 2009) hoặc sự độc lập tự quyết (Shane, 2003). Từ các cơ sở trên, giả thuyết 

(H2) được đề xuất: “Sự động viên có ảnh hưởng tích cực lên sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh 

niên”.  

2.3.3 Ảnh hưởng của nguồn lực lên sự sẵn sàng khởi nghiệp 

Nguồn lực là tài sản tài chính, vật chất, con người và tổ chức được một công ty sử dụng để 

phát triển, sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình (Barney, 1995). 

Nguồn lực của doanh nhân là xu hướng của một doanh nhân hành xử sáng tạo, hành động với tầm 

nhìn xa, sử dụng trực giác và tỉnh táo trước những cơ hội mới (Mosakowski, 1998). Nguồn lực của 

doanh nhân là những tài sản hữu hình và vô hình mà các công ty sử dụng để khai thác những điểm 

không hoàn hảo trong cạnh tranh trên thị trường (Alvarez & Barney, 2014). Các nghiên cứu trước 

đây đã chỉ ra tầm quan trọng của nguồn lực đối với sự sẵn sàng kinh doanh. Mansor & cộng sự 

(2007) cho biết có mối tương quan đáng kể giữa mức độ sẵn sàng trở thành doanh nhân với nguồn 

lực của thanh niên. Một số nghiên cứu khác đã xác nhận mối tương quan thuận giữa sự sẵn sàng của 

thanh niên và nguồn lực, và chỉ ra rằng đào tạo về tinh thần kinh doanh có ảnh hưởng đến tác động 

của nguồn lực lên sự sẵn sàng kinh doanh (Mansor & cộng sự, 2007; Olugbola & Wahab, 2015). Từ 

các cơ sở trên, giả thuyết (H3) được đề xuất: “Nguồn lực có ảnh hưởng tích cực lên sự sẵn sàng 

khởi nghiệp của thanh niên”.  

2.3.4 Ảnh hưởng của khả năng kinh doanh lên sự sẵn sàng khởi nghiệp 

Khả năng kinh doanh là khả năng cảm nhận, lựa chọn, định hình và đồng bộ các điều kiện bên 

trong và bên ngoài để tìm tòi và khai thác các cơ hội (Zahra & cộng sự, 2011). Khả năng kinh 

doanh là cần thiết để đảm bảo sự hoàn hảo của quản trị trong việc thành lập công ty mới. Khả năng 

quản lý và điều hành là rất quan trọng đối với mỗi thanh niên nhằm tạo ra các công việc kinh doanh 

trong tương lai (Ellis & Williams, 2011). Có nhiều thành phần khác nhau của khả năng kinh doanh 

đã được kiểm tra và cho thấy có ảnh hưởng tích cực lên sự sẵn sàng kinh doanh, chẳng hạn như kế 

hoạch kinh doanh hiệu quả (Barringer, 2015), chiến lược tiếp thị (Gruber, 2004), tác vụ tài chính 

(Diochon & cộng sự, 2008), quản lý đội nhóm (Tracey & Phillips, 2007). Từ các cơ sở trên, giả 

thuyết (H4) được đề xuất: “Khả năng kinh doanh có ảnh hưởng tích cực lên sự sẵn sàng khởi 

nghiệp của thanh niên”.  

2.3.5 Ảnh hưởng sự sáng tạo lên sự sẵn sàng khởi nghiệp 

Sáng tạo là đổi mới những thứ có giá trị như một sự kết hợp và tổ chức lại kiến thức (Hamidi 

& cộng sự, 2008). Khả năng sáng tạo là khả năng suy nghĩ, sửa đổi, khám phá và chế tạo (Anjum & 
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cộng sự, 2020). Khám phá và khai thác các cơ hội mới phần lớn phụ thuộc vào khả năng của một cá 

nhân trong việc hiểu biết về mối liên hệ giữa các ý tưởng. Điều tương tự cũng xảy ra trong quá trình 

khởi nghiệp, khi một doanh nhân phải sáng tạo trong quá trình xác định và khai thác các cơ hội để 

bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Những người có khả năng sáng tạo ở mức độ cao hơn có thể 

duy trì sự tự tin và thái độ tích cực trong quá trình kinh doanh (Zhao & cộng sự, 2005). Một số 

nghiên cứu trước đây đã kết hợp sự sáng tạo để nghiên cứu sự sẵn sàng kinh doanh của các cá nhân, 

ví dụ Wagner & Sternberg (2004), Hamidi & cộng sự (2008), Sarooghi & cộng sự (2015). Từ các 

cơ sở trên, giả thuyết (H5) được đề xuất: “Sự sáng tạo có ảnh hưởng tích cực lên sự sẵn sàng 

khởi nghiệp của thanh niên”.  

2.3.6 Ảnh hưởng điều tiết của việc đào tạo về khởi nghiệp 

Đào tạo là một hình thức nâng cao định hướng về kiến thức, thái độ và kỹ năng (Olugbola & 

Wahab, 2015). Đào tạo về tinh thần kinh doanh đã được sử dụng như một trong những động lực để 

nâng cao năng lực kinh doanh (Zahra & cộng sự, 2011). Theo Olugbola & Wahab (2015), sự đào 

tạo về tinh thần kinh doanh có thể kiểm soát mối quan hệ giữa khả năng kinh doanh và sự sẵn sàng 

đối với việc tạo ra công việc kinh doanh mới. Các chương trình đào tạo về khởi nghiệp đã làm tăng 

khả năng kinh doanh của thanh niên theo hướng sẵn sàng kinh doanh (Souitaris & cộng sự, 2007). 

Theo Cheraghi & Schøtt (2015), đào tạo về khởi nghiệp là rất cần thiết trong việc phát triển năng 

lực kinh doanh của các cá nhân trẻ, và ảnh hưởng của vốn con người lên mức độ sẵn sàng đối với sự 

khởi nghiệp có thể tăng khi các cá nhân trẻ thu được lợi ích lớn hơn từ việc đào tạo. Tương tự, Keat 

& cộng sự (2011) cũng tiến hành nghiên cứu trên thanh niên, kết quả cho thấy mức độ sẵn sàng 

kinh doanh của những người tham gia các khóa học khởi nghiệp là cao hơn. Từ các cơ sở trên, giả 

thuyết (H6) được đề xuất: “Việc đào tạo về khởi nghiệp điều tiết các mối quan hệ trong mô hình 

nghiên cứu”. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Về mặt đo lường, thang đo của 6 yếu tố việc xác định cơ hội, sự động viên, nguồn lực, khả 

năng kinh doanh, việc đào tạo về khởi nghiệp và sự sẵn sàng khởi nghiệp được kế thừa và hiệu 

chỉnh từ Keat & cộng sự (2011). Thang đo của yếu tố sự sáng tạo được kế thừa và hiệu chỉnh từ 

Anjum & cộng sự (2020). 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, trừ yếu tố việc đào tạo về khởi nghiệp sử dụng thang đo chỉ 

danh. 

Về mặt quy trình, trước hết, nghiên cứu sơ bộ định tính bằng phương pháp phỏng vấn sâu 

được tiến hành để hiệu chỉnh 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 chuyên gia trong lĩnh 

vực đào tạo về khởi nghiệp và các thanh niên đã từng khởi nghiệp. Kích thước mẫu là 9, được xác 

định bằng phương pháp bão hòa thông tin. Sau đó, nghiên cứu sơ bộ định lượng được tiến hành để 

kiểm tra độ tin cậy và tính đơn hướng của thang đo, mẫu gồm 50 đáp viên đang là sinh viên đại học 

và có ý định khởi nghiệp. Cuối cùng, nghiên cứu chính thức được tiến hành dưới dạng định lượng, 

đối tượng khảo sát là sinh viên của 4 trường đại học tại TPHCM - gồm Đại học Bách Khoa 

TPHCM, Đại học Mở TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang, các sinh viên này 

đang có ý định khởi nghiệp. Bảng câu hỏi gồm 2 phần chính: (1) Phần thông tin tổng quát (tuổi, giới 

tính, tên trường); (2) Phần đo lường. Bằng cách lấy mẫu thuận tiện, có 420 sinh viên đã tham gia 

khảo sát, trong đó, có 395 bảng trả lời đạt chất lượng. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm 

AMOS. 
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Mẫu được mô tả trong Bảng 1. Theo đó, các sinh viên đang có ý định khởi nghiệp chủ yếu là 

nam, trên 21 tuổi. Tiến hành kiểm định tính phân phối chuẩn của 28 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 

18 -> dưới 19 tuổi 28 7,1% 

19 -> dưới 20 tuổi 53 13,4% 

20 -> dưới 21 tuổi 93 23,5% 

21 -> dưới 22 tuổi 122 30,9% 

Từ 22 tuổi trở lên 99 25,1% 

Tổng cộng 395 100% 

Giới tính 

Nam 241 61,0% 

Nữ 154 39,0% 

Tổng cộng 395 100% 

Tên trường 

Đại học Bách Khoa TPHCM 134 33,9% 

Đại học Mở TPHCM 115 29,1% 

Đại học Tôn Đức Thắng 67 17,0% 

Đại học Văn Lang 79 20,0% 

Tổng cộng 395 100% 

Đưa 28 biến đo lường vào phân tích nhân tố (EFA) với phép quay Promax, sau 5 lần chạy, lần 

lượt loại 5 biến gồm 2 biến thuộc thang đo việc xác định cơ hội, 1 biến thuộc thang đo sự động 

viên, 1 biến thuộc thang đo nguồn lực, 1 biến thuộc đang đo sự sáng tạo, 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 6, có 6 nhân tố 

gồm 23 biến được trích xuất, gồm: (1) việc xác định cơ hội (OP), (2) sự động viên (MO), (3) nguồn 

lực (RES), (4) khả năng kinh doanh (ABI), (5) sự sáng tạo (CRE), (6) sự sẵn sàng khởi nghiệp 

(REA). Hệ số tải nhân tố của các biến dao động từ 0,725 đến 0,912, hệ số KMO = 0,782, Chi–

square (v2) = 212,207, dF = 136 (p = 0.000), TVA = 75,72%. 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 6 

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 = 

1,809 (<3) (p = 0,000 < 0,05), AGFI = 0,904 (>0,8), GFI = 0,924 (>0,9), TLI = 0,974 (>0,9), CFI = 

0,979 (>0,9), IFI = 0,979 (>0,9), RMSEA = 0,036 (<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 
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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 

nhân tố 

Số 

biến 
Mã biến 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 

Độ tin cậy 

tổng hợp 

(CR) 

Phương sai 

trích trung 

bình (AVE) 

Việc xác 

định cơ hội 

OP 4 OP1, OP4, OP5, 

OP6 

0,764 -> 0,855 0,9311 0,825 

Sự động 

viên 

MO 4 MO2, MO3, 

MO4, MO5 

0,717 -> 0,825 0,8639 0,818 

Nguồn lực RES 3 RES1, RES3, 

RES4 

0,780 -> 0,862 0,8720 0,791 

Khả năng 

kinh doanh 

ABI 4 ABI1, ABI2, 

ABI3, ABI4 

0,726 -> 0,839 0,9010 0,914 

Sự sáng tạo CRE 4 CRE1, CRE2, 

CRE3, CRE4 

0,733 -> 0,801 0,9071 0,868 

Sự sẵn sàng 

khởi nghiệp 

REA 4 REA1, REA2, 

REA3, REA4 

0,743 -> 0,812 0,8993 0,918 

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 = 2,255 (<3) (p = 0,000 < 0,05); AGFI= 0,884 (>0,8), GFI= 

0,900 (>0,9), TLI = 0,960 (>0,9), CFI = 0,964 (>0,9), IFI = 0,964 (>0,9), RMSEA = 0,045 (<0,08) 

(Hair & cộng sự, 2014). Kết quả kiểm định giả thuyết (H1) -> (H5) trình bày trong Bảng 3. 

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 OP -> REA 0,343 0,345 0,043 8,080 0,000 Ủng hộ 

H2 MO -> REA 0,356 0,383 0,046 8,391 0,000 Ủng hộ 

H3 RES -> REA 0,488 0,472 0,036 13,025 0,000 Ủng hộ 

H4 ABI -> REA 0,138 0,123 0,085 1,452 
0,146 

>0,05 

Không ủng 

hộ 

H5 CRE -> REA 0,403 0,393 0,037 10,534 0,000 Ủng hộ 

Tiến hành phân tích đa nhóm (MGA) để kiểm định vai trò điều tiết của việc đào tạo về khởi 

nghiệp đối với ảnh hưởng của các yếu tố: (1) việc xác định cơ hội, (2) sự động viên, (3) nguồn lực, 

và (4) sự sáng tạo lên mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. Mẫu được chia thành 02 nhóm: 

(1) đã được đào tạo; (2) chưa được đào tạo. Ứng với hai nhóm này, các chỉ số model fit của các mô 

hình đo lường đều phù hợp. Kết quả kiểm định giả thuyết (H6) cho thấy mức độ ảnh hưởng tích cực 

của nguồn lực lên mức độ sẵn sàng khởi nghiệp tăng khi thanh niên được đào tạo về khởi nghiệp (|t-

value| = 2,414>1,96). Đối với các mối quan hệ khác trong mô hình, việc đào tạo về khởi nghiệp 

không đóng vai trò điều tiết. Hình 1 trình bày mô hình nghiên cứu sau kiểm định. Các yếu tố trong 

mô hình giải thích được 48,75% phương sai của mức độ sẵn sàng khởi nghiệp.  
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đã kiểm định 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá ảnh hưởng của các yếu tố quan trọng lên sự 

sẵn sàng khởi nghiệp dưới ảnh hưởng điều tiết của việc đào tạo về khởi nghiệp nhằm đề xuất các 

giải pháp nâng cao sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. Đáp viên là 395 sinh viên của 4 trường 

đại học tại TPHCM đang có ý định khởi nghiệp. Sau khi được kiểm định, thang đo bao gồm 23 biến 

có thể được sử dụng để đo lường 6 khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Kết quả kiểm định cấu trúc 

mô hình cho thấy: (1) việc xác định cơ hội, (2) sự động viên, (3) nguồn lực, và (4) sự sáng tạo lên 

mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên, đồng thời cho thấy việc đào tạo về khởi nghiệp có thể 

thúc đẩy mối quan hệ giữa nguồn lực và mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. Các yếu tố 

trong mô hình giải thích được 48,75% phương sai của mức độ sẵn sàng khởi nghiệp. 

Từ kết quả nghiên cứu này, các bên liên quan nhận ra được tầm quan trọng của vốn con người 

và các thành phần thành công của doanh nhân khởi nghiệp đối với sự sẵn sàng khởi nghiệp của 

thanh niên. Để nâng cao mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên, các bên liên quan cần tập 

trung vào việc cải thiện nguồn lực của họ, vì yếu tố này có ảnh hưởng mạnh nhất lên mức độ sẵn 

sàng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, việc đào tạo về khởi nghiệp đã được chứng minh là có thể thúc đẩy 

mức độ ảnh hưởng của nguồn lực lên mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. Qua đó cho thấy 

một trong những trách nhiệm của các cơ quan đào tạo – như các trường đại học – là xây dựng các 

chương trình đào tạo về khởi nghiệp và thực hiện đào tạo cho thanh niên, cụ thể là sinh viên.   

Nghiên cứu này còn có thể khám phá thêm sự khác biệt theo nhóm thông qua phân tích T-test, 

ANOVA, Bootstrap. 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 lê mức độ sẵn sàng 

khởi nghiệp; (2) tiến hành các nghiên cứu định tính và định lượng với cách lấy mẫu mang tính đại 

diện cao hơn. Kết quả của nghiên cứu này có thể là một tài liệu tham khảo cho các bên liên quan về 

các yếu tố ảnh hưởng lên sự sẵn sàng khởi nghiệp của thanh niên. 
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RÀO CẢN GỌI VỐN VÀ KIẾN THỨC TÀI CHÍNH  

KHI KHỞI NGHIỆP 

Huỳnh Trị An
1
, Tạ Văn Thành

2
, Trương Thu Nga

3
 

Tóm tắt 

Khởi nghiệp đã không còn là phong trào khi hầu hết các quốc gia, doanh nghiệp trên toàn thế 

giới đều "ứng dụng" khởi nghiệp vào việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Khởi nghiệp đã 

không còn mới mẻ đối với mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt nhất là sinh viên, những người trẻ có 

khát khao cống hiến vương lên làm giàu. Nhưng khó khăn lớn nhất là nguồn vốn khi khởi nghiệp, 

nếu có vốn nhưng lại không có kiến thức tài chính để "vận hành" nguồn vốn đó sao cho hợp lý để 

doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tồn tại và phát triển là một đều vô cùng khó khăn. Vậy thực trạng 

hiện nay về vấn đề gọi vốn và kiến thức tài chính khi “khởi nghiệp" tại Việt Nam như thế nào? Và 

những giải pháp để có thể giúp những nhà khởi nghiêp khắc phục những rào cản này? Chúng ta sẽ 

cùng nhau làm rõ! 

Từ khóa: Rào cản khởi nghiệp, gọi vốn, kiến thức tài chính 

1. Đặt vấn đề 

Khởi nghiệp tại Việt Nam đã không còn là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng rất nhiều 

chính sách của Nhà nước, chương trình của các tổ chức, doanh nghiệp. Khởi nghiệp đã lan tỏa rộng 

ra trong hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội và phổ biến ở tất cả các ngành nghề. Nổi bật và được 

nhiều người biết đến là chương trình truyền hình Thương Vụ Bạc Tỷ (Shark Tank Việt Nam). Và 

một điều dễ nhận thấy nhất qua chương trình này đó chính là kỹ năng gọi vốn và kiến thức tài chính 

của những nhà sáng lập (founder) hầu hết là có ít, hoặc không có, hoặc nắm rất mơ hồ về các kiến 

thức tài chính liên quan đến việc vận hành doanh nghiệp (ngoại trừ các công ty khởi nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực tài chính hay còn gọi là fintech). Vì thế mà rất nhiều cá nhân, công ty khởi 

nghiệp đã không gọi được vốn và khởi nghiệp thất bại. 

Theo thống kê mới nhất, Shark Tank Việt Nam mùa thứ 5 (năm 2022) có 56 startup gọi vốn 

và có 31 startup được cam kết đầu tư (Bảo Hân, 2022). Nhìn lại năm 2021, Shark Tank Việt Nam 

mùa thứ 4 có 54 startup gọi vốn được "lên sóng" trong 1200 hồ sơ đăng ký và có 35 startup được 

cam kết đầu tư. Nhưng đến nay chỉ có 4 startup là được rót vốn. (Châu Cao, 2021). 

BẢNG 1. THỐNG KÊ TỶ LỆ ĐẦU TƯ TRÊN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH SHARK TANK VIỆT NAM MÙA 4 - NĂM 2021 

 Hồ sơ đăng ký Lên sóng Cam kết đầu tư Thực đầu tư 

 1200 54 35 4 

Tỷ lệ/Hồ sơ đăng ký 100% 4,5% 2,9% 0,3% 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp, 2022 

Nguyên nhân lớn nhất được chính các startup chỉ ra là họ đã không vượt qua được vòng thẩm 

định (Due Diligence - Thẩm định doanh nghiệp). Vì các số liệu startup cung cấp lúc lên chương 

                                                           
1
 Thạc sỹ, Khoa Marketing, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing, huynhan@ufm.edu.vn 

2
 Tiến sỹ, Khoa Marketing, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing, tvthanh@ufm.edu.vn 

3
 Thạc sỹ, Khoa Marketing, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing, ttnga@ufm.edu.vn 
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trình và các số liệu thực tế khi thẩm định không khớp với nhau. Dẫn tới việc nhà đầu tư không nhận 

định đúng về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nên họ quyết định không đầu tư. Vì khi đó nhà 

đầu tư sẽ không xác định được giá trị thực tế của startup, hay nhận định không đúng về các rủi ro 

hiển hiện hoặc tiềm ẩn. (Công Minh, 2018). 

Và đây cũng là thực trạng của các công ty khởi nghiệp trên thế giới, không chỉ riêng Việt 

Nam. Như chương trình Shark Tank ở Úc, theo Shark Steve Baxter tiết lộ, có 50 doanh nghiệp gọi 

vốn, 27 nhận được đề nghị đầu tư và chỉ 4 doanh nghiệp thật sự gọi vốn thành công. Hầu hết đều 

không vượt qua được vòng thẩm định.  (Công Minh, 2018). 

Qua đó cho ta thấy, việc nắm và hiểu rõ các số liệu tài chính trong hoạt động của doanh 

nghiệp sẽ giúp các startup gọi vốn dễ dàng hơn rất nhiều. Và đó cũng là rào cản lớn nhất mà các 

startup tại Việt Nam hiện nay gặp phải. 

Việc tiếp cận nguồn vốn hiện nay đã dễ hơn trước rất nhiều nhưng đòi hỏi các startup phải có 

cơ bản hoặc đầy đủ kiến thức tài chính để có thể vận hàng doanh nghiệp dễ dàng và trước hết là để 

gọi vốn. Vốn là điều kiện cần, và kiến thức tài chính là điều kiện đủ để có thể khởi nghiệp thành 

công. 

2. Các khái niệm về gọi vốn và kiến thức tài chính 

2.1 Gọi vốn 

2.1.1 Gọi vốn là gì? 

Gọi vốn (crowdfunding) là hình thức kêu gọi sự góp đỡ của cộng đồng để giúp chủ một dự án 

hay người nghĩ ra một ý tưởng hoàn thành những dự án hay sản phẩm của họ khi họ có ý tưởng 

nhưng lại không có tiền để thực hiện dự án của mình. (Trần Duy Thuận, 2022) 

Hoặc theo firststep.vn (một trong những trang crowdfunding uy tín tại Việt Nam) định nghĩa 

về gọi vốn (crowdfunding) như sau: Khi bạn có ý tưởng về một giải pháp mang lại lợi ích cho cộng 

đồng nhưng bạn không có vốn, không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng để thực hiện dự án, bạn 

gặp gỡ mọi người, trình bày ý tưởng, kêu gọi ủng hộ tài chính từ cộng đồng để bạn thực hiện ý 

tưởng của mình. Hình thức này được nói ngắn gọn là gọi vốn.  

2.1.2 Các vòng gọi vốn quan trọng của một startup  

Vốn luôn là điều kiện cần để một doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Và đối với startup thì 

nó cực kỳ quan trọng vì startup chưa có dòng tiền ổn định, cũng như cần rất nhiều vốn để liên tục 

đầu tư trong giai đoạn đầu. 

Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam (2022) liệt kê các vòng gọi vốn cơ bản mà một startup sẽ 

trải qua trong quá trình phát triển. Việc nắm rõ các vòng gọi vốn sẽ giúp startup từng bước hoàn 

thiện doanh nghiệp cũng như tiếp cận các nhà đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. 

2.1.2.1 Vòng tiền hạt giống 

Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình gọi vốn, ứng với mục tiêu hiện thực hóa ý tưởng ban 

đầu. Và những người góp vốn đầu tiên thường chính là các nhà sáng lập (founder), gia đình, bạn bè. 

Với số vốn ban đầu này, startup sẽ bước đầu hoàn thiện ý tưởng sản phẩm, mô hình kinh doanh, 

cũng như bước đầu xây dựng đội ngũ nhân viên. 

2.1.2.2 Vòng hạt giống 

Khi ý tưởng của startup đã được hiện thực hóa và bắt đầu đi vào hoạt động thì lúc này cần rất 

nhiều vốn, nên cần gọi thêm. Mục tiêu của vòng gọi vốn này sẽ là đầu tư nghiên cứu thị trường, 

phân tích khách hàng mục tiêu và nghiên cứu đưa ra các sản phẩm/dịch vụ phù hợp hơn, cũng như 

https://ngoinhakienthuc.com/author/tranduythuan
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hoàn thiện mô hình kinh doanh. Những nhà đầu tư trong giai đoạn này thường là gia đình, bạn bè, 

nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư nhỏ. 

2.1.2.3 Vòng gọi vốn Series A 

Khi bước đến vòng gọi vốn Series A, có nghĩa là startup đã chứng minh được mô hình kinh 

doanh từ ý tưởng ban đầu. Giai đoạn này startup đã bắt đầu có nhiều khách hàng và doanh thu. Các 

nhà đầu tư ở vòng này sẽ xem xét các số liệu thực tế của startup, cách họ dùng số tiền đã đầu tư 

trước đó. Và họ sẽ xem xét để tìm ra những yếu tố cần cải thiện để nâng cao giá trị của startup. Ở 

vòng này, startup đã hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, mô hình doanh thu và sẽ dùng số vốn gọi 

được để đẩy mạnh marketing, nâng cao nhận diện, uy tín của doanh nghiệp, cũng như mở rộng thị 

trường. Những nhà đầu tư trong giai đoạn này thường là các quỹ tăng tốc, quỹ đầu tư lớn, quỹ đầu 

tư mạo hiểm. 

2.1.2.4 Vòng gọi vốn Series B 

Khi tìm kiếm thêm nguồn vốn tại vòng Series B, Startup cần chứng minh cho các nhà đầu tư 

thấy được doanh nghiệp của mình đang phát triển đúng hướng và có tiệp khách hàng ổn định. Số 

vốn gọi được ở vòng này sẽ rất lớn và thường dùng để mở rộng quy mô công ty trên nền tảng hiện 

có, mở rộng đội ngũ nhân viên, mở rộng thị trường và phát triển thị trường mới. Các nhà đầu tư giai 

đoạn này thường là các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư lớn. 

2.1.2.5 Các vòng gọi vốn từ Series C trở lên 

Đây có thể là vòng gọi vốn Series C, D, hoặc E. Khi các startup đến được các vòng này, 

chứng tỏ doanh nghiệp họ đã khá thành công. Và họ tìm kiếm thêm nguồn vốn để phát triển sản 

phẩm mới, mở rộng thị trường, mua lại các công ty khác hoặc mục tiêu lớn hơn là IPO (phát hành 

cổ phiếu lần đầu ra công chúng hay nói dễ hiểu hơn là lên sàn chứng khoán). Các nhà đầu tư ở vòng 

này thường là các quỹ đầu tư lớn, ngân hàng, công ty tư nhân... 

2.2 Kiến thức tài chính 

Kiến thức tài chính là một khái niệm rất rộng gồm nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến tài 

chính, cụ thể hơn là tài chính doanh nghiệp. Nhà sáng lập không cần phải biết tất cả mà chỉ cần nắm 

những kiến thức cơ bản để có thể hiểu và vận hành doanh nghiệp một cách dễ dàng. Do một trong 

những nguyên nhân lớn nhất gọi vốn thất bại là không vượt qua được quá trình thẩm định doanh 

nghiệp nên startup cần nắm rõ những kiến thức liên quan đến quá trình này và những kiến thức này 

cũng là kim chỉ nam để các nhà sáng lập vận hành doanh nghiệp. 

2.2.1 Thẩm định về tài chính - Financial Due Diligence (FDD) 

Thẩm định về tài chính tập trung vào việc xác minh thông tin tài chính được cung cấp cũng 

như đánh giá các hoạt động kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp mục tiêu. Rà soát tài chính bao 

gồm việc đánh giá thu nhập, tài sản, công nợ, dòng tiền, các khoản vay cũng như hệ thống kiểm 

soát nội bộ của doanh nghiệp. 

FDD có thể thu thập thông tin từ tất cả các nguồn có thể, chủ yếu từ nội bộ. 

Nội dung báo cáo FDD có thể bao gồm: Các chính sách kế toán, Doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận, Các luồng tiền mặt (dòng tiền), Tài sản ròng, Thuế, Các kế hoạch tài chính. 

2.2.1.1 Chính sách kế toán 

Theo Chuẩn mực số 29 do Bộ Tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-

BTC ngày 15/02/2005 với nội dung: “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai 

sót”. Chính sách kế toán được hiểu là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được 
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doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). 

Ví dụ: Chính sách kế toán về nợ phải trả, hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái v.v. 

Thay đổi chính sách kế toán: Trong chuẩn mực kế toán số 29, quy định rõ nguyên tắc nhất 

quán: 

Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, 

sự kiện tương tự. Trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao 

dịch, sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ và áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho các nhóm 

này. Khi đó, một chính sách kế toán phù hợp sẽ được lựa chọn và áp dụng nhất quán đối với mỗi 

nhóm. 

Thay đổi chính sách kế toán là thay đổi nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được 

doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC. 

Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán nếu thuộc một trong các trường hợp: Có 

sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Sự thay đổi sẽ 

dẫn đến BCTC cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn. 

2.2.1.2 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận 

Theo Nguyễn Văn Ngọc (2012), đây là những khái niệm cơ bản mà người khởi nghiệp cần 

phải nắm vững, và cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa các khái niệm.  

Lợi nhuận: Bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí. Cụ thể hơn Lợi nhuận bằng tổng doanh 

thu (số tiền mà công ty thu về) trừ đi tổng chi phí (các chi phí liên quan đến việc bán sản phẩm/dịch 

vụ, trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng...). 

Lưu ý có nhiều loại lợi nhuận khác nhau như: lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận 

ròng..., và mỗi loại đều phản ánh tình hình chi phí trong tính toán đến một mức nhất định. 

- Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận công ty thu về sau khi trừ chi phí của việc sản xuất và bán sản 

phẩm (còn gọi là giá vốn hàng bán - Cost of goods sold) từ doanh thu, trước khi chi đi một loạt các 

chi phí khác 

- Lợi nhuận trước thuế: cách tính này bao hàm nhiều chi phí hơn so với lợi nhuận gộp, ví dụ 

như lương cho nhân công, lãi từ khoản nợ, và các nghĩa vụ tài chính khác. 

- Thu nhập ròng/Lợi nhuận ròng: là các tên gọi khác nhau cho cùng một khái niệm. Đây là 

cách tính lợi nhuận đầy đủ nhất. Nó bao hàm tất cả các chi phí được đưa vào tính toán trong lợi 

nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế (là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lãi vay 

và các nghĩa vụ tài chính) thêm vào đó là thuế. Thu nhập ròng cũng phản ảnh bất kì các khoản khấu 

trừ mà doanh nghiệp có thể được hưởng vào tính toán. 

2.2.1.3 Dòng tiền (Các luồng tiền mặt) 

Dòng tiền, dòng tiền mặt hay các khoản tiền mặt (cash flow) thường được dùng theo hai 

nghĩa. 

Nghĩa rộng thường được dùng trong phân tích tài chính, đó là những thay đổi của tài khoản 

tiền mặt diễn ra trong thời kỳ kế toán. Bản kết toán dòng tiền mặt nằm trong báo cáo hàng năm của 

các công ty. Nó phân tích tất cả những thay đổi ảnh hưởng tới tiền mặt sử dụng trong kinh doanh, 

đầu tư và hoạt động tài chính. Ví dụ, lợi nhuận ròng thu được từ kinh doanh làm tăng dòng tiền mặt, 

việc mua một ngôi nhà làm giảm dòng tiền mặt, trong khi việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm 

tăng dòng tiền mặt. Khi lượng tiền mặt thu được lớn hơn lượng tiền mặt chi ra, người ta gọi đó là 

dòng tiền mặt dương, còn khi lượng tiền mặt thu được nhỏ hơn lượng tiền mặt chi ra, người ta gọi 
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đó là dòng tiền mặt âm. Các công ty có tổng tài sản lớn hơn tổng các khoản nợ vẫn có thể bị phá sản 

vì họ không tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng các khoản nợ lưu động. 

Theo nghĩa hẹp, thường dùng trong phân tích đầu tư, đó là lợi nhuận, hay thu nhập ròng, cộng 

với lượng tiền trích vào quỹ khấu hao. Đây chính là nguồn vốn nội bộ dàn hạn mà doanh nghiệp có 

thể sử dụng vào mục đích đầu tư. Người mua cổ phần quan tâm tới dòng tiền mặt từ kinh doanh vì 

nó ảnh hưởng tới khả năng thanh toán cổ tức của doanh nghiệp. (Thanh Hằng, 2018) 

2.2.1.4 Tài sản ròng 

Theo Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam (2022), Tài sản ròng là tài sản của một chủ thể (cá 

nhân, doanh nghiệp, nhà nước, quốc gia…). Trong đó, tài sản ròng bao gồm tất cả những tài sản 

hiện có của chủ thể trừ đi các khoản nợ của chủ thể đó. Tài sản ròng có thể là: Tiền mặt, bất động 

sản, nhà xưởng, máy móc, công nghệ, các khoản đầu tư… Các khoản nợ của chủ thể có thể là: Nợ 

vay ngân hàng, nợ trả góp, nợ mua xe/nhà đất… 

Tài sản ròng là yếu tố quan trọng thể hiện chính xác nhất về tình hình tài chính của chủ thể. 

Với một doanh nghiệp, doanh thu có thể lớn, nhưng sẽ không phản ánh chính xác được tình hình tài 

chính. Tài sản ròng mới là yếu tố cốt lõi, giúp đánh giá chính xác thực trạng kinh tế, tiến độ kinh 

doanh của công ty. 

Giá trị tài sản ròng (Net Worth) là kết quả khi lấy tất cả các giá trị tài sản chủ thể đang nắm 

giữ, trừ đi tất cả các khoản nợ chưa được thanh toán. Giá trị tài sản ròng là toàn bộ những gì còn lại 

của chủ thể sau khi đã trừ đi các khoản nợ. 

Tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường 

Giá trị tài sản ròng sẽ được xác định bằng tổng giá trị tất cả các loại tài sản (Cổ phiếu, đất đai, 

bất động sản, tài sản cố định, hàng hóa…) trừ đi các khoản nợ của doanh nghiệp. Giá trị tài sản ròng 

được xác định tại thời điểm định giá chứng khoán. Với cách tính dựa trên giá trị thị trường, cần xác 

định cho từng loại tài sản riêng biệt. Công thức tính giá trị tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường: 

 

Trong đó: 

 NAV: là tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp xác định theo giá trị thị trường.  

 i: là loại tài sản doanh nghiệp hiện có 

 n: là tổng số tài sản doanh nghiệp 

 Pi: là giá trị thị trường của tài sản doanh doanh nghiệp. 

Tài sản ròng dựa trên sổ sách 

Nhà đầu tư cũng có thể tính giá trị tài sản ròng dựa trên số liệu sổ sách tài chính mà doanh 

nghiệp cung cấp. Với công thức tính giá trị tài sản ròng như sau: 

Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản hiện có – Tổng nợ chưa trả 

2.2.1.5 Thuế 

Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh tại Việt nam có khá nhiều các loại thuế doanh nghiệp cần 

nộp. Tuỳ vào ngành nghề, doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ với các loại thuế khác nhau. Tuy nhiên, dù 

là loại doanh nghiệp nào thì cũng có điểm chung là phải nộp 4 loại thuế cơ bản sau: Thuế môn bài, 

thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 
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Việc hiểu rõ về các loại thuế phải nộp giúp các công ty khởi nghiệp hoạt động dễ dàng hơn. 

Lệ phí (thuế) môn bài 

Lệ phí môn bài là khoản tiền doanh nghiệp phải nộp hàng năm khi bắt đầu sản xuất kinh 

doanh, dựa trên số vốn điều lệ được ghi trên giấy chứng nhận chứng nhận thành lập doanh nghiệp 

hoặc doanh thu (với hộ và cá nhân kinh doanh). 

Thuế giá trị gia tăng 

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hoá, 

dịch vụ mà người tiêu dùng phải trả khi mua bán, sử dụng. Dù vậy, người trực tiếp tiến hành nghĩa 

vụ đóng thuế với Cơ quan thuế lại là doanh nghiệp, đơn vị sản xuất,… 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế được tính trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh 

nghiệp, trừ đi những khoản chi phí hợp lý khác theo quy định của Luật thuế TNDN. Tất cả doanh 

nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đều phải nộp thuế TNDN khi phát sinh thu nhập. 

Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) 

Thuế TNCN là loại thuế doanh nghiệp nộp thay cho người lao động tại công ty, được tính 

theo từng tháng, kê khai theo tháng hay quý và quyết toán theo năm. (MISA meinvoice, 2022) 

2.2.1.6 Kế hoạch tài chính 

Theo Học Viện Tài Chính (2022), kế hoạch tài chính là yếu tố vô cùng quan trọng giúp bạn 

tránh khỏi những khó khăn về tài chính trong tương lai, đặc biệt là những công ty khởi nghiệp. Đây 

sẽ là cách bạn quản lý số vốn mà mình có được để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 

Kế hoạch tài chính là gì? 

Kế hoạch tài chính là bản tổng hợp dự kiến trước nhu cầu tài chính cho hoạt động của một 

doanh nghiệp trong tương lai. Nội dung của kế hoạch tài chính bao gồm: 

 Dự kiến được báo cáo kết quả kinh doanh và chính sách phân phối lợi nhuận 

 Dự kiến nhu cầu tài chính thông qua bảng cân đối kế toán mẫu của doanh nghiệp 

 Dự kiến kế hoạch lưu chuyển tiền tệ 

 Lựa chọn các biện pháp tổ chức, điều chỉnh, đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng 

hiệu quả 

Vai trò của lập kế hoạch tài chính với doanh nghiệp 

Kế hoạch tài chính sẽ cho biết kết quả đằng sau mỗi dự đoán, điều này rất quan trọng để tìm 

hiểu lý do tại sao các kỳ vọng và thực tế triển khai lại không giống nhau. Nói cách khác, bạn sẽ biết 

bạn đang làm tốt những gì và đang làm sai ở đâu. 

Kế hoạch tài chính cũng cho biết thiếu hụt có thể xảy ra ở đâu, để nhà quản lý điều chỉnh dự 

báo doanh thu và chi phí để tránh thiếu hụt hoặc đảm bảo doanh nghiệp có sẵn các khoản tiền dự 

phòng khác, chẳng hạn như quỹ tiết kiệm hoặc các khoản vay để trang trải bất kỳ thâm hụt tiền mặt 

nào. 

Giúp các nhà đầu tư có thể đánh giá tính khả thi trong các phương án kinh doanh của doanh 

nghiệp thông qua các kế hoạch tài chính, từ đó doanh nghiệp sẽ có cơ hội tìm được các đối tác phù 

hợp hoặc có cơ hội được tiếp xúc với những nguồn vốn bên ngoài. 

Kế hoạch tài chính với trọng tâm hướng tới tướng lai, cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ hơn 
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những khoản chi cần thiết để duy trì đà tăng trưởng của công ty và luôn đi trước các đối thủ. Kế 

hoạch tài chính giúp cải thiện liên tục hiệu suất của công ty. 

Dựa vào bản kế hoạch tài chính; nhà quản lý hoặc các lãnh đạo trong doanh nghiệp có thể 

thực hiện các kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi tiêu hợp lý, giảm thiểu lãng phí. 

2.2.2 Mô hình doanh nghiệp 

Vì startup hoạt động theo mô hình góp vốn nên về cơ bản đây là một công ty cổ phần. Việc 

hiệu rõ các kiến thức tài chính liên quan đến mô hình doanh nghiệp, cổ phần, cổ phiếu sẽ giúp 

startup gọi vốn dễ dàng hơn, vì startup phải trải qua nhiều vòng gọi vốn khác nhau cũng như sẽ có 

rất nhiều nhà đầu tư tham gia. 

2.2.2.1 Cổ phần ưu đãi 

Cổ phần ưu đãi (preferred stock) là chứng khoán tài chính do công ty cổ phần phát hành cho 

các cá nhân hay định chế đầu tư để gọi vốn dài hạn. Cổ phần ưu đãi cho phép người nắm giữ sở hữu 

một phần của công ty với những quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông. Các công ty có thể 

chào bán cổ phần ưu đãi nhằm chào mời các cổ đông/nhà đầu tư tiềm năng góp vốn. 

Các loại cổ phần ưu đãi chính bao gồm: 

Cổ phần đãi biểu quyết: Cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu 

thường. 

Cổ phần ưu đãi cổ tức: Nếu sở hữu cổ phiếu trên thì bạn sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ 

tức của cổ phiếu thường. 

Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào một khi có 

yêu cầu của người sở hữu cổ phiếu này hay theo điều kiện ghi trên cổ phiếu. 

Ngoài ra có thể sẽ có những loại cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Như trái 

phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) là loại trái phiếu có thể chuyển đổi được thành cổ phiếu (cổ 

phiếu thường hoặc cổ phiếu ưu đãi) tại một thời điểm đã xác định trước trong tương lai theo quyết 

định của chủ sở hữu trái phiếu. 

2.2.2.2 Cổ phần mới và cổ phần hiện hữu 

Cổ phần mới (Primary Shares): là cổ phần có được từ việc mua lại những cổ phiếu lần đầu 

được phát hành ra công chúng bởi các công ty. Khi bán được cổ phiếu lần đầu, công ty chào bán sẽ 

có thêm vốn để phát triển hay mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình. 

Cổ phần hiện hữu (Secondary Shares): là cổ phần có được từ việc mua lại cổ phiếu đã được 

mua bởi những nhà đầu tư khác. Do dòng tiền trong trường hợp này luân chuyển qua lại giữa các 

nhà đầu tư, nên tổng vốn của công ty không tăng lên. 

2.2.2.3 Cổ phiếu thưởng ESOP 

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho 

người lao động. ESOP là phương thức công ty áp dụng để từng cá nhân làm việc trong công ty đều 

có thể sở hữu cổ phiếu của công ty. 

Mục tiêu của ESOP là thưởng và động viên đội ngũ nhân viên trong công ty. Trong nhiều 

trường hợp, ESOP là phần thưởng được trao cho các nhân viên xứng đáng và người nhân viên được 

sở hữu ESOP mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho công ty. Một cách dễ hiểu hơn, cổ phiếu 

ESOP như một sợi dây ràng buộc, giữ chân người lao động, tạo ra sự gắn và kết từ đó thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh khởi sắc hơn trong tương lai. 
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2.2.2.4 Pre-Money và Post Money Valuation 

Valuation: là khái niệm chỉ giá trị bằng tiền của một công ty. 

Pre-money: là khái niệm dùng để chỉ giá trị của công ty trước khi gọi vốn, và Post-money là 

giá trị công ty sau khi gọi vốn. 

Post-money valuation = Pre-money valuation + New funding 

Và cách tính Cổ phần chia cho người đầu tư = New funding/Post-money valuation. 

Ví dụ, trong chương trình Shark Tank Việt Nam, dự án LuxStay được định giá là 17,5 triệu 

USD, Shark Thủy đề nghị đầu tư 1 triệu USD cho 5,7% cổ phần. Vậy khi đó 17,5 triệu USD là post-

money evaluation, và pre-money evaluation của Luxstay là 16,5 triệu USD. (Công Minh, 2018) 

3. Thực trạng và giải pháp 

3.1 Thực trạng rào cản gọi vốn và kiến thức tài chính khi khởi nghiệp 

3.1.1 Thực trạng rào cản gọi vốn của startup 

Thị trường vốn dành cho startup hiện nay rất ít, hầu như là không có. Dẫn đến việc tìm và tiếp 

cận nguồn vốn rất khó khăn. Nên các startup thường chết yểu ngay từ giai đoạn đầu. Chỉ những 

startup có nhà sáng lập là những người có mối quan hệ rộng hoặc kinh doanh lâu năm trong nghề 

mới có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. 

Theo Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp (2019), tại các cuộc hội thảo tọa đàm về khởi nghiệp, 

đa phần các câu hỏi mà các chuyên gia nhận được là tiếp cận nguồn vốn và gọi vốn như thế nào. 

3.1.1.1 Thực trạng thị trường vốn 

Theo Công Minh (2018), hiện tại Việt Nam vẫn chưa có một kênh chính thức nào để các 

startup có thể chủ động gọi vốn, mà thường thông qua các chương trình, hội thảo, triển lãm. Từ đó 

xây dựng các mối quan hệ với chuyên gia, nhà đầu tư, sau đó mới tiến hành gọi vốn. 

Trên thực tế việc gọi vốn của startup khó khăn cũng bởi vì đây là những doanh nghiệp mới, 

thường hướng đến các phân khúc sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới, nên thường gặp nhiều rủi ro về 

mặt công nghệ, thị trường. Các startup cũng không có nhiều tài sản hữu hình mà chỉ có tài sản trí 

tuệ nên khó thế chấp vay vốn ngân hàng. 

Trong khi số lượng nhà đầu tư quan tâm, cũng như có đủ kinh nghiệm, kiến thức để đầu tư 

vào các startup còn hạn chế. Chỉ một số ít startup nổi bật và tập trung vào một số ngành như công 

nghệ, tài chính chứng minh được tính thị trường của ý tưởng thì mới kêu gọi được vốn đầu tư. (Việt 

Hưng, 2020) 

Trước tình hình đó, nhiều startup đã tìm đến nguồn vốn tại những kênh không chính thức như 

gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), nền tảng cho vay ngang hàng (P2P Lending), hay sàn huy động 

vốn dựa trên vốn góp, và việc này ẩn chứa rất nhiều rủi ro. 

Theo Mỹ Huyền (2021), giá trị thị trường gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) được dự đoán sẽ 

đạt đến 114 tỷ USD trong năm 2021 trên toàn cầu. Tại Đông Nam Á, trung bình mỗi chiến dịch gọi 

vốn cộng đồng gọi được 122 nghìn USD, theo thống kê của Fintech Strategist. Trung Quốc là quốc 

gia dẫn đầu với con số trung bình lên đến 1,3 triệu USD, giá trị thị trường tăng 16% trong năm 

2021. Lợi dụng đều này, nhiều nền tảng gọi vốn trá hình đã mọc lên để bẫy nhà đầu tư lẫn startup. 

Trước đây Việt Nam có một số sàn gọi vốn cộng đồng nhưng đến nay đã không còn hoạt 

động, vì thế nhiều startup đã tham gia gọi vốn cộng đồng trên các sàn nước ngoài như Kickstarter, 

Indiegogo, Gofundme v.v. Nhưng việc này cũng không dễ dàng vì yêu cầu pháp lý của các sàn cũng 

tương đối khó khăn, đôi khi phải có pháp nhân tại nước ngoài. 
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Nhiều startup muốn gọi vốn cộng đồng nhưng không đủ năng lực nên tìm đến hình thức cho 

vay ngang hàng (P2P Lending). Nhưng việc này không phù hợp, có khả năng rơi vào vòng xoáy nợ 

nần vì startup phai xoay tiền vận hành hàng tháng thì khả năng trả lãi cho các khoản vay là vô cùng 

khó khăn. Cụ thể trong năm 2021, Bộ Công an cho hay đã phát hiện 41 đối tượng thiết lập 3 ứng 

dụng điện thoại di động để hoạt động cho vay lãi nặng tại TP.HCM, lãi suất lên đến 2,5%/ngày, 

tương đương 912,5%/năm. 

Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước, trong năm 2020 có khoảng 100 công ty cho vay 

ngang hàng đang tồn tại, trong đó có hiện tượng cho vay nặng lãi. Một số hàng vi phạm pháp khác 

như tự huy động vốn cho mình, rửa tiền, tài chính đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư, startup. Trong đó 

không ít trong số 4000 nền tảng cho vay ngang hàng từ Trung Quốc bị chính phủ nước này dẹp bỏ 

đã di chuyển đến Việt Nam không chính thức. 

Từ những số liệu trên cho ta thấy, thị trường vốn dành cho startup tại Việt Nam còn rất manh 

mún, chưa được quan tâm đúng mức, cũng như hành lang pháp lý rõ ràng để những kênh gọi vốn 

này có thể hoạt động đúng như mục đích mà nó tồn tại. 

3.1.1.2 Thực trạng gọi vốn 

Hiện nay khả năng gọi được vốn của các startup là cực kỳ thấp. Như thống kê từ chương trình 

Shark Tank Việt Nam, trong số 1200 hồ sơ đăng ký thì chỉ có 4 startup được đầu tư, tỷ lệ chỉ có 

0.3%. Đây là con số rất đáng lo ngại. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến gọi vốn thất bại: 

Không nắm rõ sản phẩm/dịch vụ 

Startup không biết chính xác mình đang ở đâu trong quá trình phát triển, chưa biết chính xác 

mục đích sử dụng vốn, mức độ rủi ro về tài chính, kinh doanh ở hiện tại và tương lai. Startup chưa 

lên được bảng kế hoạch rõ ràng về kế hoạch phát triển, khả năng sinh lời, tính toán quy mô thị 

trường, hoặc một kế hoạch cụ thể trong 3 - 5 năm. 

Chưa hiểu rõ về các nhà đầu tư 

Thông tin về các nhà đầu tư hiện nay rất nhiều, nhưng nhiều startup không chịu khó tìm hiểu 

kỹ nên khó mà tiếp cận được những quỹ đầu tư. Startup cần tìm hiểu rõ về "khẩu vị" đầu tư, các dự 

án mà họ đã đầu tư, cũng như cần chuẩn bị đầy đủ những thông tin gì khi tiếp cận. 

Chưa biết cách chọn nhà đầu tư phù hợp 

Việc lựa chọn nhà đầu tư phù hợp cũng rất quan trọng. Hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư nhưng 

chủ yếu chia thành hai loại là Quỹ đầu tư và Nhà đầu tư cá nhân. Các quỹ đầu tư thường đầu tư với 

quy mô tương đối lớn nhưng thủ tục kéo dài và các điều khoản ràng buộc rất chặc chẽ, bù lại mối 

quan hệ mà các quỹ đầu tư nắm trong tay sẽ giúp bạn rất nhiều. Các nhà đầu tư cá nhân thường 

quyết định đầu tư rất nhanh và thủ tục cũng nhanh gọn hơn nhưng nguồn vốn cung cấp khá hạn chế. 

Startup nên chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển, có khả năng hỗ trợ về chuyên 

môn cũng như cùng chung định hướng. Và phải hiểu rõ các rủi ro, cạm bẫy, tránh tình trạng cá lớn 

nuốt cá bé. 

Không có nhiều mối quan hệ 

Việc nhận đầu tư qua lời giới thiệu rất phổ biến, và nếu được giới thiệu bởi một người có uy 

tín thì khả năng được đầu tư của bạn rất cao. Nhưng hiện nay, nhiều startup chưa chịu khó xây dựng 

mối quan hệ, mà chỉ chăm chăm vào việc phát triển sản phẩm/dịch vụ. Việc xây dựng mối quan hệ 

cũng không quá khó khăn, Startup có thể trực tiếp tham gia các chương trình dành cho khởi nghiệp, 

các cộng đồng, diễn dàn trực tuyến hay mạng xã hội dành cho doanh nghiệp. 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

534 

Không chuẩn bị tốt màn giới thiệu trước các nhà đầu tư 

Nhiều nhà sáng lập quá tự tin vào dự án của mình, họ cảm nhận họ đã nắm được tất cả các 

thông tin mà nhà đầu tư cần biết. Nhưng họ quên rằng, thời gian gặp nhau giữa startup và nhà đầu 

tư rất ít, nên startup cần chuẩn bị những thông tin nổi bật, hoặc những thông tin mà nhà đầu tư quan 

tâm, từ đó gây sự chú ý, ấn tượng với nhà đầu tư. 

Nhiều nhà sáng lập khi gặp nhà đầu tư cứ thuyết trình luyên thuyên dẫn đến quá nhiều thông tin, 

gây nhiễu thông tin, và không gây ấn tượng cho nhà đầu tư. Nên thường các dự án này sẽ bị bỏ qua. 

Không gặp nhà đầu tư với người đồng sáng lập 

Đây là lỗi mà nhiều Startup gặp phải, khi gặp nhà đầu tư nhưng lại không mang "linh hồn" 

của dự án đi theo. Nên việc thuyết phục nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn khi bạn không hiểu rõ về dự án 

cũng như nhiệt huyết mà bạn dành cho dự án đó. 

Đây là những rào cản nổi bật mà Startup hay gặp khi đi gọi vốn. Việc tự tin vào sản 

phẩm/dịch vụ hay ý tưởng là một điều tốt, nhưng Startup cần quan tâm hơn đến việc nhà đầu tư cần 

gì và họ cần những thông tin nào như là sản phẩm/dịch vụ có bán được hay không, cơ cấu doanh 

thu chi phí như thế nào, sản lượng, năng lực sản xuất bao nhiêu và bạn cần bao nhiêu nguồn lực 

tương ứng. 

3.1.2 Thực trạng kiến thức tài chính của startup 

Kiến thức tài chính của "dân khởi nghiệp" hiện nay rất thiếu và yếu, vì họ chủ yếu có chuyên 

môn trong lĩnh vực của mình, nên khi đi gọi vốn, quản lý vốn, hay vận hành công ty thì rất yếu 

kém. Hiện chưa có một công cụ, báo cáo, hay thước đo nào về kiến thức tài chính của những nhà 

sáng lập công ty khởi nghiệp, nhưng khi nhìn sang các hội thảo chương trình, cuộc thi về khởi 

nghiệp thì chúng ta có thể tạm thời xác nhận điều đó. 

Có thể xem thị trường chứng khoán (thị trường vốn, kênh đầu tư) là một ví dụ điển hình. Số 

lượng nhà đầu tư mới (F0) tham gia rất đông, kỷ lục tháng 5/2022 là hơn 476.000 tài khoản. Và 

theo số liệu của Trung tâm lưu ký chứng khoán, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư 

trong nước tới hết tháng 5/2022 đạt hơn 5,65 triệu, tương đương hơn 5,7% dân số. Đây là dấu hiệu 

của hội chứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ), mặc dù không có kiến thức về đầu tư, chứng khoán, tài chính, 

nhưng rất đông người vẫn tham gia. Và kết quả là rất nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ. (Kiều Linh, 2022) 

Theo Ông Đặng Trần Phục (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần AzFin Việt Nam) cho rằng, 

việc đầu tư theo lối “hiểu biết nửa vời”, theo cảm tính, đầu tư vào cổ phiếu đang giảm để bắt đáy, 

đầu tư vào cổ phiếu mạo hiểm, không tên tuổi hay bỏ hết trứng vào một giỏ là nguy cơ thất bại rất 

lớn của những người chơi chứng khoán. (VTC News, 2022) 

Còn theo ông Nguyễn Minh Tuấn (Tổng giám đốc AFA Capital), có tới 90% nhà đầu tư mới 

sẽ mất 90% tài sản của mình trong 90 ngày đầu tiên khi tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường 

chứng khoán. (Cát Tường, 2022) 

Qua những dữ liệu trên cũng cho ta thấy sự yếu kém về mảng kiến thức tài chính của các nhà 

đầu tư cũng như bóng dáng các nhà khởi nghiệp trong đó. 

Ngoài ra, theo thống kê, có 80% startup Việt Nam thất bại ngay trong năm đầu tiên và con số 

đó lên tới 92% trong 3 năm tiếp theo, cho dù các ý tưởng startup có hay đến thế nào. Và nguyên 

nhân lớn nhất được chỉ ra đó là thiếu kỹ năng về quản trị tài chính. Đây là chia sẻ của CEO Wefit - 

Ứng dụng chia sẻ phòng tập các môn thể thao, thể hình, chăm sóc sắc đẹp. Nhưng hiện tại thì Wefit 

cũng đã đóng cửa do sai lầm về mô hình kinh doanh và quản lý dòng tiền yếu kém, không kịp xoay 
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vòng vốn, nợ đối tác ngày càng dài và nhiều, khiến WeFit bế tắc, và sau đó tuyên bố phá sản. 

(Nguyễn Hoàng Tuấn, 2022; Viễn Thông, 2020) 

Nguồn vốn kinh doanh hay dòng tiền là một trong những yếu tố then chốt để startup có thể 

thành công, ngay cả khi bạn nhận ra tầm quan trọng của nó thì việc áp dụng vào thực tế và vận hành 

nó là một điều không phải dễ. Do đó những nhà sáng lập cần có kiến thức tài chính vững vàng, cần 

liên tục học hỏi để nâng cao kiến thức tài chính đề bắt kịp đà phát triển của doanh nghiệp. 

3.2 Giải pháp 

3.2.1 Đào tạo kiến thức tài chính khởi nghiệp chính quy 

Để khắc phục tình trạng yếu kém về kiến thức tài chính khi khởi nghiệp, đặc biệt là kiến thức 

tài chính liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp thì chúng ta cần có giải pháp căn cơ là đào 

tạo bài bản, chính quy và cần có giáo trình cụ thể. 

Mở các lớp đào tạo trong nhà trường 

Với đối tượng là sinh viên, chúng ta cần có chính sách khuyến khích sinh viên tham gia các lớp 

đào tạo về tài chính khởi nghiệp, có thể xem đây là một môn học hướng nghiệp hoặc điều kiện đủ để 

sinh viên có thể tốt nghiệp ra trường. Vì mục tiêu là "Quốc gia khởi nghiệp" thì đây là một điều cần 

thiết và có thể hướng tới là một môn học bắt buộc dành cho sinh viên. Vì ngoài mục đích khởi nghiệp 

thì kiến thức tài chính đều rất cần cho mỗi người trong cuộc sống. Việc mỗi cá nhân có thể tự quản lý 

tốt tài chính của mình không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn cho gia đình, xã hội, đất nước. 

Về phía nhà trường cần xây dựng chương trình đạo tạo, nội dung phù hợp với thực tiễn, tránh 

lý thuyết quá nhiều. Ngoài ra, cũng cần tổ chức thêm các cuộc thi để sinh viên có thể vận dụng kiến 

thức vào thực tế, giúp sinh viên hiểu rõ hơn và nắm vững các kiến thức tài chính. 

Mở các khóa học ngắn hạn, cơ bản, nâng cao 

Với các đối tượng khác, chúng ta có thể mở các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn, cơ bản, nâng 

cao hoặc có thể tiến tới cấp chứng chỉ, và biến startup thành một "nghề" có điều kiện. Tương tự như 

nghề "tư vấn viên bảo hiểm" cần học và thi để được Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ, khi đó mới có thể 

hành nghề. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà sáng lập, khi kêu gọi đầu tư hay quản lý 

doanh nghiệp, cũng như giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng đánh giá startup để đầu tư. 

3.2.2 Thị trường vốn cho Startup 

Thị trường vốn cho Startup hiện nay rất cấp thiết, và đây là điều kiện cần để có thể trở thành 

Quốc Gia Khởi Nghiệp. Chúng ta có thể tham khảo các mô hình đã được áp dụng thành công ở một 

số nước để từ đó nghiên cứu và đưa ra mô hình phù hợp cho thị trường Việt Nam. 

Sàn giao dịch vốn dành cho Startup 

Tại Hàn Quốc, từ năm 2013, họ đã xậy dựng sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

gọi là KONEX. Vể cơ bản, sàn KONEX cũng giống như sàn giao dịch chứng khoán cho các công ty 

đại chúng, nhưng dành cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, điều kiện niêm yết không quá 

chặt chẽ. Cơ quan quản lý thiết kế riêng khuôn khổ pháp lý áp dụng với các cổ phiếu giao dịch trên 

KONEX. Theo đó, doanh nghiệp niêm yết trên sàn này không cần phải đáp ứng tiêu chuẩn kế toán 

quốc tế, không phải công bố báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm. Và kết quả chỉ sau hai năm đi 

vào hoạt động, quy mô vốn hóa thị trường đã tăng hơn 8 lần, đạt xấp xỉ 4,1 tỷ USD và có 88 doanh 

nghiệp tham gia so với 21 doanh nghiệp ban đầu, chưa kể các doanh nghiệp chuyển sàn niêm yết. 

Khi doanh nghiệp lên sàn thì phải minh bạch hơn về tài chính, từ đó việc gọi vốn cũng dễ hơn. 

Đây cũng là bước khởi điểm để doanh nghiệp thực hiện IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng). 
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Nền tảng gọi vốn cộng đồng 

Đối với những startup mới, quy mô còn nhỏ thì có thể tham gia các nền tảng gọi vốn cộng 

đồng. Chúng ta cần có chính sách để tạo tiền đề phát triển một nền tảng gọi vốn cộng đồng dành 

cho quốc gia, nơi mà mất cả mọi người đều có thể tham gia đầu tư cho các dự án khởi nghiệp tiềm 

năng, cũng đồng thời phát huy tinh thần khởi nghiệp trong tất cả mọi người. 

Tất nhiên dù là sàn giao dịch vốn hay gọi vốn từ cộng đồng, chúng ta cũng cần khung pháp lý 

đầy đủ và rõ ràng để tạo ra một môi trường đầu tư lành mạnh, để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu 

tư tham gia, cũng như tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi và thúc đẩy nó trở thành một trong những kênh 

đầu tư quan trọng, song song với những kênh khác. 

4. Kết luận 

Startup là một quá trình khó khăn, khó nhất là gọi vốn và phải có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh 

nghiệp để quản lý đồng vốn đó. Đây là rào cản lớn nhất và cũng là đầu tiên mà startup gặp phải. 

Những nhà khởi nghiệp cần chủ động trang bị cho bản thân những kiến thức về tài chính, tài chính 

doanh nghiệp và cả kiến thức quản lý vận hành doanh nghiệp. Nhà khởi nghiệp cần chủ động tham 

gia các chương trình, hội chợ, triển lãm, cuộc thi về khởi nghiệp để gia tăng kinh nghiệm, mở rộng 

các mối quan hệ từ đó có thể dễ dàng tiếp cần nguồn vốn, tiếp cận nhà đầu tư.  

Nhà nước cần có thêm cơ chế, chính sách để định hướng phát triển thị trường vốn, nhắm giúp 

startup dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn, để việc gọi vốn không còn là khó khăn ngăn cản việc xây 

dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Trường học, các tổ chức liên quan đến khởi nghiệp cần có thêm các chương trình đạo tạo 

nhằm giúp những nhà khởi nghiệp nâng cao kiến thức, kỹ năng, để kiến thức không còn là rào cản 

của khởi nghiệp. 
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THÚC ĐẨY PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN  

Ở NƯỚC TA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP  

QUỐC TẾ HIỆN NAY 

Bùi Thanh Tùng
1
 

Tóm tắt: 

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp của sinh viên ở nước ta đang lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự 

tham gia của nhiều đối tượng sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo khác nhau, bước đầu đem 

lại nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, tuy nhiên phong trào khởi nghiệp của sinh viên vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế nhất định, cần được nghiên cứu khắc phục trong thời gian tới. Tham luận tập 

trung luận giải một số vấn đề lý luận, thực tiễn về phong trào khởi nghiệp của sinh viên, trên cơ sở 

đó đề xuất kiến nghị thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của sinh viên ở nước ta trong thời gian tới. 

Từ khóa: Khởi nghiệp, phong trào khởi nghiệp, sinh viên, đại học. 

1. Đặt vấn đề 

Hoạt động khởi nghiệp đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững ở 

nhiều quốc gia, thông qua khả năng kiến tạo việc làm và tăng tính đa dạng của nền kinh tế. Khởi 

nghiệp còn là một phong trào thực tế có sức hút mạnh mẽ đối với toàn xã hội, thu hút đông đảo các 

thành phần, đối tượng xã hội khác nhau tích cực tham gia, đặc biệt là sinh viên các trường đại học. 

Với đặc trưng tâm lý riêng có, sinh viên có những ưu thế vượt trội so với bất kỳ nhóm xã hội nào về 

tinh thần khởi nghiệp, ý chí khởi nghiệp, họ sẵn sàng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 

dám đương đầu với khó khăn thử thách, để tạo ra những cơ hội khởi nghiệp mới. Ở nước ta, trong 

những năm qua, phong trào khởi nghiệp của sinh viên đã “bùng nổ” và mở ra nhiều cơ hội cho các 

sinh viên đam mê khởi nghiệp, tự thân lập nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp 

đến cộng đồng xã hội và đạt được nhiều kết quả khả quan, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. 

Tuy nhiên, phong trào khởi nghiệp của sinh viên vẫn còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng 

được xu hướng hội nhập kinh tế trong thời đại số hiện nay. Điều đó đỏi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu 

đầy đủ, sâu sắc hơn nữa những vẫn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về khởi nghiệp của sinh viên và 

phong trào khởi nghiệp của sinh viên hiện nay. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Một số công trình nghiên cứu lý thuyết về khởi nghiệp sinh viên 

Khởi nghiệp là một chủ đề lớn và rất quan trọng, vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu đề 

cập tới vấn đề này. Trên thế giới, có các công trình nghiên tiểu biểu như: “Prediction of 

entrepreneurship based on an attitude consisency model” của Robinson, P. B. (1987); “Innovation 

and entrepreneurship: practice and principles” của Drucker, P. F. (1999); “A general theory of 

entrepreneurship: The individual-opportunity nexus” của Shane, S. A. (2003) “Essential aspects of 

entrepreneurship measurement. Organization and Management” của Barbara, S. T. (2013); “An 

empirical investigation of students' startup intention in Vietnam” của Do A.D (2021).… Ở Việt 

Nam, đã có một số hội thảo khoa học đề cập đến vấn đề này như: Hội thảo “Con đường khởi nghiệp 

cho sinh viên” do Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/11/2016; Hội thảo 
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“Khởi nghiệp của sinh viên ngoài sư phạm” do Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

ngày 11/12/2018; hội thảo “Ý tưởng Khởi nghiệp và sự đổi mới trong Kinh doanh” do Đại học Đà 

Nẵng tổ chức ngày 24/09/2019; Hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30-31/10/2019, trong khuôn 

khổ Dự án “Tăng cường năng lực cho hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam nhằm phát triển cơ hội 

việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp”; hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế 

về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp thời đại 4.0” do 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức ngày 9/11/2021; hội thảo “Khởi nghiệp cần làm gì? Làm 

sao để tiếp cận?” do Đại học Trà Vinh tổ chức ngày 03/4/2022; … Các công trình trên đã đề cập 

đến quan niệm, yếu tố tác động, kinh nghiệm khởi nghiệp nói chung, một số nội dung khởi nghiệp 

của sinh viên nói riêng, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện khởi nghiệp của sinh 

viên các trường đại học ở Việt Nam, do đó nội dung của tham luận có tính cấp thiết sâu sắc. 

Quan niệm về khởi nghiệp và khởi nghiệp sinh viên 

Khởi nghiệp là một khái niệm đa chiều và được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Khởi nghiệp 

theo tiếng Anh là “Star-up” là một cá nhân hay một tổ chức của con người đang trong quá trình bắt 

đầu kinh doanh, hay còn gọi là giai đoạn đầu lập nghiệp. Khởi nghiệp là luôn đi tìm mô hình kinh 

doanh mới có thể nhân rộng ra được và lặp lại được (Steve Blank). Ở nước ta, khởi nghiệp được 

hiểu chung là “bắt đầu sự nghiệp” (Viện Ngôn ngữ học, 2003, tr.512), là khởi sự kinh doanh, bắt 

đầu từ việc buôn bán nhỏ cho đến thành lập một doanh nghiệp, để giải quyết các nhu cầu nào đó của 

thị trường. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, sự thay đổi của xã hội, nhận thức 

của con người về khởi nghiệp cũng thay đổi. Hiện nay, quan niệm về khởi nghiệp đã được hoàn 

thiện và được diễn đạt là quá trình tạo dựng một tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp) và người khởi 

nghiệp là người sáng lập nên doanh nghiệp đó. Khởi nghiệp diễn ra khi một hoặc một vài cá nhân 

quyết định thành lập một doanh nghiệp mới để kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó, đây không 

chỉ đơn giản là một hành động, một sự kiện mà là một quá trình phát triển liên tục, chuyển hoá 

không ngừng từ hình thành ý định khởi nghiệp đến hành động khởi nghiệp. Quá trình đó thường 

diễn ra qua sáu sáu giai đoạn là: (1) nhận thức cơ hội khởi nghiệp; (2) đánh giá cơ hội khởi nghiệp; 

(3) xác định mục tiêu khởi nghiệp; (4) hình thành ý định khởi nghiệp; (5) xây dựng kế hoạch thực 

hiện mục tiêu khởi nghiệp; (6) hành động khởi nghiệp của người khởi nghiệp. 

Sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt, là những người đang tiếp thu những kiến thức, kỹ năng 

chuyên môn ở các trường cao đẳng, đại học nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng, để chuẩn 

bị cho hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường. Ở sinh viên có những đặc trưng tâm sinh lý tích 

cực bảo đảm cho họ là bộ phận tiềm năng nhất của khởi nghiệp như: Trẻ tuổi; có kiến thức, năng 

lực; quyết tâm nghề nghiệp cao; nhiều mơ ước, hoài bão; yêu thích sự trải nghiệm, dám đối mặt với 

khó khăn thất bại… chính những đặc trưng đó đã thúc đẩy sinh viên đến với khởi nghiệp, qua đó 

không chỉ giúp sinh viên giảm nhẹ gánh nặng hỗ trợ tài chính của gia đình, bồi đắp kinh nghiệm 

thực tế, hoàn thành các mục tiêu phấn đấu của bản thân, mà còn góp phần khẳng định bản lĩnh, trí 

tuệ, chỗ đứng của mỗi người, trên cơ sở đó giúp họ tìm kiếm, lựa chọn các cơ hội việc làm phù hợp 

sau khi rời ghế nhà trường. Khởi nghiệp của sinh viên là quá trình hoạt động tổng hợp của một hoặc 

một nhóm sinh viên vừa học tập kiến thức trên lớp, vừa thực hiện các ý tưởng, dự định sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ về một hoặc nhiều sản phẩm trong lĩnh vực nào đó, dưới sự trợ giúp của gia 

đình, nhà trường và xã hội, hướng đến việc xây dựng, hình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường. 
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Yếu tố tác động đến phong trào khởi nghiệp sinh viên 

Thực tiễn đã chỉ ra phong trào khởi nghiệp của sinh viên, chịu tác động mạnh mẽ của một số 

yếu tố sau đây: 

Một là, những yếu tố thuộc về sinh viên trong khởi nghiệp 

Nhận thức về tính khả thi của khởi nghiệp là cơ sở đầu tiên thúc đẩy ý định khởi nghiệp của 

sinh viên. Nhận thức đó được hình thành trên cơ sở vốn tri thức, kinh nghiệm mà sinh viên thu nhận 

được từ hoạt động đào tạo của nhà trường và sự tương tác xã hội của mỗi người. Đây là cơ sở giúp 

cho sinh viên đánh giá được cơ hội, tiềm năng của khởi nghiệp, tìm ra được phương hướng để vượt 

qua khó khăn trong khởi nghiệp, qua đó củng cố quyết tâm khởi nghiệp. Bên cạnh đó, thái độ đối 

với khởi nghiệp cũng là một yếu tố hết sức quan trọng, được nảy sinh trên cơ sở nhận thúc đúng đắn 

về tính khả thi của khởi nghiệp và được biểu thị bằng mức độ quan tâm, sự yêu thích với lĩnh vực 

dự định khởi nghiệp, mức độ sẵn sàng khởi nghiệp khi có cơ hội, mức độ chấp nhận rủi ro trong 

khởi nghiệp. Thái độ đối với khởi nghiệp của sinh viên góp phần quyết định đến mức độ, hiệu quả 

thực hiện ý định khởi nghiệp của mỗi người.  

Mặt khác, đặc điểm tính cách, giới tính và năng lực trình độ là yếu tố nền tảng quy định quá 

trình thực hiện ý định khởi nghiệp của sinh viên. Ví dụ, những sinh viên có đặc trưng tâm lý “hoạt”, 

ưa mạnh mẽ, thích trải nghiệm, có xu hướng sẵn sàng chấp nhận rủi ro để khởi nghiệp cao hơn, so 

với nhóm sinh viên có đặc trưng tâm lý “tĩnh”, luôn tìm kiếm trạng thái ổn định, an toàn trong lựa 

chọn công việc. Những đặc điểm về giới tính và năng lực trình độ cũng chi phối mạnh mẽ ý định 

khởi nghiệp và quá trình hành động khởi nghiệp của sinh viên. Vì vậy, cần đổi mới nội dung, hình 

thức, phương pháp giáo dục khởi nghiệp và các hoạt động tư vấn khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp 

phù hợp với từng lĩnh vực đào tạo, từng đối tượng sinh viên, bảo đảm phát huy mọi điều kiện, khả 

năng, thế mạnh của sinh viên trong khởi nghiệp. 

Hai là, cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 

Đối với sinh viên, bắt đầu khởi nghiệp là giai đoạn gian nan nhất, vì vậy họ rất cần sự động 

viên, giúp đỡ từ mọi phía, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cụ thể của cơ quan chức năng nhà nước 

và trường đại học nơi họ đang học tập. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi các trường đại học phải có 

sự kết nối chặt chẽ với nhau và với cơ quan chức năng của nhà nước. Thường xuyên rà soát nắm 

chắc những bổ sung, phát triển mới trong chủ trương, chính sách về khởi nghiệp và hỗ trợ khởi 

nghiệp của Đảng, Nhà nước, kịp thời phổ biến cho mọi sinh viên nắm được và vận dụng trong quá 

trình khởi nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, các trường đại học cần có những chính sách phù hợp 

để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, ví dụ như tổ chức các câu lạc bộ khởi nghiệp, 

các chương trình đồng hành để hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong quá trình thực hiện khởi nghiệp. 

Ba là, môi trường đào tạo của trường đại học 

Khởi nghiệp là một nội dung quan trọng cần tiếp tục được bổ sung, chuẩn hoá thành chương 

trình môn học cụ thể, để đưa vào nội dung giảng dạy chính khoá cho tất cả các đối tượng sinh viên 

ở trường đại học. Trong đó, cần xác định rõ khởi nghiệp là một phần không thể thiếu của nhà 

trường và sinh viên. Nội dung giảng dạy về khởi nghiệp xoay quanh các vấn đề như sự cần thiết của 

khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp, các phương thức huy động và sử dụng nguồn lực trong khởi 

nghiệp, hướng dẫn việc lựa chọn ngành nghề khởi nghiệp, dự báo xu hướng khởi nghiệp trong 

tương lai. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động diễn đàn, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, 

tư vấn khởi nghiệp, hội nghị tuyên dương tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu, các cuộc thi ý tưởng 

khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào khởi nghiệp sâu rộng, lôi cuốn, thu hút sự tham gia tích cực 

của mọi sinh viên. Qua các hoạt động này, giúp cho sinh viên được tiếp thu lý thuyết và tạo môi 
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trường trải nghiệm thực tiễn sinh động, từng bước hình thành động lực, niềm tin mạnh mẽ vào 

chính bản thân mình.  

Bốn là, vai trò gia đình của sinh viên  

Sinh viên là đối tượng chưa thật sự độc lập về kinh tế, suy nghĩ cá nhân, nên hoạt động khởi 

nghiệp của họ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ phía gia đình, người thân. Sự tác động của gia đình đến 

ý định và hoạt động khởi nghiệp của sinh viên ở chỗ: Truyền thống, kinh nghiệm trong kinh doanh 

của gia đình ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn ý tưởng nghề nghiệp để khởi nghiệp của sinh viên; 

người thân truyền thụ kiến thức kinh doanh, tư vấn hành động và trực tiếp giúp đỡ sinh viên trong 

quá trình thực hiện nghề nghiệp; cung cấp nguồn hỗ trợ về tài chính cho sinh viên, bảo đảm cho họ 

vừa học tập vừa khởi nghiệp thành công. Có thể nói, không thể khởi nghiệp thành công, nếu không 

có sự trợ giúp từ gia đình, người thân. 

Năm là, việc bảo đảm nguồn vốn đầu tư cho khởi nghiệp 

Khởi nghiệp trong điều kiện còn phụ thuộc rất lớn vào trợ giúp kinh tế của gia đình, nên vốn 

tài chính là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến việc thực hiện ý định khởi nghiệp của sinh 

viên. Nguồn vốn tài chính bảo đảm cho khởi nghiệp của sinh viên gồm: Vốn tự có, vốn vay từ 

người thân, vốn tín dụng, vốn được huy động từ quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Do đó, cần trang bị thêm 

kiến thức quản trị tài chính cá nhân, quản trị tài chính doanh nghiệp cho sinh viên, để họ biết cách 

quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đã huy động và tích luỹ được. Bên cạnh đó, các trường 

đại học cần đóng vai trò là cầu nối, kết nối các sinh viên có ý định khởi nghiệp với các tổ chức hỗ 

trợ khởi nghiệp hoặc đơn vị đầu tư khởi nghiệp, để nhận được sự tài trợ nguồn vốn ban đầu. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Tham luận kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết như tổng hợp, hệ thống, 

phân tích, so sánh để làm rõ quan niệm, yếu tố tác động đến phong trào khởi nghiệp của sinh viên, 

một số kết quả thực tế phong trào khởi nghiệp của sinh viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất kiến 

nghị thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của sinh viên trong thời gian tới. Dữ liệu sử dụng trong tham 

luận được thu thập từ các tạp chí, đề tài, luận án, tham luận, báo cáo, dữ liệu thống kê đã được công 

bố ở trong nước và quốc tế. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Những kết quả chính của phong trào khởi nghiệp sinh viên hiện nay 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ khởi 

nghiệp của học sinh, sinh viên, như Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia đến năm 2025” (Đề án 844 năm 2016), Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025” (Đề án 1665 năm 2017). Đặc biệt, Đề án 1665 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 

30/10/2017 tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chính là truyền thông, hỗ trợ đào tạo, xây dựng môi 

trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp. Bước đầu đã đem 

lại những kết quả cụ thể như sau: 

Về công tác truyền thông, duy trì đều đặn các bài viết trên các cổng thông tin về khởi nghiệp 

dành cho học sinh, sinh viên, các video clip tuyên truyền, giới thiệu về Đề án và các hoạt động của 

Đề án tại địa phương, kết quả là 90% các Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch triển khai 

Đề án 1665, tích cực giới thiệu cho học sinh biết đến hệ thống thông tin hỗ trợ khởi nghiệp.  

Về công tác phối hợp, Bộ đã phối hợp với các đối tác như Hội đồng Anh, Công ty Cổ phần 

công nghệ Giáo dục NOVA, JA Việt Nam để xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ sinh 

viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo, hướng dẫn kỹ năng tài chính - hướng nghiệp - khởi nghiệp 
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cho học sinh phổ thông; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức dành cho đội ngũ 

lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên hướng nghiệp, sinh viên, về khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp 

tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.  

Về công tác tổ chức, đã thí điểm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học cho 3 

cơ sở đào tạo tại 3 miền, xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ hướng nghiệp khởi nghiệp Online với mục 

đích giúp các bạn sinh viên có được cái nhìn tổng thể về các cơ sở đào tạo và hệ thống hỗ trợ khởi 

nghiệp của các cơ sở đào tạo; 50% cơ sở đào tạo đã thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp; 70 cơ sở 

đào tạo bố trí được không gian hỗ trợ khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên; có khoảng 45 cơ sở 

đào tạo đã thành lập được các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp (Mỹ Anh, 2021); một số 

trường đại học lớn đều có các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế; một số dự án được hỗ trợ nguồn 

vốn để thương mại hóa sản phẩm và được người tiêu dùng đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức ngày hội “Khởi nghiệp Quốc gia” 

thường niên từ năm 2018, với trọng tâm là Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 

(SV- STARTUP), nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Sau 5 năm triển 

khai, với 04 kỳ SV-STARTUP diễn ra, đã thu hút ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham gia với 

các dự án chất lượng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, mang lại cơ hội lớn để các đội thi, người thi tiếp 

cận với các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, SV- 

STARTUP “năm 2018, có hơn 200  ý tưởng/dự án tham dự; năm 2019 con số này tăng lên gần 400 

nhưng đến năm 2020, sau gần 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 600 ý tưởng/dự án của 

các bạn trẻ tham dự” (Trung tâm Truyền thông Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020), năm 

2021 số lượng  ý tưởng/dự án tham gia SV- STARTUP đạt gần 400 (Hiếu Phương, 2022).  

Trong quá trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, nhiều trường đại học, cao đẳng đã chủ động kết 

nối với các tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp để những ý tưởng, dự án của sinh viên có cơ hội được 

triển khai; tạo môi trường để sinh viên được tiếp xúc với doanh nghiệp trong quá trình thực tập thực 

tế. Chất lượng của các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp cũng ngày càng tốt hơn, được các doanh 

nghiệp đánh giá cao hơn. Ví dụ như dự án “Vi tảo xử lý nước thải thủy sản” của nhóm sinh viên 

CiC068 Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tham gia trong chương trình “Gọi vốn đầu tư CiC 2021” của 

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo -  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (IEC), đã kêu 

gọi được số vốn đầu tư gồm 150 triệu đồng (cho 20% cổ phần) và 150 triệu đồng (vay không lãi 

suất trong thời hạn 1 năm) và được nhận 1.000 USD từ Quỹ học bổng Cheers (Trung tâm Thông tin 

- Học liệu và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng, 2021). “Dự án Langf.vn” của nhóm sinh viên Đại 

học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, là một dự án chợ thương mại điện tử đáp ứng mọi nhu cầu 

ăn uống, mua sắm, học tập, việc làm… cho sinh viên, an toàn nhất, chi phí rẻ nhất, từng đạt giải 

nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2018”, đã kêu gọi được 300 triệu đầu tư cho 18% cổ phần 

trong buổi gọi vốn của cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2020” (Phạm Trang, 2020)... 

Ngoài ra, các trường đại học cũng triển khai nhiều mô hình kết nối khởi nghiệp đa dạng, hiệu 

quả, nổi bật nhất phải kể tới cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai” do Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp 

tương lai (TEC) của Đại học Ngoại thương tổ chức, diễn ra liên tục từ năm 2006 đến nay, đã gây 

được tiếng vang lớn trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ. Từ những dự án kinh doanh trên giấy của 

sinh viên, nhiều doanh nghiệp trẻ đã nối tiếp ra đời với hoạt động ngày càng hiệu quả thành công, 

có thể kể đến như Công ty Truyền thông và Sáng tạo Rio Việt Nam; Thương hiệu thiệp BlueAngel; 

Trang tin tức tổng hợp Kenh14.vn; Kênh thông tin tuyển dụng Ybox.vn; Website chia sẻ thiết kế 

Design Bold; Phần mềm luyện nói tiếng Anh Elsa; Công ty cổ phần Vật giá VNP; Trang tin tìm 

kiếm giúp việc Giupviec.vn… 
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Như vậy, trong thời gian qua phong trào khởi nghiệp của sinh viên đã bước đầu đạt được kết 

quả nhất định, góp phần trang bị cho sinh viên kiến thức về khởi nghiệp; rèn luyện tinh thần khởi 

nghiệp cho người trẻ, giúp họ dần trưởng thành, trở thành những người dám nghĩ, dám làm, dám 

đương đầu với khó khăn, thử thách. Phong trào khởi nghiệp cũng góp phần đổi mới căn bản phương 

pháp dạy và học trong các trường đại học và cao đẳng, đưa môi trường đào tạo trở thành nơi sáng 

tạo tri thức mới. Qua triển khai phong trào khởi nghiệp, đã từng bước góp phần thúc đẩy sự hình 

thành của hệ sinh thái khởi nghiệp gắn kết trường đại học với doanh nghiệp và thị trường… góp 

phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, như Báo cáo thường niên của DO 

Ventures và Cento Ventures đã đánh giá (hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam xếp thư 3 của khu vực, 

sau Indonesia và Singapore). Tuy nhiên, phong trào khởi nghiệp của sinh viên vẫn còn một số nhất 

định, đó là: Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp chưa thực sự hiệu quả; hoạt động khởi nghiệp và hỗ 

trợ khởi nghiệp chưa được triển khai sâu rộng; thông tin khởi nghiệp chưa được phổ biến rộng rãi; 

phong trào khởi nghiệp chỉ thu hút được một bộ phận nhỏ sinh viên theo học các ngành kinh tế, 

quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tham gia; chưa thực sự hỗ trợ toàn diện về kiến thức, kỹ 

năng khởi nghiệp cho với sinh viên… 

4.5. Một số kiến nghị 

Trước hết, với cơ quan chức năng của nhà nước, cần nghiên cứu, phối hợp, thống nhất trong 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, đặc biệt là cần có đạo luật dành 

riêng cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và của sinh viên nói riêng. Tạo điều 

kiện cho các dự án khởi nghiệp có tính thiết thực của sinh viên được tiếp cận nguồn vốn tín dụng và 

các nguồn lực khác của địa phương phạm vi khởi nghiệp. Trong thời gian chờ hoàn thiện khung 

pháp lý, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt rõ ràng các 

quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là các chính sách ưu đãi của Nhà nước để tránh trường hợp 

không được hưởng ưu đãi vì thiếu hiểu biết pháp luật. Sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động cổng 

thông tin khởi nghiệp quốc gia nhằm cung cấp, hỗ trợ cho người dân các thông tin liên quan đến 

hoạt động khởi nghiệp, những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, cổng thông tin này sẽ được tích hợp 

với Website của các cơ quan liên quan đến khởi nghiệp, các địa phương, các viện nghiên cứu, các 

trường đại học, các doanh nghiệp... tạo thành mạng lưới liên kết 04 nhà nhằm hình thành sự liên 

kết, cộng hưởng, chia sẻ, hỗ trợ giữa nhà quản lý - nhà khoa học - doanh nghiệp - sinh viên, nhóm 

sinh viên khởi nghiệp. 

Thứ hai, với các trường đại học, cần chú trọng đào tạo tri thức về khởi nghiệp cho sinh viên, 

bao gồm nâng cao trình độ tư duy khởi nghiệp kiến thức giải quyết vấn đề kinh doanh hiệu quả và 

các kỹ năng khởi nghiệp mang tính chuyên môn như: sở hữu trí tuệ, các vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn 

chất lượng, hoạch toán, makéttinh… Tổ chức đào tạo khởi nghiệp là hoạt động nền tảng nhằm nâng 

cao nhận thức cho sinh viên về khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp, đồng thời cung cấp các công 

cụ để sinh viên vận dụng vào quá trình khởi nghiệp. Bên cạnh đó, khẩn trương xúc tiến thành lập 

trung tâm ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học với các nhiệm vụ chính là môi giới, gắn 

kết các nguồn lực sẵn có, tổ chức đào tạo sử dụng chuyên gia bên ngoài; cho đến tư vấn khởi 

nghiệp, thương hiệu, thị trường, sử dụng nhiều hơn nguồn lực cả trong và ngoài trường đại học và 

cuối cùng tham gia đầy đủ vào thị trường sản phẩm đầu vào, đầu ra và thị trường vốn trong nước và 

quốc tế. Mặt khác, cần thường xuyên tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên, hoạt động này 

đóng vai trò là bước đệm nhằm lựa chọn các ý tưởng, đề án khởi nghiệp xuất sắc để chuyển sang 

ươm tạo, triển khai thực tế. Cuộc thi khởi nghiệp có tính chất lan tỏa, hiệu ứng truyền thông cao và 

thu hút đươc sự quan tâm của cộng đồng, từ đó khuyến khích đươc sự tham gia của sinh viên và 

doanh nghiệp. Đây còn là sân chơi cho sinh viên phát huy tính sáng tạo, ứng dụng nghiên cứu khoa 

học và các kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài ra, các trường đại học cần thành lập quỹ hỗ trợ 
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khởi nghiệp, cung cấp nguồn vốn ban đầu ở cấp độ nhỏ đến lớn cho các ý tưởng khởi nghiệp. Quỹ 

này chủ yếu đến từ nguồn kinh phí của của Nhà nước, sự đóng góp của các cựu sinh viên khởi 

nghiệp thành công, và nguồn tài trợ đến từ các doanh nghiệp đối tác của trường đại học. 

Thứ ba, đối với sinh viên, cần tích cực học tập, nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, nhất là các 

kiến thức quản lý kinh tế, hoạch toán kinh doanh, makéttinh sản phẩm trong bối cảnh cách mạng 

4.0. Tăng cường tham gia hoạt động câu lạc bộ, giao lưu, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, thử sức trong 

các cuộc thi, hội thi về ý tưởng, đề án kinh doanh sáng tạo, bồi dưỡng bản lĩnh, khả năng ứng biến 

của bản thân. Chủ động tích cực học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh của bạn bè, của các 

cựu sinh viên, nhất là những người đã khởi nghiệp thành công, để nâng cao vốn hiểu biết, kinh 

nghiệm của bản thân. Thường xuyên rèn luyện, phát triển kỹ năng mềm của bản thân thông qua việc 

thực hiện các hoạt động nghề nghiệp, để tìm kiếm, lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với đam 

mê của mỗi người. 

5. Kết luận 

Khởi nghiệp của sinh viên thực chất là quá trình kết hợp vừa học vừa làm, đó là hoạt động 

tổng hợp của một hoặc một nhóm sinh viên vừa học tập, vừa tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

về một hoặc nhiều sản phẩm nào đó, nhằm mục tiêu xây cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu thị trường. Trước bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri 

thức, thương mại điện tử và phong trào khởi nghiệp quốc gia, đã thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 

của sinh viên ở nước ta phát triển mạnh mẽ, bước đầu đạt được những kết quả khả tích cực, góp 

phần không nhỏ vào sự phát triển của phong trào khởi nghiệp quốc gia nói riêng, sự phát triển của 

nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên mức độ, hiệu quả phong trào khởi nghiệp của sinh viên ở nước ta 

vẫn còn nhiều hạn chế, cần được khắc phục trong thời gian tới. Để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 

của sinh viên ở nước ta, cần triển khai đồng bộ nhiều phương hướng, giải pháp khác nhau, đồng 

thời phải vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, khả năng của từng chuyên ngành đào tạo, từng 

trường đại học và từng sinh viên cụ thể. 
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YẾU TỐ LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH  

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM 

Nguyễn Văn Phong
1
 

Tóm tắt 

Bài viết giúp làm rõ một loại hình doanh nghiệp mới là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo cùng hệ sinh thái gồm nhiều yếu tố hỗ trợ, phát triển. Yếu tố pháp luật và chính sách của 

nhà nước hỗ trợ tạo sân chơi, luật chơi bình đẳng, cách thức cũng như môi trường thông thoáng cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo hình thành và phát triển. Với thời gian nghiên 

cứu kể từ khi Luật Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có hiệu lực cho đến hết năm 

2021; bằng phương pháp nghiên cứu định tính cho thấy Nhà nước đã ban hành một số luật và chính 

sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, nhưng nói chung vẫn chưa đủ; 

còn thiếu tính chuyên biệt, tính trọng tâm, tính ưu đãi; mang tính lồng ghép và cần phải tiếp tục 

hoàn thiện nhằm hỗ trợ cho loại hình doanh nghiệp này cùng hệ sinh thái phát triển. 

Từ khóa 

Chính sách, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh 

nghiệp khởi nghiệp, pháp luật. 

1. Đặt vấn đề 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một thuật ngữ mới và cũng là  một loại hình 

doanh nghiệp mới ở Việt Nam hiện nay. Loại hình doanh nghiệp này cần phải được hỗ trợ bằng 

nhiều yếu tố để phát triển; trong đó, yếu tố luật pháp và chính sách của Nhà nước là rất quan trọng, 

nên được quan tâm hàng đầu. Mục đích của bài viết nhằm làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; thực trạng của việc ban hành các luật của Quốc hội, chính 

sách của Chính phủ và các quy định bên trong có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2018-2021. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra các kiến 

nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện về pháp luật và chính sách để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ở nước ta trong thời gian tới.  

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 

2.1. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan: 

Đào Thị Thu Giang, Nguyễn Thuý Anh & Cao Đinh Kiên (2019) trong nghiên cứu “Hỗ trợ tài 

chính để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc”, tác giả kiến nghị 3 vấn 

đề: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về doanh nghiệp nhỏ và vừa, (2) Phát triển thị trường 

trái phiếu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, (3) Phát triển hoạt động đầu tư mạo hiểm vào các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Lê Diễm Thư (2021) trong nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả đề ra 5 giải pháp: (1) Xây dựng chính sách tác 

động đến những đối tượng chính trong cộng đồng khởi nghiệp, (2) Xây dựng chính sách phát triển 

các nhà cung cấp nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp như các ngân hàng, các nhà đầu tư thiên 
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thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm của các công ty lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, (3) Thúc đẩy phát triển 

những nhà kết nối khởi nghiệp, (4) Thúc đẩy và động viên tinh thần khởi nghiệp, (5) Hình thành 

phát triển các tổ chức tăng tốc khởi nghiệp. 

Phạm Đức Anh và cộng sự (2021) trong nghiên cứu “Giải pháp tài chính hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam”, đã đề cấp đến kinh nghiệm của một số nước trong việc trợ cấp 

bằng tiền mặt và đề ra các giải pháp: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hình thức hỗ trợ tài 

chính khởi nghiệp về chính sách thuế, nguồn vốn, chính sách lãi suất và bảo lãnh tín dụng, chuẩn 

hoá và minh bạch thông tin hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp, thiết lập mạng lưới các tổ 

chức và cá nhân tham gia đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng chuyên nghiệp và giàu 

tính hội nhập. 

Vũ Thị Nhài (2022) trong nghiên cứu “Một số chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam”, tác giả kiến nghị 4 chính sách: (1) Thuế, (2) Tín dụng, (3) 

Thành lập các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, (4) Các chính sách hỗ trợ khác. 

Nguyễn Thành Long (2020) trong nghiên cứu “Thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

ở Việt Nam: Thực trạng và mô hình”, tác giả cho rằng nguồn lực tài chính là một trong những cấu 

phần quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.  

Theo Berger & Udell (1998) thì nhu cầu tài chính và sự tiếp cận nguồn vốn thay đổi khi 

doanh nghiệp lớn lên, thu được nhiều kinh nghiệm hơn cũng như trở nên minh bạch hơn về mặt 

thông tin (Hình 1). 

Theo Berger & Udell (1998) thì nhu cầu tài chính và sự tiếp cận nguồn vốn thay đổi 

khi doanh nghiệp lớn lên, thu được nhiều kinh nghiệm hơn cũng như trở nên minh bạch 

hơn về mặt thông tin (Hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1. Chu kỳ tăng trưởng tài chính của doanh nghiệp khởi nghiệp 

Nguồn: Berger & Udell (1998), pp.623 

Cấp độ 1: 

Những doanh 

nghiệp siêu nhỏ 

có thể không tài 

sản thế chấp và 

chưa định hình 

trên thị trường 

Cấp độ 2: 

Những doanh 

nghiệp nhỏ có 

thể không tài 

sản thế chấp và 

chưa định hình 

trên thị trường 

Cấp độ 3: 

Những doanh 

nghiệp vừa có 

thể không tài 

sản thế chấp và 

chưa định hình 

trên thị trường 

Cấp độ 4: 

Những doanh 

nghiệp lớn thể 

không tài sản 

thế chấp và 

chưa định hình 

trên thị trường 

Vốn tự có 

Vốn đầu tư thiên thần 

 

Vốn đầu tư mạo hiểm 

 

Vốn đầu hoá đại chúng 

Vay thương mại 

Vay ngân hàng 
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Doanh nghiệp mới thành lập phải dựa nhiều vào nguồn tài trợ nội tại, tín dụng thương mại và 

vốn của nhà đầu tư thiên thần. Khi doanh nghiệp phát triển, nguồn tài trợ có thể được tiếp cận dễ 

dàng hơn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và trung gian tài chính. Thậm chí nếu tiếp tục lớn mạnh hơn 

nữa, doanh nghiệp có thể huy động vốn từ công chúng thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu. 

Quỹ đầu tư mạo hiểm: Là loại hình quỹ chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo có tiềm năng phát triển cao. Đây là hình thức đầu tư chuyên nghiệp nhưng có rủi ro cao, song 

lại là hình thức tài trợ vốn phổ biến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn hai 

năm đầu mới hoạt động, do không thể tiếp cận được với vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng hoặc 

thị trường vốn dành cho công chúng. Các quốc gia trên thế giới ngày càng quan tâm khuyến khích 

hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.  

Nhà đầu tư thiên thần: Là những cá nhân có tiềm lực tài chính lớn và sẵn sàng đầu tư vào 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn đầu sau khi hình thành ý tưởng hoặc giai đoạn sau 

khi doanh nghiệp đã được hình thành nhưng còn gặp khó khăn về tài chính. Thông thường các nhà 

đầu tư thiên thần là những chuyên gia, cựu doanh nhân có hiểu biết và chuyên môn sâu trong lĩnh 

vực mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện.  

Söderblom & Samuelsson (2014), nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp khởi 

nghiệp được chia thành hai nhóm: (1) Nguồn vốn bên trong, bao gồm: Vốn tự có, vốn từ gia đình và 

bạn bè; (2) Nguồn vốn bên ngoài đến từ nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, trung gian tài 

chính hay các chủ thể hỗ trợ khác. 

Tóm lại, các nghiên cứu trên có đối tượng nghiên cứu rộng là doanh nghiệp, hay doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hay cả hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

với doanh nghiệp nhỏ và vừa là một cấu thành trong đó; chứ không phải là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo. Có nghiên cứu chỉ ra rằng cần phải hoàn thiện khung pháp lý, chính sách 

tài chính là cực kỳ quan trọng; nguồn lực tài chính là một trong những cấu phần quan trọng của hệ 

sinh thái hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo, nguồn tài chính đầu tiên xuất phát từ vốn của chính họ và của các cộng sự, người thân và vì 

vậy, được hỗ trợ nhiều trong giai đoạn này là rất quan trọng; sau giai đoạn này, ngoài nội lực thì các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có thể quan tâm tới các nguồn vốn từ các tổ chức, cá 

nhân chuyên nghiệp khác, trong đó đặc biệt là thị trường vốn.  

2.2. Một số khái niệm và đặc điểm 

Hỗ trợ 

Theo nghĩa thông thường, hỗ trợ là giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thêm vào. Hỗ trợ cũng có thể 

hiểu là sự trợ giúp của một hoặc nhiều chủ thể, để chủ thể được trợ giúp thực hiện hoạt động của 

mình. Hỗ trợ có thể được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, gián tiếp. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium Enterprise - SME) 

Hiện nay, trên thế giới chưa có khái niệm chung thống nhất về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi 

lẽ, tùy điều kiện, quy mô nền kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia mà định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và 

vừa có thể được tiếp cận theo các góc độ và tiêu chí khác nhau. 

Ở Nhật Bản, theo quy định của Bộ luật cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong lĩnh vực 

công nghiệp chế biến và khai thác thì doanh nghiệp sử dụng dưới 300 lao động, có số vốn sản xuất 

kinh doanh dưới 100 triệu yên thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ở Hàn Quốc, để được coi là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thì giá trị tổng tài sản tối đa là 500 tỷ won Hàn Quốc và doanh thu trung bình 

của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất không vượt qua mức trần của ngành mà doanh nghiệp này 
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đang hoạt động; mức trần này có thể dao động từ 40 tỷ won đến 150 tỷ won Hàn Quốc, tùy thuộc 

vào ngành (Đào Thị Thu Giang và cộng sự, 2019).  

Ở Việt Nam, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định: “Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động 

tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: 

Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ 

đồng”. 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 theo các tiêu 

chí cụ thể: 

Bảng 1. Phân loại doanh nghiệp theo quy mô lao động và doanh thu hay nguồn vốn 

STT Lĩnh vực 

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 

động 

(Người) 

Doanh thu hay 

nguồn vốn 

(Tỷ đồng) 

Số lao 

động 

(Người) 

Doanh thu hay 

nguồn vốn 

(Tỷ đồng) 

Số lao 

động 

(Người) 

Doanh thu hay 

nguồn vốn 

(Tỷ đồng) 

Doanh 

thu 

Nguồn 

vốn 

Doanh 

thu 

Nguồn 

vốn 

Doanh 

thu 

Nguồn 

vốn 

1 

Nông, lâm 

nghiệp và thuỷ 

sản; công 

nghiệp và xây 

dựng 

 10  3  3  100  50  20  200  200  100 

2 
Thương mại 

và dịch vụ 
 10  10  3  50  100  50  100  300  100 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ở Việt Nam bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

Cuối thế kỷ XX, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự ra đời của nhiều 

giải pháp kinh doanh mới, thuật ngữ khởi nghiệp được sử dụng một cách phổ biến với thuật ngữ 

“Start-up”. Thuật ngữ Start-up thường được sử dụng để chỉ một doanh nghiệp mới thực hiện hoạt 

động kinh doanh trên nền tảng sáng tạo, đột phá, đạt hiệu quả cao. Theo European Startup Monitor 

xác định doanh nghiệp Start-up theo các điều kiện: (1) được thành lập trong 10 năm trở lại; và (2) 

sử dụng, khai thác công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh sáng tạo; hoặc (2’) có được hoặc phấn 

đấu có được đội ngũ nhân lực chất lượng cao hoặc doanh thu cao. 

 Tiếp cận theo hướng này, khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã 

đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa 

“được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 

doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh”. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay Start-

up có thể được hiểu là một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản 

trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh sáng tạo, có hiệu quả kinh tế cao. Khái niệm doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo theo pháp luật Việt Nam chính là Start-up theo cách hiểu phổ biến trên thế 
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giới. Xét về hình thức tổ chức pháp lý, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể là công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân và chúng mang đầy 

đủ các dấu hiệu pháp lý của các loại hình doanh nghiệp này. 

Mặc dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo có một số đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo luôn gắn với những ý tưởng sáng tạo, đột phá, 

cốt lõi là phải có tính mới. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo so 

với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế.  

Thứ hai, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp mới được thành lập, có thời gian 

hoạt động chưa lâu. Bản chất của hoạt động khởi nghiệp là gắn liền với trạng thái mới bắt đầu kinh 

doanh, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp sau khi được thành lập là để thoát khỏi trạng thái khởi 

nghiệp, đồng nghĩa với việc có chỗ đứng ổn định trên thị trường. 

Thứ ba, hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thường phải chịu rủi ro cao. Giai 

đoạn mới thành lập là giai đoạn khó khăn nhất, do doanh nghiệp mới bắt đầu thâm nhập vào thị 

trường, chưa có nguồn vốn lớn, chưa có khách hàng và đối tác kinh doanh ổn định, thiếu kinh 

nghiệm quản lý. Ngoài những khó khăn chung như các doanh nghiệp mới thành lập khác, doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn gặp những khó khăn riêng như: thử nghiệm mới thường khó thành 

công ngay từ đầu; thị trường không hoặc chậm chấp nhận sản phẩm, dịch vụ mới; các ý tưởng, giải 

pháp, mô hình kinh doanh mới dễ bị các doanh nghiệp khác bắt chước hoặc xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ.  

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có thể được hiểu là một khu vực địa lý cụ thể với sự tập 

trung đông đảo các cá nhân có tinh thần khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên sáng tạo 

và các tổ chức hỗ trợ, được hình thành qua quá trình lịch sử và phát triển nhờ các mối quan hệ hữu 

cơ đồng tiến hóa giữa các thực thể trong hệ sinh thái. Sự đóng góp riêng lẻ cũng như tác động tổng 

hợp của các nhân tố đều cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của hoạt động khởi nghiệp dựa 

trên sáng tạo. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp và các chủ 

thể, yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, trong đó có: Các chính sách và luật pháp của 

nhà nước (về thành lập doanh nghiệp, quỹ, tổ chức đầu tư mạo hiểm; thuế, thoái vốn, ...); cơ sở hạ 

tầng dành cho khởi nghiệp (không gian làm việc, cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thử nghiệm sản 

phẩm, ...); tài chính (các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, ngân hàng, ...); văn hóa (văn 

hóa sáng tạo, doanh nhân, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, thất bại, …); hỗ trợ (huấn luyện, tư vấn, …); 

giáo dục và đào tạo, trường đại học, viện; nhân lực; thị trường trong nước, quốc tế.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu ở trên, tác giả sử dụng phương pháp định tính được thực 

hiện bằng việc thu thập và gom lại những kết quả từ những nghiên cứu khoa học trước, từ thực tiễn 

để từ đó làm nền tảng cho nghiên cứu khoa học đang thực hiện; mô tả, phân tích và tổng kết kinh 

nghiệm nhằm cải thiện, hoàn chỉnh hoặc phát triển một kết quả nghiên cứu đã cũ và có một số điểm 

không còn phù hợp để định dạng, tổng kết các kết quả nghiên cứu. Cụ thể: 

- Tìm kiếm, thu thập, tìm hiểu, tổng hợp, so sánh, phân tích các nghiên cứu, báo cáo nghiên 

cứu và tài liệu khác liên quan đến nội dung nghiên cứu của tác giả từ nguồn Internet có uy tín, thư 

viện và các nguồn khác. 
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- Tìm kiếm, thu thập, tìm hiểu, tổng hợp, so sánh và phân tích các Luật của Quốc hội, Nghị 

định của Chính phủ đã ban hành có hiệu lực trong giai đoạn 2018-2021 liên quan đến nội dung 

nghiên cứu để từ đó phát hiện những nội dung chưa có, còn thiếu,  chưa hợp lý, cần bổ sung. 

- Tổng kết thành kết quả và đưa ra các kiến nghị. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Các luật, chính sách của chính phủ đã ban hành hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

Tuy chỉ mới được quan tâm trong những năm gần đây; đến nay có thể nói, Quốc hội, Chính 

phủ đã ban hành một số luật, nghị định hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc 

gia như: 

- Luật số: 04/2017/QH14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2018; 

- Luật số: 07/2017/QH14, Luật Chuyển giao công nghệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/07/2018; 

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018, Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018, Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019, Về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia www.startup.gov.vn được ra mắt là nơi 

cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST) là sự kiện thường niên lớn 

nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhằm truyền cảm hứng, động 

lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Chính phủ đã và đang có những bước đi quyết liệt trong việc phát triển nền kinh tế số, tạo môi 

trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, … có thể hợp lực 

tạo nên những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, với việc ban hành kịp thời các luật, chính sách và các hoạt động 

hỗ trợ khác nêu trên thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và các bên liên 

quan đã hỗ trợ rất nhiều mặt để hình thành, hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo quốc gia và đã đạt được những kết quả to lớn. Đến nay, có thể nói, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo quốc gia về cơ bản đã có đầy đủ các yếu tố cấu thành với sự tham gia của cả khối tư nhân và 

Nhà nước. Theo xếp hạng các quốc gia dựa vào Chỉ số sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - 

GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hợp quốc (World Intellectual Property 

Organization - WIPO) (Bảng 2), Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến 
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bộ lớn, cải thiện vị trí, coi là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trong việc coi đổi mới 

sáng tạo là ưu tiên quốc gia. 

Bảng 2. Xếp hạng của Việt nam so với các nước dựa vào GII của WIPO 

Số 

TT 

Các trụ cột của Chỉ số 

GII 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Số 

nước 

Xếp 

hạng 

Số 

nước 

Xếp 

hạng 

Số 

nước 

Xếp 

hạng 

Số 

nước 

Xếp 

hạng 

Số 

nước 

Xếp 

hạng 

1 Thể chế 126 78 129 81 131 83 132 83 132 51 

2 
Nguồn nhân lực và 

nghiên cứu 
126 66 129 61 131 79 132 79 132 80 

3 Cơ sở hạ tầng 126 78 129 82 131 73 132 79 132 71 

4 
Trình độ phát triển của 

thị trường 
126 33 129 29 131 34 132 22 132 43 

5 
Trình độ phát triển của 

kinh doanh 
126 66 129 69 131 39 132 47 132 50 

6 
Sản phẩm kiến thức và 

công nghệ 
126 35 129 27 131 37 132 41 132 52 

7 Sản phẩm sáng tạo 126 46 129 47 131 38 132 42 132 35 

 Toàn bộ 126 45 129 42 131 42 132 44 132 48 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo năm của WIPO 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện và phát triển như trong thời 

gian vừa qua cũng đã góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nói 

chung và của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo nói riêng. 

4.2. Các luật, chính sách chính phủ ban hành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo 

Tại Việt Nam, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng áp đảo; theo Sách trắng doanh 

nghiệp Việt Nam năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại thời điểm 31/12/2019 Việt Nam có 

668.505 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó số doanh nghiệp siêu nhỏ là 449.031 (chiếm 

67,2%), doanh nghiệp nhỏ là 179.319 (chiếm 26,8%), doanh nghiệp vừa là 22.788 (chiếm 3,4%) và 

doanh nghiệp lớn 17.367 (chiếm 2,6%). Những năm qua, để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ như: 

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về 

đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có nội dung rất quan trọng là 

hướng dẫn việc thành lập quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Theo Bộ 

Kế và Đầu tư, kết quả sau 3 năm triển khai, cả nước có 7 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân 

thành lập với số vốn điều lệ 5,91 tỷ đồng và 38 tỉnh có chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa khác bằng việc cho vay trực tiếp (Thoả thuận 

giữa quỹ và doanh nghiệp) và cho vay gián tiếp (Thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại) 

với lãi suất 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại, mức vay không quá 80% tổng mức vốn 

đầu tư của từng dự án, phương án, thời gian vay không quá 7 năm. 
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Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 

các Bộ, cơ quan ban ngành, địa phương cũng đã có những kế hoạch triển khai, hướng dẫn và thành 

lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo.  

Ngày 26/8/2021, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Nghị định số 

39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có quy định rất rõ về tiêu chí để xác định một doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo để khởi nghiệp và nội dung hỗ trợ. Cụ thể nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo để khởi nghiệp: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc 

chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình 

kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ trợ về thông tin, 

truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo với mức hỗ trợ tối đa 

50% hay 100% hay miễn phí hay 100 triệu đồng. Việc ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP được 

kỳ vọng tạo động lực về chính sách, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng được chi 

tiết, rõ ràng, thuận lợi và đầy đủ hơn nhằm phát triển trong thời gian tới. 

Cổng thông tin quốc gia được thành lập www.business.gov.vn để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa nói chung có các thông tin về mạng lưới tư vấn hỗ trợ; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, 

hoạt động hỗ trợ; chỉ dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp và các thông tin khác nhằm cung cấp thông tin, dịch vụ phục vụ cho hoạt động, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân được 

quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối Việt Nam với thế giới, … 

Với việc ban hành kịp thời các luật, chính sách và các hoạt động hỗ trợ khác nêu trên cũng thể 

hiện sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển riêng biệt cho đối tượng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo nói riêng, 

cũng đã mang lại nhiều kết quả rất ấn tượng. Theo M.Linh (2021), thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo, tạp chí con số và sự kiện của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu, 

thì mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gấp 1,6 lần so với giai 

đoạn 2011-2015. Riêng trong 2 năm 2018-2019, số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

chiếm đa số trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. 

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những thành công bước đầu. Trong thời gian tới, để cho loại doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục có sự hình thành và phát triển mạnh mẽ, lâu dài và 

bền vững, ngoài vấn đề tự thân doanh nghiệp; chúng ta vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện yếu tố luật 

pháp và chính sách nhằm hỗ trợ tốt nhất cho cả hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nói chung và 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo nói riêng và đây cũng là điều giúp cải thiện xếp hạng 

quốc gia về đổi mới sáng tạo ở trụ cột thể chế, trong xếp hạng dựa vào GII của WIPO. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Qua nghiên cứu về yếu tố luật pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt 

Nam giai đoạn 2018-2021, tác giả có một số kết luận và kiến nghị như sau: 

- Vấn đề luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được lồng 

ghép trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  2017. Luật chuyển giao công nghệ có đề cấp đến 

việc hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, của quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ 
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quốc gia và tổ chức tín dụng về kinh phí, vốn, lãi suất; việc hưởng ưu đãi về thuế cho chuyển giao 

công nghệ liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, nhưng cũng không đề cập đến doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Chính vì vậy nếu nhìn về dài hạn, nên chăng Nhà nước cần 

ban hành luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc làm rõ và riêng biệt loại 

doanh nghiệp này trong luật thể hiện sự tập trung, còn giúp việc cho việc thống kê, quản lý, theo dõi 

và hỗ trợ phát triển đối tượng này được tốt hơn.   

- Về các Nghị định mà Chính phủ ban hành chỉ có Nghị định số 38/2018/NĐ-CP là cho riêng 

đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; còn các Nghị định khác có đề cập cũng 

chỉ mang tính chất lồng ghép trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP đã 

được thay thế bởi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, điều này cũng thể hiện sự không hoàn toàn nhất 

quán trong việc ban hành chính sách; theo tác giả, để rõ ràng, thuận tiện cho việc thực thi chính 

sách cũng như hướng về sự hỗ trợ và phát triển mang tính chất dài hạn đối với loại doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, cần ban hành chính sách riêng cho loại doanh nghiệp này. 

- Về tên gọi các Nghị định ở trên; qua nghiên cứu nhận thấy cần phải ban hành thêm một số 

Nghị định liên quan đến hỗ trợ về thuế có sự phân biệt và ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo so với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đến thành lập 

và quản lý các quỹ như quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần thể hiện sự hỗ trợ các yếu tố 

trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và đặc biệt là hỗ trợ nguồn lực tài 

chính cho loại doanh nghiệp này, một sự hỗ trợ quan trọng mà trong phần tổng quan và cơ sở lý 

thuyết đã đề cập. 

- Về nội dung các Nghị định: Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, nhận thấy cần bổ sung thêm nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo giúp thuận tiện trong việc thực thi và có sự phân biệt. Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP không thấy đề cập đến trợ cấp bằng tiền mặt, nên chăng cần nghiên cứu bổ sung 

loại trợ cấp này với kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một thành tố quan trọng trong cộng đồng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp của mạng lưới các doanh 

nghiệp Việt Nam, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế cũng như việc làm cho người lao 

động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có ưu điểm là năng động, sáng tạo, tận dụng 

được những trào lưu, xu thế kinh doanh mới, tiềm năng phát triển tốt, nhưng có tính rủi ro cao. Để 

tạo điều kiện hỗ trợ sự hình thành, ổn định và phát triển, đòi hỏi ngày càng phải hoàn thiện hệ sinh 

thái doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo mà trong đó yếu tố luật pháp, chính sách được 

xem là khởi đầu và rất quan trọng. Trong thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện về mặt 

pháp luật và chính sách để hỗ trợ đúng, đủ và hợp lý hơn, trong đó đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến 

chính sách tài chính. 
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TÍNH SÁNG TẠO CỦA CÁC STARTUP Ở THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Nguyễn Quang Trung
1
 

TÓM TẮT 

Thông qua phân tích đo lường tính sáng tạo (TST) bằng OCAI (Cameron & Quinn, 2018) cho 

các quan sát 300 công ty khởi nghiệp (Startup) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), nghiên cứu 

này cho thấy thực trạng chỉ có 26,50% Startup được chọn quan sát có TST, trong khi 72,24% 

Startup mong muốn trở thành một tổ chức sáng tạo. Từ kết quả nghiên cứu, có ba hàm ý quản trị 

được nêu lên là cần tăng TST cho các Startup ở TP.HCM được chỉ ra là nên áp dụng các công cụ 

năng suất chất lượng hiện đại, thận trọng trong việc lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn đồng nhất 

trong quản trị và tăng cường giao lưu hợp tác, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Từ khóa: khởi nghiệp, startup, tính sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Đặt vấn đề 

Startup có TST theo Block & Keller (2011) là một cấu trúc quản trị mà ở đó các thành viên tự 

chủ và tự quyết trong việc triển khai các phần việc nhằm đạt mục tiêu. Các nghiên cứu của 

Studholme (2014), Zhu & cộng sự (2018) cho rằng TST có tác động mạnh đến sự kết nối và năng 

lực đổi mới của các thành viên trong công ty, trong khi Cameron & Quinn (2011) nhìn nhận tổ chức 

có TST là một môi trường làm việc năng động, khuyến khích tối đa sáng kiến và vai trò cá nhân. 

TST là một nét tính cách Startup bắt nguồn từ các nhà quản trị và là yếu tố quan trọng của sự thành 

công (Block & Keller, 2011; Zhu & cộng sự, 2018). 

TP.HCM là đầu tàu kinh tế và là địa phương dẫn đầu cả nước về khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, thời điểm tháng 7/2019 có 23.679 Startup mới được cấp phép hoạt động, tăng 0,8% so với cùng 

kỳ năm 2018. Sách trắng Doanh nghiệp (DN) Việt Nam 2019 cho biết TP.HCM dẫn đầu cả nước về 

số DN đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 với 228.267 DN, về số DN đang hoạt động bình quân 

trên 1000 dân năm 2018 là 26,5 DN. Số lượng Startup tại TP.HCM  không ngừng tăng lên, trong đó 

Startup thương mại dịch vụ là chủ yếu (chiếm 76,9% năm 2015 và 80,7% năm 2019), nếu như năm 

2015 thành phố có 30.931 Startup thì đến năm 2019 số này tăng lên 43.027, theo khu vực kinh tế thì 

tỷ lệ Startup thương mại dịch vụ luôn có vị trí cao nhất trong tổng số Startup (năm 2015 là 76,9%, 

2017 là 78,37% và 2019 là 80,7%). 

TST ở các Startup được đề cập nhiều trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM, 

được dư luận xã hội và truyền thông cũng như các nhà sáng lập mô hình khởi nghiệp chú ý, tuy 

nhiên có rất ít nghiên cứu liên quan tiếp cận vấn đề TST ở các Startup, tác giả cho rằng việc đặt vấn 

đề tìm hiểu TST ở các Startup để có được những hàm ý quản trị là rất cần thiết trong bối cảnh đổi 

mới sáng tạo là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số. 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Các cấu trúc khác biệt và sáng tạo là điều kiện cơ bản cho sự thành công của các Startup, điều 

                                                           
1
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này đã được khẳng định trên thế giới. Hai thập niên đầu thế kỷ 21, sự phát triển của thương mại 

điện tử và các thành tựu công nghệ số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang định hướng 

những thay đổi to lớn trong cấu trúc DN, phương thức quản trị với những thuộc tính tinh gọn, khác 

biệt, bản sắc trở thành yêu cầu tất yếu đối với Startup. 

Trong nghiên cứu này, TST được hiểu theo Cameron & Quinn (2011) là một môi trường làm 

việc năng động và sáng tạo, nhân viên chấp nhận rủi ro. Các nhà lãnh đạo được coi là người đổi mới 

và chấp nhận rủi ro. Thử nghiệm và đổi mới là một cách liên kết trong tổ chức. Sự nổi bật được 

nhấn mạnh. Mục tiêu dài hạn là phát triển và tạo ra các nguồn lực mới. Sự sẵn có của các sản phẩm 

hoặc dịch vụ mới được coi là một thành công. Tổ chức thúc đẩy sự chủ động và tự do của cá nhân. 

Cameron & Quinn (2011) cũng cho rằng TST thể hiện thông qua các tổ chức luôn làm những 

điều mới, sáng tạo, đổi mới, hình dung tương lai, luôn thay đổi, tự do suy nghĩ và hành động, phá 

vỡ quy tắc, thử nghiệm chu đáo, học hỏi từ những sai lầm, thất bại nhanh chóng, các vai trò như 

doanh nhân và người nhìn xa trông rộng, nơi của những người có tầm nhìn xa nghiêng về quản trị 

rủi ro, không sợ bất trắc. 

2.2. Tổng quan nghiên cứu 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra TST là một nguồn lực tác động sâu sắc đến lợi thế 

cạnh tranh của các Startup (Wei & cộng sự, 2008; Schein, 2012), TST là điểm xuất phát của con 

đường phát triển Startup, các Startup mạnh chính là nhờ phá vỡ các mô hình truyền thống (Ries, 

2017; Neuburger, 2018), các nghiên cứu vừa dẫn đều tán thành rằng nếu không nhất quán đầu tư 

cho TST thì các công ty khó lòng tồn tại, duy trì hoạt động và phát triển được trong cơn lốc cạnh 

tranh thời kỳ số hóa phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, các Startup đã trở thành đối tượng nghiên cứu 

của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, có thể dẫn ra các nghiên cứu điển hình như Nguyễn Đình Mãi 

(2016), Trần Hoàng Ngân & cộng sự (2017), Trịnh Đức Chiều (2018) nghiên cứu chỉ ra hệ sinh thái 

khởi nghiệp chưa hoàn thiện trên nhiều khía cạnh và đề xuất các giải pháp phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp cho TP.HCM; Từ góc nhìn hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp có các nghiên cứu 

Đỗ Thu Hằng & cộng sự (2015), Đặng Đức Thành (2017), Trần Hoàng Ngân & cộng sự (2017), tác 

giả chưa tìm thấy các nghiên cứu về TST cho các Startup ở TP.HCM. 

3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật định lượng thông qua đo lường TST bằng mô hình OCAI của 

Cameron & Quinn (2011) dựa trên sáu đặc tính là đặc điểm nổi bật (dominant characteristics), lãnh 

đạo tổ chức (organizational leadership), quản lý nhân viên (management of employees), chất kết 

dính tổ chức (organizational glue), trọng tâm chiến lược (strategic emphases) và tiêu chí thành công 

(criteria of success) để phân chia Dn thành bốn dạng tính chất là gia đình (clan – C), thứ bậc 

(hierarchy – H),  thị trường (market – M) và sáng tạo (adhocracy – A), theo Cameron & Quinn 

(2011), tính chất đặc trưng của DN luôn là phối hợp của 4 kiểu C, H, M, A với tỉ lệ khác nhau 

nhưng tổng C+H+M+A = 100%. 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu sơ cấp (primary data) được thu thập thông qua bản câu hỏi khảo sát OCAI từ tháng 

7/2018 đến tháng 9/2018, bản hỏi OCAI gồm 24 biến quan sát, với mọi mô tả ở hiện tại (now), mức 

điểm 01 là hoàn toàn không giống, 10 là hoàn toàn giống với phát biểu, với mọi mô tả ưu tiên 

(preferred), mức điểm 01 là hoàn toàn không nên có, 10 là hoàn toàn cần có. Đối tượng khảo sát là 

300 Startup ở TP.HCM có tuổi từ 1 đến 4 năm hoạt động, không phân biệt năm thành lập, ngành 
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nghề kinh doanh và loại hình công ty. Dữ liệu thứ cấp (secondary data) được thu thập từ các tài liệu 

đã được xuất bản dưới dạng các báo cáo khoa học, công trình nghiên cứu lý thuyết có liên quan đến 

từ khóa trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, dữ liệu thứ cấp không bị giới hạn bởi 

thời gian.   

4. Kết quả nghiên cứu  

Trong phạm vi báo cáo này với dung lượng cho phép, tác giả chỉ trình bày tóm tắt kết quả 

nghiên cứu, không trình bày chi tiết các kỹ thuật tính toán mô hình.  

Để thu thập mẫu nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu theo hạn ngạch (quota) được sử dụng, căn 

cứ số lượng biến quan sát, người nghiên cứu quyết định chọn quota là 300 công ty, thực tế số lượng 

công ty được lập danh mục là 500 công ty có tuổi từ 1 đến 4 năm hoạt động, sau ba đợt khảo sát bổ 

sung dữ liệu, tác giả và các cộng tác viên chỉ có thể xác minh được 412 công ty, thấp hơn mức ban 

đầu đề ra (88 công ty tương đương không xác minh được vì đang trong tình trạng không hoạt động 

kinh doanh).  

Trong 412 công ty xác minh được, có đến 103 bản không đạt yêu cầu, trong đó 72 công ty 

chối từ cung cấp thông tin, 31 công ty có phúc đáp nhưng không đạt yêu cầu. Có 309 công ty cho 

kết quả đủ tiêu chuẩn thống kê, tương ứng với 309 biên bản xác minh và 1.202 phiếu phúc đáp 

OCAI đạt yêu cầu (có 26 công ty thu được hơn 3 bản hỏi OCAI). Tác giả loại 9 công ty trong số 

309 công ty này còn đúng hạn ngạch (quota) là 300 công ty, trong đó có 90 công ty (tương ứng 

30%) chủ yếu với hoạt động thương mại hàng hóa, 67 công ty (tương ứng 22,33%) là đại lý thương 

mại, 52 công ty (tương ứng 17,33%)  dịch vụ, 32 công ty (tương ứng 10,67%) kinh doanh thương 

mại và vận tải, còn lại 67 công ty (tương ứng 22,33%) kinh doanh những dịch vụ khác như cung 

ứng các dịch vụ thiết kế, tư vấn, tổ chức sự kiện thương mại. 

Sau khi thực hiện các phép tính toán đo lường của 300 Startup tại TP.HCM, tác giả ghi nhận ở 

hiện tại, tính gia đình có giá trị điểm số được ghi nhận cao nhất (33,38%), giá trị điểm số được ghi 

nhận thấp nhất thuộc về tính thứ bậc (15,44%), giá trị cụ thể ở bảng 1. Thống kê số lượng Startup 

theo tính chất đặc trưng, tác giả nhận thấy với mẫu n=300 thì hiện tại có 190 Startup (63,33%) đặc 

trưng tính gia đình, 81 Startup (27,00%) có TST, 17 Startup (5,67%) có tính thị trường và còn lại 12 

Startup (4,00%) có tính thứ bậc. Nghiên cứu đồng thời chỉ ra với mẫu n = 300 thì mong muốn cho 

tương lai có 237 Startup (79,00%) xác định mong muốn có TST, 47 Startup (15,67%) muốn tính gia 

đình, 13 Startup (4,33%) muốn tính thứ bậc.  

Bảng 1. Giá trị điểm số theo bốn tính chất OCAI (n=300) 

Giá trị Tính gia đình Tính thức bậc Tính thị trường Tính sáng tạo 

Cao nhất (Maximum) 33,38% 28,93% 31,38% 32,78% 

Thấp nhất (Minimum) 21,79% 15,44% 16,69% 18,87% 

Trung bình (Average) 27,84% 22,40% 23,97% 25,79% 

Dưới trung bình 

(Below average) 

163 (54,33%) 148 

(49,33%) 

152 

(50,66%) 

152 

(50,66%) 

Xem xét giá trị trung bình của các Startup, giá trị cao nhất thuộc về TST (0,2875), kế đến là 

tính gia đình (0,2572), tính thị trường (0,2376) và thấp nhất là tính thứ bậc (0,2177), thông số này 

có ý nghĩa Startup tại TP.HCM mong muốn có tính chất chủ đạo là TST ở tương lai (bảng 2).  
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Bảng 2. So sánh đặc trưng tính gia đình và TST  

Đặc tính 
Tính gia đình 

(chủ đạo hiện tại) 

Tính sáng tạo 

(mong muốn tương lai) 

Nhà quản trị Người điều hành, người cố vấn, người 

lãnh đạo nhóm 

Nhà sáng tạo, doanh nhân, người có 

tầm nhìn xa trông rộng 

Định hướng 

giá trị 

Cam kết, truyền thông, phát triển Kết quả đầu ra sáng tạo, chuyển 

đổi, nhanh nhẹn 

Lý thuyết hiệu 

quả 

Phát triển nguồn nhân lực và sự tham gia 

có hiệu quả 

Đổi mới, tầm nhìn và các nguồn lực 

mới có hiệu quả 

Chiến lược 

nâng cao 

chất lượng 

Trao quyền, xây dựng đội ngũ, sự tham 

gia của các thành viên, phát triển nguồn 

nhân lực, thông tin liên lạc mở 

Sự thích thú, tạo ra các tiêu chuẩn 

mới, dự đoán nhu cầu, cải tiến liên 

tục, tìm giải pháp sáng tạo 

Nguồn: OCAI (2011) 

Xét mức độ cần thay đổi tính chất (mong muốn – hiện tại) nghiên cứu nhận thấy rằng tính gia 

đình (-0,0212), tính thứ bậc (-0,0063) và tính thị trường (-0,0020) đều có mong muốn giảm, trong 

đó độ giảm lớn nhất thuộc về tính gia đình, chỉ có TST (+0,0295) được mong muốn tăng lên.  

Theo Cameron & Quinn (2011), TST là sự kết hợp giữa phong cách hướng và linh hoạt, 

thường là tính chất ở các công ty tư nhân, DN vừa và nhỏ, những tổ chức mới được thành lập, đây 

là những tổ chức vừa khát khao xây dựng vị thế của mình đối với bên ngoài, vừa chưa có hệ thống 

quy định, chính sách chi tiết để định hướng các hành vi và hoạt động. 

Bảng 2. Kết quả đo lường tính chất tính chất Startup 

Tính chất Hiện tại Mong muốn Mong muốn – Hiện tại 

Gia đình 0,2784 
(max) 0,2572 -0,0212 

(max -) 

Thứ bậc 0,2240 
(min) 

0,2177 
(min) -0,0063 

Thị trường 0,2397 0,2376 -0,0020 

Sáng tạo 0,2579 0,2875
 (max) 

+0,0295 
(max +) 

Tổng 1,0000 1,0000 
 

 

Hình 2. Số lượng Startup theo tính chất OCAI 

Về số lượng (hình 2), hiện có 81/300 (27,00%) Startup có TST là nổi trội hơn ba tính chất còn 

lại, thấp hơn 190/300 (63,33%) Startup có tính gia đình là nổi trội (bảng 3). Mong muốn tương lai, 
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có 237/300 (79%) Startup cho rằng cần phát triển TST. Với 63,33% Startup hiện tại có đặc trưng 

tính gia đình nhưng tương lai có 79,00% công ty mong muốn TST, chiếu theo quan điểm VHDN sẽ 

thúc đẩy và hỗ trợ các kế hoạch thay đổi, tuy nhiên nó cũng có thể là rào cản cho sự phát triển, 

tương tự đối với lợi thế cạnh tranh và quản trị chiến lược, mâu thuẫn từ nhu cầu thay đổi từ tính gia 

đình sang TST sẽ là một trong những thách thức không nhỏ, thậm chí là rào cản cho sự phát triển 

của các Startup. Mặt khác, đối với Startup thì TST là một điều kiện quan trọng, một tiêu chí hàng 

đầu của thành công (Studholme, 2014; Zhu & cộng sự, 2018; Neuburger, 2018), thậm chí 

Studholme (2014) còn nhìn nhận rằng Startup phải đầy sự sáng tạo và TST là sống còn đối với 

Startup, tuy nhiên phân tích giá trị TST của 300 Startup, tác giả nhận thấy công ty có giá trị TST 

cao nhất ở mức 32,78%, thấp nhất ở mức 18,87%, giá trị trung bình Average = 25,79%, có 152/300 

(50,66%) công ty có chỉ số TST dưới mức trung bình, cho thấy sáng tạo chưa phải là tính chất đặc 

trưng của các Startup. 

5. Kết luận nghiên cứu và những hàm ý quản trị 

5.1. Kết luận nghiên cứu 

Kết quả đo lường OCAI cho thấy các Startup ở TP.HCM hiện nay có tính chất chủ đạo là tinh 

gia đình (clan), trong tương lai được kỳ vọng sẽ có tính chất chủ đạo là TST (adhocracy), kết quả 

này là minh chứng cho sự đồng thuận giữa các nhà quản trị Startup với giới học thuật về TST cần 

có trong khởi nghiệp. Tuy nhiên tính gia đình ở các Startup hiện tại được xác định trong nghiên cứu 

này cho thấy dù được nhận thức rõ về vai trò của TST (có 72,24% Startup mong muốn DN phát 

triển theo hướng sáng tạo), nhưng thực tế có rất ít các Startup thực hiện được (hiện chỉ có 26,50%), 

vậy nên thiếu TST chính là nguyên nhân khiến các Startup khó thành công (có hơn 80% Startup thất 

bại), thậm chí sự đối lập này có thể là dấu hiệu chỉ ra sự đối kháng giữa tính chất ban đầu và kỳ 

vọng thay đổi khiến các mô hình khởi nghiệp khó thành công, nhận định này cần được tiếp tục 

nghiên cứu phản biện hoặc làm rõ hơn trong tương lai. 

5.2. Những hàm ý quản trị 

Hàm ý 1: Tán thành với quan điểm các tổ chức quy mô nhỏ tham gia các mạng sáng tạo tỏ ra 

có ưu thế và năng lực đổi mới, sáng tạo hơn nhiều các tổ chức quy mô lớn kiểu hình tháp, theo suy 

nghĩ của tác giả thì để điều chỉnh giảm tính gia đình, tăng TST như mong muốn, nhà quản trị 

Startup nên áp dụng các công cụ năng suất chất lượng hiện đại như 5S – Quản lý trực quan (visual 

management), Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing), thực hành Cải tiến liên tục (kaizen), năng 

suất xanh (green productivity), ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất kinh doanh thương 

mại dịch vụ. 

Hàm ý 2: để tăng TST cho Startup, tác giả cho rằng nhà quản trị cần thận trọng trong việc lựa 

chọn áp dụng các tiêu chuẩn đồng nhất trong quản trị bởi nó không chỉ đòi hỏi nhiều về chi phí và 

thời gian mà còn là lực cản lớn cho sự đổi mới, sáng tạo. Startup cần hạn chế sử dụng phương thức 

quản trị theo quá trình MBP (Management by Prosess) bởi vì bên cạnh khả năng kiểm soát dòng 

công việc và khả năng phát hiện, khắc phục sai lỗi, dễ cải tiến chất lượng, thiết lập các lưu đồ qui 

trình chặt chẽ, đúng chuẩn… thì nhược điểm lớn nhất của nó là do tất cả đều được quy trình hóa 

chặt chẽ nên đã hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo của nhân viên, tính chủ động của cấu trúc kinh 

doanh không cao, điều này là rào cản lớn cho TST, khó tương thích với DN khởi nghiệp. 

Hàm ý 3: Để tăng cường TST, các Startup cần tăng cường giao lưu, hợp tác, kết nối với hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung gồm các tổ chức 

thuộc các cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp, các trường đại học, tổ chức tư nhân hoặc do tổ 

chức, cá nhân nước ngoài thành lập tiêu biểu như Vườn ươm DN Công nghệ cao TP.HCM; Trung 
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tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC); Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) được hỗ 

trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ; Quỹ tăng tốc khởi nghiệp VN (VIISA) là quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo giai đoạn đầu, vừa là tổ chức thúc đẩy kinh doanh; các Startup nên tham gia các 

khu làm việc chung ở TP.HCM như Fablab Sai Gon, Dreamplex, Saigon Coworking, Citihub, Khu 

công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM (ITP) để có được môi trường cộng hưởng cho đổi 

mới sáng tạo, từ đó tăng dần TST của mình vì sáng tạo rất khó có được trong ý thức tự thân. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING: 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA   DU LỊCH VIỆT NAM  

Lê Thị Nhã Trúc
1
  

Tóm tắt 

Năm 2022, khi dịch Covid-19 lắng xuống, chuyển đổi số trong truyền thông marketing là xu 

hướng tất yếu. Theo nhận định của các chuyên gia, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thúc đẩy 

chuyển đổi số sẽ giúp ngành du lịch khai thác hiệu quả hơn các giá trị từ môi trường số, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, phục hồi và phát triển bền vững. Trên 40% doanh nghiệp du lịch đóng cửa, cắt 

giảm nhân sự, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiếp tục vận hành với số ít nhân lực còn lại, chi phí 

giảm xuống nhưng hiệu quả lại tăng lên... Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo triển khai 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong marketing du lịch. Trên cơ sở đó, bài viết nhằm mục tiêu 

nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp của việc chuyển đổi số trong truyền thông marketing đến 

sự phát triển du lịch Việt Nam sau Covid-19. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê số 

liệu thực tế về du lịch và tham chiếu những nghiên cứu trước nhằm đạt được mục tiêu tham luận.  

Từ khóa: chuyển đổi số, truyền thông marketing, du lịch. 

1. GIỚI THIỆU 

Giai đoạn 2015 - 2019, du lịch Việt Nam có dấu ấn tăng trưởng vượt bậc từ 7,9 triệu lượt 

khách quốc tế năm 2015 lên 18 triệu năm 2019, tăng trung bình 22,7%/năm (Trung tâm thông tin du 

lịch, 2021), một con số xuất sắc. Tổ chức Du lịch thế giới xếp Việt Nam là quốc gia thứ 6/10 nước 

có tăng trưởng du lịch nhanh nhất toàn cầu. Cuối năm 2019, du lịch đóng góp 9,2% vào GDP, tạo 

nhiều việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo đời sống an sinh xã hội, điều này hứa hẹn 

giai đoạn từ 2020 trở đi sẽ là thời kỳ vàng trong phát triển du lịch, đặc biệt chính là thu hút lượng 

lớn du khách quốc tế. 

Tuy nhiên, 2020 trở thành năm thảm họa của ngành du lịch thế giới, bởi sự xuất hiện và lan 

rộng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, ngành Du lịch nước ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo 

số liệu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 chỉ đạt 3,8 triệu lượt, giảm 78,8% so với năm 2019 

do ảnh hưởng dịch bệnh; tổng thu ngành du lịch cả nước giảm 58,7% khi chỉ đạt 312.000 tỷ đồng, 

tương đương thiệt hại khoảng 23 tỷ USD, khách nội địa giảm gần 50%; hoạt động đón khách quốc 

tế hoàn toàn bị đóng băng, đóng góp GDP của du lịch chỉ còn 3,58% …(Trần Minh Nguyệt, 2020). 

Kéo theo việc giảm lượt khách chính là cơ sở lưu  trú, ăn uống, vui chơi giải trí… phải đóng cửa, 

nhân viên ngành Du lịch bị mất việc làm gia tăng… 

Từ những ảnh hưởng nặng nề hậu Covid-19, nhiệm vụ cấp bách của ngành du lịch Việt Nam 

là cần những giải pháp thiết thực đồng bộ để nhanh chóng phục hồi du lịch nội địa và quốc tế . Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch triển khai 5 nội dung chuyển đổi số: 

(1) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong marketing du lịch; (2) Quản lý và phát triển điểm đến 

du lịch thông minh; (3) Phát triển hệ thống thông tin số ngành Du lịch và các ứng dụng; (4) Hỗ 

trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 

vực du lịch; (5) Tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

ngành Du lịch.  

                                                           
1
 Thạc sĩ, Trường Đại học Trà Vinh. SĐT: 0934.097.104. Email: ltntruc@tvu.edu.vn 
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Với những nỗ lực phục hồi hiệu quả, ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 

15/3/2022, trong 9 tháng đầu năm 2022, khách nội địa đã đạt gần 86,8 triệu lượt, vượt xa so với 

mục tiêu 60 triệu lượt của cả năm 2022, và cao hơn tổng lượng khách nội địa cả năm 2019 – thời 

điểm trước khi xảy ra dịch, khách quốc tế đạt 1,87 triệu lượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng 

tháng khoảng 50%/tháng (Tổng cục Du lịch, 2022). Trong những nỗ lực đó, phải kể đến vai trò 

quan trọng của chuyển đổi số trong chiến dịch truyền thông marketing, đây được xem là yếu tố then 

chốt thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển theo hướng linh hoạt và bền vững hơn trong bối cảnh 

mới sau đại dịch.  

Trên cơ sở đó, mục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp của việc 

chuyển đổi số trong truyền thông marketing đến sự phát triển du lịch Việt Nam sau Covid-19. Tác 

giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê và tham chiếu những nghiên cứu trước, cũng như số 

liệu thực tế về du lịch nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Chuyển đổi số (Digital transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ và 

đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ vào các khía cạnh 

của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh 

nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách 

hàng. (Phương Thảo, 2021) 

Theo Frank E.X Dance - Giáo sư về truyền thông học người Mỹ có quan niệm “truyền thông 

là quá trình làm cho cái trước đây là độc quyền của một hoặc vài người trở thành cái chung của hai 

hoặc nhiều người”.(Phạm Thành Hưng, 2007) 

Trong lĩnh vực kinh doanh du lịch thì truyền thông được hiểu là tất cả hoạt động, biện pháp sử 

dụng thông tin nhằm mục đích chính là truyền đạt, khuyến khích khách du lịch lần đầu tiên đến 

tham quan hoặc trở lại một điểm đến, sử dụng các dịch vụ du lịch đồng thời trở thành công cụ 

quảng bá du lịch hiệu quả. 

Chuyển đổi số từ phương tiện truyền thông phổ biến hiện đại: Internet đứng đầu ở phương 

tiện truyền thông số, đặc biệt là mạng xã hội: youtube, facebook, Twitter… Ngày nay, các ứng dụng 

mobile trở thành công cụ truyền thông tuyệt vời rút ngắn khoảng cách với khách hàng. 

Marketing số (Digital Marketing) hay marketing trực tuyến, là hình thức tiếp thị trực tuyến 

bằng cách sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ truyền thông, internet để nghiên cứu và phân 

tích thị trường, đưa ra chiến lược kinh doanh và quảng bá sản phẩm đến người dùng bằng công 

nghệ mạng máy tính (Trang Linh, 2020). Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, chuyển đổi số 

diễn ra đặc biệt mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông marketing, do kết hợp đồng thời sự thay đổi 

trong phương thức marketing và ứng dụng các kỹ thuật số. 

Chuyển đổi số trong truyền thông marketing nghĩa là tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các 

quy trình Truyền Thông – Marketing để nâng cao doanh số bán sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Đại 

dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết về tầm quan trọng 

của chuyển đổi số (digital transformation) (Ngô Thanh Loan, 2020). Ngành du lịch, các hoạt động 

xúc tiến quảng bá du lịch truyền thống như hội chợ du lịch thế giới, famtrip… gần như đã dừng 

hoàn toàn mà thay vào đó là các hoạt động quảng bá trực tuyến, truyền hình, du lịch ảo…ứng dụng 

công nghệ vào quảng bá để phù hợp với những biến đổi không ngừng của thế giới.  

 

https://edition.itourism.vn/r/MTEzbw
https://www.youtube.com/?gl=VN
https://congthuong.vn/search_enginer.html?p=tim-kiem&q=chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp cơ sở lý thuyết, dữ liệu trên các bài báo, kênh thông tin như Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí tài chính,…về thực trạng Du lịch Việt Nam, xu hướng du lịch hậu 

Covid-19 để làm rõ thông tin, số liệu có liên quan đến nghiên cứu. 

Phương pháp phân tích, thống kê và xử lý số liệu: tác giả xử lý các số liệu đã thu thập để phân 

tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng du lịch Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông marketing sau Covid-19 

Năm 2020, ngành du lịch Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đại dịch Covid-19. Theo 

Tổng cục Thống kê, khách du lịch quốc tế chỉ đạt 3,8 triệu lượt, giảm 78,8% so với năm 2019; 

khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%; Tổng thu ngành du lịch cả nước đạt 312.000 tỷ đồng, 

giảm 58,7%, tương đương thiệt hại khoảng 23 tỷ USD. Năm 2021, khách nội địa đạt 40 triệu lượt; 

hoạt động đón khách quốc tế chỉ được thí điểm trở lại từ tháng 11/2021. (Trung tâm thông tin du 

lịch, 2022). Đến năm 2022, trong bối cảnh cả nước thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch 

Covid-19, đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 

15/3/2022, Tổng cục Du lịch cũng đã triển khai hàng loạt giải pháp để hỗ trợ các địa phương, doanh 

nghiệp phục hồi và kích cầu du lịch thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá, hợp tác phát triển 

sản phẩm, và đặc biệt là chuyển đổi số trong hoạt động du lịch để thích ứng linh hoạt.  

Chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phục hồi phát triển du lịch theo 

hướng linh hoạt và bền vững trong bối cảnh mới sau đại dịch. Chuyển đổi số cũng là một chủ 

trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó nêu rõ ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh. 

Với vai trò là đơn vị đầu mối về truyền thông và chuyển đổi số, Tổng cục Du lịch tập trung vào các 

giải pháp mang tính nền tảng để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh Việt Nam, thu hút sự 

tham gia của các địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch. Trong đó phải nói đến 

việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch trên các kênh truyền 

thông số gồm có các website và mạng xã hội, điển hình như website https://vietnam.travel là kênh 

chính thức và duy nhất ở tầm quốc gia quảng bá du lịch Việt Nam tới các thị trường quốc tế. 

       

Hình 1. Những nỗ lực chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá Du lịch Việt Nam 

Nguồn: Trung tâm thông tin du lịch, 2022 
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Với những nỗ lực chuyển đổi số trong phục hồi Du lịch, tính đến tháng 10/2022, Việt Nam 

đón 2,35 triệu lượt khách quốc tế, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ 2021; khách du lịch nội địa đạt 96,3 

triệu lượt, cao hơn tổng lượng khách cả năm 2019 – thời điểm trước khi xảy ra dịch. Tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt khoảng 50%/tháng (Song Hoàng, 2022). Kết quả này phù hợp với xu hướng 

tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ Google, từ sau khi Việt Nam mở cửa 

du lịch quốc tế, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trưởng hàng đầu thế giới, đứng 

thứ tư với mức 50-75% tìm kiếm. (Trung tâm thông tin du lịch, 2022) 

3.2. Phân tích vai trò của truyền thông marketing số đến sự phát triển du lịch  

Với sự xuất hiện của chuyển đổi số, các hoạt động truyền thông trong du lịch đã tạo ra một sự 

đổi mới trong cách nhận thức và nắm bắt thông tin - dịch vụ du lịch các địa phương, quốc gia. Cụ 

thể, sự tồn tại và phổ biến của việc sử dụng Internet, cũng như sự phát triển các phần mềm du lịch, 

đã xóa tan thách thức về mặt địa lý, cho phép sự tương tác toàn cầu chỉ qua một màn hình. Với sự 

hỗ trợ của quá trình số hóa, việc truyền tải các thông điệp, các điểm đến, giới thiệu con người, dịch 

vụ,…trở nên đáng tin cậy và dễ dàng hơn. Nhiều mong muốn của khách hàng được đáp ứng thông 

qua việc so sánh giữa các điểm đến, các dịch vụ và kiểm tra phản hồi từ những người dùng trước 

hay các tính năng quan trọng như đặt vé, đặt chỗ ở, thậm chí yêu cầu chuyến tham quan ảo đến 

điểm đến mong muốn của họ. 

Trong quá trình đánh giá vai trò của truyền thông đối với phát triển du lịch, tác giả khảo sát 

được nhu cầu tìm hiểu thông tin của du khách trước và trong chuyến du lịch đều rất cần thiết và 

quan trọng chiếm 62%, các thông tin về điểm đến được tìm kiếm và nghiên cứu như: đến đâu, ở 

đâu, đi như thế nào, trải nghiệm được gì, giá cả (giá tour, giá vé…), tuyến đường di chuyển, ẩm 

thực, chụp ảnh, nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm… kể cả khi chưa có ý định đi du lịch, vẫn có nhu 

cầu tìm hiểu thông tin, đặc biệt là Google 40.8%, youtube 22,5%... (Biểu đồ 1,2). Các tập đoàn lớn 

như Vingroup, FLC, VietJet, SunGroup… truyền thông marketing trực tuyến được xem như mũi 

nhọn, khi một sản phẩm mới hay một dịch vụ du lịch mới ra đời thì hoạt động truyền thông thường 

được xác định là mục tiêu tiên phong. Trên thực tế, marketing trực tuyến được chú trọng trong hoạt 

động kinh doanh du lịch ở Việt Nam bởi tính hiệu quả của hình thức này mang lại với các hình thức 

chủ yếu ở Việt Nam hiện nay: Display (các website), SEO, SEM và Email marketing. 

Biểu đồ 1. Nhu cầu tìm hiểu thông tin 

trực tuyến của du khách trước và 

trong chuyến du lịch 

Biểu đồ 2.  Các phương tiện được sử dụng phổ biến 

để tìm hiểu về điểm du lịch 

Nguồn: tác giả khảo sát và tổng hợp, 2022 
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3.3. Đánh giá tác động của chuyển đổi số trong truyền thông marketing để quảng bá và 

định vị thương hiệu du lịch Việt Nam sau Covid-19 

 Điểm mạnh và cơ hội 

Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 9/1/2019 phê duyệt Đề án 

“Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” đến năm 2025, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 

truyền thông du lịch, với mục tiêu ứng dụng công nghệ hiện đại,…; về cơ chế chính sách phát triển 

sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương, góp phần xây dựng, quảng bá, định vị hình 

ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến “An toàn 

- Thân thiện - Chất lượng”...; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 

2030. (Tổng cục du lịch, 2022) 

Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi kiểm soát thành công dịch Covid-19 sớm nhất, được các 

nước trên thế giới đánh giá rất cao. Đây là tiền đề để Việt Nam trở thành quốc gia có giá trị thương 

hiệu tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020, đi ngược xu hướng sụt giảm toàn cầu do Covid-19. 

Đây chính là lợi thế để tranh thủ hiệu ứng truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam 

an toàn, hấp dẫn.  

Khi các đợt dịch cơ bản được kiểm soát, những dấu hiệu đầu tiên trong công tác truyền thông 

marketing chính là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động hai đợt kích cầu du lịch “Người 

Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt Nam - an toàn, hấp dẫn” và nhận được sự hưởng 

ứng mạnh mẽ của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông cả nước. Đặc biệt là sự 

hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp lữ hành khi chuyển hướng tập trung vào thị trường nội 

địa, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, giá thành hợp lý, chương trình khuyến mãi hấp dẫn…tạo 

điều kiện cho nhiều gia đình trải nghiệm thư giãn sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Sự chuyển 

hướng này đã bước đầu đem đến những tín hiệu lạc quan cho thị trường du lịch nội địa. Theo Tổng 

cục Thống kê năm 2022, du lịch nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực thúc đẩy doanh thu gia tăng. 

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 430,9 nghìn tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ 

năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm 

trước. Công suất sử dụng phòng khách sạn ở nhiều địa phương như Đà Lạt, Sầm Sơn, Sa Pa, Hạ 

Long, Phú Quốc,...đã đạt 30- 50%, thời kỳ cao điểm lên tới 80 - 90%. 

Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy 

Nhơn…cũng đồng loạt tung ra các chương trình đặc biệt như trải nghiệm du thuyền 4-5 sao, nghỉ 

dưỡng ở các khu resort cao cấp với giá ưu đãi cho khách nội địa. Các chương trình truyền thông về 

du lịch phong phú sẽ khiến du khách chú ý, tìm hiểu xem điểm đến hoặc sản phẩm du lịch nào phù 

hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và đưa ra quyết định. Mới đây, Tổng cục Du lịch đã phối hợp 

cùng TikTok và Hiệp hội Du lịch Việt Nam giới thiệu chiến dịch "Ngân nga Việt Nam" trên nền 

tảng TikTok nhằm kêu gọi công chúng tìm về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, tôn vinh văn hóa 

và góp phần quảng bá du lịch quốc gia. 

Bên cạnh đó, nhằm duy trì sự kết nối giữa du lịch Việt Nam và khách quốc tế trong bối cảnh 

giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch đã thực hiện quảng bá hình ảnh du lịch Việt 

Nam trên kênh truyền hình nổi tiếng CNN qua đoạn clip dài 30 giây mang tên “Why not Viet 

Nam?”. Đây là chiến dịch lớn nhất của Du lịch Việt Nam cho khách nước ngoài trong năm 2020 để 

chuẩn bị cho thời điểm mở cửa du lịch quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, từ ngày 9/10-14/10/2022, 

tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), tỉnh Quảng Nam diễn ra Diễn đàn Du lịch Mê Công 

2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Tái thiết ngành du lịch - Kiên cường phục 

hồi du lịch - là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch, con người Việt Nam tới các nước trong và 
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ngoài Tiểu vùng Mê Công mở rộng – GMS. 

 

Bảng 1. Mức độ hiệu quả của các kênh truyền thông marketing 
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3.8 

Nguồn: tác giả khảo sát và tổng hợp, 2022 

Khi Đại dịch Covid-19 qua đi, chính là lúc marketing số đóng vai trò then chốt hàng đầu trong 

phát triển du lịch cả nước. Mức độ đồng ý của khách du lịch về độ phủ sóng của các kênh truyền 

thông như youtube, mạng xã hội (facebook, tiktok, zalo…) tương đối cao, chiếm 3.9 điểm trong sự 

lựa chọn của khách du lịch (Bảng 1). Kể cả trước khi xảy ra dịch bệnh, các kênh thông tin cũng như 

việc sử dụng các nền tảng công nghệ số cho chuyến đi du lịch cũng đã được ưa chuộng bởi sự tiện 

lợi của nó mang lại, với mức độ đồng ý là 3.8. 

Điển hình là ngành du lịch Việt Nam đã ra mắt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” - ứng 

dụng du lịch trực tuyến kết hợp thanh toán điện tử và theo dõi sức khỏe y tế được tích hợp chỉ bằng 

một chiếc thẻ. Ứng dụng này nhắm vào hơn 43 triệu người dùng điện thoại thông minh. Đây là công 

cụ hữu ích đối với du khách trong việc tìm các điểm đến an toàn và quảng bá điểm đến cho khách 

du lịch. 

Nhiều hãng công nghệ đã cho ra mắt nền tảng “home-sharing” (chia sẻ nhà ở) và booking 

online (đặt trực tuyến), nó trở thành sự lựa chọn phổ biến tại Việt Nam cho khách du lịch như 

Agoda, Traveloka, ivivu…Du khách thay vì đi tour truyền thống, hầu hết họ đều sử dụng nền tảng 

công nghệ để lên kế hoạch và thực hiện các chuyến đi của mình. Việc tiếp cận nhanh chóng các ứng 

dụng kỹ thuật số trong truyền thông marketing là cơ hội mở ra cho doanh nghiệp du lịch vực dậy 

sau đại dịch, khi du khách ở xa nơi có sản phẩm và “tiêu thụ” sản phẩm, dịch vụ trong quá trình di 

chuyển. Các ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, 

thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác.  

 Điểm yếu và thách thức 

Những thách thức lớn hiện nay chủ yếu đến từ: thiếu hụt nguồn lực (bao gồm nguồn lực tài 

chính, công nghệ và nhân lực); rào cản trong văn hóa doanh nghiệp; thiếu hụt dữ liệu (bao gồm các 

báo cáo, phân tích thông tin); tầm nhìn người lãnh đạo; tâm lý lo sợ thông tin sai sự thật trong việc 

tiếp cận và ứng dụng,… 

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động khi họ tiến hành chuyển đổi số sẽ phải áp dụng công 

nghệ mới dẫn đến vấn đề chi phí đầu tư bước đầu khá lớn, bao gồm chi phí cho máy móc công 
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nghệ, thay đổi hệ thống quản lý, con người, hệ thống đào tạo. Trong đó, yếu tố về con người là 

trọng tâm hàng đầu. 

Các giải pháp công nghệ liên tục phát triển giúp cho sự chuyển đổi ngày càng trở nên nhanh 

chóng hơn. Tuy nhiên, chính những nhu cầu tức thời phát sinh các giải pháp cũng tức thời, ngắn hạn 

lại là điểm yếu cho sự chuyển đổi bền vững.  

Khi truyền thông marketing số càng phát triển rộng khắp dẫn đến vấn nạn tin giả hoành 

hành, đặc biệt là trong thời kì nhạy cảm như hiện nay, tin không đúng sự thật không chỉ ảnh hưởng 

làm hoang mang dư luận, mà còn có thể gây tổn thất nghiêm trọng đối với các cơ sở kinh doanh du 

lịch, chính quyền địa phương, thậm chí du lịch của cả nước. Tin giả đang là vấn nạn của toàn thế 

giới, đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để. Tại Việt Nam đã có Luật An ninh mạng, trong đó 

hành vi sản xuất, phát tán tin giả được chế tài, nhẹ thì bị xử lý hành chính, nặng sẽ bị xử lý hình sự 

tuỳ theo hậu quả của việc phát tán tin giả. Vấn đề còn nằm ở nhận thức của cộng đồng, ý thức tôn 

trọng quyền riêng tư, những hành lang mỏng manh mà người dùng mạng xã hội không thể bước 

qua. Sự phục hồi của du lịch Việt Nam sẽ phải phụ thuộc vào thời điểm dịch Covid-19 được kiểm 

soát trên toàn thế giới. Vì vậy, việc truyền tải các thông điệp kịp thời và nhanh chóng đóng vai trò 

vô cùng quan trọng đối với du lịch hậu đại dịch. 

Thách thức lớn nhất hiện nay là truyền thông marketing số còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết về các 

kênh truyền thông và quảng bá. Về mặt công nghệ truyền thông, hiện nay chúng ta chưa xây dựng 

được lõi công nghệ đủ sức hấp dẫn kết nối những nhà phát triển du lịch, những công ty tổ chức du 

lịch và người đi du lịch với nhau mà vẫn còn vay mượn công nghệ nước ngoài. 

3.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu  

Trải qua dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi về hành vi dẫn đến nhiều thay đổi nhu cầu của khách 

du lịch. Theo đó, khách du lịch có xu hướng chú trọng hơn tới các yếu tố an toàn sức khỏe, vệ sinh, 

bảo hiểm du lịch, tránh tiếp xúc đông người; nhu cầu đối với các kỳ nghỉ dưỡng cao cấp ở các 

không gian mở, biệt lập gia tăng; lựa chọn các điểm du lịch gần, cắt ngắn thời gian các kỳ nghỉ, kế 

hoạch đi du lịch được xây dựng sát với thời điểm chuyến đi và có thể thay đổi linh hoạt hơn trước. 

Thay vì ưu tiên về giá cả, khách hàng sẽ ưu tiên về an toàn và lựa chọn sản phẩm du lịch có chất 

lượng cao.  

Như vậy, thách thức đối với doanh nghiệp cũng như cơ quan du lịch chính là sự số hóa hình 

thức truyền thông quảng bá, tạo thương hiệu an toàn trong du lịch, mang đến sự tin tưởng của du 

khách. Việc thực hiện một chương trình truyền thông bài bản ở thời điểm này, thậm chí còn có tác 

động vô cùng to lớn. Bởi, một chiến lược truyền thông tốt, có định hướng và thông điệp rõ ràng, sẽ 

“đánh thức” ngành du lịch sau khoảng thời gian dài ảm đạm. Thậm chí, với Việt Nam nói chung, 

các địa phương nói riêng, việc truyền thông về chống dịch thành công là thông điệp gián tiếp kích 

cầu – quảng bá cho du lịch, dựa trên nền tảng phát triển du lịch bền vững hậu Covid-19, từ đó cho 

ra những sản phẩm mới đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau và khắt khe hơn của du khách, Du 

lịch Việt Nam sẽ vượt khó và hồi phục trong thời gian tới.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Chuyển đổi số và sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, kênh truyền thông trực tuyến 

đang trở thành phương thức tiếp cận thông tin thường xuyên, phổ biến và hiệu quả của doanh 

nghiệp du lịch đối với du khách; là cơ hội để du lịch Việt Nam càng đến gần hơn các thị trường 

trọng điểm, tiềm năng. Qua bài viết, tác giả tập trung làm rõ tác động của chuyển đổi số trong 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

571 

truyền thông marketing đối với việc định vị thương hiệu du lịch Việt Nam, từ đó đưa ra những cơ 

hội, thách thức đối với du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Cùng với sự nỗ lực của ngành du lịch, 

sự đồng hành về nguồn lực và giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp truyền thông marketing 

số, sự hưởng ứng và nâng cao về nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, các giải pháp về 

truyền thông marketing trên nền tảng số sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích tích cực không chỉ riêng đối 

với doanh nghiệp du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam “ an toàn, thân 

thiện, vẻ đẹp bất tận” đến với thế giới. 

4.2. Kiến nghị 

Quy trình chuyển đổi số đòi hỏi sự quyết liệt của các cấp, cùng ý thức trách nhiệm cũng như 

sự cố gắng, nỗ lực từ phía doanh nghiệp và chính quyền các địa phương. Chuyển đổi số trong 

truyền thông marketing không chỉ về mặt công nghệ, mà còn là chuyển đổi cả cách quản lý, phương 

thức tiếp cận, xúc tiến, quảng bá... Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong cả tư duy lẫn hành động của 

toàn ngành du lịch, từ cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp. 

Để thực hiện nội dung chuyển đổi số trong truyền thông marketing du lịch, một phần của kinh 

tế số cần sự vào cuộc từ cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp du lịch. Ngành du lịch đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ số trong maketing du lịch; tiếp đó là quản lý điểm đến thông minh, hướng dẫn 

cho du khách tham quan... đây là bước đưa tới khách hàng một tiện ích thông minh nhất. 

Tại địa phương: các doanh nghiệp du lịch cần tập hợp lại và cùng nhau xây dựng các chương 

trình kích cầu, làm mới lại sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh liên kết, phối 

hợp cùng với nhau để xây dựng những chuỗi sản phẩm, dịch vụ mang tính tương trợ, bổ sung cho 

nhau sau đó quảng bá rộng khắp trên các kênh truyền thông số. 

Doanh nghiệp cần chung tay trong vai trò truyền thông đối nội và đối ngoại hậu Đại dịch. Đối 

nội thì phải làm sao để đội ngũ nhân viên yên tâm làm việc ở trong doanh nghiệp của mình, đối 

ngoại thì làm sao cho khách trong nước yên tâm đi du lịch, khách nước ngoài biết được dịch đã qua 

đi và đến Việt Nam là tuyệt đối an toàn. 

Doanh nghiệp hướng đến hợp tác chiến lược trong marketing số, ví dụ các công ty, đại lý lữ 

hành trực tuyến cung cấp dịch vụ đặt vé qua tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội, cũng là một 

cơ hội giúp tăng khả năng thâm nhập thị trường. Ngoài ra, những giải pháp và chính sách được đưa 

vào các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến cho phép khách hàng có sự lựa chọn và kiểm soát lịch trình 

của mình sẽ giúp xây dựng niềm tin và sự tin tưởng về lâu dài – vốn là điều kiện cần thiết để sớm 

kéo du khách trở lại. 
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Thời kỳ tăng trưởng ấn tượng nhất của Du lịch Việt Nam. Truy cập ngày 1/12/2022 từ - 

https://vietnamtourism.gov.vn/ 

Trung tâm thông tin du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (2022, ngày 12 tháng 10). Chuyển 

đổi số - yếu tố quan trọng đối với sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch. Truy 

cập ngày 10/12/2022 từ - https://bvhttdl.gov.vn/ . 

  

https://travelmag.vn/
https://edition.itourism.vn/
https://vneconomy.vn/
https://nhandan.com.vn/dien-dan-dulich/
https://bvhttdl.gov.vn/


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

573 

DU LỊCH CANH NÔNG – HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN  

DU LỊCH BỀN VỮNG CHO THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 

Trương Minh Hoài
1
 

Tóm tắt: Du Lịch canh nông được xem là một trong những hình thức của du lịch bền vững vì 

những “lợi ích kép” mà nó mang lại cho địa phương. Hình thức này không những đóng góp vai trò 

quan trọng trong việc đa dạng hóa loại hình du lịch cho địa phương mà còn giúp tạo dựng được 

hình ảnh đẹp, thân thiện của địa phương với du khách. Do đó thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với 

sự đa dạng của nhà vườn có những tiềm năng đáng chú ý để phát triển hình thức này, góp phần tăng 

doanh thu du lịch cho thành phố. Tuy nhiện hiện nay thành phố vẫn chưa phát huy hết những tiềm 

năng của hình thức du lịch canh nông. Vì vậy việc nghiên cứu thực trạng du lịch canh nông để từ đó 

đề xuất một số giải pháp góp phần cho loại hình du lịch này phát triển bền vững là nhu cầu cấp 

thiết. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lịch canh nông là loại hình du lịch phục vụ du khách dựa trên nền tảng của hoạt động sản 

xuất nông nghiệp theo phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, với mục tiêu giải trí, giáo dục và 

nâng cao tri thức. Du lịch canh nông là sản phẩm du lịch mới của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng.  Trong những năm gần đây đã gây ấn tượng tốt và thu hút khách tham quan, trải nghiệm, góp 

phần tăng trưởng đáng kể cho ngành du lịch của địa phương. Bài viết tác giả đề cập đến những đặc 

điểm của du lịch canh nông, thực trạng của du lịch canh nông tại thành phố Đà Lạt, từ đó đề xuất 

một số kiến nghị nhằm đưa sản phẩm du lịch tiềm năng này phát triển lên tầm vóc lớn hơn trong 

tương lai. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Du lịch canh nông 

Cho đến nay vẫn chưa có tác giả nào nêu lên định nghĩa đầy đủ về du lịch canh nông, tuy 

nhiên chúng ta có thể hiểu đơn giản: Du lịch canh nông là hoạt động kết hợp giữa nông nghiệp và 

du lịch, bao gồm những hoạt động trải nghiệm, giáo dục, lưu trú… được lồng ghép trong những 

hoạt động nông nghiệp. 

Hay có thể hiểu: Du lịch canh nông hay du lịch trang trại nông nghiệp là du lịch ở vùng nông 

nghiệp được canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao; là hoạt động trải nghiệm tại trang trại 

trồng trọt hoặc chăn nuôi, bao gồm canh tác nông nghiệp, thưởng thức sản phẩm nông trại và lưu 

trú. 

1.2. Phát triển du lịch bền vững 

Theo như quy định của pháp luật hiện hành thì khái niệm về du lịch bền vững trong tiếng Anh 

được gọi là Sustainable Tourism và khái niệm này được nhắc đến lần đầu tiên năm 1992, tại Hội 

nghị về môi trường và phát triển của Liên hợp quốc tại Rio de Janeiro. Trong đó, khái niệm này 

được biết đến bằng việc nhằm thỏa mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người 

trong khi đó vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ 

sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người. 

                                                           
1
 Th.S, Trường Đại học Đà Lạt, hoaitm@dlu.edu.vn, ĐT 0907662248. 
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Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã đưa ra định nghĩa: “Du lịch bền vững là việc phát 

triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa 

trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển hoạt 

động du lịch trong tương lai. Hình thức du lịch này nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, 

thẩm mỹ của con người trong khi đó vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự 

phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người.” 

Theo Khoản 14, Điều 3 của Luật Du lịch 2017, Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du 

lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế – văn hóa xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi 

ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về 

du lịch trong tương lai. 

Từ quy định vừa được nêu ra thì có thể nhận định du lịch bền vững dưới góc độ pháp lý là 

việc trong quá trình thực hiện hoạt động du lịch thì các chủ thể đầu tư kinh doanh du lịch phải giảm 

thiểu các chi phí và nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch cho môi trường tự nhiên và cộng đồng 

địa phương và có thể được thực hiện lâu dài nhưng không ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi mà nó phụ 

thuộc vào. 

2. THỰC TRẠNG DU LỊCH CANH NÔNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM 

ĐỒNG 

2.1. Tiềm năng du lịch canh nông thành phố Đà Lạt 

Hiện nay, diện tích sản xuất rau, hoa công nghệ cao của Lâm Đồng nói chung và thành phố 

Đà Lạt nói riêng đứng đầu cả nước, với 23.300 ha đất sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng 

công nghệ cao, trong đó, cây rau 19.500 ha, cây hoa 3.800 ha (Thu Hoài, 2018). Trước đây, Lâm 

Đồng chỉ sản xuất để cung cấp nhu cầu sản phẩm rau, hoa tiêu dùng, giờ đây nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao đã trở thành một trong những tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp hàng hóa, 

đồng thời mang lại giá trị đáng kể cho ngành du lịch, góp phần tạo sự đa dạng trong sản phẩm du 

lịch của tỉnh.  

Tổng lượt du khách qua lưu trú tại Đà Lạt - Lâm Đồng và các địa điểm du lịch khác đã cán 

mốc 5,4 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 

98,5% kế hoạch năm 2022 (Phương Lan, 2022). Thành tích này có được chính là nhờ ngành du lịch 

Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng không ngừng nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, 

trong đó có đầu tư, phát triển du lịch canh nông. 

2.2. Những kết quả đạt được của du lịch canh nông 

- UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản, tạo hành lang pháp lý cho loại hình Du 

Lịch canh nông phát triển. 

Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố Quyết định 933 Ban hành Quy chế tạm thời 

về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có hiệu 

lực ngay từ ngày ký. Quyết định gồm 5 chương và 15 điều, kèm theo Bản chấm điểm tiêu chí công 

nhận điểm du lịch canh nông dành cho đơn vị đăng ký... Qua đó, tạo hành lang pháp lý cho loại 

hình du lịch canh nông hoạt động chuyên nghiệp và tháo gỡ được những vướng mắc trước đây. 

Theo Điều 6, Quyết định 933 quy định, điểm Du lịch canh nông phải có diện tích tối thiểu 

5.000 m2 đối với thành phố Đà Lạt và 10.000 m2 đối với các huyện và thành phố Bảo Lộc; đồng 

thời, cho phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây 

dựng các công trình có mái che (cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ Du lịch canh nông), với tỷ lệ không 

quá 5% đối với diện tích từ 5.000 - 7.000 m2, 4% với diện tích từ trên 7.000 - 10.000 m2 và 3% với 
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diện tích trên 10.000 m2. 

Diện tích đất được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

để xây dựng công trình không có mái che (giao thông nội bộ, bãi đậu xe) tương đương không quá 

50% diện tích đất được chuyển đổi để xây dựng công trình có mái che; diện tích đất còn lại chỉ để 

canh tác nông nghiệp phục vụ Du lịch canh nông; và, không được đầu tư, kinh doanh lưu trú tại 

điểm Du lịch canh nông.  

- Hiệu quả kinh tế của du lịch canh nông mang lại rất cao. 

Từ năm 2018 đến nay, du lịch canh nông ở tỉnh đã thu hút trên 6 triệu lượt du khách, mang lại 

tổng doanh thu gần 250 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động tại địa phương. Đến 

nay thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng đã có hơn 30 điểm du lịch canh nông đạt tiêu chuẩn đưa vào 

phục vụ du khách. Nhiều mô hình ở tỉnh cho thấy, giá trị của 1 ha canh nông kết hợp với du lịch, đã 

cho thu nhập đến 5 tỷ đồng/ha/năm, gấp 2,5 lần so nông nghiệp thuần túy (Quang Sáng, 2021). 

- Các nông trại đã chú trọng đầu tư nhiều công trình, mô hình du lịch có giá trị lớn. 

Các mô hình du lịch canh nông từng bước đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các công trình, 

tiểu cảnh phục vụ nhu cầu của du khách. Tổng vốn đầu tư cho các mô hình du lịch canh nông 

khoảng 377 tỉ đồng. Diện tích triển khai các mô hình du lịch canh nông hơn 302ha, trong đó diện 

tích đất nông nghiệp 212ha, diện tích đất xây dựng khoảng 9ha và diện tích đất khác là 81ha; tổng 

diện tích khu nhà kính, trưng bày, khu vực ăn uống, nhà vệ sinh, bãi đậu xe… chiếm khoảng 

20,8ha. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tại các mô hình ngày càng được nâng lên. (Nhiệt Băng, 

2021) 

- Hiệu quả “lợi ích kép” từ khai thác du lịch và bán các sản phẩm do mình làm ra ngay 

chính trên trang trại của mình cho du khách. 

Khách tham quan có thể trải nghiệm theo hướng dẫn của nhà vườn, cũng có thể tự tham quan, 

hái quả, lưu giữ những khoảng khắc hút hồn từ những vườn cây trái của nông dân trồng. 

Du khách rất hào hứng, thích thú khi vừa tham quan vừa thưởng thức sản phẩm từ những mô 

hình vườn cây trái khác nhau. từ những cánh đồng hoa bạt ngàn, đua nhau tỏa hương khoe sắc hay 

những vườn Hồng trĩu quả, hay những trang trại, khu vườn cam, vườn dâu trĩu quả trong các nhà 

vườn.  

Ngoài tham quan, nông dân Đà Lạt còn có thêm nguồn thu nhập từ bán sản phẩm Dâu tây, 

Rau, Củ, Quả hay cho thuê trang phục chụp ảnh… 

- UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định công nhận các làng hoa truyền thống. 

Việc công nhận 3 làng hoa truyền thống: Hà Đông, Thái Phiên, Vạn Thành đồng nghĩa với 

định hướng phát triển làng hoa để vừa đem lại lợi nhuận cho người dân, thông qua việc sản xuất và 

kinh doanh các loại hoa, vừa thu hút khách du lịch đến làng hoa nhằm gia tăng lợi ích cho cộng 

đồng…  

2.3. Những tồn tại, hạn chế 

- Hầu hết nông dân chưa được tập huấn, đào tạo các kỹ năng cần thiết việc đón tiếp khách 

du lịch đến tham quan. 

Dù rất quen với công việc nhà nông, có thể tạo ra doanh thu từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ 

đồng ngay trên chính nông trại của mình, nhưng chắc chắn, hầu hết nông dân chưa quen với việc 

tạo ra doanh thu từ việc đón tiếp khách du lịch. Hay để các hãng du lịch đưa khách đến trang trại 

không phải là điều đơn giản. 
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Ngoài ra, mô hình du lịch canh nông ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay còn thiếu 

đội ngũ nguồn nhân lực có kỹ năng, nghiệp vụ về hướng dẫn, phục vụ du khách. Đa số tại các điểm 

hiện nay đều do chủ vườn thuyết minh, hướng dẫn, tuy kiến thức vững nhưng về kỹ năng thuyết 

minh, giới thiệu sản phẩm cho du khách còn yếu. 

- Chưa có mô hình du lịch canh nông kiểu mẫu, có các tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể để nhân 

rộng điển hình chung. 

Việc kết hợp phát triển các hoạt động du lịch gắn kết với nông nghiệp vẫn chưa khai thác hết 

tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương; chưa có mô hình du lịch canh nông kiểu mẫu liên kết 

chuỗi giá trị từ chủ trang trại, ngân hàng, nhà khoa học và các công ty lữ hành để đổi mới sáng tạo 

sản phẩm, nhằm phát triển bền vững loại hình này. 

- Một số địa điểm du lịch canh nông mở ra theo phong trào, chưa được đầu tư nhiều. 

Vẫn còn nhiều điểm du lịch canh nông chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ, đúng nghĩa một 

điểm du lịch canh nông. Đặc biệt là, kết cấu hạ tầng hỗ trợ du khách trong phạm vi điểm du lịch, 

dịch vụ truyền thông, kết nối tour tuyến phạm vi quốc gia và quốc tế chưa phát triển đúng mức. 

Thiếu đội ngũ nguồn nhân lực có kỹ năng, nghiệp vụ về hướng dẫn, phục vụ du khách. Phương 

pháp vận hành các mô hình liên kết các sản phẩm, dịch vụ thành quy trình khép kín phục vụ khách 

tham quan chưa đáp ứng được yêu cầu… 

- Công tác quy hoạch, liên kết các địa điểm du lịch canh nông chưa thực hiện tốt. 

Với mỗi điểm du lịch canh nông, thì phải có bản đồ quy hoạch, phải có hợp tác xã, phải có 

liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong vùng; phải có bãi đậu xe, có quà lưu niệm, có hàng hóa 

bán, cơ sở hạ tầng phải bảo đảm… để du khách tự nguyện tiêu tiền. 

3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CANH NÔNG CỦA 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 

- Thành phố Đà Lạt cần phải có quy hoạch các địa điểm kinh doanh du lịch canh nông phù 

hợp, tổ chức quản lý sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực nông nghiệp và doanh nghiệp lữ hành trong quá trình hoạt động.  

- Có những chính sách và quy định cụ thể trong việc đào tạo nghiệp vụ, các kỹ năng cần 

thiết cho người dân trong công tác tác phục vụ dịch vụ du lịch canh nông. 

- Cần tập trung xây dựng các mô hình cảnh quan kiểu mẫu kết hợp với sản xuất nông 

nghiệp, sản xuất cây đặc sản, cây dược liệu, các loại rau hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt làm 

điểm nhấn cho phát triển du lịch canh nông thành phố. 

- Kết  hợp với các tour du lịch trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân đồng thời đa dạng hóa các loại hình du lịch; tiếp tục công 

tác xúc tiến, quảng bá, tạo mối liên kết giữa nhà nông - doanh nghiệp để phát triển du lịch canh 

nông trên địa bàn, làm phong phú và đa dạng hơn cho sản phẩm du lịch; phát huy được hết các lợi 

thế của địa phương trong hoạt động du lịch, đặc biệt là tạo cơ hội cho người nông dân có thêm 

hướng phát triển mới cho cây rau, hoa, cây đặc sản dựa vào các hoạt động du lịch. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng cần xây dựng 

những văn bản cụ thể hướng dẫn khai thác, kinh doanh du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi 

trường cảnh quan của thành phố. 

Tóm lại nghiên cứu của tác giả đã chỉ ra được những tiềm năng to lớn của du lịch canh nông 

của thành phố Đà Lạt, thấy được những thành tựu và hạn chế của Du lịch canh nông tại thành phố 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

577 

Đà Lạt, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển bền vững du lịch canh nông của thành phố 

Đà Lạt. Để phát triển mạnh và bền vững loại hình du lịch canh nông của thành phố Đà Lạt, cần có 

sự tham gia tích cực của các bên liên quan: Sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý của các cơ 

quan, ban ngành của địa phương; sự chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân 

kinh doanh loại hình du lịch canh nông. Góp phần đem lại sự hài lòng, thỏa mãn cho du khách. 
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GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH INBOUND TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trần Trọng Thành
1
 

Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thu hút khách du lịch inbound của cả nước 

nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở vật chất kỷ thuật, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Tài 

nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ rừng biển, sông rạch đến các công trình kiến trúc thuộc địa, 

di tích lịch sử văn hóa cổ đại đến cận đại cùng nhiều lễ hội được tổ chức định kỳ. Với ưu thế đó, 

thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng đến các thế mạnh của mình nhằm đa dạng hóa sản phẩm du 

lịch, đáp ứng mọi đối tượng du khách. Đặc biệt cần thiết phải xây dựng được một chiến lược 

marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch inbound trong thời gian tới. Trong giới hạn bài 

viết, tác giả dùng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp tài liệu thứ cấp nhằm mục đích xác 

định hiện trạng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm du lịch inbound Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

đồng thời đề xuất các chiến lược marketing địa phương cũng như giải pháp thực hiện. 

Từ khóa: marketing, marketing địa phương,  inbound tourist, du lịch thành phố Hồ Chí Minh.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại dịch Covid-19 đã tàn phá ngành du lịch thế giới ở mức độ hết sức nghiêm trọng. Theo 

Viện nghiên cứu phát triển du lịch ước tính, lượng khách quốc tế năm 2019 là hơn 1.4 tỷ lượt, du 

lịch đóng góp gần 9 nghìn tỷ USD vào tổng GDP toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020 dịch Covid-

19 đã tác động mạnh đến sự tăng trưởng trên. Số lượng khách du lịch giảm khoảng 60-80%, ngành 

du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 3.3 nghìn tỷ USD (tương đương 4.2% tổng GDP toàn cầu). Tại 

Việt Nam, thời gian qua với sự nỗ lực của chính phủ nhằm kìm chế lạm phát, phục hồi và phát triển 

kinh tế sau đại dịch đã góp phần ổn định xã hội, khôi phục sản xuất kinh tế, kinh doanh dịch vụ du 

lịch. Sau khi đất nước mở cửa biên giới, bỏ hạn chế đi lại cho khách nước ngoài vào ngày 

15/3/2022. Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, nhưng cho đến 

thời điểm cuối tháng 11 năm 2022 số khách inbound tới Việt Nam còn khá khiêm tốn. Để đạt được 

mục tiêu trên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu sau tác động của đại dịch Covid-19, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, chúng ta cần có những định hướng, kế 

hoạch mang tính dài hạn, bao gồm đổi mới sản phẩm, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ, 

năng lực cạnh tranh của du lịch mỗi địa phương cũng như cả nước. Tổng cục Du lịch đã xây dựng 

Chiến lược marketing du lịch đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ngành du lịch sẽ tập trung vào công tác 

xúc tiến truyền thông quốc tế đến các thị trường mục tiêu; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn 

tại nước ngoài; phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, báo chí tổ chức chương trình 

giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài; đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế đến khảo sát du 

lịch Việt Nam; triển khai chương trình kích cầu du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm; tăng 

cường vai trò của các cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong công tác 

truyền thông xúc tiến. Tổng cục Du lịch cũng đang đẩy mạnh hoạt động truyền thông qua các nền 

tảng xã hội, marketing điện tử. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà 

ngành Du lịch tập trung triển khai nằm trong Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội của Chính phủ. 

Ngoài việc hỗ trợ các địa phương trong công tác số hóa các điểm đến, Nhà nước cũng sẽ tăng cường 
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quảng bá số, phát triển du lịch thông minh. Các trung tâm thu hút khách du lịch quốc tế lớn như 

thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ được ưu tiên phát triển. Theo Sở Du Lịch TP.HCM, 

năm 2019, thành phố đã đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 14% so với năm 2018 

chiếm 46% khách du lịch inbound tới Việt Nam. Năm 2020, 2021, kinh doanh lữ hành quốc tế 

TP.HCM bị đóng băng do dịch bệnh. Để lấy lại vị trí đầu tàu thu hút khách du lịch inbound. Cơ 

quan nhà nước, cơ quan truyền thông báo chí, công ty du lịch tại đây đã có nhiều nỗ lực và thực 

hiện nhiều giải pháp quyết liệt. Lãnh đạo thành phố mong muốn đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh 

trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á cùng 4 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 gồm: 

tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2021-2025 từ 8% đến 9%; tổng doanh thu của ngành đạt 

từ 12 đến 14 tỷ USD; đóng góp vào GRDP thành phố từ 12% đến 14%; đóng góp vào ngành dịch 

vụ của thành phố từ 19% đến 21%. Nhưng theo bà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng 

trong hội nghị tại hội chợ du lịch quốc tế tại TP.HCM lần thứ 16;  riêng đối với ngành du lịch 

TP.HCM, cho đến nay vẫn chưa có chiến lược  marketing hiệu quả, thiếu chính sách đủ lớn, quyết 

liệt cho công tác truyền thông đúng tầm nên chưa tạo được chuyển biến mạnh về sức hút cho du lịch 

thành phố trong “tình hình mới”. Theo tác giả, một chiến lược marketing đúng đắn dựa trên tiềm 

năng và thế mạnh địa phương sẽ là điều kiện tiên quyết giúp TP.HCM hoàn thành kế hoạch thu hút 

khách du lịch inbound trong thời gian tới. 

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

2.1. Marketing địa phương 

Thuật ngữ marketing không còn xa lạ tại Việt Nam và được mọi người hiểu là hoạt động xây 

dựng thương hiệu, hình ảnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường, đáp ứng được nhu cầu của 

người tiêu dùng. Theo tác giả Poon, Marketing điểm đến là sự đổi mới liên tục, đưa ra nhiều sản 

phẩm chất lượng, đa dạng tùy theo nhu cầu lựa chọn của du khách là cần thiết để tạo cho điểm đến 

du lịch mang tính cạnh tranh. Các tổ chức kinh doanh và cách thức vận hành đóng vai trò cơ bản 

cho năng lực cạnh tranh tại điểm đến (Poon, 1993). Thuật ngữ này không còn giới hạn trong tổ chức 

kinh doanh mà còn được sử dụng rộng rãi cho các địa phương, quốc gia, lãnh thổ. Phát triển du lịch 

trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, các địa phương cũng phải chủ động sáng tạo như một tổ 

chức kinh doanh du lịch, đặc biệt trong vấn đề xây dựng chiến lược và chính sách  phát triển của địa 

phương, sao cho địa phương phải trở thành  nơi hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, các nguồn lực 

lao động chất lượng cao, các đối tượng khách du lịch để làm tiền đề phát triển các lĩnh vực, các 

ngành nghề có thế mạnh (Popoli, 2011) 

Theo tác giả, marketing địa phương nhằm thu hút khách inbound là các hoạt động có sự phối 

hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt giữa nhà nước, tổ chức kinh doanh du lịch, người dân địa phương 

và các bên liên quan khác nhằm thu hút, hấp dẫn nhà đầu tư, du khách, nguồn nhân lực nhằm biến 

sản phẩm du lịch địa phương, điểm đến du lịch địa phương thành sản phẩm du lịch, điểm đến hấp 

dẫn, canh tranh, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tổ chức đề ra. 

2.2. Marketing 4P, Marketing 4C 

Một trong những chiến lược tiếp thị sản phẩm được giới thiệu bởi Philip Cotler là chiến lược 

4P bao gồm 4 yếu tố : (1) Sản phẩm - Product,  (2) Phân phối - Place, (3) Giá cả - Price và (4) Xúc 

tiến- Promotion,  trong đó yếu tố “sản phẩm” đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết  định sự thành 

công của doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt sản phẩm dịch vụ  du lịch có những đặc tính khác 

biệt so với sản phẩm hàng hóa đơn thuần. Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ 

bảo, đại dịch Covid, bất ổn chính trị đã làm thay đổi thói quen , hành vi của khách hàng khi sử dụng 

sản phẩm dịch vụ. Các chiến lược marketing mới dần xuất hiện và chiếm vị trí thượng phong do có 
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những ưu điểm nổi trội: Chiến lược marketing 4C bao gồm các yếu tố: (1) Customer solutions (giải 

pháp cho khách hàng) (2) Customer cost (Chi phí mà khách hàng bỏ ra có hợp lý với họ không); 

(3)Convenience (Khách hàng có cảm thấy thuận tiện hay không); (4) Communication (Tương tác và 

liên lạc với khách hàng bằng cách nào)(Baker, 1990). So với chiến lược marketing 4P, chiến lược 

marketing 4C chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, dễ áp 

dụng hơn vào tình hình thực tế (Liao & Engineering, 2015) 

2.3. Ý nghĩa của chiến lược marketing du lịch địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh 

Với vị trí là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Du lịch TP.HCM phát triển có sức lan tỏa, lôi 

kéo, thúc đẩy du lịch các địa phương khác trong khu vực, góp phần không nhỏ tạo nên chỉ số tốt 

quốc gia (good country index). Tạo niềm tin vững chắc cho du khách đưa ra quyết định đi du lịch, 

mua sản phẩm du lịch, sản phẩm hàng hóa từ các nhà cung cấp địa phương. 

Marketing du lịch địa phương còn góp phần thay đổi nhận thức của du khách, đối tác trong và 

ngoài nước về những thông tin, hình ảnh tiêu cực về du lịch TP.HCM như kẹt xe, khói bụi, tiếng ồn, 

taxi dù… 

Một chiến lược tiếp thị đúng đắn giúp định vị TP.HCM trên bản đồ du lịch trong khu vực và 

thế giới theo định hướng sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù địa phương như du lịch đường sông, 

du lịch đô thị, du lịch MICE 

Góp phần nâng cao nhận thức của cộng động địa phương, tổ chức kinh doanh du lịch và các 

bên liên quan để có sự thay đổi kịp thời cho phù hợp với danh hiệu, mục tiêu mà thành phố đang 

hướng tới. Ngoài ra, marketing địa phương còn góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước đến hợp tác giao thương, tạo công việc làm thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Nếu 

chúng ta nhận thức đúng đắn và có chiến lược marketing du lịch địa phương phù hợp dựa trên nhu 

cầu của khách hàng. Marketing du lịch địa phương còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực hơn nữa. 

2.4. Vai trò của chiến lược marketing du lịch địa phương trong phát triển du lịch thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trong kỷ nguyên số hiện nay, công nghệ thông tin, công nghệ giao thông vận tải, kỷ nghệ xây 

dựng phát triển rất nhanh góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các điểm đến, tiết kiệm tiền 

bạc, thời gian đi lại, khuyến khích tiêu dùng nói chung và ngành du lịch nói riêng. Khách du lịch có 

nhiều lựa chọn điểm đến trên thế giới, do yếu tố quỹ thời gian, tài chính, sức khỏe có hạn. Khách du 

lịch chỉ tới được những nơi nào thực sự hấp dẫn, có sức hút mãnh liệt ví dụ địa đạo Củ Chi tại 

TP.HCM, vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, Hội An ở Quảng Nam... Vậy vai trò của marketing 

du lịch địa phương là hết sức quan trọng, cần thiết và quyết định đến sự lựa chọn điểm đến của du 

khách trong giai đoạn hiện nay. 

3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu chính của bài viết là thực trạng marketing địa phương du lịch tại 

TP.HCM. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, tác giả đã 

vận dụng kiến thức về lữ hành kết hợp với một số môn học,  ngành học khác như quản trị du lịch, 

marketing căn bản, marketing du lịch, quản trị điểm đến, quản trị rủi ro, quản trị chuỗi cung ứng, 

quản trị truyền thông, quản trị sự kiện và lễ hội, quản trị ẩm thực, xây dựng thương hiệu điểm đến 

dựa trên các phương pháp cụ thể như sau: 

+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu tất cả các bài báo khoa học, sách báo chuyên 

ngành trong và ngoài nước liên quan đến marketing địa phương nói chung và marketing địa phương 

TP.HCM nói riêng thông qua công cụ tìm kiếm học giả google (Google scholar và trích nguồn theo 
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phần mềm End Note X9 APA ). 

+ Phương pháp thu thập, kế thừa tài liệu, chọn lọc thông tin, nghiên cứu các tài liệu thứ cấp có 

liên quan đến chủ đề hiện tại như các bài báo, tạp chí, luận văn của các tác giả đi trước để làm cơ sở 

lý luận cho bài viết 

+ Phương thức tham gia; Tác giả trực tiếp tham gia khảo sát, phỏng vấn với tư cách là hướng 

dẫn viên du lịch inbound tại TP.HCM 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. THỰC TRẠNG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

4.1.1. Khái quát về du lịch inbound Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội lớn nhất cả nước, với dân số gần 

13 triệu người, Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ với diện tích là 

2029 km
2
 trãi dài qua 16 quận 5 huyện và một thành phố trực thuộc. Với vị trí đặc biệt như trên sẽ 

tạo cho TP.HCM có nhiều lợi thế trong liên kết vùng ở nhiều cấp độ khác nhau. TP.HCM không chỉ 

đóng vai trò là lực hút khách du lịch mà còn cung cấp nguồn khách du lịch cho các địa phương 

khác. Sau dịch Covid-19, số lượng khách du lịch inbound tới TP.HCM đạt được con số ấn tượng so 

với cả nước. Số liệu của Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng của năm 2022, ngành du lịch đón hơn 

2,1 triệu lượt khách quốc tế và trên 21,6 triệu lượt khách nội địa; doanh thu đạt hơn 92.300 tỉ đồng. 

Trước dịch Covid-19. Số khách du lịch inbound tới TP.HCM tăng đều trong các năm. Tỷ lệ đóng 

góp du lịch vào GRDP của thành phố dao động trong khoảng 10%-11% trong giai đoạn 2016-2019. 

Tăng trưởng khách quốc tế đến TP.HCM bình quân hơn 14%, khách nội địa 15%, tổng thu du lịch 

hơn 10%. Riêng năm 2020, 2021 do tác động của dịch Covid-19 nên lượng khách và tổng thu du 

lịch sụt giảm. Tuy nhiên, du lịch TP.HCM còn quá phụ thuộc vào nguồn khách du lịch Đông Bắc Á 

có vị trí địa lý, văn hóa gần với Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì năm 

2019 có đến 18 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam. Trong đó khách Trung Quốc (5.806.425 

khách chiếm 32%) và Hàn Quốc (4.290.802 khách chiếm 24%, Nhật (951.962 khách, chiếm 5%), 

Đài Loan (926.744 khách, chiếm 5%) là chiếm đa số, số còn lại là 6.024.067 khách đến từ các nước 

Mỹ, Anh, Úc, Nga, Pháp, Đức, Singapore, Malaysia, Thái Lan và một số nước khác. Trong tháng 

10 tháng năm 2022. Phân loại khách du lịch tới Việt Nam theo quốc tịch đã thay đổi. Theo số liệu 

của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2022, Việt Nam đón 484,4 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 

12,1% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022 có trên 2,3 triệu lượt khách quốc tế 

đến Việt Nam. Trong đó, khách đến từ Hàn Quốc nhiều nhất với 619,6 nghìn lượt, tương đương 

26,3%, tiếp theo là Mỹ với 218,2 nghìn lượt, chiếm 9,3%. Đặc biệt, thị trường Ấn Độ có mức tăng 

ấn tượng: tháng 10/2022, Việt Nam đón 20.681 khách từ Ấn Độ, tăng 38% so với tháng trước và 

cao hơn 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Từ tháng 7/2022, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam hàng 

tháng đã vượt mức năm 2019. Trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại thị trường trọng 

điểm của Việt Nam là Nhật, Trung Quốc còn diễn biến phức tạp, đóng cửa biên giới, chiến tranh 

giữa Ukraina và Nga dẫn đến chiến tranh thương mại toàn cầu. TP.HCM cần có chiến lược 

marketing phù hợp nhằm thu hút hơn nữa khách du lịch inbound. 

4.1.2. Nhận định về một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến marketing địa 

phương tại Thành phố Hồ Chí Minh  

Thông qua tìm hiểu du khách về xu hướng, thói quen tiêu dùng trong du lịch thực trạng 

marketing địa phương tại tại TP.HCM hiện nay. Tác giả xin đưa ra những nhận định về nguyên 

nhân, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động này như sau: 
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Thứ nhất, Cách mạng khoa học-công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế và 

xã hội loài người. Đây là thời cơ lớn cho du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TP.HCM phát triển. 

Theo tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UNWTO), cách mạng công nghệ và ảnh hưởng của truyền 

thông xã hội là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch trong những 

năm gần đây. Sự gia tăng mạnh của phân khúc thị trường khách lẻ (free and independent traverler-

FIT) sử dụng dịch vụ trực tuyến (online travel agents-OTAs) đã thay đổi đáng kể thị trường du lịch. 

Hoạt động quảng bá du lịch dành cho đối tượng khách inbound tại TP.HCM còn quá phụ thuộc vào 

tổ chức gửi khách nước ngoài. Điều này dẫn đến nhà nước và doanh nghiệp phải đưa ra các giải 

pháp công nghệ để đáp ứng đối tượng du khách này. 

Thứ hai, nhiều loại hình du lịch mới xuất hiện trên thế giới. Du lịch thế giới đang chứng kiến 

sự phát triển của nhiều xu hướng du lịch khác nhau như: du lịch chữa bệnh, du lịch nông nghiệp, du 

lịch cứu trợ, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch giải trí …với các thiết bị hiện đại: Du 

lịch công nghệ cao như du lịch thông minh, du lịch thực tế ảo, du lịch điện tử…, thông qua các khu 

vui chơi giải trí hiện đại, các công viên nước cũng ngày càng thu hút số lượng lớn khách du lịch trẻ. 

Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) nhận định, đến năm 2030, khách du lịch đi với mục đích thăm 

viếng, sức khỏe, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách du lịch; với mục đích thăm quan, nghỉ 

dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%. (Tuite, 

Ng, Rees, & Fisman, 2020)Tại hội thảo “Xu hướng phát triển du lịch của thế giới và tác động đối 

với du lịch Việt Nam” diễn ra vào ngày 20/8/2019 tại Hà Nội các đại biểu có chung một nhận xét: 

“Du lịch xanh, du lịch bền vững trên nền tảng du lịch xanh sẽ là con đường phát triển xuyên suốt 

trong 10 năm tới của ngành du lịch Việt Nam. Nhưng công tác xây dựng sản phẩm, quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm du lịch TP.HCM chỉ dừng lại ở các tour du lịch truyền thống, vẫn bán cái mình có 

chưa có tính sáng tạo, đột phá. Cách quảng cáo tiếp thị điểm đến vẫn qua các website công ty, tờ rơi 

tại các khách sạn, văn phòng mà chưa nhắm vào từng đối tượng, thị trường khách hàng cụ thể. 

Thứ ba: TP.HCM chưa thực sự có hệ thống thông tin du lịch nói chung. Thông tin đầu vào 

cho du khách chưa được xây dựng cập nhật một cách thống nhất, gây nhiều khó khăn trong việc tìm 

kiếm trải nghiệm điểm đến. Những hình ảnh đẹp về phong cảnh tự nhiên xưa và nay, tên miền, bài 

hát hay, câu thơ hay về chưa được số hóa và trở thành tài sản chung nhằm mục đích nâng cao vị thế, 

phát triển điểm đến du lịch bền vững. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm cho du lịch tại TP.HCM hiện 

nay. 

Thứ tư: Hệ thống cơ sở hạ tầng đưa được đầu tư, nâng cấp xứng tầm trung tâm du lịch cả 

nước như tuyến đường Metro xây dựng kéo dài, làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị, hệ thống giao 

thông quá tải, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, kẹt xe. Vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm không đảm bảo điều này dẫn đến địa phương không thu hút được nhà đầu tư, nhà tổ 

chức lữ hành quốc tế, đa dạng hóa được sản phẩm du lịch, giúp các tổ chức kinh doanh du lịch tự 

tin quảng bá sản phẩm du lịch địa phương cho đối tượng khách du lịch inbound. 

Thứ năm: Hình ảnh du lịch địa phương TP.HCM chưa đậm nét. Do chưa được đầu tư làm 

thương hiệu một cách bài bản, nên các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đểm đến chỉ diễn ra 

trong phạm vi thành phố như lễ hội áo dài, lễ hội âm nhạc, lễ hội khinh khí cầu, lễ hội âm nhạc quốc 

tế Hò rô (HoRo mataverse), giải maraton quốc tế techcombank. Những lễ hội này do thời gian 

chuẩn bị gấp, chưa được quảng cáo rầm rộ ở qui mô quốc tế. Do vậy, các sự kiện này chỉ có sức lan 

tỏa  trong địa bàn tổ chức, góp phần quảng cáo, giải trí cho đối tượng du khách inbound đang thăm 

viếng tại TP.HCM. 
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Thứ sáu: Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Du lịch TP.HCM chưa có chính sách thu 

hút hiền tài hay nguồn nhân lực giỏi chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng thương hiệu, tiếp thị 

sản phẩm, chuyên gia công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch để có thể thiết kế, xây dựng quảng 

bá sản phẩm trực tiếp cho từng đối tượng khách hàng, từng thị trường khách, đủ sức cạnh tranh 

sòng phẳng với các quốc gia trong khu vực. 

5. GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

INBOUND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thông qua tìm hiểu thực trạng marketing địa phương trong thu hút khách du lịch inbound tại 

TP.HCM, nhận định những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến marketing địa phương. Tác giả 

xin đưa ra những giải pháp marketing địa phương tại TP.HCM trong thời gian tới. 

Thứ nhất, Sở du lịch TP.HCM cần đóng vai trò trung gian kết nối giữa các tổ chức kinh 

doanh du lịch, nhà cung cấp dịch vụ, người dân địa phương và các bên liên quan nhằm tăng cường 

mối liên kết tạo sự đồng thuận cao nhất trong chiến lược phát triển marketing địa phương. Nâng cao 

nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin, kinh tế số, tài sản số trong hoạt động du lịch. 

Có chiến lược bán hàng trực tiếp, gián tiếp phù hợp (B2B, B2C, OTA) cho từng đối tượng du 

khách, từng thị trường khách theo tuân chỉ khách hàng là trung tâm của sự phát triển. Xây dựng hệ 

thống thông tin du lịch đa dạng, thống nhất giàu bản sắc văn hóa TP.HCM 

Thứ hai, Do nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch của du khách ngày càng đa dạng theo từng thị 

trường. Do vậy, TP. HCM cần phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng thế mạnh địa 

phương. Cách tiếp cận khách hàng truyền thống không còn hiệu quả. Đối với thị trường truyền 

thống khách du lịch tới từ Trung Hoa, Hồng Kông, Macao đang còn bị cách ly do dịch bệnh Covid, 

khách Nga, Ukraina do chiến tranh cần có các sản phẩm du lịch ảo (virtual tour) đáp ứng đối tượng 

du khách này ở thời điểm hiện tại. Sở du lịch TP.HCM cần phối hợp tổ chức kinh doanh, tổ chức 

đào tạo có các buổi hội thảo về các tệp khách hàng chủ lực, tiềm năng, tìm hiểu tâm lý văn hóa để 

có cách tiếp cận một cách hiệu quả theo hướng bền vững. Không kinh doanh chụp giật, nhất thời. 

Khách du lịch Ấn Độ tăng nhanh trong thời gian gần đây nhưng hệ thống nhà hàng, hướng dẫn viên, 

điểm mua sắm chưa nắm bắt được tâm lý, thói quen, hành vi nhằm đáp ứng nhu cầu du khách, ảnh 

hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương TP.HCM. 

Thứ ba, TP.HCM cần có một chiến lược marketing bài bản, khoa học, phải xây dựng được 

một hệ thống thông tin chính xác từ văn hóa, lịch sử, lễ hội…đến các điều cần biết về du lịch 

TP.HCM bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khách hàng có thể tiếp cận chúng một cách dễ dàng 

bằng thiết bị thông minh. Những hình ảnh mang tính biểu tượng du lịch,  khẩu hiệu du lịch phải 

thực tế và có sức quyến rũ, lôi cuốn du khách. Lồng ghép hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch 

với các sự kiện kinh tế, chính trị lớn của Thành phố. Từng bước xây dựng hệ thống các trung tâm, 

văn phòng đại diện hướng dẫn và cung cấp thông tin về du lịch ở những đầu mối giao thông quan 

trọng ở các trọng điểm du lịch.  Đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 và hoạt động quảng bá du lịch 

như: sử dụng các công nghệ số để quảng bá du lịch, xây dựng các trang fan-page, sử dụng các mạng 

xã hội để truyền thông: Facebook, Twitter, Youtube, Integram, Viber…Ngoài ra, cần có cẩm nang 

du lịch, tờ rơi đặt tại các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch… nhằm đáp ứng nhu cầu du khách. 

Thứ tư, Do đặc tính của sản phẩm du lịch. Sở du lịch TP.HCM cần phối hợp với các bên liên 

quan có các giải pháp quyết liệt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ hệ thống cơ sở hạ tầng, thiếu 

thốn về cơ sở vật chất. Xây dựng hạ tầng thông minh, cổng thông tin thông minh  phục vụ khách du 

lịch thông minh. Đưa ra các giải pháp cho khách hàng (customer solutions) hay sự thuận tiện cho du 

khách (convenience) nhằm cho du khách, các đối tác gửi khách, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
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có thể cảm thông với tình hình phát triển tại TP.HCM.  

Thứ năm, Định vị lại du lịch TP.HCM trong khu vực liên kết, trong nước và quốc tế, xây 

dựng thương hiệu du lịch TP.HCM bền vững dựa trên các tiêu chí rõ ràng, khoa học, có chiến lược 

quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM trong vùng và khu vực. Cần thiết phải đánh giá lại hiệu quả thu 

hút khách du lịch inbound từ các lễ hội quốc tế để có kế hoạch tổ chức định kỳ. Điều này cần sự 

phối hợp của nhà nước các cơ quan ban ngành địa phương, cơ quan báo đài, tổ chức kinh doanh, 

nhà cung cấp dịch vụ, cộng đồng địa phương trong khu vực liên kết. Sự thống nhất về hình ảnh, nội 

dung, ngôn ngữ, tần xuất, phương tiện quảng cáo cần phải tổ chức chuyên nghiệp qui mô và có tính 

liên tục định kỳ phù hợp với thuần phong mỹ tục địa phương và qui định pháp luật, từng đối tượng 

khách hàng. 

Thứ sáu, Để cạnh tranh với các điểm đến du lịch trong khu vực, TP.HCM cần phải nỗ lực 

trong mọi lĩnh vực nhưng quan trọng nhất là nguồn nhân lực, sự tham gia tích cực, hiệu quả của 

cộng đồng địa phương. Phải đảm bảo về số lượng và chất lượng. Chính sách thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao như chuyên gia  công nghệ thông tin, chuyên gia marketing, chuyên gia xây dựng 

thương hiệu, truyền thông địa phương, truyền thông điểm đến ở phạm vi quốc tế cần được ưu tiên. 

Chuyên gia xây dựng thương hiệu quốc tế phải tiến hành đánh giá thương hiệu điểm đến TP.HCM. 

Đánh giá vị thế so với các đối thủ cạnh tranh, định vị cảm xúc mạnh mẽ  và nêu bật sự độc đáo của 

trải nghiệm du lịch TP.HCM. Tăng cường phối hợp quốc tế tại các thị trường truyền thống, thị 

trường tiềm năng thông qua hỗ trợ truyền thông quốc tế và tăng cường hợp tác trong cơ quan ngoại 

giao, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài  qua các chiến dịch B2B (giao dịch, đối thoại giữa doanh 

nghiệp và doanh nghiệp) và B2C (giao dịch, đối thoại giữa doanh nghiệp với khách hàng). Thành 

phố cần xây dựng bộ phận truyền thông chuyên trách để làm đầu mối cung cấp thông tin chuyên 

nghiệp, chủ động. Tăng cường đặt hàng với các cơ quan báo chí để có cơ chế đẩy mạnh truyền 

thông du lịch inbound hiệu quả. Tạo thuận lợi cho phóng viên tham gia khám phá thực tế các điểm 

đến, trải nghiệm các loại hình du lịch mới. 

6.  KẾT LUẬN  

 Du lịch ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một nhu cầu thiết thực tại Việt Nam và thế 

giới. Marketing địa phương nhằm thu hút, hấp dẫn du khách là công việc cần thiết. Hiện nay, công 

nghệ thông tin ngày càng phát triển, số hóa, truyền thông đa phương tiện, truyền thông tích hợp là 

xu hướng chung không riêng gì ngành công nghiệp du lịch. TP.HCM là trung tâm du lịch lớn nhất 

cả nước. Xây dựng chiến lược marketing địa phương để phát triển và hội nhập là nhu cầu tất yếu. 

Đứng trước những thuận lợi và thách thức trong thời kỳ hiện nay. Sở du lịch TP.HCM cần phối hợp 

với các bên liên quan xây dựng một chiến lược marketing địa phương bài bản dựa trên nguồn nhân 

lực chất lượng cao, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, dễ dàng tiếp cận qua hệ thống thông tin 

được xây dựng trên nền tảng số đáp ứng mọi thị trường khách, thỏa mãn cộng đồng địa phương và 

các bên liên quan. Thông qua những giải pháp được đề xuất trong bài viết, tác giả hy vọng các bên 

liên quan sẽ có được chiến lược đúng đắn nhằm đưa du lịch TP.HCM phát triển vững chắc, đạt 

được mục tiêu đề ra trong thời gian tới góp phần tích cực thúc đẩy đà phục hồi của du lịch Việt 

Nam và khu vực khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực, nhất là khi thị trường 

khách quốc tế đến Việt Nam đang đón nhận những tín hiệu rất tích cực về sự tăng trưởng trong giai 

đoạn cuối năm. 
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BỀN VỮNG: TÁC ĐỘNG TỪ THẾ HỆ GEN Z TRONG  
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Phạm Đình Dzu
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 Lê Thị Bé Hiền
2
, Huỳnh Thị Tường Vân

3
, Nguyễn Duy Phương
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Tóm tắt:  

Bài viết thực hiện nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến du lịch bền vững qua tác động 

của thế hệ Gen Z trong giai đoạn bình thường mới tại Việt Nam. Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu 

để phân tích thái độ và hành động đối với du lịch bền vững của khách du lịch, đặc biệt là nhóm du 

lịch ở thế hệ Gen Z trong giai đoạn bình thường mới (hậu Covid), nhằm xác định lại khái niệm và 

định hướng cho du lịch bền vững rõ ràng và đầy đủ hơn trong ngành dịch vụ du lịch tại Việt Nam. 

Từ đó, đưa ra những kiến nghị góp phần cho sự xây dựng và phát triển du lịch Việt Nam theo 

hướng du lịch bền vững và hiệu quả. Bằng phương pháp khảo sát trực tuyến với 446 người tiêu 

dùng (đối tượng khảo sát chủ yếu là sinh viên tại Đại học HUTECH thuộc thế hệ Gen Z), sau khi xử 

lý số liệu qua các bước bằng phần mềm SPSS và phân tích đánh giá, kết quả nghiên cứu cho thấy sự 

tác động của nhóm khách du lịch thuộc thế hệ Gen Z đã giúp khẳng định đối với 6 nhân tố quan 

trọng có sự ảnh hưởng đến vấn đề du lịch bền vững tại Việt Nam, bao gồm: Môi trường du lịch; 

Điểm đến du lịch; Sự Mua sắm, thực phẩm xanh khi du lịch; Giao thông xanh khi du lịch; Nơi nghỉ 

dưỡng khi du lịch; Tình nguyện khi du lịch. 

Từ khóa: Thế hệ Gen Z; Du lịch bền vững; Giai đoạn bình thường mới; Việt Nam 

1. GIỚI THIỆU 

Theo kết quả báo cáo của Word Bank (2019), cho thấy sự đóng góp của ngành du lịch vào 

ngân sách nhà nước chiếm gần 10% GDP của Việt Nam năm 2019, đồng thời du lịch cũng góp phần 

thúc đẩy và tác động tới quá trình phát triển chung của nền kinh tế quốc gia. Tuy vậy, du lịch cũng 

được xem là một trong những ngành kinh tế nhạy cảm nhất với bệnh dịch (Chen & cộng sự, 2007). 

Do đó, rủi ro và sự ảnh hưởng rất lớn đã kéo theo sự sụt giảm và gây suy thoái kinh tế. Minh chứng 

cho thấy tại các nước, mức giảm GDP do sụt giảm ngành du lịch ảnh hưởng của đại dịch COVID-

19 cao nhất thế giới lần lượt là: Thổ Nhĩ Kỳ (-9,1%), Ecuador (-9%), Nam Phi (-8,1%), Ireland (-

5,9%) (Theo: Nguyễn Huyền Anh, 2022). Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển 

(UNCTAD) cũng đã đưa ra những dự báo thời gian du lịch quốc tế đình trệ sẽ kéo dài từ 4-12 

tháng, khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại từ 1,2-3,3 nghìn tỷ USD. Nhưng thực tế, ngành du lịch đã 

bị ảnh hưởng từ đại dịch với thời gian kéo dài hơn, vì thế sự thiệt hại cao hơn rất nhiều so dự báo. 

Chỉ trong năm 2021, COVID-19 đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 2,4 nghìn tỷ USD 

do sự sụp đổ của ngành du lịch quốc tế (Kiều Giang, 2021).  

Rất may mắn, đến tháng 10/2021 Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, Việt Nam đã bước sang 

trạng thái “Bình thường mới”, nền kinh tế đã được trở lại với những hoạt động bình thường, tuy 

nhiên chỉ đạo của chính phủ là vừa phát triển nhưng cũng không được chủ quan trong phòng chống 

                                                           
1
 Tiến sĩ, Trưởng ngành Kinh tế Quốc tế, Khoa Marketing – Kinh doanh Quốc tế, Email: pd.dzu@hutech.edu.vn, 

Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) 
2, 3, 4 

Sinh viên Khóa: 19DKQA, Ngành: Kinh doanh Quốc tế, Khoa: Marketing – Kinh doanh Quốc tế, 

Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

587 

dịch. Khi giai đoạn bình thường mới bắt đầu với những khởi sắc của nền kinh tế, cùng với đó tác 

động từ các hoạt động vui chơi giải trí của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z diễn ra mạnh mẽ hơn 

bao giờ hết. Hoạt động ở lĩnh vực du lịch đã có nhiều thay đổi bởi những tác động mà thế hệ Gen Z 

tạo nên trong giai đoạn bình thường mới như hiện nay.  

Nghiên cứu này nhóm tác giả dựa vào các nghiên cứu trước thông qua lý thuyết cơ bản, 

những mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch bền vững, những kết quả khảo sát 

đối với đối tượng nghiên cứu là thanh niên thế hệ Gen Z, để hỗ trợ sự phân tích đánh giá về những 

thái độ và hành động của thế hệ Gen Z tác động, làm thay đổi và khẳng định lại các yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến du lịch bền vững, trong giai đoạn bình thường mới và tương lai cho ngành du 

lịch tại Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  

2.1 Cơ sở lý thuyết 

2.1.1 Khái niệm thế hệ Gen Z 

Thế hệ Z được viết tắt Gen Z còn được biết đến cái tên gọi như iGen, Gen Tech,...là một thuật 

ngữ khá phổ biến trong đời sống và kế sau thế hệ Gen X và Y. Theo Miroslav Ronˇcák, Petr 

Scholzn, Ivica Linderová (2021) nói rằng: nếu như Gen X là những người sinh ra vào giai đoạn 

những năm 1960-1979, thì Gen Y là được sinh ra trong những năm 1980-1994 và Gen Z được sinh 

ra trong những năm 1995-2010. Thời đại công nghiệp 4.0, kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ cùng với 

sự ra đời của mạng xã hội như facebook, zalo, instagram,... để tăng cường kết nối các mối quan hệ 

giữa con người-con người. Thế hệ được thừa hưởng một cuộc sống văn minh hiện đại, được đánh 

dấu là một kỷ nguyên vàng của thông tin, kiểm soát thông tin được coi là tất cả (Tapscott, 2009). 

Theo Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đến năm 2025, Gen Z trở thành lực lượng lao động chính 

trên toàn cầu, trong khi Millennials (thế hệ Y) chiếm khoảng 37%. Qua đây, cho thấy rằng nhóm 

thế hệ Gen Z đóng vai trò quan trọng trong nguồn lực kinh tế. Trong đó đối với nhóm ngành Du 

lịch, thì thế hệ Gen Z được đánh giá có những tác động rất lớn, khi giai đoạn bình thường mới đã 

bắt đầu trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đổi mới, sáng 

tạo và dân chủ hóa trải nghiệm du lịch (Monaco, 2018). Bên cạnh đó, Haddouche & Salomone 

(2018) nhận định rằng Gen Z chắc chắn sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức lớn cho ngành du lịch 

và khách sạn. 

2.1.2 Khái niệm du lịch bền vững 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quan điểm về du lịch bền vững, tuy nhiên vẫn chưa thống 

nhất quan niệm chung về phát triển du lịch bền vững. Du lịch bền vững được định nghĩa theo một 

số cách, như:  

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO):“Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động 

du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan 

tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong 

tương lai. Du lịch bền vững nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người, 

trong khi đó vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ 

sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người”. 

Theo Machado (2003), du lịch bền vững là: “Các hình thức du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại 

của khách du lịch, ngành du lịch, và cộng đồng địa phương nhưng không chỉ thế mà còn đáp ứng 

nhu cầu của các thế hệ mai sau. Hay nói cách khác, khi phát triển kinh tế phải đi kèm hành động 

bảo vệ môi trường”. 
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Ở các góc độ khác nhau từ nhận thức, xu hướng thay đổi nhận thức sang hành động ngày càng 

rõ rệt trong các hoạt động kinh tế du lịch bền vững (Hardy và cộng sự, 2002). Về cơ bản có thể nói 

rằng, du lịch bền vững liên quan đến việc giảm thiểu các tác động, hoạt động tiêu cực ảnh hưởng 

đến môi trường hệ sinh thái du lịch và thúc đẩy các hoạt động tích cực phát triển hệ sinh thái du lịch 

nhằm mang đến hiệu quả phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường sống, nâng cao đời sống 

tinh thần. 

2.1.3 Khái niệm bình thường mới 

Bình thường mới, một khái niệm xuất hiện từ sau đại dịch Covid -19. Trước khi xảy ra đại 

dịch, mọi hoạt động, hành xử của con người được xem là bình thường và ổn định. Nhưng trong khi 

đối phó với nạn dịch bệnh, con người đã phải thay đổi rất nhiều trong mọi hành động, ở đó được 

xem là bất bình thường so với trước. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh đã được con người khống chế và 

kiểm soát được, có những biện pháp để chống chọi và né tránh sự tử vong, mất mát từ dịch bệnh, thì 

những hành động bất thường kia vẫn phải diễn ra và dần được xem như là sự bình thường trong 

cuộc sống mới với những biến cố dịch bệnh. Chính điều này, đã đưa đến một khái niệm “bình 

thường mới” cho loài người hiện nay. Như vậy bình thường mới là những điều khác với các bình 

thường cũ, những gì mà trước đây cho là bất thường thì bây giờ đã phải trở thành bình thường. Theo 

Wikipedia (Bách khoa toàn thư) định nghĩa rằng: “Bình thường mới thuật ngữ được sử dụng 

trong lĩnh vực khác nhau trong đó có kinh tế, đề cập giai đoạn suy thoái do đại dịch COVID-

19”. Thuật ngữ được nhắc lần đầu bởi Tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Thái Bình Dương (Mỹ). 

Trong lĩnh vực tài chính sẽ có sự can thiệp nhiều hơn của chính phủ, được quản lý giám sát nghiêm 

ngặt hơn, nguồn vốn yêu cầu cao hơn, hệ thống ngân hàng hiệu quả hơn. 

2.2 Mô hình nghiên cứu 

2.2.1 Môi trường sinh thái 

Theo Girish Prayag và cộng sự (2022), thế hệ Gen Z đánh giá cao vấn đến bảo vệ môi trường 

sinh thái. Brian Balliu và Alexandra Zbuchea; Miller và cộng sự (2015) và ETC (2020), Gen Z rất 

coi trọng môi trường phải được bảo vệ ngay bây giờ và trong tương lai cũng là một trong những yếu 

tố tác động đến sự phát triển du lịch bền vững. Có khoảng 55% thế hệ Gen Z tăng cường nỗ lực tái 

chế, giảm sử dụng đồ nhựa một lần và đi bộ hay đi xe đạp thường xuyên hơn (Deloitte, 2020). 

2.2.2 Điểm đến du lịch 

Là một khu vực địa lý hay một địa điểm chứa cơ sở hạ tầng, thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ, 

phối hợp các hoạt động vui chơi, giải trí giúp cho du khách trải nghiệm các hoạt động mà họ mong 

muốn (Rubies, 2001). Điểm đến du lịch là nơi mà khi chúng ta có những suy nghĩ, mong muốn đến 

nơi đó để trải nghiệm bởi một cá nhân hay một nhóm người (Kim & Richardson, 2003). Ngày nay, 

Gen Z sử dụng công nghệ và thiết bị điện thoại để tìm kiếm thông tin về điểm đến du lịch (Nguyễn 

Hoàng Việt và cộng sự, 2021), đồng thời kết nối và chia sẻ những thương hiệu điểm đến du lịch nổi 

tiếng bởi sức hút của người nổi tiếng (Hoàng Thị Thu Hương và cộng sự, 2021). Gen Z cho rằng 

điểm đến là một trong những yếu tố quan trọng đối với du lịch bền vững. Do đó, họ rất chú trọng 

đến những điểm đến có tài nguyên môi trường hấp dẫn, bầu không khí trong lành, sạch đẹp, thoáng 

mát và không có rác tại các điểm đến (Nguyễn Phước Hoàng, 2020), hay những điểm đến để check-

in sống ảo (Expedia, 2017) và đăng tải video cuộc hành trình du lịch (Haddouche & Salomone, 

2018) để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong cuộc khảo sát quy mô lớn với 21.807 người từ 

lứa tuổi 16-24 tại 29 thị trường (Úc, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản,...) bằng cuộc 

khảo sát trực tuyến, được thực hiện bởi Vitreous Word và sự phân tích của Ketchum do 
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Booking.com ủy quyền và tiến hành khảo sát. Điều đáng ngạc nhiên ở đây, có 63% sẽ cân nhắc đến 

những điểm đến nếu họ biết nơi đó có nguy cơ bị hủy, do tình trạng du lịch quá mức.  

2.2.3 Nơi nghỉ dưỡng 

Nơi nghỉ dưỡng cũng là một trong yếu tố tác động đến du khách Gen Z, họ luôn có sự lựa 

chọn với những khách sạn xanh. Ở đây, chọn những nơi nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường như 

tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải rắn để góp phần phát triển du lịch bền vững 

cũng như bảo vệ trái đất (Phạm Thị Tú Uyên & Phan Hoàng Long, 2020). Trong bài nghiên cứu của 

booking.com, cũng chỉ ra rằng khách du lịch Gen Z sẽ đặt chỗ với tiêu chí xanh/thân thiện với môi 

trường, với hơn 56% trên tổng lượng khách. 

2.2.4 Mua sắm, thực phẩm xanh 

Yếu tố mua thực phẩm địa phương của thế hệ Gen Z, được quan tâm nhiều hơn so với các thế 

hệ khác, trong nghiên cứu của Girish Prayag và cộng sự (2022) đã quan tâm về thái độ của các thế 

hệ X, Y, Z đối với môi trường, dựa trên môi trường mới (NEP). Ngoài ra, trong nghiên cứu của 

Miller & cộng sự (2015), ETC (2020), cũng đã khám phá ra nhiều yếu tố, trong đó có tiêu dùng 

xanh (mua thực phẩm hữu cơ) cũng ảnh hưởng đến du lịch bền vững. Theo một cuộc khảo sát ở 

Malaysia của Noor và cộng sự (2017), chỉ ra rằng thế hệ Gen Z mua các sản phẩm thân thiện với 

môi trường, hay một cuộc khảo sát từ Nadanyiova và cộng sự (2020), chỉ ra có 51% người tiêu 

dùng thích và mua sản phẩm từ những thương hiệu có hành vi sinh thái. Có nghĩa là những thương 

hiệu này sử dụng các nguyên tắc tiếp thị xanh. Từ đó cho thấy được Gen Z rất có ý thức và trách 

nhiệm bảo vệ môi trường khi du lịch (Phạm Thị Thúy Nguyệt, 2019). 

2.2.5 Giao thông xanh 

Với giao thông xanh/thân thiện môi trường, thì booking.com cũng cho rằng Gen Z hiện nay 

đang muốn trải nghiệm chuyến đi du lịch để giảm lượng thải khí thải carbon, chống ô nhiễm môi 

trường, chẳng hạn như sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ, đi xe đạp khi họ đến đích. Miller và 

công sự (2015), Gen Z sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi xe đạp tăng trong bối cảnh du 

lịch bền vững. 

2.2.6 Sự tình nguyện 

Trong khảo sát booking.com, chỉ là một điều thú vị rằng thế hệ Gen Z đang có xu hướng đi 

tình nguyện dưới hình thức trải nghiệm du lịch (37% so với 31% mức trung bình toàn cầu). Theo 

khảo sát, thì hơn 52% khách du lịch thế hệ Gen Z chưa từng trải nghiệm tình nguyện trước đây, 

cũng sẽ sẵn sàng thực hiện trong chuyến đi sắp tới. Theo trang blog Trovatrip đã nghiên cứu cho 

thấy thế hệ Gen Z có sự thay đổi về du lịch bền vững như nhóm này có nhiều khả năng tình nguyện 

hơn gấp 3 lần và tham gia vào các dự án phục hồi khi đi nghỉ, họ muốn tiền du lịch của họ hỗ trợ 

các nền kinh tế địa phương. 

Từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây, nhóm tác giả đã tổng 

hợp và kết hợp thực tế đề xuất mô hình nghiên cứu, với những nhân tố ảnh hưởng đến du lịch bền 

vững trong giai đoạn bình thường mới tại Việt Nam, qua sự tác động của thế hệ Gen Z đối với các 

nhân tố: Môi trường sinh thái; Điểm đến; Nơi nghỉ dưỡng; Mua sắm-thực phẩm xanh; Giao thông 

xanh; Sự tình nguyện. 
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Hình 1: Mô hình đề xuất nghiên cứu 

(Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu) 

2.3 Phương pháp nghiên cứu  

Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả thực hiện phương pháp định lượng kết hợp định tính. Quá 

trình nghiên cứu được thực hiện theo các bước như sau:  

Bước 1: Dựa vào lý thuyết nền tảng và các công trình nghiên cứu liên quan, từ đó tổng hợp, 

đánh giá và phân tích nhằm xác định những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến du lịch bền vững 

giai đoạn bình thường mới tại Việt Nam, thông qua sự tác động của thế hệ Gen Z. 

Bước 2: Nhóm tác giả soạn thảo những nội dung câu hỏi và tiến hành thực hiện bước nghiên 

cứu khám phá, thông qua các buổi thảo luận và phỏng vấn trực tiếp các bạn sinh viên ở trường 

Hutech (thế hệ Gen Z), các chuyên gia ngành du lịch, nhằm đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến 

du lịch bền vững, từ sự tác động của Gen Z trong quá trình thực tế du lịch, kể từ giai đoạn bình 

thường mới. 

Bước 3: Từ kết quả nghiên cứu khám phá, nhóm tác giả thiết lập bảng câu hỏi khảo sát chính 

thức và tiến hành khảo sát bằng hình thức trực tuyến Google.doc, với sự tham gia của thế hệ Gen Z 

tại trường Hutech, với số phiếu thu về là 460 phiếu.  

Bước 4: Sau khi thu thập dữ liệu khảo sát, sàng lọc có đến 14 phiếu không hợp lệ, còn lại 446 

phiếu hợp lệ. Kế tiếp, tiến hành chạy SPSS để phân tích đánh giá theo phương pháp định lượng.  

Bước 5: Từ những kết quả chạy SPPS và loại biến không tồn tại. Cuối cùng, đưa ra kết luận 

và hàm ý quản trị. 

- Thiết kế thang đo, bảng câu hỏi: Thiết kế thang đo Likert, với 5 mức đánh giá và được 

quy ước như sau: 1 - Hoàn toàn không đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Bình thường; 4 - Đồng ý; 5 - 

Hoàn toàn đồng ý.  

- Cỡ mẫu: Để phân tích nhân tố khám phá EFA, đề xuất nghiên cứu của Hair và cộng sự 

(1998) thì kích thước mẫu càng lớn càng tốt. Tỷ lệ quan sát/ biến đo lường là 5/1 có nghĩa là 1 biến 

đo lượng cần tối thiểu là 5 biến quan sát. Với nghiên cứu này của nhóm tác gỉa có tổng số 27 biến, 

số mẫu tối thiểu cần thiết cho nghiên cứu là 27*5=135 mẫu.  

Trong quá trình thực hiện khảo sát thu về được 460 phiếu, trong đó có 446 phiếu hợp lệ chiếm 

96,95% trên tổng số mẫu thu về. Sau đó tiến hành chạy dữ liệu qua phần SPSS để kiểm tra độ tin 

cậy Cronbach’s Alpha; Phân tích nhân tố khám phá (EFA), Phân tích tương quan Pearson; Phân tích 

hồi quy đa biến. 

Môi trường sinh thái 

Điểm đến 

Nơi nghỉ dưỡng 

Mua sắm – thực phẩm 

xanh  
Giao thông xanh 

Sự tình nguyện 

Du lịch bền vững 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả 

3.1.1 Phân tích độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha) 

Bảng 1: Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) 

Các nhân tố 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng nhỏ nhất 

Số biến 

quan 

sát ban đầu 

Số biến 

quan 

sát còn lại 

Môi trường sinh thái (MT) .883 .666 5 5 

Điểm đến du lịch (DD) .865 .675 5 4 

Mua sắm, thực phẩm xanh (MS) .842 .665 4 4 

Giao thông xanh (GT) .861 .678 3 3 

Nơi nghỉ dưỡng (ND) .754 .516 3 3 

Tình Nguyện (TN) .852 .645 4 4 

Du lịch bền Vững (DLBV) .787 .557 3 3 

(Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu) 

Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), cần đánh giá tính nhất quán nội tại 

của thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha để loại những “biến rác”. Độ tin cậy là mức độ mà phép 

đo có thể tránh được các sai số ngẫu nhiên, liên quan đến tính chính xác và nhất quán của kết quả. 

Cụ thể, Hair và cộng sự (2006) đã đưa ra quy tắc đánh giá như sau:  

Hệ số Cronbach’s Alpha < 0.6: Thang đo nhân tố là không phù hợp (có thể trong môi trường 

nghiên cứu đối tượng không có cảm nhận về nhân tố đó). Từ 0.6 – 0.7: Chấp nhận được với các 

nghiên cứu mới. Từ 0.7 - 0.8: Chấp nhận được. Từ 0.8 – 0.95: Tốt. Từ >= 0.95: Chấp nhận được 

nhưng không tốt, nên xét các biến quan sát có thể có hiện tượng “trùng biến”. Sau khi kiểm tra độ 

tin cậy 27 biến quan sát của 7 yếu tố, nhóm tác giả loại 1 biến quan sát (DD3 - Địa điểm có tính 

trải nghiệm, khám phá cao và bảo vệ môi trường tự nhiên). Có hệ số tương quan biến tổng là < 

0.3 không phù hợp với biến độc lập nên bị loại. Mô hình nghiên cứu còn lại là 26 biến quan sát tiêu 

chuẩn để đến với bước tiếp theo là phân tích nhân tố khám phá EFA. 

3.1.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Tất cả 26 biến quan sát được sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA. Theo Hoàng 

Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), các chỉ tiêu đánh giá để chấp nhận phân tích EFA như 

sau: KMO nằm trong đoạn [0,5;1] của các nhóm > 1; Bartlett's test có giá trị Sig. < 0,05; 

Eigenvalue của các nhóm > 1; Tổng phương sai trích (Total Variance Explained – TVE) > 50%; Hệ 

số tải nhân tố (Factor loading) bé nhất phải > 0,5. 
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Biến độc lập: 

Bảng 2: Ma trận xoay (Rotated component Matrix
A
) 

Các biến quan sát 
Thành phần (Component) 

1 2 3 4 5 6 

MT3: Các dịch vụ và sản phẩm du lịch tích cực khuyến khích 

giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế 
.820      

MT5: Các dịch vụ và sản phẩm tích cực thúc đẩy bảo vệ động vật 

hoang dã 
.808      

MT1: Các dịch vụ và sản phẩm du lịch bảo vệ môi trường .802      

MT4: Các dịch vụ du lịch và các sản phẩm tích cực khuyến khích 

tiết kiệm nước và giảm thiểu nước thải 
.777      

DD2: Những địa điểm có hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ tốt 

cho nhóm bạn hoặc cá nhân 
 .807     

DD1: Những địa điểm có view đẹp, thoáng mát để check-in sống 

ảo 
 .805     

DD5: Những địa điểm an ninh bảo vệ  .782     

DD4: Những địa điểm có môi trường ít bị ô nhiễm, tiếng ồn  .768     

TN1: Một phần dự án môi trường, xã hội hoặc bền vững với tư 

cách tình nguyện viên 
  .837    

TN4: dự định đi du lịch dưới hình thức tình nguyện   .808    

TN2: cân nhắc khi đi du lịch dưới hình thức tình nguyện   .789    

TN3: Thử đi du lịch dưới hình thức tình nguyện   .768    

MS1: Hàng hóa được đóng gói tối giản hoặc trong bao bì có thể 

tái chế 
   .831   

MS3: Các nhà hàng và quán nơi phục vụ đồ ăn địa phương hoặc 

đồ chay hay đồ ăn có nhãn “sinh học” 
   .815   

MS2: Có thể lấy túi đựng đồ của mình và sử dụng nó nhiều lần    .773   

MS4: Chọn những thực phẩm có nhãn “bio” hoặc từ các nhà sản 

xuất có hành vi sinh thái 
   .766   

GT3: Di chuyển bằng xe điện đưa đón khách của resort     .835  

GT2: Sử dụng xe máy hay xe oto khi cần thiết     .783  

GT1: Chọn quãng đường sẽ đi và phương thức vận chuyển nào, 

có tính đến các tác động tiêu cực có thể xảy ra đối môi trường (xe 

đạp hoặc phương tiện công cộng...) 

    .774  

ND1: Xu hướng sử dụng chỗ ở thân thiện với môi trường khi đi 

du lịch 
     .842 

ND3: Xu hướng chọn nơi nghỉ dưỡng còn hoang sơ để trải 

nghiệm cảm giác thích thú, khám phá và chinh phục điều mới 
     .837 

ND2: Xu hướng sử dụng khách sạn xanh khi đi du lịch      .716 

(Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu) 
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Đánh giá kết quả: 

- Ở biến độc lập khi chạy EFA nhóm tác giả nhận thấy biến (MT2 – Các dịch vụ và sản 

phẩm du lịch bảo tồn văn hóa địa phương) có sự chênh lệch ở hệ số tải < 0.3 nên vi phạm giá trị 

phân biệt, do đó bị loại. 

- Sau khi loại MT2 nhóm tác giả tiến hành chạy lại và các điều kiện phân tích đều thỏa: 

KMO là 0.851 > 0.5, sig < 0.05; Tổng phương sai trích 71.787 > 50%; Các hệ số tải đều > 

0.5; Rút trích được 6 nhân tố độc lập tương ứng trong bảng ma trận xoay. 

- Kiểm tra lại Crobach’s Alpha cho các nhân tố thay đổi sau EFA đều thỏa và được giữ lại để 

chạy các bước sau. 

Qua các kết quả trên, từ giai đoạn đánh giá độ tin cậy Crobach’s Alpha đến giai đoạn phân 

tích nhân tố EFA. Nhóm tác giả thu được kết quả phù hợp với mục tiêu của đề bài nghiên cứu. Điều 

này chứng tỏ đối tượng khảo sát hiểu rõ ý nghĩa của các biến quan sát trong nghiên cứu. Do đó 

nhóm tác giả quyết định nghiên cứu bước phân tích tương quan. 

3.1.3 Phân tích tương quan 

Bảng 3: Phân tích tương quan (Correlations) 

 DLBV MT DD TN MS ND GT 

DLBV 

Pearson 

Correlation 
1 .604

**
 .568

**
 .470

**
 .377

**
 .417

**
 .593

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 446 446 446 446 446 446 446 

MT 

Pearson 

Correlation 
.604

**
 1 .436

**
 .305

**
 .301

**
 .219

**
 .474

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 446 446 446 446 446 446 446 

DD 

Pearson 

Correlation 
.568

**
 .436

**
 1 .313

**
 .363

**
 .226

**
 .482

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 446 446 446 446 446 446 446 

TN 

Pearson 

Correlation 
.470

**
 .305

**
 .313

**
 1 .281

**
 .248

**
 .396

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 446 446 446 446 446 446 446 

MS 

Pearson 

Correlation 
.377

**
 .301

**
 .363

**
 .281

**
 1 .098

*
 .310

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .039 .000 

N 446 446 446 446 446 446 446 

ND 

Pearson 

Correlation 
.417

**
 .219

**
 .226

**
 .248

**
 .098

*
 1 .291

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .039  .000 

N 446 446 446 446 446 446 446 

G_T 

Pearson 

Correlation 
.593

**
 .474

**
 .482

**
 .396

**
 .310

**
 .291

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 446 446 446 446 446 446 446 

 (Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu) 
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Kết quả: Các biến độc lập đều có sự tương quan, có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc nên 

đủ điều kiện để phân tích hồi quy ở bước tiếp theo. 

3.1.4 Phân tích hồi quy: 

Bảng 4: Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .782a .611 .606 .30340 2.247 

 (Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu) 

Bảng 5: ANOVA
A
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 63.480 6 10.580 114.936 .000
b
 

Residual 40.410 439 .092   

Total 103.890 445    

 (Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu) 

Đánh giá kết quả: 

- Bảng 4: cho thấy R bình phương hiệu chỉnh = 0.606 = 60.6% > 50%, sig < 0.05. Kết luận 

rằng các biến độc lập đưa vào chạy hồi quy ảnh hưởng tới 60.6% sự thay đổi của biến phụ thuộc. 

- Bảng 5: Sig kiểm định F = 0.00 < 0.05 suy ra mô hình hồi quy có ý nghĩa suy rộng ra tổng 

thể. 

- Kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến: như đã đề cập ở phần phân tích tương quan, giữa các biến 

độc lập có tương quan với nhau, điều này sẽ tạo ra khả năng đa cộng tuyến của mô hình. Vì vậy ta 

sẽ kiểm tra thêm hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor – VIF). Kết quả phân tích 

cũng cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF của các biến là tương đối nhỏ (tất cả đều nhỏ hơn 2). 

Do đó hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình này là nhỏ, không ảnh hưởng 

đáng kể đến kết quả hồi quy. 

3.2 Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Theo Thùy An (2021), thế hệ Gen Z hay gọi chung là Millenial Z hiện chiếm tới 47% dân số 

cả nước (45 triệu người) và đang trở thành nhân tố chính đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế 

số hiện nay, trong đó có du lịch bền vững. Nhóm tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hưởng đến du lịch bền vững: tác động từ thế hệ Gen Z trong giai đoạn bình 

thường mới tại Việt Nam. Kết quả cho thấy những giả thuyết đặt ra là hợp lý, ngoại trừ có hai yếu 

tố bị loại là: DD3, MT2. Với cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, qua tổng hợp những ý 

kiến thảo luận từ các chuyên gia, nhóm tác giả thiết lập bảng câu hỏi khảo sát thực tế, sau đó tiến 

hành các bước phân tích định lượng, cho kết quả. Căn cứ kết quả, kết hợp phân tích định tính, 

chứng tỏ các biến độc lập có tác động dương đến biến phụ thuộc. Nghiên cứu cũng đã làm rõ hơn 

các tác động của Gen Z đối với các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch có tính bền vững trong bối cảnh 

bình thường mới ở Việt Nam. Nghiên cứu này góp phần giúp chúng ta hiểu thêm về những người 

trẻ (Gen Z) ý thức như nào trong việc đi du lịch, từ đó định hướng ngành du lịch Việt Nam phát 

triển dịch vụ du lịch mang tính bền vững hơn trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cũng là tài liệu 

tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo với các đề tài liên quan. Mặc dù nhóm tác giả đã cố gắng, 

nhưng chắc chắn nghiên cứu còn những hạn chế nhất định, như: về mặt thời gian và quy mô nghiên 
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cứu chưa được mở rộng; Đối tượng nghiên cứu cũng chỉ tập trung nhiều vào sinh viên bậc đại học, 

chưa đạt tính phổ quát cao. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Trong nghiên cứu, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

du lịch bền vững của ngành du lịch tại Việt Nam ở giai đoạn bình thường mới, với sự tác động của 

Gen Z. Các nhân tố đó bao gồm: Môi trường (MT); Điểm đến du lịch (DD); Mua sắm, thực phẩm 

xanh (MS); Giao thông xanh (GT); Nơi nghỉ dưỡng (ND); Tình nguyện (TN). Trong đó, Môi trường 

(MT) tác động mạnh nhất đến du lịch bền vững sau giai đoạn bình thường mới, với đánh giá qua 

hành động của nhóm khách du lịch thuộc thế hệ Gen Z tại Việt Nam, với hệ số beta = 0.883. Nhân 

tố tác động thấp nhất là Nơi nghỉ dưỡng (ND) với hệ số beta 0.754. Từ những kết quả nghiên cứu, 

nhóm tác giả đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao sự phát triển du lịch bền vững tại Việt 

Nam như sau: 

Một là, nâng cao ý thức của giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, như: phân loại rác, tái chế, tái sử dụng 

sản phẩm bao bì nhiều lần,…để bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên sạch đẹp, thoáng mát, thu 

hút giới trẻ đến tham quan các địa điểm du lịch còn mang tính hoang sơ, trong lành. Đồng thời, 

cũng phải có những hành vi sinh thái đối với môi trường, như không vức rác bừa bãi, săn bắn động 

vật hoang dã, hạn chế mua sắm những sản phẩm bao bì khó tiêu hủy, tiết kiệm năng lượng,… khi 

thực hiện các chuyến du lịch, tham quan, khám phá. 

Hai là, Xây dựng các chương trình, khuyến khích người dân sản xuất các sản phẩm thân thiện 

với môi trường, sản phẩm có nhãn sinh học, sản phẩm tiết kiệm năng lượng,…để đóng góp một 

phần phát triển du lịch bền vững. Từ đó, giúp cho các thế hệ Gen Z khi đi du lịch có nhiều sự lựa 

chọn trong việc mua và tiêu dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường, thực phẩm xanh. Bên 

cạnh đó, còn khuyến kích và hướng các doanh nghiệp đến mô hình xây dựng các khách sạn xanh, 

như tiết kiệm nước, tiết kiệm điện,…Việc làm này không những bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy 

phát triển nền kinh tế. 

Ba là, Khuyến kích và hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty du lịch phải mở các khóa đào tạo 

ngắn hạn về bảo vệ môi trường khi đi du lịch cho khách hàng. Tổ chức những hoạt động tích cực 

bảo vệ môi trường trong chuyến đi dẫn tour du lịch như: Tổ chức cuộc thi tái chế, tái sử dụng, thu 

nhặt rác giúp người dân địa phương,…kèm theo việc khen thưởng hay chứng nhận du khách có 

những hành vi xanh khi tham quan du lịch. 

Bốn là, Khuyến kích các bạn trẻ nên đi du lịch bằng các phương tiện công cộng, hay đi xe đạp 

(nếu khoảng cách ngắn). 

Năm là, Phát động phong trào tình nguyện xanh, giúp cho các bạn trẻ có tinh thần tham gia 

bảo vệ môi trường, đồng thời trong chuyến du lịch giúp cho các bạn trẻ có những trải nghiệm thú vị 

khi tham gia tình nguyện. 
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THÚC ĐẨY Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG DU LỊCH 

CỦA NGƯỜI DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Lương Ngân
1
 

Tóm tắt: Sự bùng nổ của ứng dụng di động đã tác động mạnh đến ngành du lịch, giúp cho 

việc đặt tour, vé máy bay hay khách sạn trở nên dễ dàng hơn. Mục đích của nghiên cứu này là xác 

định các nhân tố thúc đẩy ý định sử dụng các ứng dụng du lịch của người dân Thành phố Hồ Chí 

Minh. Từ lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT2) và xem xét các đặc 

điểm của người dùng (tính đổi mới), tác giả đã xác định có 6 nhân tố quan trọng để du khách sử 

dụng ứng dụng du lịch. Có 282 du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến các ứng dụng 

du lịch tham gia khảo sát. Sự đóng góp quan trọng của nghiên cứu này là các ứng dụng du lịch 

muốn được người tiêu dùng sử dụng cần đáp ứng được các đặc điểm: 1) hiệu suất kỳ vọng, 2) nỗ 

lực kỳ vọng, 3) ảnh hưởng xã hội, 4) điều kiện thuận lợi; 5) sự vui thích; và 6) Tính cách đổi mới. 

Kết quả của nghiên cứu này là căn cứ để các công ty/tổ chức du lịch xây dựng hay sử dụng các ứng 

dụng du lịch để quảng bá về dịch vụ của họ. 

Từ khóa: ứng dụng du lịch; UTAUT2, sự đổi mới, du lịch 

1. GIỚI THIỆU 

Theo Báo Lao Động, ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, dự kiến sẽ đạt doanh 

thu 11,1 tỉ USD vào năm 2024, vượt qua con số 10,8 tỉ USD năm 2019 trước khi COVID-19 bùng 

phát. Và sẽ tăng mạnh lên con số 13,2 tỉ USD vào năm 2026. Điều này cho thấy dấu hiệu của sự 

phục hồi và tăng trưởng mạnh của ngành du lịch. Nhờ sợ phát triển của Internet, khách du lịch 

những năm gần đây tra cứu thông tin dễ dàng hơn khi tìm hiểu về điểm đến nào đó. Bằng chứng là 

Google Destination Insights thống kê được du khách đang rất tích cực sử dụng các ứng dụng và 

công nghệ khi tìm kiếm các thông tin liên quan đến điểm đến như nhà hàng, khách sạn và các địa 

điểm sẽ đến. Với du lịch nội địa, Google Destination Insights (9/2022) báo cáo khách du lịch khởi 

hành từ Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỉ lệ cao nhất trong các tỉnh thành Việt Nam. Các địa điểm 

đến mà khách du lịch này lựa chọn phần lớn là các thành phố hay tình gần như Đà Lạt, Phan Thiết, 

Phú Quốc hay Nha Trang. Sự phục hồi của du lịch, sự phát triển của công nghệ, và lượng lớn nhu 

cầu du lịch của người dân Thành phố Hố Chí Minh đặt ra cho các công ty du lịch là phải tìm ra giải 

pháp khả thi nào để họ có thể nắm bắt được xu hướng và cơ hội kinh doanh này. 

Theo Castañeda & cộng sự (2019) nhấn mạnh các ứng dụng du lịch cần được sự quan tâm của 

các công ty và tổ chức du lịch vì tiềm năng to lớn cho sự phát triển thị trường du lịch. Bùi & cộng 

sự (2021) các ứng dụng di động chủ đề về du lịch thuộc về nhóm 10 các ứng dụng được tải về nhiều 

trên kho ứng dụng. Các ứng dụng du lịch cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách du lịch như cung 

cấp thông tin điểm đến, các đánh giá về điểm đến đến như cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống, đồng 

thời các ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các giao dịch như đặt vé máy bay, khách sạn, tour 

du lịch. Dimitrovski & cộng sự (2019) kết luận rằng các công ty/tổ chức du lịch nên quan tâm cho 

sự phát triển các ứng dụng du lịch vì đó là chiến lược tiếp thị du lịch bằng điện thoại (mobile 

marketing). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của Chiang (2020) cho thấy trong những thập kỷ gần 

đây, tất cả các hoạt động của ngành du lịch đã được tái cấu trúc nhờ việc áp dụng công nghệ thông 
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tin. Từ góc độ doanh nghiệp, công nghệ thông tin hỗ trợ các tổ chức du lịch và khách sạn trong việc 

giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, các tổ chức 

du lịch cần quan tâm và tận dụng công nghệ thông tin để tạo ra lợi thế bền vững bằng cách phát 

triển các ứng dụng du lịch đáp ứng yêu cầu của du khách. 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và Tổng cục Du lịch đã 

tổ chức diễn đàn du lịch với chủ đề Phục hồi du lịch Việt Nam: Định hướng mới - Hành động mới. 

Một trong 5 định hướng cho phục hồi và phát triển du lịch là định hướng chuyển đổi số trong ngành 

du lịch, đầu tư mạnh vào công nghệ trong phát triển du lịch. Do đó, nghiên cứu nhằm khám phá các 

đặc điểm của ứng dụng di động và người tiêu dùng để từ đó góp phần thành phố đạt được mục tiêu 

này. Nghiên cứu đặt ra mục tiêu chính là xác định và đánh giá các nhân tố thúc đẩy du khách quan 

tâm và sử dụng các ứng dụng du lịch. Để từ đó tác giả đề ra các hàm ý chính sách để thúc đẩy tăng 

trưởng ngành du lịch. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu 

2.1.1 Cơ sở lý thuyết 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ internet di động đã mở ra kỷ nguyên “internet plus”, 

trong đó hầu hết các loại sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa truyền thống có thể sử dụng internet di 

động để tiếp cận người tiêu dùng. Trong ngành du lịch, các doanh nghiệp/tổ chức du lịch đang tìm 

cách áp dụng các ứng dụng di động để nâng cao hoạt động kinh doanh của họ (Xu & cộng sự, 

2019). Các ứng dụng du lịch là những ứng dụng internet di động được cài đặt trong điện thoại thông 

minh hoặc thiết bị di động. Các ứng dụng này có thể cung cấp các dịch vụ du lịch như đặt vé, nhà 

hàng, khách sạn, tìm kiếm thông tin du lịch. So với các dịch vụ du lịch trực tuyến khác, ứng dụng 

du lịch dành cho thiết bị di động có thể mang lại giá trị gia tăng về sự tiện lợi cho khách hàng ở bản 

chất di động của nó. 

Venkatesh & cộng sự (2012) xây dựng Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công 

nghệ (UTAUT2). UTAUT2 giải thích có năm cấu trúc chính tác động đến người dùng đồng ý sử 

dụng công nghệ nào đó: 1) hiệu suất kỳ vọng, 2) nỗ lực kỳ vọng, 3) ảnh hưởng xã hội, 4) điều kiện 

thuận lợi; và 5) ảnh hưởng xã hội. Lý thuyết được phát triển thông qua việc xem xét và củng cố cấu 

trúc của các mô hình mà nghiên cứu trước đó đã sử dụng để giải thích hành vi sử dụng hệ thống 

thông tin (lý thuyết về hành động hợp lý, mô hình chấp nhận công nghệ, mô hình động lực, lý 

thuyết về hành vi có kế hoạch, lý thuyết kết hợp về hành vi có kế hoạch/ ô hình chấp nhận công 

nghệ, mô hình sử dụng máy tính cá nhân, sự phổ biến của lý thuyết đổi mới và lý thuyết nhận thức 

xã hội). UTAUT2 đã được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để giải thích cho hành vi sử dụng công 

nghệ mới trong mảng ngân hàng, bán lẻ hay khách sạn. Việc dùng công nghệ mới không chỉ do đặc 

điểm của công nghệ mà còn xuất phát từ đặc điểm của người dùng. Trong số các đặc điểm chính 

của người dùng mà Castañeda & cộng sự (2019) nhận thấy là tính đổi mới. Xu hướng đổi mới này 

gắn liền với xu hướng tìm hiểu và áp dụng các đổi mới (sản phẩm mới) trong một lĩnh vực cụ thể 

mà họ quan tâm. 

Chủ đề khách du lịch sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động đã nhận được sự quan 

tâm đáng kể từ các nhà nghiên cứu vì vai trò của các ứng dụng này trong kinh doanh du lịch 

(Kamboj & Joshi, 2021). Trong bối cảnh các ứng dụng du lịch dành cho thiết bị di động không phải 

trả phí để tải xuống có rất nhiều trên các cửa hàng, vấn đề đặt ra là làm sao để du khách chọn và sử 

dụng một ứng dụng du lịch. Do đó, mục tiêu nghiên cứu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố 
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giải thích sự sẵn lòng tải các ứng dụng du lịch của khách du lịch. Mô hình lý thuyết thống nhất về 

sự chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT2) của Venkatesh &cộng sự (2012) được sử dụng để 

xác định các yếu tố quyết định này. Bên cạnh đó là đặc điểm đổi mới của người tiêu dùng được thừa 

kế từ Castañeda & cộng sự (2019). 

2.1.2 Giả thuyết và Mô hình nghiên cứu 

UTAUT2 là lý thuyết nền tảng được sử dụng để giải thích việc sử dụng hay tiếp tục sử dụng 

công nghệ. The đó, các nhân tố quyết định trực tiếp đến việc sử dụng công nghệ như sau: (1) Nỗ lực 

kỳ vọng, đề cập đến mức độ dễ sử dụng của một ứng dụng, nhân tố này tương ứng với tính dễ sử 

dụng của mô hình chấp nhận công nghệ; (2) Hiệu quả kỳ vọng, được định nghĩa là mức độ mà một 

người cho rằng việc sử dụng ứng dụng du lịch sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu hoặc lợi ích cụ thể. 

Đây chính là tính hữu ích trong mô hình chấp nhận công nghệ; (3 điều kiện thuận lợi, được định 

nghĩa là mức độ mà người dùng tin rằng có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thích hợp để hỗ 

trợ họ sử dụng hệ thống; (4) Sự thích thú, đó là những trải nghiệm vui vẻ khi sử dụng ứng dụng; và 

(5) ảnh hưởng xã hội là mức độ mà những người khác (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) được tin rằng 

sẽ ảnh hưởng đến một người nào đó sử dụng hệ thống mới. Cả 5 nhân tố thuộc đặc điểm công nghệ 

đã được nhiều tác giả trước đó khẳng định có mối quan hệ tích cực với hành vi sử dụng công nghệ 

của người tiêu dùng. Nếu ứng dụng du lịch đó mang lại hiệu quả, làm giảm bớt chi phí và thời gian 

thì khách du lịch sẽ không ngần ngại tải về sử dụng. Và ứng dụng du lịch đó không đòi hỏi những 

thao tác phức tạp, dễ dàng tích hợp và thực hiện được ngay lập tức thì đó là ưu điểm mà du khách 

mong muốn. Các quyết định áp dụng ứng dụng còn bị ảnh bởi các những người thân xung quanh 

họ. Niềm vui khi sử dụng một công nghệ đã được chứng minh là đóng một vai trò quan trọng trong 

việc xác định việc tiếp tục sử dụng (Castañeda & cộng sự, 2019). 

Các đặc điểm của người dùng cũng giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ với ý định dùng 

công nghê nào đó. Tính cách đổi mới này gắn liền với xu hướng tìm hiểu và áp dụng các đổi mới 

(sản phẩm/dịch vụ/công nghệ mới) trong một lĩnh vực cụ thể mà họ quan tâm. Những người tiêu 

dùng có đặc điểm là tìm kiếm sự mới lạ thường cởi mở hơn với những sản phầm/dịch vụ mới. 

Khách du lịch có tính cách đổi mới cũng thích học hỏi và tiếp thu kiến thức mới; do đó họ sẽ có 

hứng thú với một công nghệ mới. Tác giả đề xuất các giả thuyết sau: 

H1: Nỗ lực kỳ vọng tác động thuận chiều đến ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 

H2: Hiệu quả kỳ vọng tác động thuận chiều đến ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 

H3: Điều kiện thuận lợi tác động thuận chiều đến ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 

H4: Sự thích thú tác động thuận chiều đến ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 

H5: Ảnh hưởng xã hội tác động thuận chiều đến ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 

H6: Tính cách đổi mới người dùng tác động thuận chiều đến ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: tác giả đề xuất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Phương 

pháp định tính được tác giả sử dụng ở giai đoạn xây dựng bảng câu hỏi và thảo luận kết quả nghiên 

cứu. Nghiên cứu định lượng để kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu.  Phương pháp phân 

tích dữ liệu là đánh giá độ tin cậy thang đo, EFA và hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS.20. 

Có 7 nhân tố được đề xuất, mỗi nhân tố được kế thừa từ các nghiên cứu trước đó và được hiệu 

chỉnh phù hợp với đối tượng khảo sát.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thống kê mô tả mẫu 

Mẫu bao gồm 282 khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh, có sở hữu điện thoại thông minh 

và đang sử dụng một số loại ứng dụng di động liên quan đến chuyến du lịch của họ. Kích thước của 

mẫu đủ để thực hiện các kiểm định cho nghiên cứu này. Trong 282 người dân Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia khảo sát, tỉ lệ du khách nam và nữ khá tương đồng. Độ tuổi du khách phần lớn là từ 

18 đến 35 tuổi (chiếm 87%), và nghề nghiệp chủ yếu là sinh viên và dân văn phòng. Các thiết bị di 

động thông minh mà du khách sử dụng để kích hoạt các ứng dụng du lịch là điện thoại (100%), máy 

tính bảng (37%). Các ứng dụng du lịch mà du khách biết là Traveloka, Tripadvisor, Google Map, sổ 

thu chi Misa, các ví điện tử như Momo, ShopeeFood. 

3.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo & Phân tích nhân tố khám phá 

Hệ số Cronbach alpha được tính toán để kiểm tra độ tin cậy của các thang đo. Cronbach alpha 

đo lường tính nhất quán của các biến quan sát trong cùng một thang đo. Thang đo đạt độ tin cậy khi 

Cronbach’s α cao hơn 0,7. Kết quả đánh giá độ tin cậy của các thang đo được thể hiện ở Bảng 1 cho 

thấy tất cả thang đo đạt giá trị tin cậy được tiếp tục phân tích nhân tố khám phá. 

  

Ảnh hưởng xã hội 

Ý định sử 

dụng ứng 

dụng du lịch Sự thích thú 

Điều kiện thuận lợi 

Hiệu quả kỳ vọng 

Nỗ lực kỳ vọng 

Tính cách đổi mới 
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Bảng 1. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 

Thang đo 
Cronbach 

alpha 

Số biến 

quan sát 
Nguồn 

Nỗ lực kỳ vọng 0,852 4 Castañeda & cộng sự, 2019 

Hiệu quả kỳ vọng 0,803 4 Castañeda & cộng sự, 2019 

Điều kiện thuận lợi 0,777 4 Castañeda & cộng sự, 2019 

Sự thích thú 0,761 4 Castañeda & cộng sự, 2019 

Ảnh hưởng xã hội 0,788 3 Castañeda & cộng sự, 2019 

Tính cách đổi mới 0,764 4 Kamboj & Joshi (2021) 

Ý định sử dụng ứng dụng du lịch 0,850 4 Bùi & cộng sự, 2021 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

Những thang đo độc lập sau khi đã đánh giá độ tin cậy, sẽ đưa vào thực hiện phân tích nhân tố 

khám phá EFA. Tổng cộng 23 biến quan sát giải thích tích lũy 64,038% của tổng phương sai. 

Phương pháp xoay Varimax được sử dụng, 6 nhân tố được trích tại eigenvalues = 1,317 lớn hơn 1. 

Mỗi nhân tố có các hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. 

Bảng 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

 Nhân tố 
Diễn giải 

1 2 3 4 5 6 

NLKV3 0,816      

Nỗ lực kỳ vọng 
NLKV2 0,803      

NLKV4 0,764      

NLKV1 0,733      

HQKV3  0,805     

Hiệu quả kỳ vọng 
HQKV1  0,790     

HQKV2  0,782     

HQKV4  0,698     

DKTL2   0,773    

Điều kiện thuận lợi 
DKTL3   0,765    

DKTL1   0,737    

DKTL4   0,658    

TCDM1    0,805   

Tính cách đổi mới 
TCDM2    0,770   

TCDM4    0,722   

TCDM3    0,710   

STTU2     0,783  

Sự thích thú 
STTU4     0,770  

STTU1     0,695  

STTU3     0,686  

AHXH2      0,815 

Ảnh hưởng xã hội AHXH1      0,805 

AHXH3      0,767 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 
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3.3. Kiểm định mô hình 

Từ các giả thuyết, tác giả xây dựng phương trình hồi quy có dạng như sau: 

Y=B0+ B1*X1+ B2*X2+B3*X3+ B4*X4+ B5*X5 

Trong đó, X1: Nỗ lực kỳ vọng; X2: Hiệu quả kỳ vọng; X3: Điều kiện thuận lợi; X4:  Sự thích 

thú; X5: Ảnh hưởng xã hội; và X6: Tính cách đổi mới. Còn Y là Ý định sử dụng ứng dụng du lịch. 

Tất cả các chỉ số khi phân tích hồi quy kết quả ở Bảng 3 cho thấy đều đạt yêu cầu. Có nghĩa là mô 

hình hồi quy phù hợp với dữ liệu thu thập được và các biến đưa vào đều có ý nghĩa thống kê với 

mức ý nghĩa 5%.  

Bảng 3. KẾT QUẢ HỒI QUY TUYẾN TÍNH 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn 

hóa 

Hệ số 

chuẩn hóa 
t Sig. 

Đa cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,395 0,275  -1,439 0,151  -0,395 

NLKV – X1 0,326 0,050 0,326 6,509 0,000 0,676 0,326 

HQKV – X2 0,208 0,042 0,224 4,941 0,000 0,823 0,208 

DKTL – X3 0,164 0,053 0,149 3,107 0,002 0,734 0,164 

TTTU – X4 0,152 0,048 0,145 3,163 0,002 0,810 0,152 

AHXH – X5 0,194 0,046 0,183 4,226 0,000 0,907 0,194 

TCDM – X6 0,104 0,048 0,102 2,168 0,031 0,770 0,104 

Nhân tố phụ thuộc: YDSD - R hiệu chỉnh là 53,5% 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 

Phương trình Y= 0,326*X1 + 0,208*X2 + 0,164*X3 + 0,152*X4 + 0,194*X5+ 0,104*X6 

Dựa vào hệ số Sig. thì tất cả 6 giả thuyết đều được chấp nhận. Đây là cơ sở để tác giả đề ra 

các hàm ý chính sách. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nghiên cứu mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho các công ty/tổ chức du lịch. Việc lựa chọn 

điểm đến không những do vẻ đẹp và phong cảnh hữu tình mà thông qua việc tích hợp công nghệ để 

trải nghiệm du lịch bằng điện thoại thông minh và các ứng dụng của nó. Kết quả của nghiên cứu 

này này là đáp án cho câu hỏi mà các công ty/tổ chức kinh doanh du lịch đặt ra khi phát triển một 

ứng dụng du lịch: làm thế nào để khách du lịch sử dụng ứng dụng phục vụ cho chuyến đi của họ. Về 

ý nghĩa học thuật, kết quả chứng minh rằng mô hình UTAUT2 phù hợp để giải thích hành vi sử 

dụng ứng dụng du lịch. Người tiêu dùng chấp nhận các ứng dụng dành cho thiết bị di động nếu ứng 

dụng được thiết kế dễ sử dụng và mang lại lợi ích cho người dùng. Khách du lịch chịu tác động từ 

những người thân quen để lựa chọn ứng dụng. Khi sử dụng, du khách kỳ vọng có sự hỗ trợ từ các 

nhà điều hành ứng dụng để việc sử dụng thoải mái như họ mong muốn. Cơ sở hạ tầng công nghệ 

phải tương thích với các công nghệ hiện đại mà khách hàng sử dụng, và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật 

phải thường xuyên túc trực 24/7 để hỗ trợ bằng ngôn ngữ quốc tế cũng như ngôn ngữ địa phương.  

Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các công ty kinh doanh du lịch thiết kế ứng dụng thân thiện với 

người dùng hơn, làm cho các ứng dụng du lịch dễ dàng điều hướng hơn. Các ứng dụng du lịch thiết 

kế bổ sung các tính năng tùy chỉnh để phù hợp với đặc điểm của điểm đến và du khách. Kết nối các 
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ứng dụng với mạng xã hội của người tiêu dùng hay các ứng dụng phụ trợ khác như thanh toán để họ 

có thể dễ dàng thao tác. Hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh và được tận dụng làm kênh quảng 

bá hiệu quả. Các công ty nên khuyến khích khách hàng chia sẻ các đánh giá và đề xuất tích cực trên 

nền tảng công khai. Những ưu đãi từ việc chia sẻ sẽ tạo ra những lời truyền miệng tích cực để thu 

hút những người khác sử dụng ứng dụng du lịch đó. Các nhà cung cấp dịch vụ nên tập trung những 

khách hàng có tích cách đổi mới để dẫn đầu các chiến dịch thúc đẩy lượng người dùng.  

Mặc dù nghiên cứu này đã đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên nghiên cứu cũng còn những hạn 

chế nhất định. Nghiên cứu chỉ tập trung khách du lịch nội địa mà chưa quan tâm khách du lịch quốc 

tế. 
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ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO (VIRTUAL REALITY)  

TRONG QUẢNG BÁ DU LỊCH 

Ngô Thanh Loan
1
 

Tóm tắt:  

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác các thành tựu công nghệ mới trong việc 

quảng bá, thu hút khách hàng là yếu tố quan trọng để ngành du lịch phát triển, theo kịp xu hướng 

của thời đại. Trong khuôn khổ bài viết này, thực tế ảo được chọn như một ví dụ cho việc ứng dụng 

công nghệ hiện đại trong lĩnh vực du lịch. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích các thông tin từ 

sách, tạp chí chuyên ngành và các bài báo có liên quan, kết hợp với tham khảo ý kiến từ các chuyên 

gia, bài viết giới thiệu một số khái niệm về thực tế ảo, du lịch thực tế ảo và các quan điểm khác 

nhau về vai trò, ý nghĩa của ứng dụng thực tế ảo trong du lịch. Từ đó, trên quan điểm xem thực tế 

ảo là công cụ để quảng bá du lịch, tác giả trình bày các nhận định cá nhân về tác động của du lịch 

thực tế ảo đến du khách việc chọn lựa điểm đến hay quyết định thực hiện chuyến đi thực tế. Một số 

vấn đề liên quan đến ứng dụng thực tế ảo vào du lịch ở Việt Nam cũng được nêu ra, nhằm gợi ý cho 

các hướng nghiên cứu sắp tới. 

Từ khóa: thực tế ảo, du lịch thực tế ảo, marketing du lịch. 

1. Đặt vấn đề 

Sự phổ biến của internet ngày nay đã làm thay đổi dần sự tương tác giữa doanh nghiệp, khách 

hàng và sản phẩm. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chiến lược hàng đầu của các doanh 

nghiệp là chuyển đổi số các hình thức quản lý, kinh doanh và đặc biệt là tiếp thị. Trong lĩnh vực du 

lịch, việc khai thác các thành tựu công nghệ mới trong các chiến dịch quảng bá và tăng cường thu 

hút khách du lịch được nhiều nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và quản lý du lịch đánh giá là yếu tố 

quan trọng để ngành du lịch phát triển, theo kịp xu hướng của thời đại. Một mặt, công nghệ góp 

phần xây dựng hình ảnh điểm đến theo nhiều cách đa dạng và ấn tượng; mặt khác, công nghệ giúp 

các doanh nghiệp tăng khả năng bán hàng, thể hiện giá trị gia tăng của doanh nghiệp trong việc làm 

hài lòng du khách. 

Đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch thế giới vừa trải qua biến động lớn bởi đại dịch Covid-

19, dẫn đến việc thay đổi trong xu hướng, hành vi du lịch của du khách, các giải pháp công nghệ 

vừa mới mẻ, hấp dẫn, vừa tạo được sự an tâm để thu hút du khách thực hiện các chuyến đi mới. 

Trong đó thực tế ảo nổi lên như một ứng dụng đầy tiềm năng cho ngành du lịch. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó những vấn đề về lý luận mặt xoay quanh định nghĩa về du lịch thực tế ảo, đặc điểm, vai trò 

và hướng khai thác ứng dụng này trong du lịch vẫn còn bỏ ngỏ cho nhiều tranh luận giữa các nhà 

nghiên cứu. 

Bằng việc sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích các thông tin từ sách, tạp chí chuyên 

ngành và các bài báo có liên quan, bài viết tổng hợp một số khái niệm liên quan đến thực tế ảo và 

du lịch thực tế ảo, phân tích các quan điểm khác nhau trong đánh giá ý nghĩa của ứng dụng thực tế 

ảo trong du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực marketing du lịch. Đồng thời, kết hợp với tham khảo ý kiến 

của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về du lịch, marketing và công nghệ thông tin (CNTT) để có cái 

                                                           
1
 Tiến sĩ, Giảng viên chính, Khoa Thương mại – Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. 

Email: ngothanhloan@iuh.edu.vn. 
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nhìn đa chiều hơn về vấn đề. Qua đó có thể thấy thực tế ảo đang được kỳ vọng sẽ trở thành một 

công cụ quan trọng trong việc quảng bá du lịch. 

2. Tổng quan các khái niệm có liên quan 

2.1. Thực tế ảo (Virtual reality) 

Trên trang historyofinformation.com, Jeremy M. Norman có bài viết "Pygmalion's Spectacles, 

Probably the First Comprehensive and Specific Fictional Model for Virtual Reality” (Dịch: 

Pygmalion's Spectacles, có thể là mô hình viễn tưởng toàn diện và cụ thể đầu tiên của thực tế ảo). 

Theo đó, ông cho rằng tác giả của Pygmalion's Spectacles là Stanley G. Weinbaum là người đầu 

tiên nêu ý tưởng về một mô hình thực tế ảo, mà ngày nay nhờ sự phát triển của công nghệ và kỹ 

thuật con người đã chứng minh điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tác phẩm trên được xuất 

bản lần đầu vào năm 1935, trong đó Weinbaum kể về việc phát minh ra một loại kính giúp người 

xem phim ngoài nhìn và nghe còn có thể nếm, ngửi và chạm, nhờ đó “you are in the story, you 

speak to the shadows (characters) and they reply, and instead of being on a screen, the story is all 

about you, and you are in it.” (Dịch: bạn hòa vào trong câu chuyện, bạn trò chuyện với các nhân vật 

và được các nhân vật đó trả lời, và thay vì câu chuyện diễn ra trên màn hình thì nó sẽ diễn ra chung 

quanh bạn, bạn là một phần trong đó) (Norman, 2022).  

Theo Britanica Encyclopedia, tên gọi “thực tế ảo”được Jaron Lanier sử dụng lần đầu tiên vào 

năm 1987. Ông cũng là người đã nghiên cứu và thiết kế nhiều sản phẩm cho công nghiệp thực tế ảo. 

Chính phủ Liên bang, đặc biệt là Bộ Quốc Phòng, Quỹ Nghiên cứu Khoa học Quốc gia và Cơ quan 

Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) của Hoa Kỳ đóng vai trò lớn trong việc thúc đầy các 

nghiên cứu về thực tế ảo.  Các dự án do các tổ chức này tài trợ và được thực hiện bởi các phòng thí 

nghiệm của các trường đại học đã tập trung một nguồn nhân lực tài năng trong các lĩnh vực đồ họa 

máy tính, mô phỏng, và nối kết các nhà nghiên cứu, quân sự và thương mại với nhau (Lowood, 

2022).  

Ngày nay, một định nghĩa được chấp nhận chung về thực tế ảo xem đó là một môi trường 3D 

do máy tính tạo ra (tức là môi trường ảo), cho phép người dùng có thể di chuyển và quan sát theo 

nhiều hướng khác nhau và có thể tương tác với môi trường này (Guttentag, 2010; Zappia, 2017) 

bằng cách sử dụng phần mềm và các thiết bị hỗ trợ. Hobson & Williams (1995) chỉ ra rằng thực tế 

ảo mang lại cho người dùng cảm giác như được chuyển từ thế giới vật chất sang một hình ảnh ảo.  

Tại các nước phát triển, chúng ta có thể nhận thấy thực tế ảo được ứng dụng trong mọi lĩnh 

vực: khoa học kỹ thuật, kiến trúc, quân sự, giải trí, du lịch, địa ốc… và đáp ứng mọi nhu cầu nghiên 

cứu, giáo dục, thương mại, dịch vụ và quân sự (Trường Khoa học Máy tính, ĐH Duy Tân).
1
 

2.2. Du lịch thực tế ảo (Virtual Tourism) 

Các nghiên cứu về du lịch thực tế ảo trong thời gian gần đây chưa cho thấy sự thống nhất 

trong khái niệm, nên xem đây là một loại sản phẩm du lịch mới, hay chỉ là các trải nghiệm thực tế 

ảo liên quan đến du lịch hoặc công cụ để quảng bá du lịch (Guttentag 2010; Barnes, 2016; Beck, 

Rainoldi & Egger, 2019; Yung & Khoo-Lattimore, 2019).  

Trong số các quan điểm khác nhau đó, một số học giả cho rằng du lịch thực tế ảo nên được 

hiểu là một hình thức du lịch thay thế mà không cần di chuyển một khoảng cách lớn trong không 

gian và giúp bổ trợ cho du lịch truyền thống, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Theo quan điểm 

                                                           
1
 https://scs.duytan.edu.vn/undergraduate-fx7/cong-nghe-phan-mem/chuyen-nganh-games-multimedia-w2w/cong-nghe-

thuc-te-ao-%E2%80%93-vr-la-gi-108, truy cập ngày 27/11/2022. 
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này, du lịch thực tế ảo được định nghĩa như một sản phẩm du lịch, du khách tham gia hoạt động du 

lịch trong môi trường ảo với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ. Quan điểm này mở ra tiềm năng 

phát triển một loại hình du lịch mới, mang lại lợi ích cho khách du lịch, doanh nghiệp du lịch và các 

bên liên quan khác. 

Ở một góc nhìn khác, Stanley (2017, trích trong Hồ Xuân Hướng, Lê Nhật Hạnh & Lê Thị 

Hạnh Dung, 2020) định nghĩa du lịch thực tế ảo là một loại hình du lịch có thể cung cấp cho khách 

du lịch tiềm năng cơ hội trải nghiệm các điểm đến, điểm tham quan và các sự kiện đặc biệt tại nhà 

của họ trước khi quyết định đến thăm trong tương lai. Quan điểm của các nghiên cứu này cho thấy 

du lịch thực tế ảo không được coi là sản phẩm du lịch, nó chỉ là sự di chuyển trong môi trường ảo 

để tìm hiểu, có thêm thông tin về môi trường thật tương ứng. Hay nói khác đi, du lịch thực tế ảo 

nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá nhiều hơn là một sản phẩm du lịch. 

Cũng có quan điểm cho rằng trong tương lai, các học giả nên nghiên cứu các thuật ngữ phù 

hợp hơn của ứng dụng thực tế ảo trong du lịch và đóng góp thêm về mặt lý luận cho các định nghĩa 

đã có (Beck, Rainoldi & Egger, 2019). Tuy vậy, chúng tôi nhận thấy hầu hết các nhận định về du 

lịch thực tế ảo trong các công trình đã công bố đều xuất phát từ góc độ cảm nhận của du khách sử 

dụng dịch vụ, mà chưa chú ý đến các bên cung cấp dịch vụ như CNTT, kinh doanh lữ hành... 

Qua tham khảo những ý kiến khác nhau này, cũng như trao đổi thêm với các chuyên gia, 

những nhận định riêng của tác giả bài viết sẽ được trình bày dưới đây, để củng cố cho quan điểm 

xem du lịch thực tế ảo như một công cụ cho marketing du lịch. 

3. Thảo luận về vai trò, ý nghĩa của thực tế ảo trong du lịch 

3.1. Du lịch thực tế ảo như một sản phẩm du lịch: ưu điểm và hạn chế 

Như đã trình bày trong phần khái niệm, một số học giả cho rằng du lịch thực tế ảo là một dạng 

sản phẩm du lịch mới với đặc điểm nổi bật là không yêu cầu di chuyển cơ thể và tạo ra trải nghiệm 

mới cho du lịch. Theo quan điểm này, du lịch thực tế ảo có thể được coi là một hình thức du lịch 

mới để thay thế tạm thời hoạt động du lịch truyền thống hoặc được sử dụng trong các lĩnh vực khác 

nhau của hoạt động du lịch nhằm mục đích bổ trợ, phát triển du lịch truyền thống thay vì chỉ là một 

trào lưu công nghệ (Lo & Cheng, 2020).  

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của du lịch thực tế ảo như một 

loại hình du lịch mới hoặc một ứng dụng của công nghệ thực tế ảo vào du lịch.  

Nhìn chung, du lịch thực tế ảo có thể làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách, nâng cao 

những trải nghiệm này. Lợi thế đáng kể của du lịch thực tế ảo cũng được các học giả chỉ ra trong 

các nghiên cứu có liên quan là chi phí thấp hơn (Slater & Sanchez-Vives, 2016); không bị giới hạn 

về khoảng cách và phương tiện vận chuyển (Guttentag 2010; Beck, Rainoldi & Egger, 2019; 

Sussmann & Vanhegan, 2020); du lịch trong điều kiện an toàn hơn, không bị hạn chế bởi ngôn ngữ, 

thủ tục xuất nhập cảnh; không ảnh hưởng bởi thời tiết (Yung & Khoo-Lattimore, 2019) và tạo khả 

năng tiếp cận các địa điểm khó đến được trong thực tế như các đảo xa bờ, núi cao hiểm trở, vùng 

cực… Du lịch thực tế ảo còn có ý nghĩa về mặt lịch sử (phục dựng và tạo cơ hội cho khách tham 

quan các địa điểm không còn tồn tại nữa), bảo tồn tài nguyên du lịch và là giải pháp du lịch bền 

vững với môi trường (Dewailly, 1999). Hơn nữa, nó tạo ra cơ hội để những người bị khiếm khuyết 

về thể chất có thể tiếp cận các địa điểm du lịch bằng các chương trình tham quan ảo (Kim, Lee and 

Jung, 2020). Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, du lịch thực tế ảo đã được một số nhà nghiên cứu 

xem là một giải pháp thay thế khả thi cho du lịch thể chất và sự thay thế này sẽ nâng cao viễn cảnh 

tiềm năng của nó trong tương lai như một loại hình du lịch mới (Trần Thảo An, 2020). 
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Tuy nhiên, hạn chế quan trọng nhất là du lịch thực tế ảo là không thể cung cấp những trải 

nghiệm thực tế, cần thiết cho một chương trình du lịch, bao gồm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, 

tương tác với cộng đồng địa phương… (Kim, Lee and Jung, 2020). Thực tế ảo có thể đáp ứng được 

phần nào trải nghiệm về thị giác, thính giác và cảm xúc nhưng khứu giác và vị giác được coi là hai 

giác quan không thể có của trải nghiệm thực tế ảo. Hơn nữa, tìm hiểu, giao lưu và trải nghiệm văn 

hóa địa phương mang lại ý nghĩa lớn cho một chuyến đi du lịch, nhưng không thể thực hiện trên nền 

tảng ảo. Trao đổi với các chuyên gia, nhiều ý kiến cũng cho rằng du lịch thực tế ảo không thể cung 

cấp cho khách du lịch cảm giác đang tồn tại ở các điểm đến thực và khả năng nhìn, nghe, tương tác 

trong một môi trường thực như du lịch thực tế. “Du lịch thì phải real, phải chạm vào, ăn, ngửi… thì 

mới đúng nghĩa” (Senior Copywriter) Vì vậy, khách du lịch không thể tận hưởng trọn vẹn giá trị 

của một chương trình du lịch, đây là điểm hạn chế nhất của du lịch thực tế ảo. 

Một số quan điểm khác cũng cho rằng du lịch thực tế ảo có thể gây ra một số thách thức cho 

ngành du lịch: các ứng dụng thực tế ảo được sử dụng để bảo tồn tài nguyên du lịch có thể có vòng 

đời ngắn hơn nhiều so với các bài thuyết trình trực tiếp (của hướng dẫn viên, của người dân địa 

phương) và trở nên lỗi thời nhanh chóng (Guttentag, 2010). Ngoài ra, du lịch thực tế ảo có thể đem 

lại lợi nhuận cho các quốc gia phát triển nhờ bán các sản phẩm công nghệ này, do có nhiều thuận 

lợi về tài chính, cơ sở hạ tầng và nhân lực. Ngược lại, phát triển du lịch thực tế ảo có thể dẫn đến rủi 

ro cho các quốc gia đang phát triển, vốn có thu nhập quốc dân dựa vào kinh tế du lịch truyền thống, 

vì khách du lịch sẽ trả thấp hơn để tham gia các chương trình du lịch thực tế ảo và đôi khi cảm thấy 

không cần phải đi du lịch thực tế đến các quốc gia này. 

Từ những hạn chế trên, chúng tôi cho rằng du lịch thực tế ảo chưa thể và không nên được xem 

nó là một sự thay thế, cạnh tranh với du lịch truyền thống, ít nhất trong giai đoạn trước mắt. Từ 

quan điểm này, nên  đưa ra định hướng phù hợp cho việc khai thác các chương trình thực tế ảo 

trong du lịch, nhất là trong điều kiện hiện nay của nước ta. 

3.2. Du lịch thực tế ảo như một công cụ quảng bá du lịch 

Ở một góc độ khác, du lịch thực tế ảo được xem là một công cụ hữu ích để quảng bá du lịch. 

Các nghiên cứu cũng đã cho thấy tác động tích cực của công nghệ thực tế ảo đối với việc thúc đẩy 

du khách tới tham quan một điểm du lịch nhất định (Beck, Rainoldi & Egger, 2019). Hiện nay, phần 

lớn khách du lịch sử dụng công nghệ internet để tìm kiếm thông tin du lịch và sắp xếp việc đi lại. 

Việc khai thác thông tin từ các chương trình thực tế ảo dễ dàng được nối kết trong quá trình tìm 

kiếm này. Với những lợi thế như linh hoạt, hấp dẫn và chứa đựng nhiều thông tin, du lịch thực tế ảo 

có thể được ứng dụng với nhiều chức năng như: lập kế hoạch chuyến đi, trao đổi thông tin, cách 

thức mới để tiếp cận các khu du lịch hoặc điểm đến trước, trong hoặc sau chuyến đi, hoặc đơn giản 

xem đây là phương tiện giải trí, tìm hiểu thông tin về du lịch. Huang et al. (2013) cũng cho thấy 

rằng ý định tham quan trực tiếp điểm du lịch được hình thành thông qua việc tìm hiểu thêm thông 

tin về địa điểm dựa trên các chương trình thực tế ảo. Các hình ảnh trực quan, sinh động sẽ thu hút 

sự quan tâm đến địa điểm, từ đó, du khách sẽ có động cơ đến thăm địa điểm và sẵn sàng giới thiệu 

địa điểm đã trải nghiệm trong du lịch thực tế ảo cho người khác.  

Theo chúng tôi, tại thời điểm hiện nay, du lịch thực tế ảo chưa thể thay thế được du lịch 

truyền thống nhưng là một công cụ bổ trợ hiệu quả nhằm kích thích nhu cầu muốn khám phá của du 

khách. Cùng quan điểm với chúng tôi, 4/5 các chuyên gia được hỏi về vấn đề này đã chia sẻ một số 

ý kiến như sau: “Thực tế ảo chỉ nên là công cụ quảng bá (du lịch). Vì du lịch thực tế ảo như là một 

chất liệu trong marketing gọi là triggering (kích thích, khơi gợi nhu cầu), nên nó phù hợp để người 

ta trải nghiệm ảo trước, nếu thấy thích thì sẽ có nhu cầu đến nơi thực” (Senior Copywriter). “Thực 
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tế ảo nên là công cụ để quảng bá du lịch hơn là sản phẩm du lịch vì hai lý do: Một là, hành vi của du 

khách trong chuyến đi có xu hướng tương tác thực tế để cảm nhận, trải nghiệm rõ các hoạt động. 

Hai là vai trò của thực tế ảo đối với tiếp thị điểm đến tối ưu hơn so với việc nó là sản phẩm. Bởi vì 

khách không nhất thiết phải chọn thêm sản phẩm ảo bên cạnh quá nhiều sự lựa chọn về sản phẩm 

du lịch thực tế” (Giảng viên du lịch). Nói một cách khác, khai thác các chương trình du lịch thực tế 

ảo như một sản phẩm sẽ bị cạnh tranh bởi các sản phẩm du lịch truyền thống, nhưng hiệu quả (về 

trải nghiệm của du khách và về lợi nhuận kinh tế) chưa chắc sẽ tốt hơn.  

Trong khi đó việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm luôn đòi hỏi những hình thức mới mẻ hơn để 

kích thích sự tò mò, quan tâm từ khách hàng. Ở góc độ này, các chương trình thực tế ảo đáp ứng tốt 

nhu cầu của khách du lịch tiềm năng. Theo quan sát của chúng tôi, khách du lịch tiềm năng đã quá 

quen thuộc với các video giới thiệu về điểm đến và các dịch vụ du lịch khác. Điều này dẫn đến việc 

họ theo dõi các video này khá thụ động, thiếu chú tâm. Nhưng khi tiếp cận với một chương trình 

thực tế ảo cho cảm giác họ chủ động hơn, được tương tác, được chọn lựa thông tin để hiển thị phù 

hợp với mong muốn của họ và có nhiều cảm giác “trải nghiệm” hơn với điểm đến. Đó là những ưu 

thế của thực tế ảo để kích thích người dùng tìm hiểu và quyết định thực hiện chuyến đi trong thực 

tế. 

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng “giai đoạn đầu thì (du lịch thực tế ảo) có thể chỉ là một 

công cụ quảng bá nhưng sau đó nên phát triển thành loại hình sản phẩm mới” (Nghiên cứu viên về 

du lịch). Nếu nhìn ở khía cạnh kỹ thuật, với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ hiện nay, việc 

lấp những khoảng trống về cảm giác khi trải nghiệm du lịch đang được nghiên cứu và thử nghiệm. 

Vì vậy, chúng tôi cho rằng ý kiến trên hoàn toàn có cơ sở và mở ra các hướng nghiên cứu mới về 

việc khai thác du lịch thực tế ảo trong tương lai. 

3.3. Khai thác thực tế ảo để quảng bá du lịch ở Việt Nam 

Nhìn chung, mặc dù những cơ hội mà thực tế ảo mang lại cho việc quảng bá du lịch là rất 

tiềm năng, nhưng một số vấn đề vẫn tồn tại liên quan đến xu hướng phát triển của du lịch thực tế ảo 

trong ngành du lịch. Đặc biệt ở Việt Nam, hướng phát triển này còn đặt ra nhiều thách thức cho cả 

những người làm việc trong lĩnh vực du lịch (nghiên cứu, kinh doanh), lẫn trong lĩnh vực công 

nghệ. 

Qua tổng quan tư liệu, có thể thấy thực tế ảo nói chung và du lịch thực tế ảo nói riêng đã được 

nghiên cứu và đầu tư khá lâu ở các nước phát triển, nhưng ở nước ta các công nghiên cứu lẫn số 

lượng sản phẩm chưa nhiều. Có thể thấy sự quan tâm dành cho công nghệ này còn chưa đúng với 

tiềm năng của nó. Theo ý kiến của chuyên gia CNTT mà chúng tôi đã phỏng vấn, về mặt kỹ thuật 

chúng ta hoàn toàn có thể đạt các yêu cầu quốc tế. Tuy nhiên, chi phí để sản xuất các chương trình 

du lịch thực tế ảo hiên nay còn cao (chủ yếu cho khâu sản xuất nội dung và nhập các thiết bị bổ trợ), 

trong khi hiệu quả chưa được kiểm chứng. Vì vậy, các đơn vị quản lý và doanh nghiệp du lịch còn e 

dè trong việc đầu tư cho xây dựng các công cụ này. 

Theo quan sát của chúng tôi, chúng ta có chuyên gia CNTT, các nhà thiết kế sản phẩm du lịch 

và chuyên gia marketing giỏi. Tuy nhiên, việc kết nối giữa chuyên gia công nghệ - chuyên gia du 

lịch – chuyên gia marketing - doanh nghiệp/ nhà đầu tư du lịch vẫn thật sự chặt chẽ để cho ra đời 

những chương trình du lịch thực tế ảo đáp ứng được kỳ vọng của nhiều bên. Ngoài ra, “những hiểu 

biết chưa đầy đủ về bản quyền, tính bảo mật… của các bên có liên quan cũng ảnh hưởng đến việc 

cho ra đời các chương trình du lịch thực tế ảo áp dụng được trong quảng bá, kinh doanh du lịch” 

(Chuyên gia CNTT). Vì vậy, việc có một đơn vị điều phối để kết hợp nguồn lực của nhiều bên là vô 

cùng cần thiết.  
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Trong thời gian tới, công nghệ thực tế ảo trong du lịch sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bên, từ 

nhà quản lý, doanh nghiệp, địa phương cho tới du khách. Việc áp dụng rộng rãi và những ưu điểm 

và khắc phục những thách thức hiện hữu có tác động nhất định tới tương lai của du lịch thực tế ảo. 

Việc khai thác du lịch thực tế ảo như công cụ để quảng báo du lịch đòi hỏi sự kết hợp chắt chẽ của 

nhiều lĩnh vực chuyên môn, để tính toán “liều lượng” thích hợp về nội dung, các chức năng có thể 

khai thác (về mặt kỹ thuật) và kênh quảng bá, nhưng hứa hẹn sự phát triển đầy tiềm năng của công 

nghệ này. Ngoài ra, những hình thức giúp các chương trình du lịch ảo tiếp cận với du khách (hoặc 

du khách tiềm năng) cũng cần được nghiên cứu thêm (ví dụ: đặt những buồng thục tế trong khách 

sạn hoặc các khu du lịch để khách có thể trải nghiệm và chọn lựa các địa điểm tham quan tiếp theo), 

từ đó  giúp du khách quen dần với công cụ mới này. 

4. Kết luận 

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, khả năng phát triển của du lịch thực tế ảo đã 

được nhiều nghiên cứu đề cập, nêu bật được tác động của thực tế ảo đối với sự phát triển của ngành 

du lịch. 

So sánh các quan điểm khác nhau được trình bày trong nhiều công bố khoa học, chúng tôi 

nhận thấy có ba nhóm quan điểm khác nhau là: (1) du lịch thực tế ảo có thể là một công cụ bổ sung 

quan trọng để hỗ trợ du lịch truyền thống ở một số khía cạnh; (2) du lịch thực tế ảo như một hình 

thức du lịch thay thế (dù có thể không thay thế hoàn toàn hình thức du lịch truyền thống); và (3) du 

lịch thực tế ảo có thể là một công cụ quan trọng để kích thích nhu cầu đi du lịch và nâng cao trải 

nghiệm cho du khách trước chuyến đi. 

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội và những ứng dụng thành công trong thực tiễn, du lịch thực 

tế ảo vẫn còn gặp nhiều thách thức để các bên liên quan suy nghĩ về việc sử dụng nó như thế nào 

cho hợp lý và hiệu quả. Việc nghiên cứu xem những ưu điểm hay hạn chế nào sẽ có tác động đến ý 

định sử dụng du lịch thực tế ảo của các bên liên quan chính (du khách và doanh nghiệp) sẽ chỉ ra 

những nguyên lý giúp loại hình du lịch thực tế ảo dần hoàn thiện, trở nên phù hợp hơn trong bối 

cảnh du lịch hiện nay.  

Với quan điểm cho rằng trong bối cảnh hiện nay du lịch thực tế ảo phù hợp để khai thác như một 

công cụ để quảng bá du lịch, chúng tôi dựa trên tính mới mẻ, dễ thu hút người dùng, cung cấp nhiều 

thông tin giúp khách du lịch chọn lựa điểm đến hay khích thích quyết định thực hiện một chuyến đi. 

Không loại trừ trong tương lai việc nghiên cứu và khai thác công nghệ mới để phát triển một thị trường 

du lịch thực tế ảo song song sẽ rất có giá trị đối với ngành du lịch, giúp du lịch vượt qua những cản trở 

khách quan như dịch bệnh, thiên tai, xung đột… để có thể phát triển một cách ổn định hơn. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TỐT NGHIỆP  

TRƯỚC HẠN CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ  

HỒ CHÍ MINH: CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Nguyễn Kiều Oanh
1
 

Tóm tắt 

Áp lực tốt nghiệp đúng hạn đang đè nén sinh viên mọi khối ngành ở các trường đại học nói 

chung và sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với quy chế đào 

tạo tín chỉ và đặc thù của khối ngành kinh tế cộng thêm sinh viên ngày nay mong muốn sớm được 

tốt nghiệp để gia nhập vào lực lượng lao động thì việc lấy bằng trước hạn là hoàn toàn có khả năng.  

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phát hiện các yếu tố tác động đến khả năng tốt nghiệp trước hạn 

của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích 

và đo lường mức độ tác động của từng yếu tố từ đó giúp sinh viên xây dựng kế hoạch học tập để rút 

ngắn thời gian đào tạo lẫn nâng cao chất lượng học tập. Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc tốt nghiệp trước hạn của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 nhân tố chính: Chương trình đào tạo, Cơ sở vật chất, chất lượng 

giảng viên, Nhận thức sinh viên và Chính sách của nhà trường. Nghiên cứu này hàm ý quản trị 

nhằm đề xuất cho sinh viên có định hướng đúng đắn, nhà trường có chính sách rộng mở để sinh 

viên vượt ra khỏi rào cản học đại học dài đằng đẵng 4 năm. 

Từ khóa: nghiên cứu, tốt nghiệp, định hướng, sinh viên, chính sách 

1. Giới thiệu 

Qua tìm hiểu thực tiễn hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM, 

tôi nhận thấy thực trạng hiện nay có một vài bộ phận sinh viên không đủ khả năng tốt nghiệp và tốt 

nghiệp trễ rất nhiều. Với lý do sinh viên chưa có nhận thức đúng đắn về việc học, tạo lập kế hoạch 

học tập: đăng kí các học phần có tiên quyết, thi chứng chỉ tin học, anh văn để tốt nghiệp, thực tập 

tốt nghiệp, …. Trên thực tế, chỉ có một số ít sinh viên nhận thấy được lợi ích của việc tốt nghiệp 

sớm, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm sự cạnh tranh khi tìm việc, khả năng nâng cao trình độ học 

vấn, …. 

Để trả lời được yếu tố nào tác động đến khả năng tốt nghiệp vượt tiến độ của sinh viên, từ đó 

đưa ra những phương pháp giúp sinh viên ra trường sớm hoặc ít nhất là không bị trễ hạn tốt nghiệp, 

tôi xin chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến việc tốt nghiệp trước hạn của sinh viên khối ngành kinh 

tế tại Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM” làm đề tài nghiên cứu. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Căn cứ trên nhiều lý thuyết khác nhau đã có từ các công trình nghiên cứu trong nước lẫn nước 

ngoài để kế thừa và phát triển, trong đó nền tảng là các nghiên cứu về hành vi dự định của Ajzen và 

Fishbein (1975), Hellier (2003)  và theo lý thuyết Hành vi hoạch định (TPB - Theory of Planned 

Behavior) của Azjen (1991) thì môt hành vi có thể đươc dự báo hoặc giải thích bởi các ý định (động 

                                                           
1
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cơ) để thực hiện hành vi đó. Các ý định này được giả định như là các nhân tố, động cơ ảnh hưởng 

đến hành vi, hay là mức độ nỗ lực mà con người cố gắng để thực hiện hành vi đó. nhằm nghiên cứu 

hành vi dẫn đến quyết định có học vượt hay không của sinh viên. 

Thuyết kỳ vọng (Expectancy Theory) của Victor Vroom giải thích về động lực làm một việc 

gì đó. Nhận thức của sinh viên về kỳ vọng tương lai sẽ quyết định cho hành vi và động cơ ở thời 

điểm hiện tại. Sinh viên nỗ lực học tập, tạo lập kế hoạch khoa học nếu họ nhận thấy hành động này 

sẽ dẫn tới kết quả tốt trong tương lai. Thuyết kỳ vọng có ba yếu tố: 

 Kỳ vọng nỗ lực – thành tích: là khả năng sinh viên nhận thức rằng chỉ cần nỗ lực nhất định 

sẽ đạt được một thành tích nhất định.  

 Kỳ vọng thành tích – phần thưởng: là mức độ sinh viên cho rằng chỉ cần làm việc ở mức độ 

nào đó sẽ nhận được kết quả mong đợi. 

 Chất xúc tác hay mức độ hấp dẫn của phần thưởng: là mức độ quan trọng mà sinh viên tự 

đặt vào phần thưởng hoặc kết quả họ có thể đạt được 

2.2. Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo là nội dung khóa học. Chương trình đào tạo đã được nhiều nhà nghiên 

cứu kiểm chứng, là một trong các yếu tố quyết định quan trọng đối với chất lượng dịch vụ mà sinh 

viên cảm nhận đối với cơ sở giáo dục đại học mà họ theo học, Athyaman (1997), LeBlanc & 

Nguyen (1997), Sohail & Shaik (2004). 

Theo LeBlanc & Nguyen (1997), chương trình đào tạo đề cập đến sự phù hợp của chương 

trình học, nội dung khóa học, số lượng khóa học dự kiến và cuối cùng là giải thích cho sinh viên về 

mục tiêu chương trình học. 

Chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ 

chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục đại học 

cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, 

phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù 

hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Thông tư số: 17/2021/TT-BGDĐT). 

2.3. Cơ sở vật chất 

Theo Phạm (2016) cơ sở vật chất chính là trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập của 

giảng viên và sinh viên và các hoạt động giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục. 

Cơ sở vật chất có thể được hiểu là tất cả các phương tiện được sử dụng cho mục đích giảng 

dạy, học tập và các hoạt động khác liên quan đến bồi dưỡng, đào tạo tại trường nhằm giúp giảng 

viên nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh viên nâng cao khả năng tiếp thu, lĩnh hội, trải nghiệm 

kiến thức, đồng thời rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập tại 

trường. 

2.4. Nhận thức sinh viên 

Sinh viên là người đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành việc học và kiên trì nỗ lực là 

yếu tố rất quan trọng để tốt nghiệp đúng hạn theo Eyangu & cộng sự (2014). Siamian & cộng sự 

(2016) chỉ ra rằng những sinh viên có nhận thức tương đối cao với cuộc sống học thuật thì có thể 

phát triển các kỹ năng liên quan đến học thuật và phi học thuật tốt hơn và thành công trong việc nộp 

luận văn. 

Tự nhận thức là khả năng hiểu rõ chính xác bản thân mình, biết mình cần gì, muốn gì, đâu là 

điểm mạnh và điểm yếu của mình, nhận thức được tư duy và niềm tin của mình, cảm xúc và những 
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động lực thúc đẩy bản thân. 

Sinh viên có khả năng nhận thức được năng lực của mình đến đâu, có thể thực hiện được mục 

tiêu đã đề ra và cải thiện bản thân để đạt được mục tiêu đó. Theo Bùi & cộng sự (2021) bản thân 

người học được thể hiện qua năng lực và mong muốn của người học, khả năng trong đó năng lực là 

khả năng tiếp nhận kiến thức khi học của mỗi người, còn mong muốn là mục tiêu của người học 

hướng tới. Năng lực bản thân là niềm tin của một người về khả năng thực hiện của họ trong những 

hoàn cảnh cụ thể để đạt được những mục tiêu cụ thể. Tự tin vào năng lực bản thân liên quan đến 

những kỳ vọng của họ sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn, mức độ kiên trì và khả năng vượt qua những 

trở ngại và trải nghiệm khó khăn (Pintrich & Schunk, 2002). 

2.5. Chất lượng giảng viên 

Chất lượng của giảng viên bao gồm trình độ bằng cấp chuyên môn, thành thạo về môn học, 

kinh nghiệm, năng lực giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp. Năng lực giảng viên: bao gồm mức độ 

am hiểu kiến thức chuyên môn về khóa học, sự nhiệt tình và những đặc điểm tâm lí của giảng viên. 

Trong các lớp học trực tiếp giảng viên là người truyền đạt kiến thức cho sinh viên bằng các phương 

pháp giảng dạy, bằng các mô hình trực quan. Một giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình 

trong giảng dạy đồng thời luôn biết cách lôi cuốn sinh viên tham gia vào quá trình lĩnh hội kiến 

thức thì sinh viên sẽ dễ dàng hiểu bài và sẽ đạt được kết quả hài lòng và kết quả cao hơn.  

Vai trò giảng viên còn là người kích thích, hướng dẫn sinh viên trong các cuộc thảo luận, 

nghiên cứu, tìm hiểu nội dung bài học, giao trách nhiệm cho người học thay vì chỉ tập trung vào 

việc giảng bài. Trình độ kiến thức và mức độ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào quá trình 

nhận thức cao hơn sẽ cho kết quả sự hài lòng và nhận thức kết quả học tập cao hơn (Sean & Wen, 

2006). 

2.6. Chính sách của nhà trường 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của nơi đào tạo bởi vậy các 

trường đại học có các chính sách để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Đồng thời tạo động lực cho sinh viên 

bằng các chương trình học bổng và đặc biệt là sự hứa hẹn của nhà trường khi sinh viên tốt nghiệp 

đạt kết quả cao hay tốt nghiệp vượt tiến độ thông qua chính sách học bổng đào tạo chương trình sau 

đại học, giữ lại đào tạo làm đội ngũ nhân viên, … 

3. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan  

3.1. Nghiên cứu nước ngoài 

Bài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và thời gian tốt nghiệp của sinh viên 

Phần Lan, Valtteri (2021) cho rằng các yếu tố tác động đến việc tốt nghiệp đúng hạn của sinh viên 

gồm có Chương trình đào tạo, Môi trường học tập, Hoạt động dạy học, Sự hỗ trợ, Đào tạo thực 

tiễn,…. Trong đó, hai yếu tố tác động mạnh nhất đến mô hình là Chương trình đào tạo (0,13) và 

Đào tạo thực tiễn (0,18) có hệ số tác động lớn hơn 0,1. Thông qua kết quả hồi quy cho thấy rằng sự 

nhấn mạnh vào lý thuyết suông, kiến thức trong quá trình nghiên cứu và sinh viên được chọn nội 

dung học tập theo sở thích không ảnh hưởng đến thời gian học. Tuy nhiên, cơ hội vận dụng lý 

thuyết vào thực tiễn và phù hợp của chương trình đào tạo có tác động tích cực đến việc tốt nghiệp 

đúng hạn của sinh viên. 

Mô hình quy trình chất lượng giáo dục tác động đến sự cảm nhận của sinh viên về chất lượng 

dịch vụ của Kwek & cộng sự (2010) chứng minh rằng cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch 

vụ gồm có 4 yếu tố tác động theo mức độ tác động giảm dần như sau: Chương trình đào tạo, Hoạt 
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động giải trí, Mức độ đáp ứng của nhân viên phòng Khảo thí và khen thưởng, Chất lượng thủ thư. 

Có thể kết luận rằng Chương trình đào tạo là tiền đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng dịch 

vụ mà sinh viên cảm nhận được 

3.2. Các nghiên cứu trước 

Theo bài nghiên cứu Các nhân tố tác động đến sự hứng thú trong học tập của sinh viên 

Trường Đại học Văn Lang của các tác giả Lưu & cộng sự (2021). Dữ kiện thu thập được từ 460 

sinh viên tại các khoa của Trường Đại học Văn Lang với 6 nhân tố tác động đến sự hứng thú trong 

học tập của sinh sinh theo mức độ tác động giảm dần như sau: Chất lượng giảng viên, Ảnh hưởng 

từ gia đình, Phương pháp giảng dạy, Chương trình đào tạo, Nhận thức sinh viên, Môi trường học 

tập.  

Trong nghiên cứu Một số yếu tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên bởi 

Phạm & cộng sự (2018). Bằng phân tích lý thuyết và khảo sát thực tế tại Trường Đại học Giao 

thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá và đo lường được năm 

yếu tố chính tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên là: Chính sách của nhà 

trường, Sinh viên, Cơ sở vật chất, Cơ quan thực tập – doanh nghiệp, Giảng viên. Trong nghiên cứu 

này, Giảng viên đóng vai trò quan trọng nhất khi là tác động chính khuyến khích sinh viên nghiên 

cứu khoa học. 

Mô hình các yếu tố tác động đến động cơ học tập sinh viên khối Kinh tế Trường Đại học 

Quốc tế Hồng Bàng của Mai & cộng sự (2020) cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập 

của sinh viên là: Cơ sở vật chất của trường, Chương trình đào tạo, Năng lực giảng viên, Nhận thức 

của sinh viên đối với ngành học, Đời sống tinh thần của sinh viên và Sự phù hợp của ngành học đối 

với sinh viên. 

4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết 

Từ các cơ sở lý luận trên cùng với các nghiên cứu được đề cập là tài liệu tham khảo quan 

trọng, làm cơ sở để tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp đúng hạn của sinh viên trong 

nghiên cứu này. Tuy nhiên, việc nhận diện, dự đoán và xác định được những yếu tố nào cần đưa 

vào phân tích là vấn đề cần được thảo luận để lựa chọn mô hình và công cụ phân tích phù hợp nhằm 

đạt được mục tiêu đề ra. 

Hình 4: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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H1: Chương trình đào tạo tác động cùng chiều (+) đến việc sinh viên khối kinh tế Trường Đại 

học Công nghệ Tp. HCM tốt nghiệp trước hạn. 

H2: Cơ sở vật chất tác động cùng chiều (+) đến việc sinh viên khối kinh tế Trường Đại học 

Công nghệ Tp. HCM tốt nghiệp trước hạn. 

H3: Chất lượng giảng viên tác động cùng chiều (+) đến việc sinh viên khối kinh tế Trường 

Đại học Công nghệ Tp. HCM tốt nghiệp trước hạn. 

H4: Nhận thức sinh viên tác động cùng chiều (+) đến việc sinh viên khối kinh tế Trường Đại 

học Công nghệ Tp. HCM tốt nghiệp trước hạn. 

H5: Chính sách của nhà trường tác động cùng chiều (+) đến việc sinh viên khối kinh tế 

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM tốt nghiệp trước hạn. 

5. Đề xuất hướng nghiên cứu 

Để có cơ sở giải quyết các vấn đề cần nghiên cứu, khung lý thuyết được được xem như là 

xương sống của đề tài, với các lý thuyết, các mô hình nghiên cứu trước có liên quan, trên nền tảng 

khung lý thuyết đó, nghiên cứu này đã xác định được mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 5 nhân tố 

ảnh hưởng chính: Chương trình đào tạo, Cơ sở vật chất, chất lượng giảng viên, Nhận thức sinh viên 

và Chính sách của nhà trường. Đây chỉ là tiền đề của công trình nghiên cứu, cần phải làm rõ được 

các yếu tố trên tác động như thế nào đến việc tốt nghiệp trước hạn của sinh viên, phải thấy được độ 

mạnh yếu của các yếu tố đó thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng. Lập các câu hỏi khảo 

sát để thu thập dữ liệu từ đối tượng nghiên cứu, dữ liệu thu thập sẽ được nhập liệu, mã hóa và làm 

sạch thông qua phần mềm SPSS 22.0, sau đó phân tích, đánh giá, kiểm định và hồi quy để làm sáng 

tỏ các mục tiêu nghiên cứu. Tiếp theo, các kiểm định tương quan, kế tiếp là thực hiện hồi quy để 

xác định các yếu tố tác động đến việc tốt nghiệp trước hạn của sinh viên khối ngành kinh tế tại 

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện tại mô hình đề xuất gồm 5 yếu tố ảnh hưởng chính nhưng chắc chắc còn nhiều yếu tố thực 

tế cần xem xét ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp trước hạn của sinh viên khối ngành kinh tế tại Trường 

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh như tác động của xã hội, kỳ vọng của gia đình, … 

Như đã đề cập, sinh viên khối ngành kinh tế chỉ là một bộ phận nhỏ cho nên trong các nghiên 

cứu tới có thể mở rộng đối tượng và phạm vi nghiên cứu ra toàn bộ sinh viên các khối ngành. 
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KINH TẾ BỀN VỮNG: MINH CHỨNG TỪ NGÀNH THỦY SẢN 
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1
, Pascal Tremblay

2
 

Tóm tắt: 

Mặc dù các đổi mới về công nghệ thường được cho rằng bắt nguồn từ hoạt động R&D của các 

trường đại học và khu vực tư nhân, thế nhưng vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế 

vùng vẫn chưa được hiểu một cách thấu đáo. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mối 

quan hệ giữa hệ thống giáo dục đại học và tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua kênh “đổi mới 

công nghệ”. Nghiên cứu thực nghiệm được các tác giả thực hiện đối với ngành thủy sản tại vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng để thu thập và xử lý dữ liệu. Tác giả đã tiến hành phỏng vấn sâu 15 đáp viên, gồm nông 

dân nuôi trồng thủy sản, giảng viên/nghiên cứu viên tại các trường đại học và cao đẳng nghề, quản 

lý các doanh nghiệp chế biến-xuất khẩu thủy sản và các nhà nghiên cứu độc lập. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy giáo dục đại học đóng góp một cách hạn chế đến sự phát triển của ngành thủy sản do 

các nguyên nhân như bất cân xứng thông tin về các loại hình R&D mà trường nên tập trung đầu tư. 

Ngoài ra, sự khác biệt về nhận thức giữa các bên liên quan và những hạn chế trong việc chuyển giao 

công nghệ chính là những rào cản dẫn đến các đóng góp mờ nhạt của trường đối với ngành hiện 

nay. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi của các trường trong hệ 

thống giáo dục đại học, nhằm đóng góp mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL. 

Từ khóa: đại học, nuôi trồng thủy sản, đổi mới công nghệ, ngành thủy sản 

1. GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm hơn 72% về diện tích và hơn 70% về sản lượng 

nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 (Tổng cục thống kê, 2021). Bên cạnh gạo 

và trái cây, thủy sản (tôm và cá da trơn) là các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của vùng, và đây cũng 

chính là trụ cột chính cho phát triển kinh tế nông thôn. Mặc dù ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng 

trong xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân, nhưng ngành này hiện nay đang phải 

đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Điều này là do để đáp ứng nhu cầu sản lượng cao phục vụ cho xuất 

khẩu, thì các nông hộ hoặc doanh nghiệp cần chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản (NTTS) theo hình 

thức thâm canh, hoặc siêu thâm canh. Không thể phủ nhận những ưu điểm của hình thức NTTS thâm 

canh, tuy nhiên, trên thực tế chúng có thể gây ra các vấn đề nguy hại đến môi trường do lượng nước 

thải lớn và hóa chất, thức ăn dư thừa tồn đọng trong nước. Trong trường hợp nước thải có chứa mầm 

bệnh, thì việc lan truyền nhanh chóng các mầm bệnh này là điều khó tránh khỏi, từ đó gây ra các tổn 

thất kinh tế cho người nuôi khi cá/tôm chết hàng loạt. Nghiên cứu này nhìn nhận rằng các tổ chức 
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trong hệ thống giáo dục đại học có thể đóng vai trò là tác nhân hỗ trợ quan trọng cho các nông hộ 

NTTS cũng như các doanh nghiệp chế biến – xuất khẩu (CBXK) thủy sản. Chẳng hạn, các viện 

nghiên cứu và trường có thể giúp cải thiện năng lực sản xuất và xuất khẩu thủy sản bằng cách cung 

cấp các thông tin khoa học được cập nhật thường xuyên (Nguyen et al., 2019, p. 10).  

Tuy nhiên, từ các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện bởi các tác giả như (Ha et al., 

2021; Tran & Nguyen, 2011), cho thấy chưa có kết luận rõ ràng cho câu hỏi: làm cách nào để các 

trường đại học, trường nghề tại địa phương (chẳng hạn vùng ĐBSCL) có thể đóng góp nhiều hơn 

vào một ngành công nghiệp cụ thể, từ đó giúp tăng cường vị thế cạnh tranh của các tác nhân tham 

gia trong ngành, và qua đó giúp phát triển kinh tế -  xã hội cho toàn vùng. Chính vì vậy, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của hệ thống giáo dục đại học (cụ thể gồm các trường đại 

học và trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề) đối với phát triển kinh tế địa phương. Do trong nền 

kinh tế có nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau cùng tồn tại, mỗi ngành nghề có các đặc điểm riêng 

khác nhau (chẳng hạn: thâm dụng vốn, thâm dụng lao động, hay thâm dụng công nghệ…vv). Vì 

vậy, nghiên cứu chung trên phạm vi rộng của tất cả các ngành là không khả thi và khó tìm được 

minh chứng về vai trò của giáo dục đại học (GDĐH) đối với nền kinh tế. Chính vì thế, nghiên cứu 

này tập trung vào việc tìm kiếm các minh chứng cụ thể trong ngành thủy sản (bao gồm nuôi trồng 

và chế biến -  xuất khẩu thủy sản) vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng ĐBSCL, từ đó đưa ra 

các giải pháp nhằm nâng cao sự đóng góp của GDĐH đến phát triển kinh tế bền vững, đồng thời 

đảm bảo các giải pháp này là khả thi và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

Các lý thuyết kinh tế cũng như các nghiên cứu thực nghiệm từ lâu đã thừa nhận giáo dục nói 

chung (ở tất cả các cấp học từ phổ thông đến đại học) đều có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế quốc 

gia (Barro, 2001; Kotásková et al., 2018; Marquez-Ramos & Mourelle, 2019). Bên cạnh đó, các học 

giả trong lĩnh vực Kinh Tế Giáo Dục (Education Economics) cho rằng giáo dục bậc cao (gồm đại 

học và dạy nghề) có thể ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế vùng thông qua một số kênh khác 

nhau. Từ những lược khảo tài liệu ban đầu đã giúp tác giả định hình các kênh tác động chính 

thường được các học giả đề cập. Như vậy, GDĐH có thể tác động đến phát triển kinh tế của một 

ngành, một vùng hay quốc gia nói chung thông qua các kênh chính sau đây: 

1. Cải tiến và đổi mới công nghệ (Technological progress and innovation): các trường thuộc 

hệ thống GDĐH (chủ yếu là các trường đại học) tạo ra công nghệ mới và sau đó công nghệ này 

được chuyển giao và được hấp thụ bởi các doanh nghiệp (Harrison & Turok, 2017; Klofsten et al., 

2019; Trippl et al., 2015; Valero & Van Reenen, 2019; Varga, 1998) 

2. Vốn con người (Human capital): các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề đóng góp 

trực tiếp vào việc cải thiện kiến thức, kỹ năng, năng suất lao động của lực lượng lao động (Mincer, 

1981; Romer, 1990; Valero & Van Reenen, 2019) 

3. Khởi nghiệp (Entrepreneurship): khi các trường hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thông 

qua việc tư vấn và đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, bao gồm cả việc thúc 

đẩy ứng dụng công nghệ xanh vào quy trình sản xuất, kinh doanh (Andabaka et al., 2019; Bossle et 

al., 2016; Pillay, 2011) 

4. Nâng cao vai trò của chính quyền địa phương như một cơ quan điều phối kinh tế: cụ thể, 

các trường thông qua những hoạt động tư vấn, hợp tác với chính quyền địa phương sẽ giúp các cơ 

quan nhà nước nhận diện và giải quyết các thất bại của thị trường (market failures). Ngoài ra, các 

trường còn có thể đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho các lãnh đạo địa phương (Arbo 

& Benneworth, 2007; Bloom et al., 2006, p. 16). 
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5. Thay đổi nhận thức về xã hội và môi trường: chương trình đào tạo của các trường có thể 

giúp trang bị cho sinh viên (những người lao động trong tương lai của một ngành nghề nào đó) kiến 

thức về bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất, 

từ đó các trường có thể thay đổi nhận thức của người học về các giá trị xã hội và môi trường 

(Misseyanni et al., 2020; Robina-Ramírez & Medina-Merodio, 2019; Strack et al., 2017) 

Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít các nghiên cứu thực nghiệm về sự đóng góp ở khía cạnh kinh 

tế của GDĐH đến sự phát triển của một ngành hay một lĩnh vực cụ thể (ở cấp độ quốc gia hay 

vùng), nhằm kiểm chứng/ đánh giá năm kênh truyền dẫn nói trên. Chính vì vậy, nghiên cứu này 

được các tác giả đặt trong bối cảnh của ngành thủy sản tại vùng ĐBSCL. Điều này sẽ giúp ích cho 

các cơ sở GDĐH trong việc định hướng các hoạt động nghiên cứu và giáo dục, nhằm giải quyết 

những thách thức lớn của ngành thủy sản hiện nay. Một trong những thách thức đó chính là ô nhiễm 

môi trường nước, xuất phát từ nước thải không qua xử lý (hoặc xử lý không đúng theo quy định, 

tiêu chuẩn). Nếu thách thức này không được giải quyết sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế và danh 

tiếng của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.  

Do tầm quan trọng của khoa học – công nghệ đối với việc giải quyết các vấn đề về môi 

trường, nên trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung xem xét sự đóng góp của GDĐH đối 

với ngành thủy sản thông qua kênh “đổi mới công nghệ”. Bốn kênh truyền dẫn còn lại sẽ được công 

bố trong các nghiên cứu tiếp theo và được trình bày cụ thể trong luận án Tiến Sĩ của tác giả đầu tiên 

(first author). 

Đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế địa phương 

Thay đổi công nghệ được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhằm tăng lợi thế cạnh 

tranh của doanh nghiệp hay của một ngành (Wang et al., 2011). Theo Porter (1985), đổi mới về 

công nghệ cũng đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy thay đổi cấu trúc ngành công nghiệp 

và tạo ra các ngành công nghiệp mới. Ngoài ra còn có một giả thuyết về mối liên hệ giữa xu hướng 

thực hiện các đổi mới công nghệ và đổi mới quy trình sản xuất, từ đó tạo ra các sản phẩm dịch vụ 

mới phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng (Harmsen, Grunert, and Declerck, 2000, as cited 

in Wang et al., 2011). Có thể nói, các hoạt động R&D nội bộ có thể được sử dụng để tạo ra các sản 

phẩm mới, nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận hoặc giảm chi phí và mở rộng thị phần của doanh nghiệp.   

Có nhiều lý thuyết liên quan đến các yếu tố quyết định xu hướng đổi mới và sự thành công 

của đổi mới. Một giả định thường được các học giả chấp nhận là các công ty không đổi mới một 

cách cô lập, mà thường là hợp tác chiến lược với các tổ chức khác ở các cấp độ khác nhau (vùng, 

quốc gia, quốc tế). Từ lược khảo tài liệu cho thấy, có khá nhiều các nghiên cứu tập trung vào mối 

quan hệ hợp tác đầy tiềm năng giữa trường đại học và doanh nghiệp (Bruneel et al., 2010; Guimón, 

2013; Sjöö & Hellström, 2019; Varga, 1998). Mối quan hệ hợp tác này có nhiều hình thức khác 

nhau, từ chính thức đến phi chính thức, từ ngắn hạn đến dài hạn, từ đó tạo ra các lợi ích khác nhau 

cho cả khu vực tư nhân và khu vực công ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Đặc biệt, sự 

hợp tác có thể giúp hài hòa các hoạt động R&D, sắp xếp R&D một cách chiến lược và tránh chồng 

chéo. Ngoài ra, sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp áp dụng kết quả nghiên cứu do các trường thực hiện, từ đó thúc đẩy chuyển 

giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Một cách gián tiếp, điều này giúp tăng 

cường dịch chuyển lao động có kỹ năng giữa khu vực công và khu vực tư nhân, đồng thời nâng cao 

năng lực nghiên cứu của địa phương. Bằng chứng từ Chile và Colombia cho thấy các công ty tham 

gia hợp tác chặt chẽ với các trường đại học sẽ có xu hướng tăng hoạt động giới thiệu sản phẩm mới 

của họ (Guimón, 2013). Kế thừa các nghiên cứu của những học giả trước, nghiên cứu này sẽ làm rõ 
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cơ chế mà qua đó các cơ sở GDĐH có thể hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh 

nghiệp, từ đó nâng cao vị thế kinh tế của vùng ĐBSCL. 

Các hình thức hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Trên thực tế tồn tại nhiều hình thức hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp. Guimón 

(2013) đã phát triển các mô hình hợp tác giữa trường và doanh nghiệp, trong đó chia thành các 

nhóm khác nhau, từ cường độ cao đến cường độ thấp, từ chính thức đến phi chính thức, và chia theo 

tiêu chí độ dài thời gian trong hợp tác. Các hình thức hợp tác này được trình bày chi tiết trong bảng 

1a và 1b. 

Bảng 1a: CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH 

NGHIỆP CHIA THEO CƯỜNG ĐỘ MỐI QUAN HỆ 

Cường độ cao 

Hình thức  

hợp tác 

Đối tác nghiên cứu  

(Research partnerships) 

Dịch vụ nghiên cứu  

(Research services) 

Chia sẻ cơ sở vật chất  

(Shared infrastructure) 

Các hoạt động 

cụ thể 

Thỏa thuận giữa các tổ chức 

(trường, doanh nghiệp) với mục 

đích hợp tác trong những hoạt 

động R&D, bao gồm việc hình 

thành các công ty chuyên nghiên 

cứu và các dự án chung 

Các hoạt động liên quan đến 

nghiên cứu được các doanh 

nghiệp ủy thác cho các trường 

đại học, bao gồm nghiên cứu 

theo hợp đồng, tư vấn, kiểm 

soát chất lượng, thử nghiệm, 

chứng nhận và phát triển sản 

phẩm mẫu. 

- Các công ty sử dụng phòng 

thí nghiệm và thiết bị của 

trường đại học. 

- Hình thành vườn ươm 

doanh nghiệp và khu công 

nghệ nằm trong các trường 

đại học. 

 

Cường độ trung bình 

Hình thức  

hợp tác 

Doanh nghiệp khoa học & 

công nghệ 

(Academic entrepreneurship) 

Đào tạo nguồn nhân lực 

Human resource training 

 

Các hoạt động 

cụ thể 

Phát triển và khai thác thương 

mại các công nghệ được tạo ra 

bởi các nhà khoa học (giảng 

viên, nghiên cứu viên các 

trường), thông qua một công ty 

mà họ sở hữu, hoặc sở hữu một 

phần (spin-off companies). 

- Trường tham gia đào tạo cho người lao động của doanh 

nghiệp. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp hỗ trợ trường trong các 

chương trình thực tập sinh, đào tạo sau đại học.  

- Mô hình biệt phái 2 chiều giữa các giảng viên/nghiên cứu viên 

của trường với các nghiên cứu viên của doanh nghiệp nhằm 

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau 

 

Cường độ thấp (Chuyển giao công nghệ) 

Hình thức  

hợp tác 

Thương mại hóa tài sản trí tuệ 

(Commercialisation of 

intellectual property) 

Công bố khoa học (Scientific 

publications) 

Tương tác phi chính thức 

(Informal interaction) 

Các hoạt động 

cụ thể 

Chuyển giao các tài sản trí tuệ 

do trường đại học tạo ra (chẳng 

hạn bằng phát minh sáng chế) 

đến các công ty thông qua giấy 

phép sử dụng 

Ứng dụng các kiến thức được 

công bố vào các ngành công 

nghiệp 

 

Hình thành các mối quan hệ 

xã hội (chẳng hạn thông qua 

các hội thảo, cuộc họp, mạng 

lưới kết nối xã hội) 
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Bảng 1b: CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH 

NGHIỆP TỪ CHÍNH THỨC ĐẾN PHI CHÍNH THỨC, TỪ DÀI HẠN ĐẾN NGẮN HẠN 

Mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Chính thức Phi chính thức Dài hạn Ngắn hạn 

- Quan hệ đối tác 

chính thức (đồng 

sở hữu) 

- Hợp đồng 

- Dự án nghiên 

cứu 

- Giấy phép sử 

dụng các phát 

minh sáng chế 

- Sự dịch chuyển 

của các lao động có 

kỹ năng 

- Bài báo, công bố 

khoa học 

- Tương tác giữa 

các cá nhân trong 

các hội thảo, nhóm 

chuyên gia 

- Vận hành các dự án chung 

- Quan hệ hợp tác công-tư 

(chẳng hạn, các trung tâm 

nghiên cứu, các hiệp hội 

nghiên cứu do trường đại 

học và doanh nghiệp đồng 

sáng lập) 

Giải quyết vấn đề cụ 

thể theo yêu cầu với 

kết quả được xác định 

trước. Mối liên kết này 

thường được thực hiện 

thông qua hợp đồng 

nghiên cứu, tư vấn 

ngắn hạn 

Nguồn: Guimón (2013) 

Lợi ích và bất lợi trong mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Với nhiều mối liên kết đa dạng, cả trường đại học và doanh nghiệp đều có thể phát triển lợi 

ích chung từ sự hợp tác như vậy. Đôi khi các tổ chức này tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau trong 

khi vẫn duy trì các mục tiêu riêng biệt của từng tổ chức. Đặc biệt, các trường đại học có nhiệm vụ 

chính là tạo ra kiến thức mới cho các bên liên quan và giáo dục là nhiệm vụ cơ bản của trường. 

Trong khi đó, các công ty tư nhân tham gia vào việc tạo ra những kiến thức có giá trị, sau đó điều 

chỉnh, sử dụng và biến đổi những kiến thức đó sao cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, từ 

đó áp dụng công nghệ mới (kiến thức mới) để nâng cao lợi thế cạnh tranh và phục vụ các mục tiêu 

thương mại của họ. 

Trên thực tế, các công ty có thể tiết kiệm chi phí R&D và thời gian phát triển bằng cách chia 

sẻ phòng thí nghiệm, thiết bị và nguồn nhân lực của các trường đại học (chẳng hạn như các chuyên 

gia với kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng cao). Bên cạnh đó, bản thân các trường đại học dường 

như ngày càng tích cực hơn trong việc hợp tác như vậy khi họ tìm cách thúc đẩy chuyển giao công 

nghệ thông qua thương mại hóa tài sản trí tuệ có giá trị (chẳng hạn, bằng sáng chế, bí mật thương 

mại, nhãn hiệu và bản quyền) (Bruneel et al., 2010), từ đó nâng cao vị thế tài chính và danh tiếng 

học thuật của trường. Đó là lý do tại sao trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ ứng dụng, sự 

hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp được khuyến khích mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, các nhân tố cản trở sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp lại ít được chú 

ý (Hall et al., 2001), trích trong (Bruneel et al., 2010). Theo Pillay (2011, p.40), tồn tại một rào cản 

lớn trong sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp. Điều này có thể liên quan đến 

nhận thức về bản chất của nghiên cứu ứng dụng và động cơ (hoặc tham vọng) của các nhà nghiên 

cứu trong các lĩnh vực khác nhau, những người có thể không quan tâm đến việc giải quyết những gì 

mà họ cho là "vấn đề tầm thường". Họ có thể không sẵn lòng làm việc ở môi trường có áp lực về 

thời gian và ngân sách, và do đó họ không thể cung cấp các sản phẩm, hay các giải pháp cho doanh 

nghiệp vào đúng thời điểm. Trong khi đó, các doanh nghiệp có thể thiếu thông tin cần thiết về năng 

lực của các nhà khoa học, hoặc thiếu thẩm quyền để kiểm soát các nhà nghiên cứu (trong các trường 

đại học), và doanh nghiệp cũng khó nắm giữ tài sản trí tuệ.  
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Các vấn đề về quyền riêng tư, lợi ích thương mại hóa và sở hữu trí tuệ được quản lý chặt chẽ 

trong giới kinh doanh có thể chính là nguyên nhân gây ra xung đột, bởi lẽ chúng tạo ra các hạn chế 

đối với nhu cầu xuất bản, công bố khoa học của giới học thuật. Pillay (2011) and Bruneel et al. 

(2010) cho rằng các nhà nghiên cứu ở trường đại học thường mâu thuẫn với lợi ích kinh doanh của 

doanh nghiệp về các vấn đề như: chủ đề nghiên cứu, thời gian, hình thức công bố kết quả nghiên 

cứu và quyền kiểm soát những điều đó. Các nhà nghiên cứu có thể muốn tiết lộ thông tin để được 

các đồng nghiệp của họ công nhận kịp thời, trong khi các công ty có thể muốn duy trì vị trí dẫn đầu 

về mặt thương mại bằng cách áp đặt nhiều bí mật và chậm trễ công bố kết quả nghiên cứu ra bên 

ngoài (Bruneel et al., 2010). Các kiến thức có giá trị được doanh nghiệp giấu kín cho đến khi họ sẵn 

sàng sử dụng nó cho mục đích thương mại và thiết lập lợi thế của người đi trước. Tùy thuộc vào bản 

chất của cạnh tranh và loại công nghệ, một số mâu thuẫn có thể được giải quyết bằng cách đăng ký 

bằng phát minh sáng chế, từ đó đảm bảo quyền lực độc quyền tạm thời của doanh nghiệp. Quan 

điểm này là hợp lý về mặt kinh tế và phù hợp với quan điểm của Schumpeter trong Lý thuyết về 

Phát triển Kinh tế (Schumpeter & Opie, 1934). Cuối cùng, các công ty khác có thể tham gia phát 

triển công nghệ và cạnh tranh bằng cách thúc đẩy đổi mới sản phẩm hoặc quy trình của riêng họ và 

có thể thay thế vị trí của nhà phát triển công nghệ ban đầu (Emami Langroodi, 2021). 

Tóm lại, từ phần phân tích tài liệu ở trên, nghiên cứu này chỉ ra lỗ hổng trong nghiên cứu có 

liên quan đến khía cạnh đổi mới công nghệ như sau: 

(1) Cho đến nay có rất ít thông tin hoặc phân tích về vai trò của các cơ sở GDĐH đối với đổi 

mới công nghệ áp dụng cho các ngành thâm dụng lao động như ngành thủy sản. Ngoài ra còn thiếu 

những nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định các lĩnh vực R&D nào nên được phát triển để giải 

quyết những thách thức ngày càng tăng của NTTS thâm canh một cách cụ thể, và liệu các cơ sở 

GDĐH ở địa phương có thể đóng vai trò trực tiếp vào R&D hay không. Do đó, tồn tại một nhu cầu 

cấp thiết là khám phá cách thức mà các công nghệ mới có thể được chuyển giao cho người dùng 

cuối (nông dân và công nhân nhà máy chế biến) - những người có thể có trình độ học vấn thấp và 

thường chống lại sự thay đổi. 

(2) Phần lớn nghiên cứu tập trung đánh giá sự hợp tác giữa các trường đại học (chủ yếu là các 

trường đại học định hướng nghiên cứu) và các doanh nghiệp quy mô lớn có trình độ công nghệ cao. 

Tuy nhiên lại có ít nghiên cứu đề cập đến các dạng nghiên cứu ứng dụng được tạo ra bởi các trường 

cao đẳng, trường dạy nghề, và mối quan hệ giữa các trường này với doanh nghiệp vừa và nhỏ (vốn 

tương đối phụ thuộc vào việc hấp thụ các công nghệ được sản xuất bên ngoài). Trong khi đó, các 

nước đang phát triển như Việt Nam có đặc điểm là tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cao (Tổng cục 

Thống kê Việt Nam, 2021). Do đó, vẫn chưa rõ liệu các loại hình liên kết giữa trường và doanh 

nghiệp được thảo luận ở trên có phù hợp với bối cảnh của Việt Nam hay không và những gì cần 

thiết để giải quyết các rào cản đối với việc đổi mới công nghệ trong ngành thủy sản.  

3. KHUNG NGHIÊN CỨU 

Sơ đồ dưới đây mô tả khung nghiên cứu, trong đó, GDĐH (bao gồm các trường đại học, 

trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có đào tạo ngành NTTS, và ngành Chế biến thủy sản) được 

giả thuyết là sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của vùng ĐBSCL thông qua việc giảm 

thiểu các tác động tiêu cực của ngành thủy sản đối với môi trường, và thông qua những cải tiến 

trong ngành thủy sản. Những cải tiến này có thể bao gồm: (1) cải tiến phương thức sản xuất, (2) 

nâng cao kỹ năng lao động, (3) thúc đẩy sự đổi mới của doanh nghiệp và tinh thần khởi nghiệp, (4) 

cải thiện khung pháp lý, (5) nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, từ đó đảm bảo 

ngành thủy sản duy trì vai trò là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. 
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Hình 1: Khung nghiên cứu về đóng góp của GDĐH đến phát triển kinh tế bền vững 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Nghiên cứu này tiến hành phỏng vấn chuyên sâu những người tham gia. Tất cả những người 

tham gia đã đóng góp đáng kể cho nghiên cứu này bằng cách chia sẻ quan điểm và phản ánh góc 

nhìn của họ về cùng một vấn đề. Những người tham gia được chia thành bốn nhóm, như sau: 

Nhóm 1: Giảng viên/nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp 

nghề 

Nhóm 2: Nông dân nuôi trồng thủy sản 

Nhóm 3: Quản lý doanh nghiệp chế biến & xuất khẩu thủy sản 

Nhóm 4: Nhà nghiên cứu độc lập (nhà báo, chuyên gia) trong ngành thủy sản 

Phỏng vấn những người tham gia từ các nhóm liên quan khác nhau giúp chúng tôi có cái nhìn 

toàn diện hơn về chủ đề nghiên cứu. Ý kiến của các bên liên quan khác nhau có thể giúp xác định 

các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong tương lai cũng như xác định những rào cản giữa trường và 

doanh nghiệp. Từ đó, xác định một số vai trò tiềm năng mà các trường có thể thực hiện để phát triển 

kinh tế ngành. 

  

Giáo dục đại học (Đại học, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề) 

Chất lượng sản phẩm thủy sản và 

danh tiếng trên thị trường xuất khẩu  

Phát triển kinh tế bền vững 

Ô nhiễm nước 

(gây ra ngoại tác tiêu cực) 

 
 4. Quản trị nhà 

nước (chính quyền 

địa phương) 

1. Đổi mới công nghệ 

2. Vốn con người 

5. Thay đổi nhận 

thức về xã hội và 

môi trường 

3. Tinh thần khởi 

nghiệp và đổi 

mới sáng tạo 

Nguyên nhân: 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Chế biến thủy sản 

- Nước thải chưa qua xử lý 

xả thải trực tiếp ra sông 
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Bảng 2: MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Người tham gia
1
 Địa điểm 

Số năm kinh nghiệm liên 

quan ngành thủy sản 
Nơi làm việc 

Giảng viên 1 Cần Thơ 30+ Khoa Thủy sản 

Giảng viên 2 Cần Thơ 15+ Khoa Thủy sản 

Giảng viên 3 Cần Thơ 30+ Khoa Kinh tế 

Giảng viên 4 Bạc Liêu 15+ Khoa Thủy sản 

Giảng viên 5 Sóc Trăng 10+ Bộ môn nuôi trồng thủy sản 

Nông dân 1 Cần Thơ 15+ Trang trại cá tra 

Nông dân 2 Cần Thơ 10+ Trang trại cá tra 

Nông dân 3 Cần Thơ 10+ Trang trại cá tra 

Nông dân 4 Sóc Trăng 15+ Trang trại tôm 

Nông dân 5 Sóc Trăng 20+ Trang trại tôm 

Doanh nghiệp 1 Hậu Giang 5+ 
Công ty chế biến xuất khẩu 

thủy sản 

Doanh nghiệp 2 Sóc Trăng 10+ 
Công ty chế biến xuất khẩu 

thủy sản 

Doanh nghiệp 3 Cần Thơ 5+ 
Công ty chế biến xuất khẩu 

thủy sản 

Nghiên cứu độc 

lập 1 
Cần Thơ 20+ 

Trung tâm nghiên cứu kinh 

doanh và hỗ trợ doanh nghiệp 

Nghiên cứu độc 

lập 2 
Cần Thơ 15+ 

Công ty TNHH Nghiên cứu 

Kinh tế Mekong 

Tổng cộng có 15 người tham gia, trong đó nam chiếm 87% và nữ chiếm 13%. Độ tuổi trung 

bình của những người tham gia là 52, trong đó người trẻ nhất là 38 tuổi, và người lớn tuổi nhất là 

74. Con số này phần nào phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính và già hóa dân số đang tồn tại 

trong lực lượng lao động của ngành thủy sản, điều này có khả năng dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội 

lớn của ngành thủy sản trong tương lai. 

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Việt. Tác giả đầu tiên đã xem xét tất cả các 

ghi chú tại hiện trường, và bản ghi âm cuộc phỏng vấn, sau đó áp dụng mã hóa cho tất cả các nguồn 

dữ liệu. Tiếp theo, chúng tôi tìm kiếm các chủ đề nổi lên từ cả quan sát và phỏng vấn chia theo từng 

nhóm người cung cấp thông tin. Các mã chính và các đoạn trích tương ứng cũng được tạo và sắp 

xếp trong giai đoạn ban đầu này. Bước tiếp theo, chúng tôi so sánh quan điểm của các nhóm tham 

gia về cùng một câu hỏi. Điều này tạo điều kiện cho chúng tôi nhận diện những điểm tương đồng và 

khác biệt giữa quan điểm của các bên liên quan, từ đó khám phá các nguyên nhân sâu xa của những 

thách thức hiện tại mà ngành thủy sản đang phải đối mặt. Thông qua lăng kính của các nhà kinh tế, 

chúng tôi cố gắng giải thích những vấn đề liên quan đến ngành theo cách nhất quán với các lý 

                                                           
1
 Tên của người tham gia được trình bày dưới dạng ẩn danh 
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thuyết kinh tế, trong đó tập trung vào những thất bại thị trường. Cuối cùng, chúng tôi đề xuất các 

giải pháp hợp lý để dung hòa lợi ích của các bên liên quan dựa trên kết quả nghiên cứu. 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA GDĐH ĐẾN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

5.1. Những thách thức chính của ngành thủy sản 

Tại vùng ĐBSCL, NTTS cung cấp nguồn nguyên liệu chính cho CBXK thủy sản. Theo Tổng 

Cục Thống Kê (2021), sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng liên tục qua các năm, đạt 3,3 triệu tấn 

năm 2021, trong khi thủy sản đánh bắt giảm dần do sự suy kiệt về nguồn tài nguyên tự nhiên (xem 

Hình 1, Phụ lục 1). Trong giai đoạn từ 2013-2020, tôm sú và tôm thẻ chân trắng, cùng với cá tra, cá 

basa là các loài được nuôi trồng phổ biến. Bất chấp sự đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-

19, ngành thủy sản Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ USD vào năm 2021 (Hiệp hội Chế 

biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, 2022). Kết quả này rất ấn tượng và cao hơn kim ngạch xuất 

khẩu của các quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, vốn là các đối thủ truyền thống của xuất khẩu thủy sản 

Việt Nam (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022).  

Tuy nhiên, những năm gần đây NTTS liên tục phải đối mặt với hàng loạt thách thức bao gồm 

nhiều vấn đề gây ra bởi kỹ thuật nuôi chưa phù hợp, thị trường đầu vào và đầu ra bất ổn định, và ô 

nhiễm môi trường nước. Trong đó, ô nhiễm nguồn nước là một trong những yếu tố nghiêm trọng 

nhất gây ra sự lây lan của các bệnh liên quan đến virus trên tôm như bệnh Đốm trắng, bệnh Đầu 

vàng và có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực của Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, những nông 

dân thiếu kiến thức kỹ thuật thường nuôi thủy sản nhưng không hiểu đúng về công nghệ mà họ nên 

dùng. Đôi khi họ tự ý sử dụng các yếu tố đầu vào (như thức ăn, thuốc, hóa chất) đôi khi với số 

lượng không tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Lạm dụng thuốc, hóa chất, và sử dụng thức ăn 

thủy sản quá mức có thể dẫn đến không chỉ tăng chi phí đầu vào mà còn làm giảm năng suất, và do 

đó làm giảm hiệu quả kinh tế khi chi phí nằm ngoài tầm kiểm soát. Ngoài ra, thức ăn dư thừa trong 

nước và phân cá là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước sử dụng chung cho nhiều trang trại, 

do nước thải (90% trường hợp không qua xử lý) từ các trang trại NTTS được thải trực tiếp ra sông 

(63%) hoặc qua các kênh rạch (19%). Điều này là nguyên nhân cơ bản khiến dịch bệnh lây lan 

nhanh chóng trên diện rộng (Phan et al. 2009), trích trong (Sebesvari et al., 2012).  

Mặc dù hiện tượng cá chết hàng loạt do các bệnh virus gây ra là nỗi lo sợ lớn nhất của nông 

dân, những nguy cơ lây lan này có thể được ngăn chặn bằng cách thay đổi kỹ thuật nuôi và phương 

pháp kiểm soát. Trên thực tế, nuôi thâm canh được coi là phương pháp nuôi ưu việt để điều hòa chất 

lượng nước, tránh lây lan mầm bệnh nếu được áp dụng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật mà các nhà 

khoa học đề xuất (Chang et al., 2020). Trái lại, nuôi thâm canh có thể khiến cho việc lan truyền 

bệnh trở nên nghiêm trọng hơn (Nguyen & Fisher, 2014). Điều này là do việc thâm canh trong 

NTTS đòi hỏi sử dụng nhiều thức ăn công thức hơn và sử dụng nhiều hơn thuốc, hóa chất do mật độ 

thả nuôi cao hơn so với nuôi quảng canh (Lewis et al., 2003). Giảng viên 1 chia sẻ quan điểm về 

vấn đề này: 

“Hiện nay nhiều người vẫn cho rằng, muốn phát triển bền vững ngành thủy sản thì không nên 

sản xuất thâm canh. Chẳng hạn mô hình tôm-lúa, là mô hình hiện nay được đánh giá là bền vững 

hơn những mô hình khác. Tuy nhiên, theo tôi sự bền vững nói trên chỉ nhìn ở góc độ sản xuất quy 

mô nhỏ, làm ăn nhỏ lẻ, thì sẽ thấy nuôi 1 hecta thu hoạch 200-300kg thì bền vững. Thế nhưng khi 

nhu cầu tiêu dùng tôm của xã hội lớn hơn, cần sản lượng lớn thì mô hình tôm-lúa không giải quyết 

được, mà bắt buộc phải dịch chuyển sang mức càng ngày càng thâm canh, nhưng theo hướng đưa 

công nghệ tiên tiến vào để quản lý chặt mọi yếu tố, tránh tối đa những thứ có thể gây tác động tiêu 
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cực ra bên ngoài. Tất nhiên, không phải ai làm cũng được điều này, nhưng xu hướng chắc chắn là 

như vậy” 

Tóm lại, từ những quan sát và phỏng vấn người tham gia, chúng tôi suy luận rằng ngành thủy 

sản vùng ĐBSCL đang gặp phải những trở ngại nhất định chủ yếu là do chậm chuyển đổi trong kỹ 

thuật nuôi từ quảng canh sang thâm canh, và chưa kiểm soát được các tác động tiêu cực ra môi 

trường. Điều này có thể mở ra cơ hội cho các cơ sở GDĐH trong khu vực hỗ trợ nông dân địa 

phương trong quá trình chuyển đổi, trong đó các trường có thể chịu trách nhiệm tạo ra công nghệ và 

các yếu tố đầu vào với giá cả phải chăng (thức ăn thủy sản, thuốc, hóa chất, v.v.). Đồng thời, các 

trường cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò sản xuất cá giống chất lượng cao và thay đổi kiến thức kỹ 

thuật của nông dân. Vì vậy, phần tiếp theo sẽ phân tích đóng góp của các trường cho ngành dựa trên 

các cuộc phỏng vấn người tham gia, từ đó phản ánh quan điểm của họ. Phần tiếp theo cũng đi sâu 

vào những lĩnh vực R&D mà các trường nên đầu tư để đáp ứng nhu cầu của nông dân. 

5.2. Những đóng góp hạn chế của các trường đến thay đổi công nghệ ngành thủy sản 

5.2.1. Mối quan hệ mờ nhạt giữa các trường và nông dân 

Khi được hỏi về mối liên kết giữa nông dân với giảng viên/nhà nghiên cứu tại các trường, hầu 

hết nông dân khẳng định rằng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với các nhà nghiên cứu. Bên cạnh 

đó, các trường cũng không phải là nguồn kiến thức kỹ thuật quan trọng đối với họ. Trên thực tế, 

nông dân có được kiến thức kỹ thuật (ví dụ: máy móc, quy trình, hóa chất, các đầu vào quan trọng 

khác mà họ sử dụng) từ “hàng xóm” (hoặc từ truyền miệng). Họ học hỏi lẫn nhau bằng cách chia sẻ 

kinh nghiệm thành công cũng như thất bại. Tuy nhiên, có vẻ như kiến thức dựa trên kinh nghiệm có 

thể không hoàn hảo, không hoàn toàn chính xác và/hoặc không đầy đủ. Nhấn mạnh tầm quan trọng 

của những nguồn kiến thức đó, Nông dân 1 chia sẻ: 

“Quan trọng là học từ người trực tiếp nuôi trồng thủy sản và đạt được hiệu quả kinh tế cao. 

Chẳng hạn, nếu tôi nuôi cá mà tốn nhiều thức ăn hơn hàng xóm của mình, tôi sẽ đến hỏi anh ấy cho 

ăn như thế nào và đang áp dụng kỹ thuật gì” 

Tuy nhiên, kỹ thuật mà trang trại này áp dụng có thể không phát huy hiệu quả tối ưu ở trang 

trại khác. Ở một khía cạnh nào đó, có thể thấy nông dân không hoàn toàn tin tưởng những nhà 

nghiên cứu trong giới học thuật, bởi lẽ họ cho rằng các nhà nghiên cứu này thiếu kinh nghiệm thực 

tế trong NTTS, và có thể không giải quyết được các vấn đề của thực tế diễn ra nhanh chóng. Đây 

chính là rào cản lớn đối với các trường trong việc cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ cho 

người dùng cuối cùng (nông dân), và do đó cản trở sự đóng góp của các trường đến sự phát triển 

chung của ngành. Hiện tượng này có thể lý giải bằng lý thuyết “Thông Tin Bất Cân Xứng” 

(Asymmetric Information), trong đó có sự khác biệt về thông tin nắm giữ bởi người mua và người 

bán (người bán có thể có nhiều thông tin hơn về hàng hóa sản phẩm so với người mua). Đồng thời, 

hiện tượng bất cân xứng thông tin xảy ra khi chỉ tồn tại hạn chế một số cách để trao đổi thông tin 

giữa các bên. Rõ ràng là các nhà cung cấp dịch vụ (trường đại học và trường dạy nghề) và khách 

hàng (nông dân) có thể đóng vai trò điều phối trung gian, nhưng cần có sự đối thoại mạnh mẽ hơn. 

Đồng thời, các địa điểm thử nghiệm công nghệ mới, các mô hình trình diễn nên được thành lập bởi 

trường đại học để thuyết phục nông dân, những người thường được cho là không thích rủi ro và có 

quan điểm bảo thủ về công nghệ (Chan, 1988). Những vấn đề này sẽ được thảo luận chi tiết hơn 

trong phần tiếp theo. 

5.2.2. Khoảng cách về nhận thức: có phải các trường luôn biết rõ nông dân cần gì?  

Theo đề xuất của Kanno et al. (2013) về mô hình “khoảng cách nhận thức” (Perception Gap), 
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tồn tại sự khác biệt về nhận thức giữa các chủ thể, và do đó nhiều vấn đề trong thế giới thực rất khó 

để xác định và giải quyết. Chẳng hạn, trong trường hợp nghiên cứu của bài viết này, khách hàng 

(nông dân) thể hiện nhu cầu mạnh mẽ về cá giống sạch bệnh và thức ăn thủy sản với giá cả hợp 

lý, trong khi đó, phần lớn các nhà nghiên cứu lại tin rằng họ nên ưu tiên tập trung vào R&D ở các 

khía cạnh như: 

- Giải pháp quản lý dịch bệnh do virus 

- Công nghệ xử lý nước (bao gồm nước thải và nước trong ao) 

- Nghiên cứu về chuỗi giá trị của ngành thủy sản 

  Từ lăng kính của các nhà kinh tế, chúng tôi nhận ra “khoảng cách về nhận thức” tồn tại do 

hai nguyên nhân chính sau: 

(1) Mặc dù các trường đại học hàng đầu ở ĐBSCL đang làm việc hiệu quả trong nghiên cứu 

và tạo ra cá giống sạch bệnh, thế nhưng kết quả nghiên cứu của họ có thể khó thương mại hóa do: 

(a) thiếu sự hợp tác giữa trường và doanh nghiệp trong sản xuất cá giống sạch bệnh ở quy mô lớn, 

(b) khó khăn trong việc xác định quyền sở hữu tài sản trí tuệ, đặc biệt là đối với các trường công lập 

nhận kinh phí của nhà nước để thực hiện nghiên cứu khoa học. 

(2) Phần lớn nông dân có trình độ kỹ thuật thấp và tầm nhìn ngắn hạn trong kinh doanh. Vì 

vậy, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng dùng cá giống sạch bệnh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tuy nhiên, 

sức khỏe của động vật thủy sinh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nước, trong khi đó nông dân có 

thể góp phần làm suy thoái môi trường nếu sử dụng bất cẩn các yếu tố đầu vào. Quan điểm này 

được ủng hộ bởi Giảng viên 1 và Nông dân 5. Giảng viên 1 thể hiện quan điểm:  

“Trong nuôi trồng thủy sản thì môi trường nước và dịch bệnh luôn đi cùng với nhau. Môi 

trường nước dơ thì bệnh phát lên, do đó tăng cường sức khỏe của tôm cá thì đồng thời cũng phải 

giữ môi trường nước cho tốt” 

Tóm lại, các bằng chứng ủng hộ quan điểm cho rằng nhà nghiên cứu và nông dân đồng ý về 

một số vấn đề nhưng lại hiểu lầm nhau ở một số vấn đề khác, do sự khác biệt về kiến thức kỹ thuật 

(trình độ thấp và trình độ cao), tầm nhìn kinh doanh hoặc nghiên cứu (ngắn hạn và dài hạn), niềm 

tin về mức độ rủi ro (về ưu điểm hoặc nhược điểm của việc áp dụng công nghệ mới) và thái độ đối 

với phát triển bền vững. “Khoảng cách nhận thức” giữa các bên tham gia tạo ra sự thất bại trong 

việc phối hợp (coordination failures) và tạo ra chi phí kinh tế và chi phí xã hội. Vì vậy, chúng tôi đề 

xuất một số giải pháp để hài hòa lợi ích của các bên liên quan và đạt được các mục tiêu chung về 

phát triển ngành thủy sản bền vững, đồng thời phù hợp với nhu cầu của cộng đồng khu vực Mekong 

và các tổ chức giáo dục ở Việt Nam. 

Thứ nhất, các cơ sở GDĐH (chủ yếu là các trường đại học) cần tập trung ưu tiên vào các khía 

cạnh R&D, bao gồm: 

1. Di truyền và chọn giống (tạo ra con giống sạch bệnh, chẳng hạn, tôm giống sạch bệnh 

EHP
1
) 

2. Thức ăn thủy sản (nghiên cứu các thành phần thay thế, cung cấp tỷ lệ protein và năng lượng 

đáng kể trong thức ăn thủy sản, giúp hạ giá thành sản xuất) 

3. Kỹ thuật nuôi trồng và hỗ trợ kinh doanh 

4. Kỹ thuật xử lý nước 

                                                           
1
 Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) là một mầm bệnh ở đường ruột và gây ảnh hưởng đến tôm thẻ chân trắng lẫn tôm 

sú nuôi, gây tình trạng chậm lớn. 
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Lĩnh vực R&D (1) và (2) là những vấn đề cấp bách đối với nuôi trồng thủy sản vì phần lớn 

thức ăn thủy sản hiện nay được nhập khẩu từ các nước mà Việt Nam cạnh tranh trực tiếp về xuất 

khẩu (ví dụ: Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc); và như vậy có thể tạo ra sự phụ thuộc vào chuỗi 

cung ứng của nước ngoài. Hơn nữa, nếu nông dân ngày càng chuyển sang thâm canh, điều quan 

trọng là phải phát triển các đầu vào và phát triển kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện địa 

phương. Từ đó giúp tăng năng suất đồng thời không gây tổn hại đến các trang trại quy mô nhỏ. Lĩnh 

vực R&D số 3 (kỹ thuật canh tác) nên được ưu tiên để giải quyết những vấn đề này. Kỹ thuật canh 

tác ở đây đề cập đến việc xác định khẩu phần thức ăn tối ưu cho tôm/cá. Nó cũng bao gồm các kiến 

thức và phương pháp quản lý ao cần thiết để thúc đẩy các phản ứng sinh học, tạo điều kiện cho vi 

sinh vật cải thiện hoặc phục hồi chất lượng nước. Có thể nói, cách thức mà những kiến thức này 

được truyền lại cho nông dân cũng quan trọng như chính các kết quả đầu ra của R&D. 

Thứ hai, thông tin bất cân xứng thường được mô tả như một loại thất bại thị trường trong nền 

kinh tế thị trường, chúng dẫn đến lựa chọn ngược (adverse selection) và kết quả kinh tế dưới mức 

tối ưu. Trong trường hợp ngành nuôi trồng thủy sản, nông dân có kiến thức hạn chế và thông tin 

không đầy đủ về hiệu quả của công nghệ mới nên có thể không chuyển sang ứng dụng các phương 

pháp hiệu quả hơn. Ngoài ra, do thiếu thông tin, và do sự “lựa chọn ngược” nông dân có thể mua 

sản phẩm chất lượng thấp (thuốc, hóa chất, thức ăn thủy sản, cá giống, máy móc), và hệ lụy là có 

thể làm hỏng hệ thống nuôi trồng thủy sản, gây ô nhiễm môi trường, tồn dư kháng sinh và thuốc 

cấm trong thủy sản xuất khẩu, gây tổn hại uy tín chung trên thị trường xuất khẩu quốc tế. 

Do chất lượng là yếu tố không phải luôn luôn có thể quan sát được, và khách hàng (nông dân) 

không thể phân biệt được giữa các sản phẩm tốt (hoặc phương pháp canh tác tốt, công nghệ tốt) và 

từ chối mua các sản phẩm này mặc dù chúng được tạo ra bởi các trường hay các công ty. Các giải 

pháp để giải quyết vấn đề này bao gồm trợ cấp (để nông dân thử nghiệm đổi mới), cung cấp thông 

tin rõ ràng, trợ cấp để hỗ trợ rủi ro tài chính khi nông dân chọn áp dụng đổi mới và sự tham gia của 

khu vực công để điều phối và xây dựng cầu nối giữa các bên liên quan. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu này đề xuất rằng các trường nên đẩy mạnh thực hiện những dự án thí 

điểm, mô hình trình diễn. Các mô hình này có thể giúp nông dân quan sát hiệu quả của công nghệ 

mới và sửa đổi các sản phẩm (hoặc công nghệ mới) theo cách phù hợp với hoàn cảnh của họ. Điều 

này phù hợp với nghiên cứu của Almaden et al. (2020) về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích 

ứng của nông dân trồng lúa với hiện tượng ngập mặn ở Việt Nam và Philippines. Các tác giả phát 

hiện ra rằng nông dân canh tác nông nghiệp thường phải chấp nhận rủi ro liên tục và nông dân phải 

đưa ra quyết định hàng ngày có thể gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến hoạt động canh tác và 

tính bền vững của ngành. Nông dân canh tác quy mô nhỏ thường có xu hướng sợ rủi ro và tương đối 

bảo thủ trong việc thực hành các kỹ thuật mới; do đó, họ thích làm theo những gì đã được thấy, 

hoặc đã được thực hành. 

Cuối cùng, các cuộc đối thoại giữa các trường đại học và nông dân (hoặc đại diện của nông 

dân như Hội Nông dân và Hợp tác xã NTTS) nên được thực hiện, nhằm tìm cách giảm thiểu 

“khoảng cách nhận thức” và tận dụng kiến thức địa phương của nông dân để tìm giải pháp phù hợp 

với từng địa phương (nước nhiễm mặn, nước nhiễm phèn, nước lợ). Loại hợp tác này nên được thực 

hiện cả chính thức và không chính thức để tăng cường sự hiểu biết lâu dài lẫn nhau. 

5.2.3. Chương trình thực tập của sinh viên là dạng hợp tác phổ biến giữa các trường và 

công ty chế biến xuất khẩu thủy sản 

Có thể khẳng định rằng năng lực R&D là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng 

cạnh tranh trong tương lai của các doanh nghiệp thủy sản. Điều này có thể được giải quyết bằng 
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một số cách, chẳng hạn như các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tổ chức khoa học có uy 

tín trong và ngoài nước để tạo ra sự chuyển giao năng lực R&D (Tri & Thanh, 2022). Tuy nhiên, 

các cuộc phỏng vấn của chúng tôi cho thấy rằng các trường đại học và trường dạy nghề vùng 

ĐBSCL đang thiếu kết nối và hợp tác trong lĩnh vực R&D với các doanh nghiệp địa phương. Một 

số lý do chính bao gồm: 

(1) Các doanh nghiệp quy mô lớn như Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Vĩnh Hoàn, 

STAPIMEX… khi tham gia thị trường xuất khẩu họ có thể tự nghiên cứu và phát triển các quy trình 

kỹ thuật mới, sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu đặc thù của đối tác nhập khẩu nước ngoài. Họ có đầy 

đủ nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất để quản lý tốt các hoạt động R&D (được thực hiện bởi bộ 

phận R&D của công ty), đồng thời có thể thu hút các nhà nghiên cứu giỏi chuyên môn đến làm 

việc. Giảng viên 3 đưa ra giải thích: 

Bộ phận R&D của các công ty chế biến xuất khẩu thủy sản đang làm tốt nhiệm vụ của họ, bởi 

vì họ có đầy đủ thông tin thị trường, dữ liệu về hành vi khách hàng và các nguồn lực khác hỗ trợ 

cho nghiên cứu. Trong khi đó, giới học thuật (chẳng hạn các trường đại học) thì rất khó khăn trong 

việc tiếp cận thông tin và dữ liệu; do đó các nghiên cứu của trường đại học chưa thể giải quyết 

được các vấn đề thực tế của thị trường xuất khẩu thủy sản” 

(2) Trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ thường có nguồn tài chính hạn chế và 

ngại rủi ro. Họ ưu tiên cho việc sản xuất các sản phẩm truyền thống (như tôm đông lạnh, tôm bóc 

vỏ, cá phi lê…) hơn là sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng (như Tempura, Sushi, tôm nhẫn…) 

vốn đòi hỏi công nghệ cao trong khâu chế biến. Mặc dù các trường đại học có khả năng tạo ra các 

loại đóng góp tiềm năng khác nhau cho ngành thủy sản, nhưng đổi mới công nghệ dường như 

không phải là thế mạnh của trường. Khi được hỏi về lý do doanh nghiệp không mặn mà với việc 

hợp tác cùng trường đại học để tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới, Doanh nghiệp 3 khẳng định: 

“Thức ăn thủy sản là một ngành quan trọng đối với các trang trại nuôi tôm ở Việt Nam, 

nhưng hiện tại thì ngành này đang nằm dưới sự kiểm soát của các công ty nước ngoài như Grobest 

(Đài Loan), Tongwei (Trung Quốc), C.P. (Charoen Pokphand – Thái Lan). Chưa có một công ty 

nào hay trường đại học tại Việt Nam có thể sản xuất thức ăn công thức, do thiếu công nghệ và năng 

lực nghiên cứu còn yếu. Tôi đã từng thấy một số công ty thủy sản (có trang trại nuôi tôm riêng) đầu 

tư nhiều tiền để hợp tác với trường đại học nhằm nghiên cứu và phát triển công thức sản xuất thức 

ăn thủy sản. Tuy nhiên, tất cả họ đều thất bại. Vì vậy tôi không muốn mạo hiểm hợp tác với trường 

đại học trong mảng R&D” 

Từ những quan sát và kinh nghiệm của chúng tôi, có vẻ hợp lý khi suy luận rằng sự hợp tác 

giữa các trường và doanh nghiệp là không chính thức và thường là ngắn hạn. Một số trường đại học, 

cao đẳng gửi sinh viên năm cuối đến các doanh nghiệp để thực tập trong hai hoặc ba tháng. Ngoài 

ra, một số nhà quản lý doanh nghiệp thỉnh thoảng tham gia khảo sát quy hoạch của trường để cập 

nhật chương trình giảng dạy và phản ánh nhu cầu của thị trường lao động. 

6. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hợp tác về R&D giữa các cơ sở GDĐH và các doanh nghiệp, 

trang trại trong ngành thủy sản còn nhiều hạn chế. Khó có thể tìm thấy bằng chứng về tác động 

song phương giữa các chủ thể này trong bối cảnh vùng ĐBSCL. Các trường hiện nay đóng góp khá 

ít vào sự đổi mới công nghệ của ngành thủy sản, phần lớn là do bất cân xứng thông tin kéo dài, 

khoảng cách nhận thức giữa các chủ thể, và hạn chế trong chuyển giao kiến thức và công nghệ. Hầu 

hết các trường quan tâm đến nhiệm vụ giảng dạy hơn là nghiên cứu định hướng ứng dụng. 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ 

 

633 

Dựa trên những phát hiện của nghiên cứu, chúng tôi đưa ra những đề xuất xung quanh các 

hoạt động của trường có thể giúp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Theo đó, các trường nên đầu tư 

chiến lược vào R&D bao gồm các lĩnh vực như cá giống sạch bệnh, thức ăn thủy sản với giá hợp lý, 

kỹ thuật nuôi và kỹ thuật xử lý nước thải. Ngoài ra, “phát tín hiệu” (signalling, chẳng hạn như nhà 

trường cung cấp thông tin rõ ràng, xây dựng uy tín thương hiệu) và thiết lập các mô hình trình diễn, 

mô hình thí điểm là những biện pháp quan trọng để thu hút người dùng công nghệ (nông dân địa 

phương), từ đó xây dựng lòng tin lẫn nhau cho sự hợp tác chặt chẽ trong tương lai. 

Nghiên cứu này góp phần làm rõ những đóng góp về mặt công nghệ của các cơ sở GDĐH cho 

ngành thủy sản. Mặc dù những phát hiện của chúng tôi cho thấy các trường không hỗ trợ đáng kể 

cho ngành thông qua phát triển R&D, nhưng chúng tôi tin rằng các trường có thể chuyển đổi để tạo 

cơ hội hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận hai hạn chế đối với 

nghiên cứu này. Thứ nhất, các trường có thể tác động đến ngành thông qua bất kỳ kênh nào trong 

năm kênh tiềm năng (đổi mới công nghệ, nguồn nhân lực, khởi nghiệp và đào tạo kinh doanh, quản 

trị Nhà nước và thay đổi các giá trị xã hội và môi trường) trong khi nghiên cứu này chỉ tập trung 

vào kênh đổi mới công nghệ . Thứ hai, nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào ô nhiễm nước, và 

xem đây là yếu tố chính gây ra các ngoại tác tiêu cực ảnh hưởng đến các trang trại (NTTS, trang trại 

trồng lúa và cây ăn quả) và một số người sử dụng nước sinh hoạt khác có chung một nguồn nước. 

Chúng tôi đã không xem xét chi tiết tất cả các loại can thiệp hoặc quy định của chính phủ tạo thành 

một công cụ quan trọng để giải quyết thất bại thị trường, giải quyết ngoại tác tiêu cực trên cơ sở 

hiệu quả kinh tế hoặc công bằng xã hội. Những hạn chế này mở ra những hướng nghiên cứu tiếp 

theo cho nhóm tác giả trong tương lai. 

PHỤ LỤC 

 

Hình 1: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng qua các năm 
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Tóm tắt  

Trong thời gian bùng nổ dịch Covid tại Việt Nam, người dân nói chung và giới trẻ nói riêng 

hầu như chỉ giao tiếp với nhau thông qua mạng xã hội. Thông qua phỏng vấn sâu, nhóm tác giả 

nhận được kết quả, gần như 90% sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đối 

mặt với những thông tin “kiếm tiền mùa dịch”, “cuộc sống sang chảnh mùa dịch”,…cùng những 

thông tin khoe mẻ về tài sản. Điều này gây nên “áp lực đồng trang lứa” khiến giới trẻ nói chung và 

sinh viên UEF mang tâm lý thiếu thốn, tự ti khi bắt đầu giai đoạn bình thường mới. Để tìm hiểu 

nhân tố tác động đến trạng thái “áp lực đồng trang lứa” thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội ảnh 

hưởng đến thái độ tự ti của sinh viên UEF trong giai đoạn bình thường mới, chúng tôi thiết kế 

nghiên cứu định tính sử dụng tiếp cận phân tích hiện tượng học được thực hiện vào tháng 19/7/2022 

- 23/8/2022 với khảo sát 204 sinh viên UEF qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu 20 sinh viên ngẫu nhiên 

trong nhóm 204 sinh viên trên. Sau khi thu thập dữ liệu (từ phỏng vấn sâu và khảo sát bảng hỏi), 

chúng tôi tìm ra được 4 yếu tố có ý nghĩa: mức sống thực tế (chi phí sinh hoạt), sự hài lòng với cuộc 

sống hiện tại, mục đích sử dụng mạng xã hội, thái độ tiếp cận thông tin khoe mẽ mức sống trên 

mạng xã hội. Qua đó, chúng tôi tiến hành đưa ra 4 giả thuyết, phân tích, kết luận và đề xuất giải 

pháp.  

Từ khoá: Áp lực đồng trang lứa, mạng xã hội, mức sống, tự ti. 

1. GIỚI THIỆU  

“Áp lực đồng trang lứa” (peer pressure) thực tế luôn xuất hiện với mọi người. Ở mỗi thời kỳ, 

con người lại có những sự so sánh với những hệ quy chiếu khác nhau về điểm số, công việc, địa 

vị,... Áp lực đồng trang lứa được định nghĩa là áp lực phải suy nghĩ hoặc hành xử theo những chuẩn 

mực do một nhóm đồng đẳng quy định (Clasen và Brown, 1985). Đặc biệt, thanh thiếu niên là đối 

tượng dễ bị tác động tiêu cực bởi áp lực đồng trang lứa vì sự thiếu hụt kinh nghiệm sống cũng như 

những thay đổi về tâm sinh lý. Khi tiếp nhận thành công của các bạn đồng trang lứa, giới trẻ thường 

rơi vào trạng thái tự ti. Theo Từ điển Bách khoa toàn thư định nghĩa về tự ti “tự ti là hành vi tự quở 

trách bản thân bằng cách tự coi thường, đánh giá thấp hay nói xấu chính mình hoặc tự cho mình là 

kém hơn người, hoặc quá khiêm tốn”. Áp lực đồng trang lứa có thể đến từ tác động bên ngoài lẫn 

bên trong chúng ta. Nhìn chung, có nhiều nguyên nhân dẫn đến áp lực đồng trang lứa như: mong 

muốn được hòa nhập, chuẩn mực xã hội, chủ nghĩa tập thể, mạng xã hội (Vietcetera, 2021). Ngày 

nay, các bạn trẻ có xu hướng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, tần suất chia sẻ đời sống cá nhân 

cũng tăng lên. Các hành vi khoe mẽ đồ hiệu, điều kiện gia đình, mức chi tiêu là những nội dung 
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thường được đăng tải và thu hút người dùng tương tác. Vì vậy, người xem, đặc biệt là giới trẻ sẽ 

nảy sinh suy nghĩ so sánh, cảm thấy bản thân không bằng những bạn đồng trang lứa.  

Theo từ điển Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), áp lực đồng trang lứa là cảm giác tự ti khi 

bản thân không có hoặc chưa đạt được những điều giống với bạn bè xung quanh. Đây là tình trạng 

một cá nhân chịu ảnh hưởng của những người xung quanh có cùng một nhóm tuổi trong xã hội. Do 

đó, họ phải thay đổi thái độ, giá trị và hành vi để phù hợp với các chuẩn mực của nhóm chung. 

Năm 2020, tác giả Trân Lê trong bài viết “Peer pressure - Trẻ con, người lớn và áp lực đồng 

trang lứa” có nêu “áp lực đồng trang lứa” ảnh hưởng rõ rệt đến độ tuổi thanh thiếu niên. Đây là độ 

tuổi đang trong giai đoạn phát triển và dần tách rời khỏi ba mẹ, có xu hướng muốn khẳng định bản 

thân và dễ bị tác động bởi bạn bè. (Trân Lê, 2020) 

Năm 2021, Phòng chăm sóc và hỗ trợ người học thuộc trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh trong bài viết “Vượt qua áp lực đồng trang lứa (Peer Pressure)” đưa quan điểm rằng áp 

lực đồng trang lứa là cảm giác tự ti, thua kém và hoài nghi về bản thân khi không đạt được những 

điều giống với bạn bè xung quanh. (Đại học Kinh tế TP.HCM, 2021) 

Tuy nhiên đến năm 2020 - 2021, dịch bệnh bùng phát, cách ly xã hội khiến mọi người nói 

chung và giới trẻ nói riêng giao tiếp qua mạng xã hội. Điều này làm gia tăng hiện tượng "áp lực 

đồng trang lứa" ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý con người. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp 

phỏng vấn sâu ngẫu nhiên 10 sinh viên UEF thì nhận được các câu trả lời: "Trong thời gian dịch 

Covid mình thường xuyên bắt gặp bài viết "Mình kiếm được bao nhiêu tiền trong mùa dịch” hay 

“Thời gian cách ly giúp mình có nhiều tiền hơn”. Ngoài ra, các bạn bắt gặp hình ảnh mà bạn bè, 

người xung quanh chụp chung với xe hơi, giấy tờ nhà đất mà họ sở hữu. Các bài đăng thể hiện mức 

sống trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng vô tình trở nên độc hại bởi có nhiều 

thông tin mang tính chất so sánh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người tiếp cận.  

“Thể hiện mức sống qua mạng xã hội” được chúng tôi hiểu là hiện tượng khoe mẽ về sự trải 

nghiệm sang trọng, giàu sang, các loại tài sản,... trên mạng xã hội. Mạng xã hội là nơi để mọi người 

chia sẻ cuộc sống của mình, từ những mặt tích cực cho đến mặt tiêu cực. Tuy nhiên, tầng lớp, học 

thức, địa vị xã hội của mỗi người là khác nhau dẫn đến mức sống và cách hưởng thụ cuộc sống 

cũng khác nhau. Chính những chia sẻ được cho là tích cực về cuộc sống của một vài cá nhân lại 

khiến cho một bộ phận người dùng mạng xã hội khác cảm thấy tiêu cực. Họ cho rằng bản thân chưa 

bằng người khác, chưa đạt được mức sống tốt, chưa kiếm được nhiều tiền. Từ đó, thuật ngữ “áp lực 

đồng trang lứa” xuất hiện nhiều hơn bởi ngày càng có nhiều người cảm thấy tự ti khi so sánh bản 

thân mình với người khác, đặc biệt là các bạn trẻ. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Lý thuyết nhu cầu của Maslow   

Lý giải về hành động của con người có rất nhiều lý thuyết, một trong những lý thuyết tiêu 

biểu nhất là thuyết tháp nhu cầu của Maslow. Abraham Maslow (1908-1970) là một trong những 

nhà tiên phong người Mỹ trong trường phái “Tâm lý học nhân văn”. Vào năm 1943, ông đã phát 

triển lý thuyết về Thang bậc nhu cầu hay còn gọi là Tháp nhu cầu (Trường Lăng, 2019). 

Abraham Maslow cho rằng: Con người có ít nhất 5 nhu cầu cơ bản. Các loại nhu cầu này có 

liên quan với nhau và được sắp xếp theo mức độ tăng dần theo hình tháp. Khi một nhu cầu được 

thỏa mãn ở mức độ tương đối tốt thì một nhu cầu cao hơn sẽ xuất hiện và Maslow đưa ra tháp nhu 

cầu của con người như sau: 
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Hình 1. Tháp nhu cầu của Maslow 

Theo thuyết của Maslow, con người buộc phải thỏa mãn được nhu cầu sinh lý trước hết, sau 

đó mới theo đuổi được các nhu cầu khác cao hơn và Maslow cũng giải thích các nhu cầu của tháp sẽ 

bao gồm: 

 Nhu cầu sinh lý: Đói, khát, quần áo, nơi ở, … 

 Nhu cầu về sự an toàn: An ninh, sự bảo vệ, … 

 Nhu cầu về xã hội: Cảm giác thuộc về nơi nào đó, gia đình, tình yêu, bạn bè, … 

 Nhu cầu được tôn trọng: Lòng tự trọng, sự công nhận, địa vị, … 

 Nhu cầu tự khẳng định: Tự phát triển và tự thể hiện. 

Từ thuyết nhu cầu của Maslow, chúng tôi thấy rằng người dùng mạng xã hội bao gồm người 

đăng tải nội dung và người đọc nội dung. Cả hai đối tượng này đều có nhu cầu thể hiện bản thân 

nhằm xác định “Tôi là ai?” và định vị bản thân trong xã hội. Cũng như ở thực tế, con người có nhu 

cầu định vị bản thân thì ở “xã hội ảo”, con người cũng có xu hướng khẳng định bản thân, định vị 

mình trong môi trường này. Đối với nhóm đăng tải nội dung khoe mẽ, chúng tôi chia ra 2 nhóm: có 

mục đích và không có mục đích. Nhóm có mục đích hầu hết để xây dựng thương hiệu cá nhân phục 

vụ cho các nhu cầu khác như: thu hút sự quan tâm của người khác, kinh doanh, phát triển nghề 

nghiệp, tăng cao sự tìm kiếm. Nhóm không có mục đích cụ thể chỉ đơn giản là chia sẻ sự trải 

nghiệm của mình. Đối với nhóm tiếp cận nội dung, khi có quá nhiều thông tin khẳng định vị trí, 

thành tựu của người khác, con người dễ bị thôi thúc bởi cảm giác so sánh bản thân với đối phương. 

Từ đó dễ có cảm giác không định vị được “chỗ đứng” của bản thân, dễ tự ti, đánh giá thấp bản thân, 

không được mọi người công nhận. Mặc dù đã chọn cách thể hiện bản thân ở một môi trường khác, 

nhưng khi nhóm đọc nội dung tiếp cận với môi trường khoe mẽ trên các nền tảng xã hội quá nhiều, 

họ bị xung đột bản thân. Nhiều người vẫn phải đấu tranh suy nghĩ xem nên giữ định vị bản thân 

bằng cách khác/ môi trường khác hay nên giữ định vị của mình trên các nền tảng ảo. Từ việc không 

giải quyết được mâu thuẫn trong suy nghĩ, người đọc nội dung khoe mẽ sinh ra cảm giác tự ti. 

2.2. Thuyết so sánh xã hội 

Festinger, L. (1954): Trong công trình nghiên cứu “A theory of social comparison processes” 

(tạm dịch: “Lý thuyết của các quá trình so sánh xã hội”), ông đã thiết lập hai hình thức so sánh xã 

hội: (1) so sánh thực lực (social comparison of ability) nhằm mục đích xác định tính hơn thua và (2) 

so sánh quan điểm (social comparison of opinion) tập trung vào việc đưa ra quyết định khi tiếp nhận 

những thông tin xung quanh. Trong đó, so sánh thực lực đã vô hình ép buộc con người tham gia vào 



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

640 

cuộc ganh đua để thể hiện bản thân.   

Tiếp nối kết quả nghiên cứu của Festinger, L., Yang.C.C. (2018) đã chỉ ra rằng khi so sánh 

thực lực có khả năng mang lại những hệ quả tiêu cực như mất định hướng về bản thân, không biết 

mình là ai, có vị trí gì trong xã hội. Việc thường xuyên so sánh bản thân với người khác sẽ dẫn đến 

thực trạng xây dựng hình ảnh cá nhân, ước mơ dựa trên điều xã hội mong muốn hơn là tự xây dựng 

giá trị bản thân (Xu XiaoLu và cộng sự, 2018).  

Các tác giả khẳng định mạng xã hội chính là nguồn thông tin cơ bản và phổ biến nhất được 

mọi người sử dụng để so sánh thực lực bản thân theo quy chuẩn xã hội đề ra (normative identity 

processing). Người dùng vô thức tiếp nhận thông tin từ số đông trên mạng xã hội và xây dựng bản 

thân theo những điều người khác đạt được như: mục tiêu, nghề nghiệp, sở thích,… 

Từ thuyết so sánh xã hội, chúng tôi thấy rằng ảnh hưởng của bạn bè đến việc ra quyết định rất 

quan trọng (Gardner, M., Steinberg, L., 2005). Đồng thời ảnh hưởng của áp lực đồng trang lứa ở 

giới trẻ tới hành vi và nguồn gốc của những ảnh hưởng đó đã khẳng định giới trẻ coi sự chấp nhận 

của bạn bè là vô cùng quan trọng (Prinstein, Brechwald & Cohen, 2011). Những áp lực từ bạn bè 

xung quanh, mong muốn khẳng định vị trí xã hội và sự công nhận từ bạn bè có ảnh hưởng đến hành 

vi giới trẻ. Do đó, họ ép bản thân phải tuân theo các tiêu chuẩn và kỳ vọng của nhóm đồng trang lứa 

nhằm thể hiện bản thân và được mọi người quan tâm, yêu thích. Khi tiếp xúc với nhiều nội dung 

mang tính chất khoe khoang về thành tích học tập, cuộc sống giàu sang, các bạn thường cảm thấy 

ngưỡng mộ, thích thú và khao khát mình được như vậy. Tuy nhiên, không phải sinh viên UEF nào 

cũng có đủ khả năng để chạy theo xu hướng “khoe mẽ” trên mạng xã hội. Theo HiuLong, nhà tâm 

lý ở Trung tâm Nghiên cứu và Ngăn ngừa tự tử Bắc Kinh nhận định: "Xã hội đầy rẫy áp lực và cạnh 

tranh, vì vậy những người trẻ tuổi vốn thiếu kinh nghiệm giải quyết khó khăn thuòng có xu hướng 

chán nản, thất vọng" (Lê Thanh Hoàng và cộng sự, 2021). Nếu liên tục tiếp nhận những thông tin 

hào nhoáng của người khác với tâm trạng tiêu cực, sinh viên sẽ nảy sinh cảm giác tự ti, mặc cảm. 

Từ việc không giải quyết được tâm lý tiêu cực, sinh viên UEF hình thành trạng thái áp lực đồng 

trang lứa. 

Công nghệ là một công cụ đắc lực giúp các bạn trẻ thể hiện “cái tôi” và những thành tựu đạt 

được. Nhu cầu thể hiện bản thân và mong muốn được công nhận khiến các bạn liên tục đăng tải 

hình ảnh khoe đồ hiệu, món ăn đắt tiền, đồ dùng xa xỉ,... Các bạn cảm thấy thỏa mãn, nghĩ mình 

đang được quan tâm, đang trở nên nổi tiếng khi nhận được lời khen, sự thích thú và tung hô từ 

người khác. Bất chấp những nguy hiểm về đời tư cá nhân, hành vi khoe mẽ này trở thành một trào 

lưu, xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok. Tuy nhiên, đối với nhóm “tiếp nhận 

hành vi khoe mẽ”, chủ yếu là các bạn sinh viên, cảm thấy không thoải mái, tiêu cực với thành công 

của người khác. Sinh viên UEF cảm thấy tự ti, mệt mỏi và mất niềm tin vào bản thân khi ở trong 

môi trường mạng xã hội và đời sống có quá nhiều người giỏi, họ đạt được những thành tựu mà bản 

thân sinh viên chưa làm được. Lâu dần, khi không thoát được sự mặc cảm, cảm giác chán nản sẽ 

tăng lên, sinh viên mất động lực để học tập và làm việc. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng các phương pháp: Phương pháp phỏng 

vấn sâu/ Điều tra phỏng vấn, Phương pháp điều tra bảng hỏi, Phương pháp phân tích số liệu, 

Phương pháp phân tích và tổng hợp. Trong đó:  

 Phương pháp phỏng vấn sâu/ Điều tra phỏng vấn được nhóm tác giả thực hiện để hiểu được 

hiện trạng và mức cấp thiết của vấn đề từ thực tế. 
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 Phương pháp điều tra bảng hỏi được nhóm tác giả thực hiện với 204 sinh viên UEF để tìm 

ra nguyên nhân dẫn đến "áp lực đồng trang lứa" thể hiện trên mạng xã hội. 

 Phương pháp phân tích số liệu sơ cấp được nhóm tác giả thực hiện nhằm tìm ra nhân tố gây 

nên hiện tượng "áp lực đồng trang lứa”. 

 Phương pháp phân tích và tổng hợp được nhóm tác giả sử dụng để khái quát các khái niệm 

và dùng trong toàn tham luận. 

Dựa vào 4 phương pháp nghiên cứu, chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm 

tìm ra nhân tố dẫn đến hiện tượng này. 

2.4. Mô hình nghiên cứu 

Để tìm hiểu nhân tố tác động đến trạng thái “áp lực đồng trang lứa” thể hiện qua mức sống 

trên mạng xã hội ảnh hưởng đến thái độ tự ti của sinh viên UEF trong giai đoạn bình thường mới, 

chúng tôi thiết kế nghiên cứu định tính sử dụng tiếp cận phân tích hiện tượng học được thực hiện 

vào tháng 19/7/2022 - 23/8/2022 với khảo sát 204 sinh viên UEF qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu 20 

sinh viên ngẫu nhiên trong nhóm 204 sinh viên trên. Đối với bảng khảo sát được thực hiện với số 

lượng tham gia khảo sát là 204 người. Bảng hỏi được chia làm 3 phần: 

 Phần 1: Khảo sát thông tin cơ bản như giới tính, nhóm ngành, tình trạng công việc, tình 

trạng học tập, mức sống. 

 Phần 2: Khảo sát thói quen sử dụng mạng xã hội như thời gian và tần suất dùng mạng xã 

hội, nội dung mà người tham gia khảo sát thường thấy. 

 Phần 3: Khảo sát trọng tâm về thái độ tự ti của giới trẻ ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa 

thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội. 

Đối với nhóm sinh viên phỏng vấn sâu, chúng tôi tập trung tìm hiểu cụ thể về thực trạng, các 

trạng thái cảm xúc, thái độ phản ứng khi tiếp xúc thông tin tiêu cực từ mạng xã hội và một số thông 

tin liên quan khác.  

  Sau khi thu thập dữ liệu (từ phỏng vấn sâu và khảo sát bảng hỏi), chúng tôi tìm ra được 4 

yếu tố có ý nghĩa: mức sống thực tế, sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, mục đích sử dụng mạng xã 

hội, thái độ tiếp cận khoe mẽ mức sống trên mạng xã hội. Theo đó, chúng tôi tiến hành phân tích số 

liệu theo 4 giả thuyết được đặt ra: 

- Giả thuyết 1: Mức sống thực tế có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức 

sống trên mạng xã hội 

- Giả thuyết 2: Yếu tố sự hài lòng với cuộc sống hiện tại có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang 

lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội 

- Giả thuyết 3: Yếu tố mục đích sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa 

thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội 

- Giả thuyết 4: Yếu tố thái độ tiếp cận khoe mẽ mức sống trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến 

áp lực đồng trang lứa 

Dựa vào 4 giả thuyết, chúng tôi trình bày số liệu và phân tích để tìm ra nhân tố dẫn đến hiện 

tượng này. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Sau khi tiến hành khảo sát, chúng tôi phân tích số liệu theo 4 giả thuyết đã đề xuất.  

Giả thuyết 1: Mức sống thực tế có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể hiện qua 

mức sống trên mạng xã hội 
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Nhằm tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, nhóm tác giả đặt ra giả thuyết “Mức sống thực 

tế có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội”. Mức sống thực 

tế được chúng tôi hiểu là chi phí sinh hoạt hàng tháng của sinh viên. Theo lý thuyết tháp nhu cầu 

của Maslow, con người khi được thỏa mãn nhu cầu ở một tầng nhất định trong tháp, họ có xu 

hướng mong muốn được thỏa mãn nhu cầu ở một tầng cao hơn. “Mức sống” là đại diện cho những 

nhu cầu khác nhau của mỗi người. Đây là một yếu tố đo lường được và cần có những tiêu chí xác 

định cụ thể. Để kiểm chứng giả thuyết trên, nhóm tác giả tiến hành xử lý dữ liệu khảo sát bằng bảng 

hỏi và cho ra kết quả sau:                       

  Thái độ tự ti  

  
Cảm thấy 

tự ti 

Hoàn toàn 

bình thường 

Cảm thấy 

ngưỡng mộ 
 

Mức sống 

Mức sống cao 12 4 20 36 

Mức sống trung bình 32 52 16 100 

Mức sống thấp 20 40 8 68 

  64 96 44  

Đơn vị: số người  

Bảng 1. Mối liên hệ giữa thái độ tự ti và mức sống trong nguyên nhân dẫn đến thái độ tự ti 

của giới trẻ ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội 

Dựa vào bảng kết quả, tỷ lệ sinh viên cảm thấy tự ti trong các nhóm mức sống cao, trung bình 

và thấp lần lượt là 30% (12/36), 32% (32/100) và 29% (20/68). Đây là các tỷ lệ gần bằng nhau. Có 

thể thấy không phải sinh viên có sinh hoạt phí cao thì sẽ giảm thiểu khả năng ảnh hưởng bởi sự thể 

hiện khoe mẽ trên mạng xã hội hoặc ngược lại. Như vậy yếu tố mức sống thực tế được hiểu là chi 

phí sinh hoạt không phải là nhân tố gây áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã 

hội.  

Giả thuyết 2: Yếu tố sự hài lòng với mức sống hiện tại có ảnh hưởng đến áp lực đồng 

trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội 

Sự hài lòng với cuộc sống được hiểu là sự hài lòng với cuộc sống hiện đang có. Thực tế có 

nhiều ngầm đoán cho rằng sinh viên có hoàn cảnh sống khá giả sẽ ít chịu ảnh hưởng bởi thông tin 

khoe mẽ trên mạng xã hội hơn các bạn có cuộc sống bình thường. Nhằm tìm ra nguyên nhân cốt lõi 

của vấn đề, nhóm tác giả đặt ra giả thuyết “Yếu tố sự hài lòng với mức sống hiện tại có ảnh hưởng 

đến áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội”. Quan sát sự hài lòng trong cuộc 

sống là việc không mới. Theo Lý thuyết tâm lý học hành vi cho rằng “Tâm lý con người hoặc động 

vật có thể được nghiên cứu một cách khách quan thông qua các hành động (hành vi) có thể quan sát 

được, chứ không phải là những suy nghĩ và cảm giác không thể quan sát được” (John B. Watson và 

B.F. Skinner, 1913). Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ hiểu triết lý về sự “đủ” trong cuộc sống, tức là 

biết điểm hài lòng với cuộc sống thường có nhiều cảm xúc tích cực và hạnh phúc hơn. Như vậy rất 

có thể sự hài lòng trong cuộc sống có ảnh hưởng đến việc hình thành áp lực đồng trang lứa thể hiện 

qua mạng xã hội. Để kiểm chứng giả thuyết trên, nhóm tác giả tiến hành xử lý dữ liệu khảo sát bằng 

bảng hỏi và cho ra kết quả sau: 
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   Thái độ tự ti  

  Cảm thấy 

tự ti 

Hoàn toàn bình 

thường 

Cảm thấy 

ngưỡng mộ 

 

Sự hài lòng 
Không hài lòng 56 20 4 80 

Hài lòng 8 76 40 124 

  64 96 44  

Đơn vị: Số người 

Bảng 2. Mối liên hệ giữa thái độ tự ti và sự hài lòng với mức sống hiện tại trong nguyên nhân 

dẫn đến thái độ tự ti của giới trẻ ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên 

mạng xã hội 

Dựa vào bảng kết quả, tỷ lệ sinh viên cảm thấy tự ti trong nhóm không hài lòng là 87.5% 

(56/64), cao hơn rất nhiều so với 12.5% (8/64) của tỷ lệ trong nhóm hài lòng với mức sống. Song, 

tỷ lệ sinh viên cảm thấy bình thường trong nhóm không hài lòng là 20.8% (20/96), thấp hơn nhiều 

so với 79.2% (76/96) của tỷ lệ trong nhóm hài lòng với mức sống. Tương tự, tỷ lệ sinh viên cảm 

thấy ngưỡng mộ trong nhóm không hài lòng là 9% (4/44), thấp hơn nhiều so với 91% (40/44) của tỷ 

lệ trong nhóm hài lòng với mức sống. Điều này có thể thấy sinh viên UEF cảm thấy tự ti phần lớn là 

do không hài lòng với mức sống hiện tại. Như vậy, yếu tố sự hài lòng với cuộc sống hiện tại là nhân 

tố ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội.  

Giả thuyết 3: Mục đích sử dụng mạng xã hội 

Mạng xã hội là phương tiện kết nối, giải trí. Được sự ủng hộ đông đảo từ người dùng, mạng 

xã hội trở thành công cụ được sử dụng cho nhiều mục đích. Tuy nhiên không phải ai cũng có mục 

đích trong việc sử dụng mạng xã hội. Có những sinh viên ý thức rất sớm và rõ ràng mục đích sử 

dụng mạng xã hội của mình. Song đó cũng có nhiều sinh viên sử dụng mạng xã hội vì đây là 

phương tiện mọi người đều phải có nhưng không quy hoạch một mục tiêu cụ thể. Nhóm tác giả 

nhận thấy có sự liên quan giữa yếu tố mục đích sử dụng mạng xã hội với áp lực đồng trang lứa, vì 

thế chúng tôi đặt ra giả thuyết “Yếu tố mục đích sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng đến áp lực 

đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội”. Để kiểm chứng giả thuyết trên, nhóm tác 

giả tiến hành xử lý toàn bộ dữ liệu khảo sát bằng bảng hỏi ở phần 2 - Thói quen sử dụng mạng xã 

hội và cho ra kết quả sau: 
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  Thái độ tự ti  

  
Cảm thấy 

tự ti 

Hoàn toàn 

bình thường 

Cảm thấy 

ngưỡng mộ 
 

Nhóm sử dụng thường 

xuyên, nhiều nội dung 

Có mục đích 8 48 20 76 

Không mục đích 36 4 4 44 

Nhóm sử dụng không 

thường xuyên, ít nội dung 

Có mục đích 4 32 16 52 

Không mục đích 16 12 4 28 

  64 96 44  

Đơn vị: số người 

Bảng 3. Mối liên hệ giữa thái độ tự ti và thói quen sử dụng mạng xã hội trong nguyên nhân 

dẫn đến thái độ tự ti của giới trẻ ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên 

mạng xã hội 

Dựa vào bảng kết quả trên có thể thấy tỷ lệ sinh viên cảm thấy tự ti trong nhóm sử dụng 

không có mục đích là 81.2% (52/64), cao hơn rất nhiều so với 18.8% (12/64) của tỷ lệ trong nhóm 

sử dụng có mục đích. Ngược lại, tỷ lệ sinh viên cảm thấy bình thường trong nhóm sử dụng có mục 

đích là 83.3% (80/96), cao hơn nhiều so với 16.7% (16/96) của tỷ lệ trong nhóm sử dụng không 

mục đích. Tương tự, tỷ lệ sinh viên cảm thấy ngưỡng mộ trong nhóm sử dụng có mục đích là 81.8% 

(36/44), cao hơn nhiều so với 18.9% (8/44) của tỷ lệ trong nhóm sử dụng không có mục đích.  

Đối với nhóm sinh viên sử dụng mạng xã hội có mục đích, thời lượng sử dụng mạng xã hội và 

lượng nội dung theo dõi không ảnh hưởng đến vấn đề cảm thấy tự ti (22,2% sinh viên cảm thấy tự ti 

trong nhóm sử dụng thường xuyên, theo dõi nhiều và 20% trong nhóm sử dụng không thường 

xuyên, theo dõi ít). Song, đối với nhóm sinh sử dụng không có mục đích, số lượng sinh viên có thái 

độ tự ti xuất hiện nhiều ở nhóm sử dụng mạng xã hội thường xuyên, nhiều nội dung với tỷ lệ là 

69.2% (36/52) so với tỷ lệ 30.8% (16/52) của sinh viên có thái độ tự ti trong nhóm sử dụng mạng xã 

hội.  

Điều này cho thấy sinh viên UEF sử dụng mạng xã hội không có mục đích đa số cảm thấy tự 

ti, mặc cảm. Khi theo dõi nhiều nội dung, vòng tròn quan hệ mạng xã hội càng rộng, các bạn dễ bị 

“áp đảo năng lượng” trước thành tựu của người khác. Chỉ cần nhìn thấy thành tích của bạn bè, sinh 

viên UEF sẽ cảm thấy mình thua kém và bị bỏ lại. “Áp lực đồng trang lứa” càng lớn khi các bạn có 

nhiều tiêu chí để so sánh như công việc, học tập, điều kiện sống,... Ngược lại, những sinh viên UEF 

sử dụng mạng xã hội có mục đích phần lớn cảm thấy bình thường hoặc ngưỡng mộ. Bởi lúc này các 

bạn tập trung vào bản thân mình và tìm kiếm những điều mình cần hơn. Vì vậy, khi ít tiếp xúc với 

những nội dung mang tính khoe mẽ, các bạn sẽ ít bị áp lực bởi không có nhiều lý do để so sánh 

mình với người khác. Như vậy có thể thấy yếu tố mục đích sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng đến 

áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội.   

Giả thuyết 4: Thái độ tiếp cận với thông tin khoe mẽ trên mạng xã hội 

Khi sử dụng phương tiện cộng đồng thì chúng ta không thể tránh khỏi việc tiếp cận thông tin 

từ người khác. Việc xử lý thông tin khi tiếp cận là một việc rất quan trọng và cần thiết. Chúng tôi 
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nhận thấy yếu tố thái độ tiếp cận với thông tin khoe mẽ trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến áp lực 

đồng trang lứa. Thái độ tiếp cận được đo bằng phản ứng tích cực, tiêu cực khi tiếp nhận một thông 

tin từ mạng xã hội. Nhằm tìm ra và đánh giá chung thái độ giới trẻ sử dụng để đối phó với vấn đề 

trên, nhóm tác giả đặt ra giả thuyết “Yếu tố thái độ tiếp cận khoe mẽ mức sống trên mạng xã hội có 

ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa” kết hợp với sự đối chiếu với nhóm sinh viên hài lòng với 

cuộc sống hiện tại và không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Để kiểm chứng giả thuyết trên, nhóm 

tác giả tiến hành xử lý toàn bộ dữ liệu khảo sát và phỏng vấn sâu để có kết quả như sau: 

  Thái độ tiếp cận  

  Tích cực Tiêu cực   

Mức độ hài lòng 

Hài lòng 16 4 20  

Không hài lòng 0 20 20  

  16 24   

 Đơn vị: số người 

Bảng 4. Mối liên hệ giữa mức độ hài lòng với mức sống và tính tính cực/tiêu cực trong biện 

pháp đối phó thái độ tự ti của giới trẻ ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa thể hiện qua mức sống 

trên mạng xã hội 

Dựa vào bảng kết quả trên có thể thấy 80% sinh viên UEF thuộc nhóm hài lòng với mức sống 

hiện tại chọn biện pháp tích cực để đối phó với những thông tin khoe mẽ trên mạng xã hội. Ngược 

lại, có 100% sinh viên thuộc nhóm không hài lòng với mức sống hiện tại chọn biện pháp tiêu cực để 

đối phó với những thông tin khoe mẽ trên mạng xã hội khiến tâm lý tự ti gia tăng. Sinh viên trong 

nhóm này thường mang tâm trạng chán nản, hoài nghi về năng lực của bản thân và sống không có 

mục tiêu. Chính thái độ sống tiêu cực như vậy sẽ khiến các bạn sinh viên UEF nhìn nhận vấn đề này 

một cách trầm trọng và bị chi phối bởi sự ganh tị. Qua đó, có thể thấy những bạn trẻ chưa hài lòng 

với mức sống hiện tại thường sử dụng những biện pháp tiêu cực để đối phó với áp lực đồng trang 

lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội. Thái độ không hài lòng dẫn đến cảm xúc tiêu cực, điều 

đó gia tăng áp lực đồng trang lứa khiến tâm lý tự ti ngày càng nhiều hơn. Như vậy có thể thấy yếu 

tố thái độ tiếp cận khoe mẽ mức sống trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể 

hiện qua mức sống trên mạng xã hội. 

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

5.1. Kết luận 

Sau khi phân tích số liệu từ điều ra, khảo sát. Có ¾ yếu tố có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang 

lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội đến đến thái độ tự ti của sinh viên UEF. Cụ thể đối với 

các yếu tố có ảnh hưởng như sau: 

- Yếu tố sự hài lòng với cuộc sống hiện tại là nhân tố ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể 

hiện qua mức sống trên mạng xã hội. Cụ thể sinh viên hài lòng với cuộc sống ít bị ảnh hưởng bởi 

những thông tin thể hiện mức sống trên mạng xã hội.  

- Yếu tố mục đích sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng đến áp lực đồng trang lứa thể hiện qua 

mức sống trên mạng xã hội. Cụ thể các bạn sử dụng mạng xã hội có mục đích ít bị ảnh hưởng bởi 
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những thông tin thể hiện mức sống trên mạng xã hội.  

- Thái độ tiếp cận với thông tin khoe mẽ trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến áp lực đồng 

trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội.  Cụ thể khi đối chiếu với yếu tố sự hài lòng với 

cuộc sống, chúng tôi thu được kết quả những sinh viên có sự hài lòng với cuộc sống thường có thái 

độ tích cực khi tiếp cận với các thông tin khoe mẽ trên mạng xã hội, từ đó dễ dàng điều chỉnh cảm 

xúc của bản thân hơn.  

Yếu tố mức sống hiện tại được hiểu là chi phí sinh hoạt không ảnh hưởng đến áp lực đồng 

trang lứa thể hiện qua mức sống trên mạng xã hội dẫn đến thái độ tự ti của sinh viên UEF. Như vậy 

có thể thấy, ở mọi mức chi phí sinh hoạt, sinh viên vẫn bị ảnh hưởng bởi những thông tin trên mạng 

xã hội. Chỉ khi các bạn kiểm soát yếu tố hài lòng cuộc sống, biết rõ mục đích sử dụng mạng xã hội 

và chuẩn bị cho mình thái độ tiếp cận tốt đối với những thông tin có thể gây ra áp lực sẽ giúp việc 

dùng mạng xã hội trở nên nhẹ nhàng và bổ ích hơn.  

5.2. Đề xuất 

Đối với sinh viên UEF, mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Tiktok,... là một công cụ giao tiếp 

rất phổ biến. Kết quả khảo sát cho thấy hơn một nửa số người trả lời dành trên 3 tiếng mỗi ngày để 

sử dụng và tương tác trên mạng xã hội. Gần 80% số lượng sinh viên khảo sát không sử dụng bất cứ 

công cụ để chọn lọc thông tin hiển thị trên bảng thông tin của mình. Trước tiên, sinh viên nên thiết 

kế lối sống lành mạnh bằng cách: 

- Quy hoạch thời gian sử dụng mạng xã hội  

- Hiểu được mục đích bản thân sử dụng mạng xã hội  

- Sử dụng công cụ lọc thông tin sẵn có trên các mạng xã hội để chọn lọc những thông tin cần 

thiết xuất hiện  

- Có những hoạt động bên ngoài để đảm bảo sự phát triển về thể chất, nhu cầu trải nghiệm thế 

giới xung quanh 

- Đặt mục tiêu sống và kế hoạch phát triển bản thân qua từng giai đoạn  

- Ghi nhận các cảm xúc và phản ứng cơ thể khi tiếp cận các thông tin tiêu cực 

Những giải pháp này sẽ dần giúp sinh viên thay đổi tâm thế khi tiếp cận thông tin trên các nền 

tảng mạng xã hội đa chiều. Ngoài các giải pháp phát triển bản thân, việc ghi nhận cảm xúc và phản 

ứng cơ thể khi tiếp cận các thông tin rất quan trọng. Các thông tin này sẽ giúp các bạn sinh viên dễ 

dàng tìm đến sự tư vấn của các thầy cô hoặc chuyên gia để tìm ra biện pháp “gỡ rối” tâm lý kịp thời 

hơn. Đây là một chủ đề không mới lạ nhưng hầu như ai trong chúng ta cũng một lần gặp phải cảm 

xúc tiêu cực khi tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội. Trong khuôn khổ bài viết, bước đầu nhóm 

tác giả chỉ mới tìm hiểu thông tin trên bình diện giới trẻ, cụ thể là sinh viên UEF. Tuy nhiên chúng 

tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này trên nhiều đối tượng hơn để đưa ra những giải pháp hiệu 

quả, kịp thời và có tính khoa học nhất định. Mặt khác quan sát phản ứng, cảm xúc, hành vi của của 

người tiêu dùng đối với mạng xã hội ít nhiều cũng cung cấp một số thông tin giúp ích cho việc 

nghiên cứu các phương thức truyền thông, hành vi tiêu dùng trên mạng xã hội và tiếp nhận công 

nghệ trong thời đại mới.  
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QUYẾT ĐỊNH CHỌN DU HỌC TẠI HÀN QUỐC CỦA DU HỌC 

SINH VIỆT NAM PHẦN 1_TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
1
 

TÓM TẮT 

Ngày nay, học tập tại nước ngoài được xem là một cơ hội lớn đối với sinh viên để nâng cao 

kiến thức, trải nghiệm của chính bản thân trong tương lai. Nghiên cứu này được tác giả thực hiện 

nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn du học tại 

Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp 

bao gồm cả định tính và định lượng. Thông qua nghiên cứu, tìm ra tài liệu tổng quan về vấn đề để 

làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn du học 

tại Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam và xây dựng mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, mô hình đề xuất gồm 6 yếu tố gồm: Yếu tố cá nhân, Ảnh hưởng của người xung quanh, Cảm 

nhận về chi phí; Tương đồng văn hóa, Hệ thống giáo dục chất lượng, Đặc điểm quốc gia có ảnh 

hưởng đến quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam.  

Từ khoá: Giáo dục, du học, du học sinh Việt Nam, Hàn Quốc, quyết định chọn. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiến trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa mạnh mẽ trong thời gian vừa qua đã mang lại những lợi 

ích không hề nhỏ về cơ hội việc làm cho người lao động và sinh viên Việt Nam, nhưng đây cũng là 

một thách thức lớn cho công tác giáo dục đại học tại Việt Nam. Bởi lẽ, giá trị bằng cấp của các 

trường đại học tại Việt Nam hiện chưa tương đồng với các nước, do đó sự công nhận giá trị bằng 

cấp của nước ta còn thấp hơn so với các nước khác trong khu vực. Trong bối cảnh hội nhập, việc 

khắc phục nhược điểm này sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho nguồn nhân lực nước ta khi “thị 

trường lao động mở cửa”. Nhận thức được vấn đề này, nhiều phụ huynh và học sinh đã quan tâm và 

lựa chọn du học với mong muốn được tiếp cận với môi trường giáo dục tiên tiến, tìm kiếm cơ hội, 

việc làm tốt hơn, đồng thời được trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ về văn hóa, đất nước 

và con người của các nước. 

Số liệu thống kê của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho thấy, năm 

2021 có khoảng hơn 190.000 du học sinh Việt Nam đang học tập, điều tra và nghiên cứu tại quốc tế, 

tăng 90% so với năm 2010 (100.000 du học sinh), tăng 46,2% so với năm 2017 (130.000 du học 

sinh). Trong đó, điểm đếm được du học sinh Việt Nam ưa chuộng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, 

Canada,… 

                                                           
1
 Thạc sĩ, Khoa Marketing – Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

ntn.anh91@hutech.edu.vn 
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Hình 4: Thống kê du học sinh Việt Nam tại một số quốc gia nổi bật giai đoạn 2017 – 2021 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Qua các số liệu thống kê cho thấy học sinh - sinh viên Việt Nam có xu hướng chọn du học tại 

các nước phương đông trong thời gian qua nhiều hơn, trong đó, Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ du 

học sinh Việt Nam ổn định nhất khi tình hình Covid-19 diễn ra phức tạp. Điều gì ảnh hưởng đến 

quyết định chọn Hàn Quốc là nơi du học của du học sinhViệt Nam? Đây là nguyên nhân cốt lõi thôi 

thúc tác giả hình thành lên ý tưởng nghiên cứu đề tài “Quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của du 

học sinh Việt Nam”. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng và xây dựng 

mô hình nghiên cứu đến quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghiên 

cứu này góp phần nâng cao hiểu biết về sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quyết định của 

du học sinh liên quan đến việc lựa chọn điểm đến du học, từ đó đưa ra hàm ý quan trọng với các 

bên liên quan, chẳng hạn như việc hoạch định chính sách, quản lý thể chế, cơ quan giáo dục, du học 

sinh tương lai và phụ huynh, để hiểu rõ hơn về thị trường sinh viên quốc tế. 

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Trong nghiên cứu này, Thuyết Hành vi dự định (Teory of planned behavior model - TPB) của 

Ajzen (1991) được lựa chọn làm lý thuyết nền cho việc đánh giá quyết định chọn du học tại Hàn 

Quốc của du học sinh Việt Nam. 

TPB được phát triển từ lý thuyết Hành động hợp lý, có thể giải quyết vấn đề cá nhân có ít 

hoặc họ cảm thấy có ít quyền kiểm soát lên thái độ và hành vi của chính họ.  

TPB xem xét các giai đoạn trong quá trình hình thành nên quyết định tham gia các chương 

trình học tập ở nước ngoài. Cụ thể, mọi người xem xét các kết quả của hành động trước khi họ 

quyết định có tham gia hay không tham gia vào một hành vi nhất định nào đó. Ngoài hai nhân tố là 

thái độ và ảnh hưởng xã hội, Ajzen đưa nhân tố thứ ba là nhận thức kiểm soát hành vi (perceived 

behavioral control), dẫn đến các lý thuyết mới được gọi là Thuyết hành vi dự định (TPB) nhằm có 

thể giải quyết vấn đề việc cá nhân có ít hoặc họ cảm thấy có ít quyền kiểm soát lên thái độ và hành 

vi của chính họ.  
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Hình 5: Mô hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) 

Nguồn: Ajzen, 1991 

2.2. Nghiên cứu liên quan 

Các nghiên cứu tiếp quan đến giáo dục quốc tế có hai cách tiếp cận nghiên cứu riêng biệt. Một 

cách tiếp cận là nghiên cứu các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến dòng sinh viên ra nước 

ngoài. Một cách tiếp cận khác là xác định lý do lựa chọn ở cấp độ cá nhân bằng cách kiểm tra nhận 

thức của sinh viên (Duan 1997). 

Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến dòng sinh viên Việt Nam đến Hàn Quốc: 

Thứ nhất, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc kể từ khi thiết lập năm 

1992 là tiền đề quan trọng nhất đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai bên. Số liệu 

thống kê Giáo dục cơ bản năm 2021 của Bộ giáo dục Hàn Quốc cũng cho thấy Việt Nam là quốc 

gia có số lượng sinh viên theo học chiếm tỷ lệ 23,5%, lớn thứ hai tại Hàn Quốc, sau Trung Quốc. 

Trong đó, tỷ lệ sinh viên Việt Nam đang theo học các chương trình được cấp bằng (학위과정) như 

các chương trình cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ là 20,8% (24,984 sinh viên). Số sinh viên tham 

gia các chương trình không bằng cấp bằng (비학위과정) như học tiếng Hàn, sinh viên trao đổi, 

sinh viên thăm quan để lấy tín chỉ,... chiếm tỷ lệ lớn nhất 33,7% (10.859 sinh viên).   

 

Hình 6: Thống kê tỷ lệ du học sinh các nước tại Hàn Quốc năm 2021 

Nguồn: https://moe.go.kr/main.do?s=moe 

Thứ hai, Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia ở Đông Á, có nhiều nét tương đồng về lịch sử 

và văn hóa. Mặc dù hai quốc gia không liền kề về đường biên giới nhưng quỹ đạo lịch sử của hai 

nước có rất nhiều điểm gặp gỡ. Trong quá khứ, văn hoá, chữ viết của cả Việt Nam và Hàn Quốc 

đều chịu ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc, đặc biệt là hệ tư tưởng Nho giáo. Về ngoại giao, cả hai 
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nước đều bị tác động bởi chế độ triều cống Trung Quốc và sự đô hộ của đế quốc trong những năm 

thế kỷ 19, 20. Bên cạnh đó, hai quốc gia cũng có hệ thống giáo dục khá tương đồng về các cấp và 

thời gian từ tiểu học đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là điều kiện rất thuận lợi để nền giáo dục hai 

quốc gia dễ dàng hợp tác, trao đổi lẫn nhau. 

Thứ ba, Chính phủ hai quốc gia đều đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục. 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, thúc đẩy phát triển đổi mới giáo dục theo xu hướng quốc tế. 

Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt qua các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Chính sách hướng nam của Hàn Quốc, tập trung phát triển quan hệ với Ấn Độ và Đông Nam Á, 

trong đó Việt Nam là quốc gia được chú trọng nhất. Thành lập Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc 

(Korea Foundation) và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vào năm 1991. Những tổ chức 

này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam 

và Hàn Quốc trong 30 năm qua. 

Thứ tư, Hàn Quốc đang trở thành một quốc gia toàn cầu về khoa học, công nghệ và đổi mới, 

có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới với nhiều cơ sở giáo dục đại học xếp thứ 

hạng cao, khẳng định được vị trí trên toàn cầu. Cụ thể có đến 6 trường đại học lọt top 100 trường 

đại học hàng đầu thế giới (World Top 100 Universities). Điển hình phải kể đến đại học Quốc gia 

Seoul, Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, Đại học Khoa học Công nghệ Pohang, Đại 

học Yonsei, Đại học Korea, và Đại học Sungkyungkwan với hàng trăm đại học nổi tiếng chất lượng 

tốt khác và đào tạo đa dạng các ngành nghề khác nhau. Các trường đại học mời rất nhiều các giáo 

sư, tiến sĩ về giảng dạy để đảm bảo chất lượng đầu ra. Trong xu thế chung của quá trình quốc tế hoá 

giáo dục, Hàn Quốc mong muốn được mở rộng các mối quan hệ quốc tế, xuất khẩu tiến bộ khoa 

học, công nghệ, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, gia tăng ảnh hưởng, củng cố hình ảnh quốc 

gia trên trường quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia mà Hàn Quốc mong muốn mở rộng 

hợp tác. Trong khi đó, trình độ phát triển của nền giáo dục Việt Nam còn nhiều chênh lệch so với 

Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đặc biệt chú trọng thúc đẩy quá trình quốc tế hoá giáo dục, tăng 

cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển quan hệ đối tác học 

thuật giữa các nước đang phát triển như Việt Nam và phát triển như Hàn Quốc là một cách tiếp cận 

bền vững để xây dựng năng lực nghiên cứu trong nước, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của quốc gia. 

Ngoài ra, bên cạnh nguồn gốc lịch sử chung và đang có mối quan hệ đối tác chiến lược 

chung, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về phong tục kinh doanh, nền tảng văn 

hóa, ẩm thực và phong cách sống. Có thể nhận xét rằng mối quan hệ hợp tác giáo dục này chỉ đang 

trên đà phát triển và có rất nhiều điều kiện thuận lợi để có thể đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. 

Các nghiên cứu ở cấp độ cá nhân tập trung vào tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra 

quyết định của sinh viên: 

Các nhà nghiên cứu (Shank, Quintal và Taylor 2005; Mazzarol và Soutar, G 2002; Pimpa 

2003) nhận thấy rằng ảnh hưởng của gia đình là yếu tố chính quyết định các quyết định du học. Ý 

kiến của các thành viên trong gia đình có thể gây ra các loại ảnh hưởng khác nhau đối với hành vi 

của một người (Bearden và Etzel 1982). Khuyến nghị và quan điểm của gia đình ảnh hưởng đến lựa 

chọn của sinh viên về quốc gia theo học (Bourke 2000; Moogan, Baron và Harris 1999). Bạn bè 

được coi là một ảnh hưởng lớn khác đến sự lựa chọn của sinh viên (Kellaris và Kellaris 1998, 

Licata và Maxham 1998). Các nghiên cứu trong thập kỷ qua đã liên tục chứng minh tầm quan trọng 

của ý kiến của bạn bè khi sinh viên quốc tế chọn quốc gia để theo học (Bourk 2000). Một nghiên 

cứu của Shanka, Ali-Knight và Pope (2002) cho thấy 37% sinh viên quốc tế chưa tốt nghiệp đánh 
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giá cha mẹ và bạn bè là nguồn thông tin chính của họ về Vương quốc Anh và Úc. Điều này có một 

vài nguyên nhân, như khả năng có bạn bè học cùng trường, kinh nghiệm cá nhân của bạn bè và các 

thành viên gia đình của họ. Ảnh hưởng của gia đình và bạn bè đều liên quan đến tầm quan trọng của 

giao tiếp truyền miệng được coi là khách quan, đáng tin cậy và không định hướng thương mại. 

Những nguồn này dễ tin cậy hơn nhiều vì chúng được coi là không bị thúc đẩy bởi lợi nhuận. 

Tình hình tài chính của sinh viên cũng được coi là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến việc 

lựa chọn quốc gia sẽ theo học và trường đại học cụ thể (Shank et.al. 2005; Reed, Lahey và Downey 

1984). Gorman (1974) chỉ ra rằng cân nhắc tài chính là một trong những tiêu chí lựa chọn quan 

trọng nhất. Các nhà nghiên cứu khác (Vaugh, Pitlik và Hansotia 1978) đã xếp chi phí cơ bản để theo 

học tại một trường đại học ở vị trí thứ mười trong danh sách các yếu tố quan trọng nhất. 

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy chi phí là yếu tố chính mà sinh viên (Bourke 

2000, Conard và Conard 2000) cân nhắc khi đưa ra quyết định du học. Nói chung, điều này là do 

việc học đại học được tài trợ bởi gia đình. Tình hình khá khác biệt đối với các nghiên cứu sau đại 

học vì thường được tài trợ bởi chính phủ hoặc một số hình thức học bổng khác. 

Để tiếp thị hiệu quả thì việc lựa chọn chiến lược truyền thông để tiếp cận đối tượng mục tiêu 

là điều cơ bản. Sinh viên quốc tế được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau để hỗ trợ việc 

ra quyết định. Chúng bao gồm internet, báo chí, truyền miệng, các cơ quan giáo dục và các nguồn 

thông tin từ chính phủ. James et al. (1999) đã chỉ ra rằng sinh viên nước ngoài có kiến thức hạn chế 

trong quyết định những khóa học để học và triển vọng nghề nghiệp khi hoàn thành một chương 

trình cụ thể. 

Ngạc nhiên hơn nữa là quan sát cho thấy thông tin về chất lượng giảng dạy của các trường đại 

học còn rất hạn chế. Vì vậy, có một sự tìm kiếm thông tin quan trọng để cung cấp thông tin cho việc 

ra quyết định (Groms và Murphy, 2003). Một số học giả đã tập trung vào internet như một nguồn 

thông tin quan trọng và chỉ ra rằng các chiến lược kinh doanh điện tử có thể nuôi dưỡng mối quan 

hệ tin cậy để vượt qua khoảng cách địa lý và văn hóa giữa quốc gia tiếp nhận và quốc gia sở tại của 

sinh viên (Hoffman et al 1999). Các nhà nghiên cứu khác đã đề xuất một cách tiếp cận toàn diện 

hơn nhằm nhắm mục tiêu vào mạng lưới sinh viên như trường học, trường đại học, cựu sinh viên, 

v.v. (Litten, 1982).  

3. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Dựa trên lý thuyết về hành vi lựa chọn, thực tiễn giao lưu hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa 

hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc và kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu có liên 

quan, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu “Quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của du học sinh 

Việt Nam” bao gồm 6 biến độc lập là: (1) Yếu tố cá nhân, (2) Ảnh hưởng của người xung quanh, 

(3) Cảm nhận về chi phí; (4) Tương đồng văn hóa, (5) Hệ thống giáo dục chất lượng, (6) Đặc điểm 

quốc gia. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa vào nhóm biến kiểm soát và điều tiết đó là: Giới tính, Kết 

quả học tập, Thu nhập gia đình trung bình. 
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Hình 7: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Tác giả 

3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Yếu tố cá nhân 

Chen (2007) đã xác định rằng các đặc điểm và động cơ cá nhân của sinh viên như quan tâm 

đến văn hóa, thích bằng cấp quốc tế là những yếu tố quan trọng nhất trong giai đoạn đầu tiên quyết 

định đi du học.  

Yếu tố cá nhân còn liên quan đến khả năng tự chủ, mong muốn phát triển bản thân hay tìm 

kiếm thêm những cơ hội mới (Tô Trần Phương Thảo, 2014).  

H1: Yếu tố cá nhân có ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của 

du học sinh Việt Nam. Nghĩa là, quốc gia nào có những đặc điểm phù hợp với tính cách, sở thích, 

mong muốn của du học sinh thì quyết định chọn du học tại quốc gia đo của du học sinh càng cao. 

Ảnh hưởng của người xung quanh 

Lucas (2009), Anderson (2007), Kasravi (2009) và Sanchez cùng cộng sự (2006) đã đưa ra 

những kết quả tương tự về sự ảnh hưởng của cha mẹ đối với quyết định của sinh viên. Họ là những 

người có ảnh hưởng lớn nhất (Mazzarol & Soutar, 2002) đã kết luận tương tự. Có thể nói rằng quyết 

định cuối cùng là từ sinh viên, nhưng gia đình, người thân và bạn bè có những ảnh hưởng quan 

trọng thông qua việc đưa ra các thông tin và lời khuyên cho học sinh. 

H2: Những người xung quanh có ảnh hưởng thuận chiều đến đến quyết định chọn du học tại 

Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghĩa là, sự định hướng của các cá nhân quan trọng của du 

học sinh về việc chọn một quốc gia nào đó để học tập càng lớn, xu hướng chọn du học tại quốc gia 

đó của du học sinh càng cao. 

Cảm nhận về chi phí 

Sinh viên nước ngoài quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến chi phí ở nước sở tại 

và họ chọn quốc gia sở tại có mức chi phí phù hợp bao gồm học phí và sinh hoạt phí (Anderson &. 

Bhati 2012). Theo Relyea et al. (2008), sinh viên nước ngoài chọn trường đại học có mức học phí 

QUYẾT ĐỊNH CHỌN 
DU HỌC TẠI HÀN 

QUỐC CỦA DU HỌC 
SINH VIỆT NAM 

Yếu tố cá nhân 

Ảnh hưởng của người xung quanh 

Cảm nhận về chi phí 

Tương đồng văn hóa 

Hệ thống giáo dục chất lượng 

Đặc điểm quốc gia 

Biến kiểm soát và 

điều kiển  



MARKETING GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI 

 

654 

phù hợp và họ cũng chú trọng đến việc lựa chọn nước sở tại với mức sống phù hợp chi phí. Theo 

Jackson (1986) các vấn đề liên quan đến chi phí có ảnh hưởng tiêu cực trong quyết định lựa chọn 

đại học cho học sinh trong khi đó hỗ trợ tài chính để giảm chi phí là ảnh hưởng tích cực.  

H3: Cảm nhận về chi phí có ảnh hưởng thuận chiều đến đến quyết định chọn du học tại Hàn 

Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghĩa là, nếu cảm nhận học phí, chi phí sinh hoạt tại một quốc gia 

nào đó phù hợp với khả năng chi trả càng cao, cũng như sự sẵn có của các công việc bán thời gian 

dành cho sinh viên càng nhiều, xu hướng chọn du học tại quốc gia đó của du học sinh càng cao. 

Tương đồng văn hóa 

Llewellyn-Smith & McCabe (2008) sinh viên mong muốn được trải nghiệm những sự khác 

biệt về mặt văn hóa – xã hội ở quốc gia mà họ lựa chọn để du  học. Điều này chính là một trong 

những khía cạnh quan trọng nhất khi quyết định chọn du học tại quốc gia nào đó bởi sinh viên xem 

đây là một cơ hội để giải trí và tham gia các hoạt động xã hội.  

Tuy nhiêu, Sự khác biệt về văn hóa giữa quốc gia học tập và quốc gia hiện tại sẽ làm giảm sức 

hấp dẫn với sinh viên nước ngoài vì họ không dễ học tập và sống trong môi trường văn hóa mới 

(Lee & Morrish 2012). Họ sợ rằng họ có thể đối mặt “sốc” văn hóa và có thể bị cô lập trong môi 

trường học tập mới. Quá trình học tập khác biệt văn hóa là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự nỗ 

lực cao của sinh viên nước ngoài trong quá trình du học (Anderson & Bhati 2012). 

Học sinh chọn một quốc gia có sự tương đồng về văn hóa với quốc gia của họ bởi vì họ muốn 

học trong một môi trường có thực hành xã hội tương tự và văn hóa tương tự (McCarthy và cộng sự 

2012).  

H4: Tương đồng văn hóa có ảnh hưởng thuận chiều đến đến quyết định chọn du học tại Hàn 

Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghĩa là, sự tương đồng về văn hóa tại một quốc gia nào đó với 

văn hóa tại quốc gia hiện tại của du học sinh càng cao, xu hướng chọn du học tại quốc gia đó của du 

học sinh càng cao. 

Hệ thống giáo dục chất lượng 

Khi một quốc gia nào đó có một hệ thống giáo dục chất lượng cao và hiện đại, sinh viên nước 

ngoài sẽ có động cơ học tập ở nước đó. Các sinh viên nước ngoài muốn nâng cao các kỹ năng và 

kiến thức để có thể làm việc cho các công ty lớn trong tương lai (Gribble & Blackmore 2012). Với 

việc học tập tại các trường đại học nổi tiếng, du học sinh có thể học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng 

cũng như kiến thức của các nhà chuyên môn và các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau 

(Cardwell 2019). 

Sinh viên nước ngoài tại các quốc gia đang phát triển có xu hướng chọn các quốc gia phát 

triển có nền giáo dục tiên tiến hệ thống bởi vì hệ thống giúp họ nâng cao kỹ năng, kiến thức công 

nghệ và khả năng (Crawford & Wang 2016). 

H5: Hệ thống giáo dục chất lượng có ảnh hưởng thuận chiều đến đến quyết định chọn du học 

tại Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghĩa là, khi các trường đại học của quốc nào đó cung cấp 

kiến thức đổi mới công nghệ, kỹ năng mới và định hướng khởi nghiệp sẽ khuyến khích việc chọn 

du học tại quốc gia đó của du học sinh. 

Đặc điểm của Quốc gia 

Chen (2007) đã xác định rằng khi sinh viên chọn một quốc gia nào đó, các đặc điểm của nó 

(như: nền kinh tế, sự an toàn, mối quan hệ chính trị, giá trị bằng cấp,...) được coi là những yếu tố 

quan trọng nhất.  
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H6: Đặc điểm của Quốc gia có ảnh hưởng thuận chiều đến đến quyết định chọn du học tại 

Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam. Nghĩa là, khi cảm nhận về đặc điểm của quốc nào đó càng 

cao, mức độ thỏa mãn của du học sinh về quyết định chọn địa điểm du của mình càng cao. 

4. KẾT LUẬN  

Bài tổng quan tài liệu này kế thừa nhiều nghiên cứu trước đây nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam. Trên cơ sở 33 nghiên 

cứu được tham khảo để thiết lập cơ sở lý thuyết và đề xuất khung khái niệm về mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố đến quyết định chọn du học tại Hàn Quốc của du học sinh Việt Nam, tác giả đề xuất 

mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố độc lập: (1) Yếu tố cá nhân, (2) Ảnh hưởng của người xung 

quanh, (3) Cảm nhận về chi phí; (4) Tương đồng văn hóa, (5) Hệ thống giáo dục chất lượng, (6) 

Đặc điểm quốc gia. 

Thông tin mẫu nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và bằng kỹ 

thuật khảo sát tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến. Bảng câu hỏi sẽ được gửi cho du học sinh Việt Nam 

tại 2 thành phố là Seoul và Busan. Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả sử dụng mô hình hồi quy để 

phân tích và kiểm định mô hình. 

5. DÀNH CHO CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Nghiên cứu này có thể hữu ích cho Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức giáo dục quốc tế 

trong việc tìm hiểu các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quyết định của du học sinh liên quan đến 

việc lựa chọn điểm đến du học, từ đó đưa ra hàm ý quan trọng với các bên liên quan, chẳng hạn như 

việc hoạch định chính sách, quản lý thể chế, cơ quan giáo dục, sinh viên tương lai và phụ huynh, để 

hiểu rõ hơn về thị trường sinh viên quốc tế. 

Trên thực tế còn nhiều yếu tố cần xem xét ảnh hưởng đến quyết định chọn du học tại Hàn 

Quốc của du học sinh Việt Nam như: kỹ năng ngoại ngữ, sở thích, thời gian học tập, cơ hội du lịch 

trong thời gian học,…  Đây sẽ là cơ sở đề xuất cho hướng nghiên cứu trong tương lai. 

Du học sinh Việt Nam chỉ là một bộ phận du học sinh, việc lựa chọn nhóm đối tượng này để 

tham khảo là một đặc thù của nghiên cứu. Vì vậy, khung khái niệm trong nghiên cứu này có thể 

được xem xét không chỉ ở du học sinh Việt Nam mà còn có thể mở rộng ở tất cả các du học sinh nói 

chung.  
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