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Thưa các diễn giả khách mời và toàn thể Quý vị,  

Thay lời mở đầu cho phép tôi được nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu 

đến tham dự hội thảo về “Kinh tế số: Lợi ích, Thách thức và Khung pháp lý điều 

chỉnh” ngày hôm nay do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

phối hợp với Tổ chức CUTS International tổ chức. 

Như quí vị cũng đã biết,  

Nền kinh tế số là chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý, 

không những chỉ ở nước ta mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới, bởi 

những đóng góp to lớn của nó vào tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới đang 

bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, còn Việt Nam đang thúc đẩy nền 

kinh tế khởi nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế số là bước phát triển 

tất yếu, phù hợp với xu thế khi nền kinh tế truyền thống đang dần bão hoà.Phát 

triển kinh tế số, chuyển giao và tận dụng công nghệ sẽ cho phép các quốc gia đang 

phát triển như Việt Nam có cơ hội bắt kịp và gia nhập với các nền kinh tế phát 

triển khác một cách nhanh chóng hơn, “xanh” hơn. 

Từ góc nhìn của các doanh nghiệp, cũng như của VCCI với tư cách là người đồng 

hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, sự xuất hiện của các mô hình kinh 

doanh mới, như Uber, Grab; tầm ảnh hưởng và sức mạnh của các doanh nghiệp số 

như Facebook, Google, Microsoft, trong xã hội hiện nay; hay việc ứng dụng công 

nghệ số hóa vào phát triển thương mại điện tử; có nghĩa là cuộc chiến cạnh tranh 

thị trường đang thay đổi một cách toàn diện, triệt để và ngày càng trở lên quyết liệt 

hơn. Nếu các doanh nghiệp truyền thống không thể nắm bắt được và hòa mình vào 

xu thế thời đại này, chúng ta có khả năng thua cuộc trên chính sân nhà; hay lùi dần 

xuống những bậc thấp hơn, ít lợi nhuận hơn của các chuỗi giá trị, cung ứng toàn 

cầu. 

Mặt khác, nếu doanh nghiệp có thể tận dụng được công nghệ, chúng ta có thể nâng 

cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và thị phần, thậm chí lấn sân vào 

những thị trường mới do chính chúng ta tạo nên. Một trong các vấn đề mà các diễn 

giả sẽ trình bày trong hội thảo hôm nay là những công nghệ có tiềm năng gây xáo 

trộn, phá vỡ các thị trường đã được xác lập (disruptive technologies), cho phép các 

công ty khởi nghiệp vươn mình thành gã khổng lồ. 

 



Kính thưa toàn thể quí vị, 

Tại hội thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ được nghe các diễn giảđến từ Việt Nam, 

Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc trình bày về các vấn đề liên quan đến 

những lợi ích và thách thức mà việc phát triển sâu rộng nền kinh tế kỹ thuật số có 

thể mang lại và đặt ra cho người tiêu dùng, cho các doanh nghiệp truyền thống, 

từng cá nhân trong chúng ta cũng như toàn bộ xã hội; cũng như vấn đề làm thế nào 

để xây dựng và phát triển các quy định pháp lý phù hợp, cho phép đẩy mạnh phúc 

lợi của người tiêu dùng, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các 

doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời kích thích sáng tạo và phát triển.  

Các quý vị sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện của các cơ quan chính phủ, 

doanh nghiệp số, đại diện của các hội bảo vệ người tiêu dùng, các chuyên gia đến 

từ các tổ chức xã hội và viện nghiên cứu, luật sư, v.v. về các vấn đề như thương 

mại điện tử, cạnh tranh trong nền kinh tế số, bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân 

của người tiêu dùng; có được cái nhìn thấu đáo hơn về đường hướng phát triển nền 

kinh tế số ở các nước láng giềng ASEAN cũng như các quốc gia và vùng lãnh thổ 

khác trên thế giới, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt 

Nam. 

Trong những năm gần đây, VCCI đã có không ít các hoạt động liên quan đến nền 

kinh tế số, bao gồm các hoạt động hội thảo, xây dựng năng lực cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, ra mắt các bài viết, báo cáo, nghiêncứu về Tiềm năng của kinh 

tế số tại Việt Nam.Chúng tôi rất hy vọng rằng hội thảo ngày hôm nay, với sự cộng 

tác của Tổ chức CUTS International, sẽ có những đóng góp bổ ích, thú vị về vấn 

đề nóng này, góp phần đưa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hòa nhập và nắm 

bắt được xu thế chung của thời đại. 

Thay mặt Ban lãnh đạo VCCI, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổ chức CUTS 

International đã phối hợp tổ chức; Cảm ơn các diễn giả khách mời sẽ có những 

tham luận, phản biện sâu sắc và hữu ích; và đặc biệt cảm ơn các doanh nghiệp đã 

đến tham dự đông đủ cũng như các cơ quan thông tấn báo đài đã quan tâm và đưa 

tin về sự kiện. 

Kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp! 

Chúc toàn thể quí vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc! 


