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1 – Hãy biết CHÍNH XÁC chúng ta muốn gì, tại sao
chúng ta lại tìm đến Chuyển đổi số?



Cơ hội thị
trường

Đòi hỏi từ
khách hàng

Cạnh tranh
từ đối thủ

1 – Ask yourself

Động lực nào cho việc Chuyển đổi số?

Tái sinh
doanh nghiệp

Các hoạt động kinh doanh



Hiệu quả
nguồn lực

Kiểm soát, 
Quản trị rủi ro

Khả năng ra
quyết định

1 – Ask yourself

Động lực nào cho việc Chuyển đổi số?

…

Quản trị, vận hành



2 - Hiểu rõ về khả năng & giới hạn
của công nghệ và các công nghệ phù
hợp cho nhu cầu của Doanh nghiệp



2 - Hiểu rõ về khả năng & giới hạn của công nghệ



3 - Lựa chọn các hoạt động Hiệu quả nhất, dễ thực
hiện nhất để triển khai trước

=> Xác định được các Phương hướng ưu tiên cho
Chuyển đổi số
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Hoạt động chính

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Phát triển công nghệ

Quản lý nguồn nhân lực

Hệ thống thông tin

Hậu cần 

đầu vào

Hậu cần 

đầu ra

Dịch vụ 

sau 

bán 

hàng

Marketing

và bán 

hàng

Sản xuất

Cung cấp thông tin, giúp

các doanh nghiệp định

hình chính xác các

công đoạn tạo ra giá trị

và các công đoạn hỗ trợ

khác, từ đó có chiến lược

và trọng tâm chuyển đổi

số một cách phù hợp

nhất, hiệu quả nhất

1 - Chuỗi giá trị



Giúp các doanh nghiệp định hình

chính xác về mô hình kinh doanh, 

các góc độ cơ bản trong mô hình

kinh doanh, từ đó giúp doanh

nghiệp xác định chính xác hoạt

động chuyển đổi số sẽ tiếp cận

tới những góc cạnh nào. 

Option mở rộng: Sử dụng mô hình

mở rộng Extended Business 

Model Canvas với sự kết hợp

POLISM cho hoạt động cung ứng

nếu cần thiết.

2 - Mô hình kinh doanh Canvas (Business Canvas Model)



Vị trí của doanh nghiệp trong chu kỳ phòng đời phát triển

3 - Chu kỳ vòng đời doanh nghiệp (Business Life Cycle)
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Xác định tập khách hàng mới hoặc thị

trường địa lý mới

Tạo ra các thị

trường mới
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N
G Mở rộng sang các

thị trường, khu vực

địa lý hoặc phân

khúc lân cận

Mở rộng thương

hiệu/ sản phẩm

sang các thị

trường, khu vực

địa lý hoặc phân

khúc lân cận

Cải tiến sản phẩm

mới và/ hoặc giới

thiệu các thương

hiệu mới nhắm tới

các thị trường hiện

tại và thị trường

lân cận
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Tăng trưởng cốt lõi

(tăng trưởng thị

phần, cải thiện giá

cả, cải tiến sản

phẩm)

Mở rộng thương

hiệu/ sản phẩm

TĂNG TRƯỞNG MỞ RỘNG KHAI PHÁ

Thương hiệu/ Sản phẩm

Giúp đánh giá mối quan hệ giữa thị

trường / khách hàng và thương

hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh

nghiệp (Product – Market Fit). 

Qua đó xác định chiến lược phát

triển sản phẩm của doanh nghiệp

ưu tiên cho phát triển thị trường

hay ưu tiên cho phát triển sản

phẩm.

4 - Ma trận sản phẩm – thị trường (Ansoff Matrix)



Hiện 
trạng

Phương 
hướng

Mục
tiêu

Giải
pháp

Lộ trình

Xây dựng Lộ trình / Master Plan 
như thế nào?



“Chuyển đổi số là cơ hội, xu hướng nhưng không dễ dàng. 
Xác định phương hướng, các hoạt động trọng tâm để
chuyển đổi số và nhanh chóng tạo ra kết quả là vấn đề

quan trọng để triển khai Chuyển đổi số thành công!”

Thank you!


