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PTI bàn giao phòng học tiếng Anh đa năng, trao tặng thiết bị giảng dạy tại Ninh Bình 

Sáng nay (9/11),Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) phối hợp cùng Quỹ văn hóa 
DB Kim Jun Ki (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ bàn giao phòng học tiếng Anh đa năng và trao tặng 
thiết bị giảng dạy cho Trường THCS Khánh An (Yên Khánh, Ninh Bình). 

 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) phối hợp cùng Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki 
(Hàn Quốc) bàn giao phòng học tiếng Anh đa năng và trao tặng thiết bị giảng dạy cho Trường 

THCS Khánh An (Yên Khánh, Ninh Bình - Ảnh: Nam Nguyễn 

Tham dự buổi lễ có ông Kim Kang Wook - Phó Chủ tịch HĐQT PTI, ông Bùi Xuân Thu - 
Tổng Giám đốc PTI, bà Phạm Thị Tuyến - Hiệu trưởng trường THCS Khánh An, đại diện 
chính quyền xã Khánh An, Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Yên Khánh cùng các thầy cô giáo 
và các em học sinh. 

Phòng học tiếng Anh đa năng được đầu tư hơn 800 triệu đồng với đầy đủ các trang thiết bị 
hiện đại, bày trí khoa học, hợp lý nhằm tạo môi trường thuận tiện nhất cho các thầy cô giáo và 
các em học sinh trong việc tiếp cận nguồn tri thức mới thông qua internet một cách hiệu quả, 
bắt kịp với xu hướng cách mạng khoa học công nghệ 4.0, từ đó ứng dụng những kiến thức đã 
học vào thực tế cuộc sống hàng ngày. 

Ngoài phòng học tiếng Anh đa năng, PTI cũng đã trao tặng 6 chiếc tivi 65 inch được kết nối 
internet và 11 bảng trượt được thiết kế đặc biệt giúp hạn chế những tác hại tiêu cực ảnh hưởng 
đến mắt của các em học sinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Thu - Tổng Giám đốc PTI hy vọng phòng học tiếng Anh 
đa năng sẽ mang đến cho các em học sinh cơ hội được thực hành trực tiếp các trang thiết bị 
máy tính hiện đại, giúp các em hiểu rõ tầm quan trọng và tạo hứng thú hơn đối với ngôn ngữ 
toàn cầu - tiếng Anh. 

Đại diện Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki - ông Kim Kang Wook cũng chia sẻ, việc đầu tư cho 
thế hệ tương lai là vô cùng cần thiết đối với sự phá triển của một quốc gia. Hàng năm, Quỹ 
này vẫn luôn thông qua đại diện tại Việt Nam là PTI xây dựng và triển khai những chương 



trình hỗ trợ thiết thực nhất dành cho giáo dục giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất để 
nâng cao kiến thức cũng như phát triển năng lực của bản thân. 

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, bà Phạm Thị Tuyến – Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ 
sự cảm kích khi nhận được sự hỗ trợ từ phía PTI cũng như Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki. Bà 
khẳng định đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho thầy và trò, đồng thời cam kết sẽ sử 
dụng phòng học đúng mục đích, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Được biết, trong tháng 11/2020, PTI sẽ tiếp tục hoạt động trao tặng phòng học cho các trường 
tại khu vực phía Bắc. Trước đó, PTI đã tiến hành trao tặng 100 triệu đồng, là những suất học 
bổng dành cho sinh viên Học viện Tài chính và tài trợ 15.000 USD cho Trường quốc tế Hàn 
Quốc tại Hà Nội. Tổng ngân sách đầu tư cho các hoạt động giáo dục của PTI trong năm nay là 
hơn 3 tỷ đồng./. 

  



Nguồn: Tài chính và cuộc sống 

Ngày đăng: 09/11/2020 
Mục: Tin tức 

Tiềm năng nào cho cổ phiếu LPB? 

Kết phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), vốn hóa 
của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) đạt hơn 
12,065 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng niêm yết gần 977 triệu cp và thị giá là 12,350 
đồng/cp. 

Trước thềm chuyển từ UPCoM sang sàn HOSE, thị giá cổ phiếu LPB đã tăng gần 36% so với 
thời điểm cuối tháng 08, lên mức 12,500 đồng/cp tại ngày giao dịch cuối cùng trên thị trường 
UPCoM. 

Ngay khi chào sàn HOSE, giá LPB nhanh chóng vọt lên 12,885 đồng/cp với khối lượng khớp 
lệnh 465,640 đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE, thị giá LPB dừng ở mức 
12,350 đồng/cp, tăng 5% so với mức giá tham chiếu 11,800 đồng/cp. 

Theo lãnh đạo LienVietPostBank, giá cổ phiếu LPB hiện vẫn thấp hơn giá trị thực, chưa phản 
ánh đúng kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển của Ngân hàng. Do đó, việc chuyển sang 
niêm yết tại HOSE sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu và giá trị của LienVietPostBank đối với 
các nhà đầu tư, đồng thời giúp nâng cao thanh khoản, qua đó xác định đúng giá trị thực của cổ 
phiếu LPB. 

Có thể thấy, thế mạnh lớn nhất của LienVietPostBank chính là hệ thống chi nhánh, phòng 
giao dịch rộng khắp cả nước thông qua hệ thống bưu điện địa phương. 

Ngân hàng hiện có hệ thống phòng giao dịch lớn thứ 2 cả nước với 1 hội sở chính, 3 văn 
phòng đại diện, 76 chi nhánh và 463 phòng giao dịch, cùng với 673 phòng giao dịch bưu điện 
(chỉ sau Agribank với hơn 2,200 điểm). Đặc biệt là quyền khai thác hơn 10,000 điểm giao 
dịch bưu điện trên toàn quốc. 

Theo LienVietPostBank, chi phí nâng cấp thành phòng giao dịch từ các phòng giao dịch bưu 
điện có sẵn rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/5 chi phí so với việc mở mới các điểm giao dịch. 
Trong các năm tới, Ngân hàng sẽ được hưởng thành quả của việc chuyển đổi các phòng giao 
dịch bưu điện khi chi phí đầu tư, chi phí khấu hao vào việc chuyển đổi có xu hướng giảm dần 
trong thời gian tới. 

Dự kiến năm 2020, Ngân hàng tiếp tục đưa vào hoạt động 18 phòng giao dịch nâng tổng số 
điểm giao dịch của LienVietPostBank lên 556 điểm gồm 76 chi nhanh, 480 phòng giao dịch. 

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 11,342 tỷ đồng 

LienVietPostBank tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt được thành lập vào ngày 
28/03/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 3,300 tỷ đồng. Đến năm 2012, Ngân hàng tăng vốn 
điều lệ lên mức 6,460 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam. 

Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của LienVietPostBank hơn 9,769 tỷ đồng. Dự kiến sau khi 
hoàn tất việc phát hành 97.69 triệu cp để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo tỷ lệ phát hành 
10% trong quý 4/2020, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên mức 10,746 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Ngân hàng cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ 59.58 triệu cp, chiếm 5.54% số 
lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến). Giá phát hành không thấp 
hơn mệnh giá 10,000 đồng/cp. 

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên mức 11,342 tỷ đồng. 

Vượt kế hoạch lãi 1,700 tỷ đồng năm 2020 



 

Nguồn: VietstockFinance 

LienVietPostBank có lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 2,039 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 
2018, vượt 107% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất Ngân hàng đạt 
được kể từ khi thành lập . Trong đó, mảng dịch vụ đặc biệt ở lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 
(bancassurance) tăng đột biến 217%, góp phần đưa kết quả thu dịch vụ cao gấp 2.5 lần năm 
2018. Điều này chứng tỏ nguồn thu nhập của Ngân hàng đang giảm dần sự phụ thuộc vào tín 
dụng. 

Trước tác động của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank vẫn có sự 
tăng trưởng so với thời điểm trước Covid-19 khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% 
(159,149 tỷ đồng) và lợi nhuận vượt kỳ vọng chỉ sau 9 tháng. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm của Ngân hàng tăng 5%, đạt 4,717 tỷ đồng, và lãi 
thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 79% so với cùng kỳ năm trước, mang về hơn 357 tỷ 
đồng. 

Đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ xấp xỉ cùng kỳ (322 tỷ đồng) giúp lãi trước 
thuế đạt 1,741 tỷ đồng, vượt kế hoạch so với chỉ tiêu 1,700 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 
2020. 

Chất lượng tài sản cải thiện 

Tại ngày 30/09/2020, LienVietPostBank đã sạch nợ tại VAMC. Theo nhận xét của các chuyên 
gia, việc xử lý dứt điểm trái phiếu tại VAMC góp phần cải thiện chất lượng tài sản của các 
ngân hàng. Khi chất lượng tài sản tốt lên, các ngân hàng sẽ không phải quá bận tâm (lo trích 
dự phòng) vào khối nợ xấu tồn đọng, mà có động lực cho tăng trưởng lợi nhuận các năm tiếp 
theo. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng tăng do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ nợ xấu của LienVietPostBank cũng tăng lên mức 1.64% so với mức 
1.41% của hồi đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát dưới 2% theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), và vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu NHNN dự báo 
(bao gồm nội bảng và nợ VAMC, nợ chưa thực hiện phân loại) sẽ ở mức 3-3.7% vào cuối 
năm 2020. 

Mức giá 12,350 đồng/cp có là điểm dừng? 



 

Nguồn: VietstockFinance 

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số P/B của LPB ở mức 0.88 lần. Nếu so sánh với các mã đã 
niêm yết trên HOSE, hệ số P/B của LPB tương đương với STB trong khi giá thị trường 
của LPB đang ở mức hấp dẫn hơn so với các cổ phiếu đã niêm yết lâu trên sàn. Điều này chỉ 
ra rằng thị trường đang kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của LPB trong tương lai.  

Ái Minh 

  



Nguồn: Sức khỏe và đời sống 

Ngày đăng: 09/11/2020 
Mục: Y tế 

BHXH Việt Nam tặng thẻ BHYT cho người dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ tại Bình 
Định 

Cuối tuần qua, đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã dẫn 
đầu đoàn công tác của BHXH Việt Nam đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng thẻ BHYT 
đến các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Bình Định. 

Bình Định là một trong những tỉnh, thành phố miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ thời gian 
vừa qua. Theo đó, có 2 tàu thuyền, 26 ngư dân bị mất tích; bên cạnh đó là nhiều hộ dân bị 
thiệt hại về nhà cửa tài sản. Đến thời điểm hiện tại, có 3/26 người mất tích đã được tìm thấy, 
công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực. 

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã trực tiếp trao thẻ đến các 
hộ dân tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, đây cũng là địa bàn chịu ảnh hưởng bão lũ 
nặng nhất. Chia sẻ những khó khăn mà người dân trên địa bàn phường Hoài Hương, thị xã 
Hoài Nhơn nói riêng và người dân tỉnh Bình Định nói chung, Phó Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam mong rằng, tấm thẻ BHYT sẽ góp phần đảm bảo an sinh cho mỗi gia đình, sớm ổn 
định cuộc sống. 

 

Phó Tổng Giám đốc  BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh tặng thẻ BHYT cho người dân tỉnh Bình 
Định. 

Theo BHXH tỉnh Bình Định, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, thời gian qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống bão lũ và 
khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, hồ sơ cơ quan... 
Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho người dân đi KCB BHYT, lĩnh lương hưu, hưởng các chế 
độ được thuận lợi, an toàn. BHXH tỉnh đã cấp 250 thẻ BHYT cho các huyện trên địa bàn tỉnh 
theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. 

Tấm thẻ BHYT có giá trị ban đầu không lớn, nhưng đối với những người dân vừa phải trải 
qua bão lũ, nếu chẳng may ốm đau, quyền lợi, chi phí khám, chữa bệnh được hưởng sẽ rất 
lớn. Với mỗi tấm thẻ BHYT, người dân sẽ được chăm lo sức khỏe; đây cũng là tấm lòng của 
mỗi cán bộ ngành BHXH đến đồng bào miền Trung. Ngoài hoạt động tặng thẻ BHYT, BHXH 
Việt Nam cũng đã trích từ Quỹ hoạt động tình nghĩa của ngành chuyển Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão 
lũ số tiền 1 tỷ đồng. 

Xúc động khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT vừa được trao tặng, chị Trần Thị Huyền Trang - 
một trong những người dân được nhận thẻ BHYT bày tỏ: món quà từ ngành BHXH có ý 



nghĩa thiết thực, giúp chúng tôi phần nào vượt qua những khó khăn hiện tại, ổn định cuộc 
sống, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, khắc phục rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí 
khám, chữa bệnh. Mong rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục nhân rộng mô hình tặng thẻ BHYT, 
chia sẻ khó khăn để có nhiều hơn những hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai có 
điều kiện tham gia BHYT, yên tâm ổn định cuộc sống sau bão lũ. 

Hoạt động trao tặng thẻ BHYT lần này thể hiện sự hưởng ứng của toàn ngành BHXH với lời 
kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với tinh thần “tương thân, tương ái”. BHXH Việt Nam 
hỗ trợ và cấp miễn phí 2.500 thẻ BHYT cho những người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia 
đình (nhưng chưa tham gia) tại 10 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão với 
tổng số tiền là 2 tỷ đồng gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum. Dự kiến tại mỗi tỉnh, thành phố sẽ 
có tối đa 250 thẻ BHYT được trao tặng cho người dân tại các huyện, xã bị thiệt hại nặng do 
bão, lũ. Song song với đó, BHXH Việt Nam cũng ban hành Công văn 3404/BHXH-VP chỉ 
đạo BHXH các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chủ động ứng phó, phòng 
chống thiên tai bão lũ, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, 
đảm bảo quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. 

Trước đó, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào “lá lành đùm lá rách” hướng về miền 
Trung, Tây Nguyên. Qua đó, ủng hộ số tiền 1 tỷ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục kêu gọi sự ủng 
hộ của các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền để mua thẻ BHYT tặng cho người dân bị thiệt hại 
do bão, lũ vừa qua. 

Trong giai đoạn 2016-2020, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, công chức, viên 
chức toàn ngành BHXH Việt Nam đã đóng góp và mua tặng 3.300 thẻ BHYT cho các hộ cận 
nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách. 

Nguyễn Hoàng 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 09/11/2020 
Mục: Việt Nam hùng cường 

Chuyển đổi số để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường 

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số được nhận định là một tiền đề quan trọng để Việt Nam có 
thể hiện thực hóa các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. 

Trong dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2011-2020, xây dựng 
Chiến lược 2021-2030, việc phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
nhằm tạo bứt phá nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế được nhấn mạnh. 

Theo các chuyên gia, để phát triển nhanh và bền vững, cần dựa chủ yếu vào khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Để không tụt lại phía sau 

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu IDC, trong năm 2019, thế giới chi 1,18 nghìn tỷ USD cho 
chuyển đổi số. Đến năm 2020, thị trường này sẽ mở rộng thêm 67% lên gần 20 nghìn tỷ USD, 
và đến năm 2025, nền kinh tế kỹ thuật số (Digital economy) dự kiến sẽ đóng góp 24,3% vào 
GDP toàn cầu. Giờ đây, chuyển đổi số đã trở thành hành động cụ thể với từng quốc gia, từng 
doanh nghiệp nếu không muốn tụt lại phía sau. 

Chuyển đổi số đang là một xu thế không thể cưỡng lại được trên phạm vi toàn cầu và Việt 
Nam cũng không ngoại lệ. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số được nhận định là một tiền đề 
quan trọng để Việt Nam có thể hiện thực hóa các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
mang lại. Các chuyên gia cho rằng, trong xu thế phát triển chung này, tất cả các doanh nghiệp, 
tổ chức đều phải chấp nhận sự thay đổi. 

 

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (giữa): Malaysia đang tạo nền sinh thái mới để thu 
hút các bên liên quan tới các nền kinh tế chủ lực 

Thực tiễn cho thấy chuyển đổi số là động lực phát triển mạnh mẽ cho các quốc gia. Trong 
chuyến thăm các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng 
Malaysia Mahathir Mohamad đã chia sẻ giá trị về kinh nghiệm chuyển đổi số thành công. 
Theo đó, Malaysia đang tạo nền sinh thái mới để thu hút các bên liên quan tới các nền kinh tế 
chủ lực. Ngoài ra, Malaysia chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kiến thức, năng lực và nhân lực để chuẩn 
bị cho cách mạng công nghiệp 4.0. 

"Đến năm 2025-2026, Malaysia có thể thực hiện 4 mục tiêu quốc gia gồm: Tăng cao hiệu quả 
lao động, tăng đầu tư đóng góp cho GDP, nâng cao năng lực đổi mới và có nhiều nguồn nhân 
lực với kỹ năng cao hơn", ông Mahathir Mohamad nói. 



Theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cứ 4 người sẽ có 3 người mất việc do sử dụng kỹ 
năng lạc hậu. Do đó, người Việt Nam cần biết công nghệ số, tư duy số tự động hóa các công 
việc, làm sao để cách chúng ta sống, làm việc, giao tiếp đạt mở mức số hóa.  

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều 
khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn 
nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của 
tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao… 

Các chuyên gia cho rằng, nhân tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số, từ đó thay đổi cách 
chúng ta sản xuất, cách chúng ta đang làm việc không ai khác chính là các doanh nghiệp số 
Việt Nam. Dùng công nghệ để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi 
Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu. Cuộc cách mạng toàn dân khởi 
nghiệp công nghệ số, phổ cập công nghệ số sẽ giúp Việt Nam số hóa nền kinh tế rất nhanh. 

Hướng đi tất yếu của doanh nghiệp 

Ông Lâm Việt Tùng, chuyên gia tư vấn CNTT - Viễn thông cho Vodafone Ziggo (Hà Lan) 
chia sẻ: Chuyển đổi số không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ trước năm 2013, khi 
doanh thu của các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ dịp Giáng sinh và Năm mới giảm 50% và doanh thu 
mua bán trực tuyến qua Internet tăng 81% so với 3 năm trước đó. 

Với việc không viết thư trên giấy mà nhắn tin, gửi thư điện tử qua điện thoại hay Internet, bưu 
điện truyền thống gần như phá sản. Sony Walkman thống trị trên thị trường nghe nhạc từ năm 
1979, rồi ngủ quên chiến thắng và đến năm 2010 phải thôi sản xuất khi các thiết bị số ra đời 
như iPod, iPhone và Samsung smartphone… Và cái tên Sony cứ mờ dần đi. 

Netflix không có hạ tầng viễn thông nhưng phát triển thành công dịch vụ xem phim theo yêu 
cầu khắp nơi trên thế giới đáp ứng một lượng khách hàng xem phim khổng lồ. Netflix với cái 
phần mềm bình thường qua Internet mà đã thành công như vậy. Hay Booking.com ở Hà Lan 
có thể quyết định giá khách sạn ở Venice, London, Paris… Theo Wikipedia, trang web với 43 
ngôn ngữ, có 28 triệu danh sách gồm 148.000 điểm đến tại 228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới. Mỗi ngày, hơn 1,5 triệu phòng được đặt trước trên trang web. 

"Tại sao Apple, Amazon, Netflix, Booking, Grab… thành công? Phải chăng họ nắm bắt được 
các công nghệ số đang là xu hướng của thời đại và biết vận dụng sáng tạo vào việc kinh 
doanh của mình. Rõ ràng, chuyển đổi số là thách thức nhưng là hướng đi tất yếu của các 
doanh nghiệp muốn tồn tại trong 10 năm tới", ông Lâm Việt Tùng nói. 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT chia sẻ: “Thế giới đang thay đổi mỗi giây cùng 
với sự bùng nổ của những sáng kiến, phát minh và công nghệ mới. Do đó, để sống còn và 
vươn đến thịnh vượng, doanh nghiệp cần nhanh chóng liên tục sáng tạo đổi mới bằng công 
nghệ, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình vận hành số và xa hơn là doanh nghiệp 
số".  

Phổ cập kỹ năng số 

Theo Bộ trưởng TT&TT, công nghệ số - chuyển đổi số - kinh tế số - kỷ nguyên số là một tiến 
trình không thể đảo ngược bởi đây là một xu thế toàn cầu."Với sự xuất hiện của cách mạng 
công nghiệp 4.0, thế giới đang ở điểm gần của quá trình chuyển đổi số. Đây thực sự là cơ hội 
cho Việt Nam hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng nhận định. 

Là người tâm huyết về thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch 
FPT nhấn mạnh, chuyển đổi số cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ quyết định vận mệnh, 
tương lai mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức, đất nước. Đây là khát vọng vươn lên phồn vinh ở 
một quốc gia hùng cường. “Chuyển đổi số không chỉ là nâng tầm hệ thống thông tin, đổi mới 
sáng tạo, tăng cường hoạt động để làm nhanh, nhiều hơn mà quan trọng nhất là chuyển đổi 
con người, xây dựng kỹ năng, năng lực số mới”. 



Theo đó, chuyển đổi số không thể thực hiện nếu không có lãnh đạo số, quản trị số, nhân viên 
số. Doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cần bắt tay chặt chẽ để tổ chức các chương trình đào tạo 
có chứng chỉ. 

Nền kinh tế, lực lượng lao động, đào tạo cần được tái cấu trúc. “Chúng ta cần có kỹ năng số 
để chuyển đổi số. Việc này cần được triển khai sớm bằng cách phổ cập hóa các kỹ năng, sử 
dụng máy móc, công cụ số để làm việc hiệu quả hơn, đồng thời đưa mức tự động hóa trong 
các quy trình sản xuất", ông Trương Gia Bình nói. 

Vẫn theo ông Bình, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên số khi mà mọi tổ chức sẽ trở thành tổ 
chức số, mọi lãnh đạo sẽ trở thành nhà lãnh đạo số, mọi chi tiêu sẽ trở thành chi tiêu số. 
“Thậm chí, mỗi con người sẽ là một doanh nghiệp số. Ai không làm chuyển đổi số người ấy 
sẽ ‘chết’. Chuyển đổi số hay là chết!”. 

"Thế giới đều hiểu rằng đang có một cuộc dịch chuyển vĩ đại từ thế giới thực sang thế giới ảo. 
Thực và ảo hòa làm một. Mỗi người chúng ta sẽ thay đổi toàn diện cách thức làm việc, giao 
tiếp, giải trí. Bán lẻ sẽ trở thành bán lẻ số. Mọi tổ chức đều là tổ chức số. Lãnh đạo cũng trở 
thành lãnh đạo số”, Chủ tịch FPT cho biết.   

Thái Khang 

 


