
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 
SMEs CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bộ Thông tin và Truyền thông



SMEs VIỆT NAM

800.000+ Doanh nghiệp

98% Doanh nghiệp vừa & nhỏ

2% Doanh nghiệp lớn

• Việt Nam hiện có khoảng 785.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), chiếm 
hơn 98% tổng số DN trên cả nước;

• SMEs sử dụng 70% lực lượng lao động, đóng góp khoảng 50% GDP.



Doanh thu sụt 

giảm trên 50%. 

24% SMEs tạm 

ngừng hoạt động

Số DN thành lập 

mới giảm 15%

NỖI ĐAU “COVID-19” VỚI SMEs

Các “nỗi đau” của

doanh nghiệp nhỏ

và vừa

Khi đại dịch Covid-19 diễn ra, trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng tiêu cực

Không có đầu ra, 

thị trường truyền 

thống bị thu hẹp 

lại do giãn cách

Phụ thuộc vào

các trung gian

Vẫn phải chịu

chi phí duy trì

hoạt động

=> 47% SMEs được khảo sát coi chuyển đổi lên môi trường số là nhu cầu cấp thiết



CHUYỂN ĐỔI SỐ: NHÌN RA KHU VỰC

✓69%
SMEs khu vực Asia Pacific đang đẩy nhanh chuyển đổi số như 1 giải pháp để đối phó với
Covid -19 nhằm không chỉ sống sót, phục hồi mà còn phát triển mạnh mẽ hơn.

✓2x
Doanh nghiệp chuyển đổi số có năng suất và lợi nhuận cao gấp đôi so với DN chưa
chuyển đổi số.

✓3,1 nghìn tỷ USD (72 triệu tỷ đồng)

Được cộng thêm vào GDP của Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2024 nếu đẩy mạnh
chuyển đổi số cho SMEs.
Quá trình này ở Việt Nam dự đoán sẽ giúp GDP tăng thêm 30 tỷ USD (705 nghìn tỷ đồng)

Nguồn: IDC-Cisco 2020 Asia Pacific SMB Digital Maturity Study



CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SMEs CHUYỂN ĐỔI SỐ

dựa trên các NỀN TẢNG SỐ XUẤT SẮC 

Lựa chọn nền tảng số xuất sắc cho SMEs

Bộ TT&TT tập hợp, đánh giá, lựa chọn và 

công bố những Nền tảng số Make in Việt 

Nam xuất sắc để hỗ trợ SMEs chuyển đổi số. 

Nền tảng số giúp chuyển đổi số nhanh, chuẩn hoá quy trình, và đổi mới mô hình kinh doanh

Hỗ trợ SMEs chuyển đổi số bằng nền tảng

Doanh nghiệp SMEs khi sử dụng nền tảng số 

sẽ được đào tạo, chuyển giao quy trình chuẩn, 

cho phép DN vừa ứng dụng công nghệ, vừa 

thay đổi, tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả 

hoạt động => chuyển đổi số

Công nghệ 4.0, triển khai nhanh, thuận tiện

Các Nền tảng số được chọn đều sử dụng công 

nghệ 4.0 như Cloud, AI, … được triển khai theo 

hình thức cho thuê phần mềm, cung cấp dịch vụ 

số rất thuận tiện;  

SMEs không cần đầu tư nhiều thiết bị, hạ tầng; 

thời gian triển khai nhanh, chỉ vài giờ đến 1 ngày.

Tích hợp thành hệ sinh thái số cho SMEs

Các nền tảng số được lựa chọn, tích hợp thành

hệ sinh thái số đầy đủ cho doanh nghiệp.

Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các SMEs tham 

gia Chương trình



MỤC TIÊU 2021

Với việc kích hoạt Chương trình này, Bộ TT&TT đặt 

mục tiêu trong năm 2021 sẽ có 50.000 doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với Chương trình, trong 

đó tối thiểu 30.000 doanh nghiệp sẽ trải nghiệm, 

sử dụng các nền tảng số phục vụ cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của mình. 



KẾ HOẠCH 2021

Chương trình sẽ được triển khai xuyên suốt một cách hệ thống, bài 

bản, có đánh giá hàng tháng, hàng quý để rút kinh nghiệm. 

THÁNG 1 THÁNG 2 3 QUÝ CUỐITHÁNG 3

Công bố

Công bố và thu hút sự

tham gia của các bên. 

Tạo hệ sinh thái đa 

dạng nền tảng, dịch vụ

chuyển đổi số cho SME 

Khởi động

Khởi động các hoạt

động Workshop, truyền

thông đa nền tảng 

nhằm thay đổi nhận

thức về chuyển đổi số

cho SME

Hoàn thiện

Hoàn thiện thói quen, trải 

nghiệm sử dụng nền tảng 

số, triển khai các chương 

trình đào tạo, tư vấn chuyển 

đối số

Vận hành

Vận hành, rà soát, 

đánh giá, sàng lọc các

thành phần và công bố

các chỉ số



LOGO YOUR CONPANYNAME
您的公司名称

CAO TỐT LÂU DÀI

Là sản phẩm được đánh  giá 

tốt, có giải thưởng uy  tín 

công nhận hoặc đạt chứng 

nhận tại các tổ chức  đánh 

giá trong và ngoài  nước.

Có lượng người dùng 

lớn  với >1M người 

dùng cá  nhân hoặc 1k 

khách hàng  doanh

nghiệp.

Doanh thu, hiệu quả tài  

chính tốt, có thể duy trì

dịch vụ hợp tác, hỗ trợ 

SMEs trong thời gian dài.

CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CAM KẾT

LỰA CHỌN NỀN TẢNG, DỊCH VỤ SỐ

Điều kiện để một nền tảng số có thể tham gia chương trình

• Miễn phí trải nghiệm sử dụng nền tảng trong

thời gian 03 tháng;

• Ký hợp đồng sử dụng 01 năm được miễn phí 

sử dụng 06 tháng (giảm 50%)

• Miễn phí các khoá đào tạo, tư vấn, chia sẻ 

kinh nghiệm sử dụng nền tảng

• Chính sách ưu đãi bổ sung tuỳ đặc thù của 

mỗi nền tảng. 

ƯU 
ĐÃI



CÁC NỀN TẢNG SỐ TIÊU BIỂU THAM GIA

BKAV VALA - Giải pháp

tổng thể Chuyển đổi số

Quản trị doanh nghiệp

StringeeeX - Tổng đài

chăm sóc khách hàng đa

kênh

Consultant Anywhere-

Mạng lưới kết nối chuyên gia tư vấn 

đầu tiên & quy mô nhất Việt Nam

ezCloud - Nền tảng quản lý

và kinh doanh khách sạn
VietnamWorks - giải pháp

tìm việc làm và tuyển dụng

trực tuyến hiệu quả

Momo – Ví điện tửGiga1 - Nền tảng thương 

mại đa kênh

Misa ASP- Nền tảng Kế

toán dịch vụ

Novaon Onfluencer - Nền

tảng Influencer Marketing 

theo CPA đầu tiên

VNPAY - Cổng trung gian

thanh toán

1Office - Nền tảng quản lý

tổng thể doanh nghiệp

CyRadar Internet Shield - Nền

tảng bảo mật doanh nghiệp

CyStack - Nền tảng bảo mật

toàn diện cho Doanh nghiệp

MVS SecurityBox 4SME

- Giải pháp đảm bảo an ninh 

mạng cho doanh nghiệp SME

LotusLMS: VietEd - Quản

lý đào tạo nhân sự trực

tuyến



HỆ SINH THÁI SỐ CHO SMEs

Đơn giản hoá quản 

lý tài chính, kế toán

Mở rộng thị 

trường, tìm khách 

hàng mới

Bảo mật, an toàn an ninh mạng

BKAV VALA - Giải

pháp tổng thể Chuyển đổi

số Quản trị doanh nghiệp

Nền tảng quản lý tổng thể

doanh nghiệp

Nền tảng Influencer MarketingTổng đài chăm

sóc khách hàng

Momo

Ví điện tử

Cổng trung gian

thanh toán

Nền tảng Kế toán dịch vụ

Nền tảng quản lý và

kinh doanh khách sạn

Nền tảng thương 

mại đa kênh

Giải pháp tuyển 

dụng trực tuyến

Nền tảng QL đào tạo

nhân sự trực tuyến

Mạng lưới kết nối chuyên gia tư vấn



SMEdx

CỔNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH: 

"NỀN TẢNG SMEdx”

Cổng thông tin  

www.SME.mic.gov.vn và  

www.SMEdx.vn là nơi để các nền  

tảng số và SMEs tìm thấy nhau, hợp

tác và hỗ trợ chuyển đổi số. 

Là cổng thông tin để truyền thông, 

marketing giúp cả doanh nghiệp nền

tảng và SMEs cùng nhau đạt hiệu quả

hơn trong kinh doanh.

01

KẾT NỐI

SMEs có thể tìm thấy 

đối tác,  dịch vụ mà 

mình cần.

02

CUNG CẤP

SMEs có thể lựa chọn 

và sử  dụng dịch vụ 

CĐS uy tín

03
QUẢNG BÁ

SMEs được quảng bá và 

giới  thiệu sản phẩm trên 

nền tảng

04
TƯ VẤN

SMEs được đào tạo, tư vấn 

để đẩy  nhanh, mạnh quá 

trình chuyển đổi số

http://www.sme.mic.gov.vn/
http://www.smedx.vn/


THÔNG TIN

Cung cấp thông tin, giới  
thiệu các nền tảng chuyển  
đổi số cho SME.

ĐÁNH GIÁ

Thường xuyên sàng lọc,  đánh 
giá và cung cấp  ranking, chỉ số 

các đơn vị tham gia.

TRAO ĐỔI

Trao đổi, mua bán, mua gói
dịch vụ chuyển đổi số và có
thể ngay lập tức sử dụng.

MẠNG XÃ HỘI

Có đầy đủ tính năng tương  
tác và phân loại, đánh giá  

doanh nghiệp, dịch vụ...

CỔNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 
SME.MIC.GOV.VN &             SMEDX.VN

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

CỔNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH: 



LOGO YOUR CONPANYNAME
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TẠO

Ngoài phạm vi nền tảng kết nối, chương trình còn tổ  chức 

các khóa đào tạo, workshop và cung cấp dịch  vụ đào tạo, 

truyền thông, Maketting, …

WORKSHOP

Được tổ chức tại co-working space hoặc các địa 

điểm  thuận tiện cho sự tham gia của các bên. 

Workshop sẽ triển khai theo hướng mở để các 

bên đều có thể tìm hiểu,  trao đổi, phản biện và 

cùng nhau hoàn thiện.

Bên cạnh việc tập trung giúp SMEs dễ dàng tiếp cận các nền tảng xuất sắc

hỗ  trợ chuyển đổi số thì chương trình có các hoạt động sau:

HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO

MKt
Truyền 
thông



TRUYỀN THÔNG

BÁO CHÍ

Các tờ báo điện tử lớn như zing, 

vnexpress, vietnamnet...

TRUYỀN HÌNH

Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam 

VOV, các ứng dụng OTT như VTVGo,...

MẠNG XÃ HỘI

Các mạng xã hội lớn như Facebook, Youtube

Chương trình sẽ xây dựng topic, triển khai ghi hình, lưu trữ tư liệu truyền thông và 

cung cấp cho các cơ quan, nền tảng báo chí để phục vụ mục tiêu thúc đẩy chung cho 

các SMEs và các nền tảng chuyển đổi số.



TRUYỀN THÔNG

CEO Story

Câu chuyện doanh nhân

chuyển đổi số sẽ được

phát sóng trên VTVGo và

VTV1.

Toàn bộ “sản phẩm truyền thông” đều sẽ được 

đăng tải đồng thời trên SMEdx để cung cấp 

thông tin, giúp doanh nghiệp quảng bá, tiếp 

thị tốt hơn cho sản phẩm của mình. Nền tảng 

sẽ cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các 

doanh nghiệp có nhu cầu thúc đẩy thêm.

Tôi đã chuyển đổi 
số như thế nào

Serie các câu chuyện

chuyển đổi số thành công

của các SME để truyền

cảm hứng. (vtv.vn; 

VTVgo, VTV1...)

Các tuyến truyền thông VTV 

WORKSHOP

Tin tức, phóng sự truyền 

thông về các chương trình 

tư vấn, đào tạo, giao lưu 

và các đối tượng tham 

gia.

Tổ điều phối & truyền thông sẽ thực hiện việc xây dựng concept và 

xuất bản trên các nền tảng do Chương  trình quản lý cũng như của 

các kênh đối tác. Các định dạng truyền thông và số lượng dự kiến 

trong năm2021:

Video: Phóng sự & Viral

Bài viết: Báo điện tử + Social

Workshop chuyên đề

50

200

20



LOGO YOUR CONPANYNAME
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SME  
AWARD

Chương trình sẽ thường xuyên đánh giá các nền tảng số tốt, được nhiều 

SMEs lựa chọn, các SMEs có bước phát triển nhanh theo tháng, quý và 

năm để vinh danh và công bố rộng rãi trên các  phương tiện truyền thông. 

Giải thưởng cuối năm sẽ được tổ chức trao tại  một sự kiện thường niên.

GIẢI THƯỞNG



TRẢI NGHIỆM NỀN 
TẢNG SMEdx

http://smedx.vn

http://smedx.vn/


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Nguyễn Trọng Đường
PCT Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông
Mobile: 091.303.6089
Email: ntduong@mic.gov.vn
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