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Lời cảm ơn 
 
Báo cáo này nộp để tập hợp vào Tuyển Tập Dự Thảo Báo Cáo của Trung Tâm M-RCBG là dựa trên báo 
cáo phân tích ban đầu khi tôi hợp tác với Pragya Lohani. Báo cáo phân tích sơ bộ ban đầu là một trong 
những Bài Tập Phân Tích Chính Sách đã được nộp cho Trường Harvard Kennedy. Tôi muốn tỏ lòng biết 
ơn đối với Giáo sư Luci Herman của Trường Harvard Kennedy vì những ý kiến đóng góp liên tục của bà 
đối với báo cáo này. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn Trưởng khoa John Haigh, Giáo sư Nicco Mele, Ông 
Philip Hanser và Ông Robert Farris ở Trung tâm Internet và Xã hội Harvard Berkman. Tôi rất biết ơn tất 
cả sự ủng hộ của họ.  
 
Tôi cũng xin cám ơn đại diện các tổ chức, doanh nghiệp như Công ty Công nghệ Thông tin và Truyển 
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Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trung Tâm Harvard Ash, Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam - những 
người đã sẵn lòng gặp tôi trong quá trình tôi thực hiện nghiên cứu của mình. Tôi thực sự hy vọng báo cáo 
này hữu ích đối với các bên liên quan trong việc xây dựng những chính sách có thể giải quyết được 
những thách thức hiện nay trong nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam.  
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ii 
 

Mục Lục 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	  .................................................................................................................................................	  iii	  

TÓM TẮT TỔNG QUAN	  .......................................................................................................................................................	  iv	  

PHẦN	  DẪN	  NHẬP	  ......................................................................................................................................................................	  1	  
Lĩnh vực CNTTTT đang phát triển ở Việt Nam ....................................................................................... 1	  
Quản lý và kiểm soát nội dung trênInternet .............................................................................................. 2	  
Ngành công nghiệp trong nước ................................................................................................................ 3	  

PHƯƠNG PHÁP LUẬN	  ...........................................................................................................................................................	  5	  

BỐI CẢNH KHU VỰC	  .............................................................................................................................................................	  6	  
Hỗ trợ đổi mới kỹ thuật số là một chiến lược cạnh tranh ........................................................................ 6	  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	  ....................................................................................................................................................	  10	  
Khó Khăn Tài Chính của Các Doanh Nghiệp Trực Tuyến Mới Khởi Nghiệp ở Việt Nam .................. 10	  
Chính Sách Quản Lý Internet là Rào Cản Đối Với Sự Đổi Mới Kinh Doanh Trực Tuyến ................... 11	  
Những Tác Động Cuối Cùng của Những Thay Đổi Chính Sách Tiềm Năng Vẫn Chưa Rõ Ràng ........ 14	  

KHUYẾN NGHỊ	  ......................................................................................................................................................................	  15	  
ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP .............................................................................. 15	  
ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ TRƯỚC ......................................... 16	  
ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ ........................................................................................................................... 17	  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	  ..........................................................................................................................	  19	  

PHỤ LỤC A – BẢNG SO SÁNH CNTTTT TRONG KHU VỰC	  .........................................................................	  22	  

PHỤ LỤC B – BẢNG XẾP HẠNG CỦA FREEDOM HOUSE VỀ SỰ TỰ DO TRÊN INTERNET	  .......	  22	  

PHỤ LỤC C – MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN	  ............................................................................................................	  23	  

PHỤ LỤC D – BẢN KHẢO SÁT CÁC CÔNG TY CNTTTT CỦA VIỆT NAM	  ............................................	  24	  

PHỤ LỤC E – KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC CÔNG TY CNTTTT	  ......................................................................	  27	  
 
  



iii 
 

Danh Mục Từ Viết Tắt 
 
ASEAN  Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á 
BTTTT   Bộ Thông Tin và Truyền Thông  
BCA   Bộ Công An  
CAT   Cơ Quan Truyền Thông của Thái Lan  
CNTTTT  Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông 
COD   Thanh Toán Khi Giao Hàng 
DNS   Hệ Thống Tên Miền  
DNVVN  Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ  
DNNN   Doanh Nghiệp Nhà Nước 
ĐCSVN  Đảng Cộng Sản Việt Nam  
EIU   Cơ Quan Thông Tin Kinh Tế 
FDI   Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài 
IAP   Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet  
IDI   Chỉ Số Phát Triển Công Nghệ Thông Tin  
ISP   Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet 
MDA   Cơ Quan Phát Triển Truyền Thông 
MSC   Siêu Hành Lang Truyền Thông Đa Phương Tiện 
NSCICT  Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Về Công Nghệ Thông Tin 
ONI   Tổ Chức Sáng Kiến Mạng Mở  
PAE   Bài Tập Phân Tích Chính Sách 
RTP   Cảnh Sát Hoàng Gia Thái Lan 
UGC   Người Dùng Tạo Ra Nội Dung 
USD   Đô La Mỹ 
VIA   Hiệp Hội Internet Việt Nam 
VTC   Tổng Công Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện 
WB   Ngân hàng Thế giới 
  



iv 
 

Tóm Tắt Tổng Quan  
Báo cáo này chỉ ra những khía cạnh trong khung khổ quản lý Internet của Việt Nam cản trở hoặc hỗ trợ 
khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTTTT ở quốc gia này. Qua 
khảo sát các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp trong nước, các doanh nghiệp công nghệ vừa và 
nhỏ, và các công ty lớn, báo cáo này cung cấp một cách hiểu toàn diện về hệ sinh thái Internet hiện nay 
của Việt Nam trong đó tập trung vào những thách thức chính về mặt quản lý cản trở sự đổi mới công 
nghệ đối với các doanh nghiệp CNTTTT trong nước. Kết luận được đưa ra trong báo cáo là Việt Nam 
nên cân nhắc một chiến lược quản lý Internet trong đó ưu tiên các tập quán quản lý minh bạch và tạo điều 
kiện cho tăng trưởng trong lĩnh vực nền tảng UGC mà không phải chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở hạ 
tầng cứng. Việt Nam cần phải có sự thay đổi chiến lược như vậy mới có thể cạnh tranh được với các 
nước láng giềng trong khu vực. 
 
Các kết quả nghiên cứu từ nhiều cuộc phỏng vấn và các nguồn tài liệu thứ cấp như số liệu cấp độ 
ngành, các báo cáo thống kê quốc gia và các nghiên cứu tình huống của các tổ chức trong nước và quốc 
tế cho thấy những thách thức chính mà ngành CNTTTT của Việt Nam đang phải đối mặt bao gồm:  
 

• Rào cản chính đối với sự đổi mới của các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp ở Việt Nam 
bao gồm những hạn chế về tài chính, đặc biệt là những khó khăn trong việc đảm bảo đầu tư và 
việc ít sử dụng thẻ tín dụng;  

• Việc tăng cường quản lý nội dung trên Internet có thể khuyến khích thêm hành vi né tránh rủi ro 
của các công ty khởi nghiệp – những công ty đã hoặc đang cân nhắc sử dụng nền tảng UGC; 

• Các công ty CNTTTT đã được thành lập từ trước cho rằng các chính sách quản lý nội dung trên 
Internet hiện nay là một trong những rào cản chính trong việc thúc đẩy sự kết hợp UGC vào các 
website của Việt Nam và hạn chế các cơ hội đổi mới, đi ngược lại sự phát triển của ngành kỹ 
thuật số ở Việt Nam; 

• Các công ty trong nước tham gia khảo sát không biết đến bất kỳ chương trình nào do chính phủ 
tài trợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp; và 

• Ngôn ngữ dùng trong nghị định về quản lý Internet không rõ ràng có thể làm cho một số thành 
phần chính trị giải thích các chính sách quản lý Internet theo cách phù hợp với các lợi ích chính 
trị của họ.  

 
Với sự phát triển nhanh chóng của ngành CNTTTT ở Việt Nam, chính phủ đang phải đối mặt với những 
thách thức trong việc thực thi các chính sách hỗ trợ ngành CNTTTT tăng trưởng bền vững nhưng vẫn 
đảm bảo được sự ổn định trong nước. BTTTT thẳng thắn thừa nhận khó khăn trong việc bắt kịp với sự 
phát triển của ngành này. Tuy nhiên, một khung khổ pháp lý rõ ràng và vững chắc về quản lý Internet tạo 
thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành CNTTTT là cần thiết để Việt Nam có thể trở thành 
một quốc gia tiên tiến và có khả năng cạnh tranh về CNTTTT. Phần cuối cùng của báo cáo này đưa ra các 
khuyến nghị cho các bên liên quan khác nhau trong hệ sinh thái Internet của Việt Nam, đó là cộng đồng 
doanh nghiệp mới khởi nghiệp, các doanh nghiệp CNTTTT đã được thành lập từ trước và chính phủ.  
 
Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp: 
 

• Tham gia thảo luận chính sách về Internet. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp khởi nghiệp 
không nhận thấy việc tham gia cùng chính phủ là phù hợp với các hoạt động kinh doanh ngắn hạn 
của họ nhưng các doanh nghiệp khởi nghiệp phải tham gia vào các thảo luận chính sách này để 



v 
  

đảm bảo rằng các rào cản đối với việc kinh doanh của họ - rào cản về tài chính và quản lý – được 
dỡ bỏ. 

 
• Thành lập hiệp hội ngành nghề chính thức. Khi tham gia cùng chính phủ, các doanh nghiệp 

khởi nghiệp có thể tăng cường ảnh hưởng của họ thông qua việc cùng truyền đạt các quan ngại. 
Một cách để làm được việc này là thành lập hiệp hội ngành chính thức bao gồm các doanh nghiệp 
mới khởi nghiệp. 

 
• Cùng vận động hành lang để có được sự ủng hộ, hỗ trợ của chính phủ dành cho các doanh 

nghiệp CNTTTT. Một khi đã được thành lập, hiệp hội ngành có thể vận động chính phủ thuyết 
phục các ngân hàng quốc doanh cung cấp các khoản vay tài chính lãi suất thấp hoặc BTTTT cấp 
trợ cấp như một nguồn tài trợ khác cho các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp. Hiệp hội 
này cũng có thể cùng hợp tác với chính phủ cung cấp thông tin cho các tổ chức tài chính hiện 
hành về nhu cầu vốn khác nhau của các doanh nghiệp công nghệ mới khởi nghiệp và của các 
doanh nghiệp đã được thành lập từ trước.  

 
• Cùng vận động hành lang để Internet ‘mở’ hơn. Cộng đồng doanh nghiệp mới khởi nghiệp, 

thông qua đại diện hiệp hội ngành của họ, cần vận động để có các chính sách quản lý Internet 
thông thoáng/mở hơn để họ vẫn có thể đầu tư các nguồn lực tài chính của họ vào việc phát triển 
nội dung, khả năng kết hợp UGC và các hoạt động sinh lợi khác mà không phải đầu tư các nguồn 
lực này vào việc xây dựng năng lực kiểm soát nội dung.  

 
Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp đã được thành lập từ trước:  
 

• Xây dựng mạng lưới vững chắc với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp đã 
thành lập và mới thành lập phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ của họ là cần thiết đối với sự phát 
triển ngành CNTTTT ở Việt Nam. Các công ty lớn như Viettel và VinaPhone cần lưu ý hỗ trợ 
cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức tài trợ hội 
nghị, trợ cấp tiền mặt và tổ chức các cuộc thi điển hình doanh nghiệp, v.v. 
 

• Nên chú trọng đến sự phát triển UGC và sự đổi mới hơn là chú trọng vào cơ sở hạ tầng 
Internet. Việc tăng cường phát triển hạ tầng cứng không nhất thiết có nghĩa là Việt Nam sẽ thu 
được lợi ích tối đa nhờ khả năng truy cập Internet tốc độ cao hơn mang lại mà không cần có sự 
gia tăng tương ứng nhu cầu băng thông rộng. Các công ty viễn thông cần ưu tiên phát triển hệ 
sinh thái Internet khuyến khích thêm UGC và từ đó làm gia tăng nhu cầu Internet tốc độ nhanh 
hơn.  

 
Khuyến nghị đối với chính phủ: 
 

• Tăng cường ý thức hệ sinh thái. Chính phủ cần khuyến khích đối thoại chính sách Internet với 
tất cả các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp CNTTTT khởi nghiệp trong nước. 
Đối thoại này cũng cần nhấn mạnh các cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp CNTTTT mới khởi 
nghiệp được tham gia với chính phủ nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển CNTTTT của đất 
nước.  
 

• Phát động các chương trình nhằm giảm bớt những hạn chế đã được chỉ ra. Các chính phủ 
khác trong khu vực đã và đang tăng cường những nỗ lực chính sách của họ nhằm tăng cường ứng 
dụng các công nghệ kỹ thuật số mới cho người sử dụng thông qua các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp. Chính phủ nên xem xét việc miễn thuế, các chương trình huy động vốn chủ sở hữu, trợ 



vi 
 

cấp tiền mặt, các phương án huy động vốn vay và các nguồn lực phát triển kinh doanh cho các 
doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong nước.  

 
• Hiểu rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng có liên quan chặt chẽ với Độ Mở Internet và ngành UGC 

vững mạnh. Nhằm khuyến khích các công ty tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng cứng, chính 
phủ phải nới lỏng kiểm soát về Internet và phát triển một ngành UGC vững mạnh. Khi có sự gia 
tăng nhu cầu băng thông Internet tốc độ nhanh hơn, các doanh nghiệp tư nhân hoặc các DNNN 
đương nhiên sẽ nhìn thấy các cơ hội thị trường để đầu tư vào việc mở rộng mạng lưới băng thông 
rộng.  

 
• Diễn Giải Các Chính Sách Quản lý Internet Rõ Ràng, Hợp Lý và Đúng Đắn. Điều cốt yếu là 

chính phủ xây dựng và thực thi các chính sách quản lý Internet một cách hợp lý, đúng đắn và định 
nghĩa nội dung trực tuyến nào được coi là nội dung “bị cấm” trong nghị định về Quản Lý 
Internet.
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Phần Dẫn Nhập 
Lĩnh vực CNTTTT đang phát triển ở Việt Nam  
Các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam hiện đang loay hoay với những thay đổi chính sách về quản 
lý Internet, đang tìm cách xác định một bối cảnh thể chế mà phản ánh được thực tế ngành CNTTTT đang 
phát triển nhanh chóng của đất nước. Kể từ khi người dân có thể truy cập Internet vào năm 1997 – một 
phần trong chiến lược phát triển CNTTTT quốc gia, số người sử dụng Internet ở Việt Nam đã tăng vọt.1 
Năm 2011, quốc gia này có trên 31 triệu người dân trong nước sử dụng Internet và tỷ lệ thâm nhập 
Internet là 31%, như trình bày ở Hình 1 dưới đây.2 Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, 
giao thông vận tải và truyền thông của Việt Nam, không có gì ngạc nhiên, nhu cầu hiện nay của người 
dân về khả năng truy cập Internet tốc độ cao là một phần tất yếu trong thị trường kết nối ngày nay.  
 
Để đáp ứng yêu cầu này, chính phủ Việt Nam đã đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng băng thông rộng của 
đất nước, thành lập BTTTT vào năm 2006 để đẩy mạnh sự phát triển của ngành này. BTTTT là cơ quan 
hoạch định và điều tiết chính sách chính trong tất cả các vấn đề ở Việt Nam liên quan đến viễn thông, 
Internet, công nghệ thông tin và quản lý các dịch vụ công cộng có liên quan.3 Để hỗ trợ BTTTT trong 
việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tháng 2 năm 2011 Thủ tướng Nguyễn đã phê duyệt Kế Hoạch Tổng 
Thể về CNTT trong toàn chính phủ với mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành những việc như sau: 

• Thiết lập các mạng lưới băng thông rộng ở tất cả các xã và quận trên toàn quốc;  
• Đảm bảo vùng bao phủ băng thông rộng không dây tới 95% dân số; và 
• Cung cấp khả năng truy cập băng thông rộng cho 50 đến 60% hộ gia đình trong đó 20-30% số hộ 

có thể truy cập qua cáp sợi quang.4 
 
Để đáp ứng nhu cầu gia tăng về công nghệ và các ứng dụng kỹ thuật số, chính phủ đang hiện đại hóa cơ 
sở hạ tầng viễn thông để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo WB, tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động tăng từ 
22,5% năm 2006 lên 143,4% năm 2011 trong khi tỷ lệ số người sử dụng Internet trên tổng số dân đã tăng 
từ 17,41% năm 2006 lên 35,45% năm 2011. Do đó, ngành CNTTTT đã thu được 13,7 tỷ $ doanh thu vào 
cuối năm 2011, gấp hơn hai lần mức doanh thu năm 2010.5 Trong danh sách chính thức của BTTTT có 9 
nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet quốc doanh (IAP) và 15 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) được 

cấp phép.6 Năm 2011, tất cả các ISP này ở 
Việt Nam đã tạo ra doanh thu cao nhất đạt 
mức $468 triệu, tăng trên 180% so với năm 
2007.7 Mặc dù đạt được những thành công 
này nhưng chỉ đầu tư vào hạ tầng CNTTTT 
thôi chưa đủ để Việt Nam tối ưu hóa ngành 
CNTTTT của mình hoặc để cạnh tranh 
được với các quốc gia láng giếng khác 
trong ASEAN khác trong việc tăng cường 
đổi mới kỹ thuật số. ASEAN-6 bao gồm 
sáu nền kinh tế lớn nhất ASEAN là 
Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Singapo, 
Thái Lan và Việt Nam. Vì Việt Nam nổi lên 
trong khu vực là một trong những nước có 
tỷ lệ thâm nhập Internet, tỷ lệ thâm nhập 

Hình 1 
 Doanh thu từ các dịch vụ Internet 
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Nguồn: Tác giả (sử dụng số liệu của BTTTT): Doanh thu từ các dịch vụ 
Internet bao gồm tổng doanh thu của tất cả các ISP ở Việt Nam 
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điện thoại di động và dân số cao nhất (đứng thứ 3 sau Inđônêxia, Philipin) nên cần khuyến khích các 
chính sách khích lệ việc sử dụng kỹ thuật số nhiều hơn để có thể đi đầu trong không gian kỹ thuật số.  
 
Do vậy, báo cáo năm 2012 của Booz & Company về tối đa hóa công nghệ số hóa cho thấy những chính 
sách chú trọng đến việc việc tăng cường sử dụng các công nghệ và ứng dụng kỹ thuật số mang lại nhiều 
lợi ích hơn là việc chỉ chú trọng mở rộng khả năng truy cập băng thông rộng như trước đây. Cụ thể, báo 
cáo cho thấy lợi ích kinh tế mà các quốc gia ở giai đoạn phát triển nhất về kỹ thuật số thu được nhiều 
hơn lợi ích mà các quốc gia ở giai đoạn phát triển ban đầu thu được là 20%.8 Quá trình số hóa và việc 
người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ áp dụng đồng loạt CNTTTT kết nối nhất thiết còn phụ thuộc 
vào một chính sách Internet thông thoáng hơn. Trong bối cảnh phát triển hạ tầng CNTTTT ở Việt Nam, 
chính phủ đã duy trì một khung khổ quản lý nhà nước nghiêm ngặt về kỹ thuật số từ trên xuống để giảm 
bớt những quan ngại về an ninh thông tin và do đó, quốc gia này đã bị xếp hạng thấp nhất trong khu vực 
về sự tự do Internet. 

 

 

Quản lý và kiểm soát nội dung trên Internet 
Chính phủ áp dụng cả hai biện pháp pháp lý và công nghệ để quản lý nội dung trực tuyến. ĐCSVN sử 
dụng quyền lực này để kiểm soát khả năng truy cập Internet và nội dung trên mạng thông qua việc tác 
động đến công tác biên tập, sàng lọc, kiểm duyệt và giám sát.9 Theo tài liệu lý luận chính trị về quản lý 
Internet, cách thức ‘đối xử’ với Internet mà các chế độ lựa chọn là nhằm “củng cố các chiến lược bao 
trùm của họ nhằm nắm giữ quyền lực” và ĐCSVN đặt ra các quy định về CNTTTT với động cơ phục vụ 
cho các mục tiêu chính trị chung của mình.10 Những chính sách này được củng cố trong những thay đổi 
chính sách đang diễn ra của chính phủ thể hiện trong các nghị định về Dịch Vụ CNTTTT và Quản Lý 
Internet – những văn bản này vẫn đang trong giai đoạn phê duyệt vào thời điểm viết báo cáo này và cuối 
cùng sẽ củng cố khung khổ an ninh thông tin của chính phủ. Nghị định về Quản lý Internet (hoặc Nghị về 
việc Quản lý, Cung Cấp và Sử Dụng Dịch Vụ Internet và Nội Dung Thông Tin Trên Mạng) là bản sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 97 trước đó và sẽ thay thế nghị định cũ trước đây.  
 

Hình 2 

 Mặc dù tỷ lệ thâm nhập di động cao nhưng Việt Nam vẫn xếp hạng thấp nhất trong khu vực về sự tự do Internet (Singapo, Thái Lan, 
Inđônêxia, Malaixia và Philipin) 
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Nguồn: Tác giả (sử dụng số liệu của WB và EIU) 
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Nghị định về Quản Lý Internet xây dựng khung khổ điều tiết việc quản lý, cung cấp và sử dụng tất cả 
các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và do vậy, áp dụng đối với tất cả các tổ chức và cá 
nhân, các tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia hoặc có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, cung cấp 
và sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng ở Việt Nam. Những thay đổi chính sách 
được nhấn mạnh trong các bản dự thảo trước đây của nghị định về Quản Lý Internet và nghị định về 
Dịch Vụ CNTTTT phục vụ nhiều mục đích của chính phủ. Có nghĩa là nghị định về Dịch Vụ CNTTTT 
thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết cho phép chính phủ có thể thực hiện một số kiểm soát theo mong muốn 
đối với thông tin kỹ thuật số trong khi nghị định Quản Lý Internet lại cung cấp khung khổ làm cơ sở để 
Chính phủ thực thi chính sách CNTTTT. Theo yêu cầu quy định tại những nghị định này, nội dung thông 
tin trên mạng phải qua các cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Công An Việt Nam dưới danh nghĩa là vì an 
ninh quốc gia.11 Tuy nhiên, các bản dự thảo nghị định được xem xét trong quá trình nghiên cứu này 
không có hướng dẫn rõ ràng về những nội dung nào được coi là đe dọa lợi ích quốc gia. Vì vậy, sự mơ 
hồ về những nội dung nào là được phép làm dấy lên nhiều quan ngại trong các doanh nghiệp khởi 
nghiệp hoặc đang phát triển kinh doanh CNTTTT ở quốc gia này. Theo ONI, nội dung mang tính chính 
trị được sàng lọc hết; tuy nhiên, nội dung liên quan đến các vấn đề xã hội hoặc xung đột và an ninh được 
lựa chọn để sàng lọc và vì vậy, việc đánh giá liệu nội dung nào đó có được phép hay không trở nên khó 
khăn hơn.12 Ngoài ra, không có kênh nào cho các doanh nghiệp hoặc người sử dụng có thể yêu cầu về 
việc chấp nhận nội dung. 
 
Ngoài việc tăng cường khả năng kiểm soát kỹ thuật số gắn liền với những thay đổi chính sách này, 
những chính sách này còn tăng cường quản lý các doanh nghiệp CNTTTT tại quốc gia này. Theo dự thảo 
ban đầu của Nghị định về Quản Lý Internet, tất cả các công ty đa quốc gia nước ngoài phải có hiện diện 
thực tế ở Việt Nam và thu thập, xác định thông tin từ người sử dụng để nộp cho BTTTT nếu được yêu 
cầu. Nhiều công ty đa quốc gia đã bày tỏ quan ngại trước yêu cầu này từ các bản dự thảo trước của nghị 
định. Ngoài ra, các nghị định này áp đặt nhiều quy định hơn vào các ngành cụ thể chẳng hạn như đối với 
trò chơi điện tử trên mạng, các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng phải qua quá trình xin 
giấy phép phiền hà hơn và điều này có thể làm chậm lại đáng kể sự đổi mới trong không gian trực tuyến.   

Ngành Công Nghiệp Trong Nước 
Mặc dù là nước đến với không gian Internet tương đối muộn nhưng ngành công nghiệp nội địa ở Việt 
Nam đã nhanh chóng số hóa các doanh nghiệp truyền thống và đưa vào sự đổi mới, thử nghiệm và các 
kỹ thuật mô phỏng.13 Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức trong quá trình số hóa đối với các công ty 
trong nước. Thương mại điện tử vẫn là một ngành kém phát triển ở quốc gia này do các yếu tố như hệ 
thống ngân hàng yếu kém, việc sử dụng thẻ tín dụng trong nước thấp, quan ngại về lừa đảo trực tuyến và 
sự không tin tưởng (thuộc về văn hóa) đối với các giao dịch trên mạng giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng. Mặc dù có một số trang thông tin điện tử trên mạng phổ 
biến trong nước do các doanh nghiệp trong nước quản lý nhưng những website nước ngoài như 
Facebook và Google vẫn là những trang xếp ở thứ hạng cao trong danh sách các trang được truy cập 
nhiều nhất ở Việt Nam.14 
 
Mặc dù ý định kiểm soát nội dung trên mạng là nhằm quản lý sự tranh luận chính trị trong nước, hậu quả 
khôn lường chắc chắn là việc tạo ra một loại ‘thuế ẩn’ đối với việc đổi mới kinh doanh, đặc biệt là các 
doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp trong nước. Khó khăn phía trước đối với chính phủ Việt Nam 
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là liệu quốc gia này có thể chứng tỏ thành công sự linh hoạt cần thiết trong việc sửa đổi khung khổ chính 
sách để đưa Internet vào làm công cụ góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế và sáng tạo. 
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Phương pháp luận  
Nhận Diện Rào Cản Phát Triển Đối Với Các Doanh Nghiệp CNTTTT Mới Khởi Nghiệp Của 
Việt Nam  
Dựa trên các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, nghiên cứu này phân tích đánh giá của các doanh nghiệp 
CNTTTT mới khởi nghiệp của Việt Nam về các chính sách quản lý Internet hiện hành bao gồm việc 
quản lý nội dung trên mạng và sự hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Vì 
vậy, trong báo cáo này “doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp” được xác định là bao gồm những 
doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển có sử dụng Internet làm nền tảng để cung cấp sản phẩm hoặc 
dịch vụ.  
 
Hình 2 dưới đây phác thảo khung khổ phân tích được sử dụng để nhận diện các rào cản phát triển tiềm 
năng ngắn và dài hạn đối với sự đổi mới kỹ thuật số, chẳng hạn như UGC, đối với các doanh nghiệp 
CNTTTT mới khởi nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu về quản lý Internet, các rào cản có thể có 
đối với sự đổi mới bao gồm hạn chế về vốn cũng như các chính sách của chính phủ về quản lý nội dung 
trên Internet. Giả thuyết của chúng tôi là sự ít đổi mới ở các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp có 
mối tương quan trực tiếp với các chính sách Internet của Việt Nam và các chính sách này chú trọng tới 
nội dung trên Internet hơn là chú trọng đến sự phát triển cộng đồng các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi 
nghiệp của Việt Nam.  
 
Chúng tôi đã gặp gỡ 26 đại diện các doanh nghiệp CNTTTT của Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp 
mới khởi nghiệp, các DNVVN và các doanh nghiệp lớn trong tháng 1 năm 2013 (Phụ Lục C). Chúng tôi 
cũng đã phỏng vấn nhiều bên liên quan khác trong hệ sinh thái chính sách Internet của Việt Nam bao 
gồm: các công ty đa quốc gia về CNTTTT của Hoa Kỳ, đại diện BTTTT của Việt Nam, Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ và các tổ chức chính sách khác có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi đã gửi bản khảo sát trực tuyến 
đến cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua các kênh như trang Facebook của các doanh nghiệp 
khởi nghiệp Việt Nam và các nhóm LinkedIn và từng doanh nghiệp mà chúng tôi đã được giới thiệu, và 
nhận được tổng số 59 trả lời. Trong bản khảo sát, chúng tôi đề nghị các công ty khởi nghiệp của Việt 
Nam chia sẻ quan điểm của họ về tác động của những chính sách hiện hành về Internet đối với sự tăng 
trưởng của doanh nghiệp và năng lực đổi mới kỹ thuật số của doanh nghiệp (Phụ Lục D). Bản khảo sát 
vô danh cung cấp thêm một công cụ cần thiết để có thông tin trung thực hơn về bối cảnh chính sách 
Internet hiện nay từ các doanh nghiệp CNTTTT.  
 
Mặc dù các doanh nghiệp khởi nghiệp không xác định các chính sách về Internet là mối quan ngại trước 
mắt và thay vào đó lại cho rằng nguồn vốn hạn chế trong giai đoạn đầu là khó khăn cơ bản trong việc đổi 
mới, những doanh nghiệp này thừa nhận rằng các chính sách quản lý Internet của Việt Nam gây khó khăn 
về lâu dài. Các doanh nghiệp công nghệ lớn hơn cũng ủng hộ quan điểm này và cho rằng các chính sách 
Internet trong nước đã khiến họ ở thế bất lợi so với các công ty đa quốc gia. Báo cáo này đưa ra bài học 
về cách thức phát triển dựa trên những nỗ lực hiện có của quốc gia. 
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Hình 3 
Để xác định những hạn chế cơ bản cản trở sự đổi mới của các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp trong nước, 
chúng tôi đã trình bày phần tích của chúng tôi quanh những hạn chế về vốn và các chính sách điều tiết của chính 
phủ 
 

 
Nguồn: Tác giả 
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Bối Cảnh Khu Vực  
Hỗ trợ đổi mới kỹ thuật số là chiến lược cạnh tranh  
 
Để có thể phát triển dựa trên thế mạnh hiện có của quốc gia, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam 
nên cân nhắc một cách thức tiếp cận linh hoạt hơn khi xây dựng chiến lược chính sách CNTTTT của 
mình, đó là cách trao quyền cho các doanh nghiệp trong nước và hướng nhiều hơn đến sự sáng tạo và sử 
dụng công nghệ kỹ thuật số ở mức tiến tiến hơn là chỉ chú trọng vào hạ tầng CNTTTT. Để đạt được mức 
phát triển kỹ thuật số tối ưu, theo Nhóm Tư Vấn Boston trong Báo Cáo e-Intensity năm 2012 (về năng 
lực và hoạt động trên Internet), các chính phủ phải theo “lối phát triển thích nghi” trong đó nhấn mạnh 
đến sự điều chỉnh và thử nghiệm.15 Phần này xem xét chiến lược phát triển của các quốc gia láng giềng 
còn lại trong ASEAN-6 là Singapore, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia và Philipin và coi đây như là chuẩn 
mực để Việt Nam phát triển trên cơ sở những năng lực cốt lõi của mình.  
 
Trong khi các tập quán quản lý Internet ở những nước này khác nhau cả về quy mô và phạm vi thì Việt 
Nam vẫn tiếp tục duy trì những hình thức sàng lọc thông tin và Internet một cách tràn lan nhất. Theo 
bảng xếp hàng về Sự Tự do Trên Internet của Freedom House, Việt Nam xếp ở vị trí thấp nhất so với 
các quốc gia láng giềng trong ASEAN-6, với số điểm 73/100 (trong đó 100 chỉ sự ít tự do nhất) quốc gia 
này đã được xếp vào nhóm “Không Tự Do”. Mặc dù Thái Lan cũng thuộc nhóm “Không Tự Do” với số 
điểm là 63 nhưng quốc gia này vẫn xếp hạng cao hơn Việt Nam. Ngoài ra, mặc dù Freedom House không 
cho điểm Singapo về Sự Tự Do Trên Internet nhưng dựa vào việc nước này được xếp vào nhóm Tự Do 
Một Phần (Phụ lục B) và xem xét các báo cáo khác về quản lý của Singapo như báo cáo của ONI, chúng 
tôi phỏng đoán là Singapore vẫn xếp ở thứ hạng cao hơn Việt Nam về sự tự do trên Internet.16  
 
Vì khu vực đang tiến tới tăng cường tính kết nối Internet mà hiện đang tác động đến truyền thông xã hội 
và các nền tảng UGC khác nên các nước láng giềng của Việt Nam đã có các cách thức tiếp cận nhiều 
mặt trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh về CNTTTT của họ thông qua việc đánh giá lại các chính 
sách quản lý Internet. Quả thực, Singapo đã nhận ra mối liên hệ tương quan giữa việc sàng lọc thông tin 
trên Internet với mức độ đầu tư cho đổi mới ngay từ năm 1997 và do vậy đã định hình lại các chính sách 
quản lý nội dung trên Internet để khuyến khích các 
doanh nghiệp mới khởi nghiệp đổi mới ở trong 
nước trong khi vẫn thu hút đầu tư nước ngoài.17 Một 
số chương trình của chính phủ Singapore nhằm phát 
triển lĩnh vực CNTTTT bao gồm ưu đãi thuế, các 
chương trình ươm tạo doanh nghiệp, trợ c ấp tiền 
mặt và các phương án huy động vốn vay và vốn chủ 
sở hữu, quốc gia này đã được công nhận là một 
trong “những thành phố toàn cầu mới tốt nhất để 
khởi sự doanh nghiệp.”18 Singapo đã tăng cường nỗ 
lực phát triển một môi trường thuận lợi cho sự sáng 
tạo bằng các chính sách quản lý nội dung trên mạng 
mà theo đó cho phép sử dụng UGC, có nghĩa là các 
chính sách giảm thiểu việc sàng lọc Internet. Là 
quốc gia đầu tiên trong số các nước ASEAN-6 
chính thức thiết lập kết nối Internet năm 1992, 

 
Hình 4: Bản Đồ Khu Vực Đông Nam Á 

 

Nguồn: PwC 
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Singapo đã ủng hộ việc tăng cường tính rõ ràng trong các chính sách quản lý nội dung trên Internet của 
chính phủ, phân nhóm và chỉ rõ nội dung nào là được phép. ONI xếp hạng quốc gia này “cao” vì sự minh 
bạch và nhất quán trong quản lý nội dung.19  
 
Mặc dù có số điểm khá thấp trong báo cáo về Sự Tự Do Trên Internet nhưng Thái Lan có thể tìm được 
cách để sống chung với luật lèse majesté (luật về tội khi quân phạm thượng) mà không cản trở hệ sinh 
thái Internet năng động trong nước. Chính phủ Thái Lan đã thực hiện được điều này bằng cách chỉ chặn 
một trang thông tin cụ thể bị coi là khi quân phạm thượng chứ không phải là chặn toàn bộ website. Thái 
Lan duy trì một cộng đồng truyền thông xã hội vững mạnh và người Thái là một trong số những người 
dân sử dụng Facebook nhiều nhất trên thế giới và Thái Lan đứng thứ 13 (xét theo số tuyệt đối) trong 
danh sách những nước có người sử dụng tích cực Facebook hàng tháng. Thái Lan cũng có tỷ lệ số người 
truy cập Facebook cao thứ hai trong khu vực với tỷ lệ 127%, đứng thứ 2 sau Inđônêxia (203%).20 Một 
cộng đồng UGC năng động như vậy kết hợp với việctiếp tục gia tăng khả năng truy cập Internet băng 
thông rộng. Thực tế là số thuê bao cố định băng thông rộng trên 100 người dân ở Thái Lan đã cao hơn 
Việt Nam trong năm 2008 (Hình 5), trong khi tỷ lệ của Việt Nam giảm xuống 3,3% trong năm 2010-2011 
thì Thái Lan vẫn duy trì ở tỷ lệ 16,7 và Malaixia là 14,5%.  
 

Mặc dù năm 2008 có sự thay đổi so 
với cam kết năm 1998 là hạn chế các 
hoạt động kiểm duyệt nhưng 
Malaixia đã tiến bộ trên nhiều 
phương diện khác. Trong hơn một 
thập kỷ, Malaixia đã xây dựng và 
phát triển Cyberjava, một thành phố 
muốn phát triển thành Thung lũng 
Silicon của quốc gia này.21 Hiện nay, 
Cyberjava có trên 700 công ty và 35 
công ty đa quốc gia đang hoạt động 
trong thành phố. Chính phủ đã dự 
thảo các kế hoạch xây dựng thêm nhà 
bên cạnh việc xây dựng một trung 
tâm thành phố mới với nỗ lực nhằm 
thu hút thêm nhân tài vào đây.22 Một 
ví dụ khác mang tính xây dựng về nỗ 
lực của chính phủ Malaixia trong 
việc thúc đẩy ngành CNTTTT chẳng 

hạn như việc Thủ tướng Malaixia tăng cường sử dụng Web 2.0 để thu hút các cử tri của ông. Năm 2011, 
ông đã mời ‘các công dân mạng” góp ý về bản đề xuất ngân sách quốc gia thông qua blog của ông, tận 
dụng tối đa các nền tảng UGC để khuyến khích sự tham gia trong nước vào việc hoạch định chính sách 
quốc gia và hỗ trợ sự ổn định trong nước. Hàng ngàn công dân Malaixia đã phản hồi lại đề nghị của Thủ 
tướng.23  
 
Tương tự Thái Lan, Inđônêxia duy trì một môi trường mạng xã hội năng động. Theo Báo cáo của 
Accenture, việc sử dụng truyền thông xã hội hàng ngày ở những người Inđônêxia sử dụng Internet đã 

Hình 5 

 Sự tăng trưởng về thuê bao băng thông rộng cố định ở Việt Nam đã giảm từ mức 13% giai đoạn 2009-
2010 xuống mức 3,3% giai đoạn 2010-2011. 

 

Nguồn: dữ liệu của WB 
*Không đưa Singapo vào biểu đồ 
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tăng từ 14% số người sử dụng Internet năm 2010 lên 65% năm 2011.24 Chỉ riêng dân số của quốc gia này 
đã là trên 240 triệu dân và sự ổn định tương đối là quốc gia dân chủ đã biến Inđônêxia thành một điểm 
đến đầu tư hấp dẫn đối với các công ty nước ngoài trong đó có các công ty CNTTTT. Quốc gia này đã đi 
qua một chặng đường dài từ một nền cai trị độc tài của Tổng thống Suharto và đang phát triển thành một 
xã hội tự do. Tuy nhiên, Inđônêxia có tỷ lệ thấp về truy cập Internet tốc độ cao, cứ 100 người mới có 
1,13 thuê bao cố định Internet băng thông rộng.25 Việc thiếu hạ tầng băng thông rộng cố định này một 
phần được bù đắp bởi sự gia tăng sử dụng băng thông không dây. Theo IDC, Inđônêxia “đang chứng 
kiến tất cả những thành tố tạo nên một xã hội có xu hướng cao nghiêng về sử dụng băng thông rộng di 
dộng do nhu cầu về nội dung, các ứng dụng mạng xã hội và sự kết nối.”26 Tuy nhiên, việc đăng lên và tải 
về nội dung phức tạp hơn như các video trên YouTube vẫn cần phải tăng khả năng truy cập băng thông 
rộng có dây, cố định, tốc độ cao. Tương lai của ngành CNTTTT ở Inđônêxia sẽ phụ thuộc vào việc xây 
dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng để mở rộng khả năng truy cập như vậy cho công dân của họ.  
 
Philipin giống Inđônêxia ở chỗ là việc quản lý nội dung Internet không phải là rào cản đối với sự phát 
triển ngành CNTTTT. Tuy nhiên, Philipin vẫn sự thiếu đầu tư vào hạ tầng cơ sở phù hợp để hỗ trợ việc 
tăng cường sử dụng Internet tiên tiến, cứ 100 người chỉ có 1,89 người thuê bao Internet băng thông rộng 
cố định.27 Mặc dù thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp cho quốc gia, các thành phố lớn ở Philipin đang trở thành 
các điểm đến hấp dẫn đối với các công ty nước ngoài trong việc thuê ngoài các trung tâm chăm sóc 
khách hàng qua điện thoại và người Philipin có xu hướng thông thạo tiếng Anh. Thực tế, năm 2013, 
Manila xếp thứ ba, sau Bangalore và Mumbai, và Thành phố Cebu xếp thứ 8 trong số 100 điểm đến thuê 
ngoài toàn cầu hàng đầu theo báo cáo của Tholons – một công ty tư vấn ở Hoa Kỳ về thuê ngoài toàn 
cầu.28 
 
Mặc dù các nhà hoạch định ở những quốc gia này gặp những thách thức tương tự trong việc vừa đảm bảo 
phát triển nhanh chóng ngành CNTTTT vừa đảm bảo ổn định quốc gia nhưng những khó khăn này ở 
từng nước khác nhau thể hiện một cách khác nhau. Một số nước đã thành công hơn trong việc xây dựng 
các chiến lược cạnh tranh trên cơ sở các chính sách hỗ trợ tự do Internet và các doanh nghiệp CNTTTT 
mới khởi nghiệp trong nước. Các quốc gia Singapo và Thái Lan có vẻ làm tốt được điều này, vừa có thể 
duy trì sự ổn định chính trị trong khi vẫn cho phép ngành CNTTTT của họ phát triển cả về mặt đầu tư 
vào kết cấu hạ tầng cứng và về mặt phát triển nội dung. Điều quan trọng phải lưu ý là hiện tượng sử 
dụng UGC rộng rãi hơn ở các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Theo OECD, những lợi ích kinh tế gắn 
liền với các nền tảng UGC gồm có sự tham gia của các công ty mới vào thị trường và việc làm. Ngoài 
ra, OECD đã xác định mối liên hệ tương quan giữa các nền tảng UGC và nhu cầu gia tăng của người sử 
dụng về cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ các nền tảng này, trong đó có việc tăng cường khả năng tiếp 
cận băng thông rộng, tốc độ Internet cao hơn và băng tần rộng di động.29 Điều quan trọng là Việt Nam 
nhận ra được mối liên quan đó. ĐCSVN đã hết sức chú trọng vào đầu tư cơ sở hạ tầng cứng. Từ nay đến 
năm 2020, mục tiêu của Việt Nam là 60% người dân Việt Nam được tiếp cận băng thông tốc độ cao.30 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây sự tăng trưởng các thuê bao băng thông rộng cố định của Việt Nam 
đã giảm sút. Điều này có thể là do công suất băng thông rộng đã vượt quá nhu cầu của người dân. Để 
đảm bảo Việt Nam duy trì được khả năng cạnh tranh của ngành CNTTTT, điều quan trọng hơn đối với 
Việt Nam là chú trọng vào phát triển nội dung kỹ thuật số, việc đó có thành công hay không còn phụ 
thuộc vào sự nới lỏng kiểm soát nội dung trên Internet và gây dựng một cộng đồng UGC năng động chứ 
không phải chỉ chú trọng đầu tư vào hạ tầng cứng.  
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Kết quả nghiên cứu  
Khi Việt Nam cân nhắc định hướng chính sách Internet của mình trong tương lai, đặc biệt là những định 
hướng chính sách trong lĩnh vực dịch vụ CNTTTT và quản lý nội dung trên Internet, điều hết sức quan 
trọng là chính phủ phải hiểu được các rào cản tăng trưởng mà các bên liên quan trong hệ sinh thái 
Internet của quốc gia này đã chỉ ra. Phân tích các nguồn tư liệu sơ cấp và thứ cấp đã cho thấy những kết 
quả chính sau đây về các nhân tố hạn chế sự đổi mới của ngành CNTTTT trong nước cả về ngắn và dài 
hạn:  
 

• Các rào cản sơ cấp ban đầu đối với sự đổi mới doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp ở Việt 
Nam bắt nguồn từ những hạn chế về vốn;  

• Các doanh nghiệp khởi nghiệp lường trước được rằng chính sách quản lý Internet sẽ có nhiều tác 
động lâu dài hơn đối với kết quả kinh doanh;  

• Qua các cuộc phỏng vấn trong nước cho thấy không có sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ đối với 
các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp;  

• Phần lớn những người tham gia khảo sát - 87% - không biết gì về các chương trình do chính phủ 
tài trợ cho các doanh nghiệp CNTTTT của Việt Nam;  

• Theo các kết quả khảo sát, việc tăng cường quản lý nội dung trên Internet có thể khuyến khích 
thêm hành vi né tránh rủi ro ở các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, hoặc, cân nhắc việc sử dụng 
UGC và các nền tảng mạng xã hội; và  

• Các DNVVN và các doanh nghiệp CNTTTT lớn cho rằng chính sách quản lý Internet hiện hành 
gây bất lợi cho việc nâng cao khả năng đổi mới kỹ thuật số.  

 
Tuy nhiên, tác động cuối cùng của những thay đổi chính sách vẫn chưa rõ ràng vì tại thời điểm viết báo 
cáo này, dự thảo nghị định đã và đang được sửa đổi vài lần. Chi tiết các kết quả nghiên cứu này được 
trình bày dưới đây.  

Những Hạn Chế Tài Chính Đối Với Các Doanh Nghiệp Trực Tuyến Mới Khởi Nghiệp của Việt 
Nam  
Theo nghiên cứu này, những hạn chế liên quan đến tài chính là quan ngại nghiêm trọng nhất đối với các 
doanh nghiệp Internet mới khởi nghiệp của Việt Nam. Cụ thể, những doanh nghiệp này đã xác định các 
nguồn tài trợ khởi sự doanh nghiệp còn hạn chế cùng với mức độ sử dụng thẻ tín dụng và ngân hàng 
thấp là những nhân tố chính cản trợ sự đổi mới ở các doanh nghiệp trực tuyến mới khởi nghiệp xét trong 
ngắn hạn. Những doanh nghiệp này báo cáo rằng môi trường điều tiết Internet trong đó có việc cấp phép, 
đánh thuế, kiểm soát nội dung và sàng lọc không mấy quan trọng trong các quan ngại về hoạt động kinh 
doanh ngắn hạn hàng ngày của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng phải lưu ý là các doanh nghiệp mới khởi 
nghiệp này đã lường trước rằng các quy định sẽ trở thành mối quan ngại nếu xét dài hạn hơn đối với các 
chức năng kinh doanh của họ khi doanh nghiệp của họ bắt đầu có lợi nhuận.  
 
Trên cơ sở phỏng vấn một số doanh nghiệp mới khởi nghiệp của Việt Nam, các doanh nghiệp mới khởi 
nghiệp cũng xác định một hạn chế quan trọng là thiếu tài chính, thể hiện ở khả năng tiếp cận dễ dàng các 
khoản vay. 67% doanh nghiệp được khảo sát đã nhận tài trợ thông qua các doanh nghiệp đầu tư mạo 
hiểm, 33% doanh nghiệp còn lại đã nhận được các khoản vay của ngân hàng tư nhân hoặc sử dụng tiền 
tiết kiệm cá nhân của họ. Các nguồn tài trợ chính được các doanh nghiệp xem xét gồm đầu tư mạo hiểm, 
khoản vay ngân hàng tư nhân, tiết kiệm cá nhân và các khoản vay ngân hàng quốc doanh.31 Quan trọng là 
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mặc dù Việt Nam có 5 ngân hàng quốc doanh cho vay kinh doanh nhưng không có doanh nghiệp mới 
khởi nghiệp nào trong khảo sát của chúng tôi tìm được tiền tài trợ qua kênh này. Hơn nữa, các doanh 
nghiệp mà chúng tôi khảo sát đều nhất trí rằng chính phủ cần tạo cơ hội cho các doanh nghiệp CNTTTT 
mới khởi nghiệp vay, hoặc thông qua ngân hàng quốc doanh hoặc các chương trình trợ cấp chính phủ. 
Tuy nhiên, họ lưu tâm đến tầm quan trọng của việc đánh giá các điều kiện đi kèm với khoản tài trợ của 
chính phủ.  
 
Mức độ sử dụng thẻ tín dụng và sử dụng hệ thống ngân hàng thấp là một hạn chế tài chính chủ yếu nữa 
mà các doanh nghiệp trực tuyến mới khởi nghiệp phải đối mặt. Khoảng 70% dân số sống ở ngoài các 
thành phố lớn, chỉ có 8% số dân phi thành thị đó sử dụng một loại hình dịch vụ tài chính chính thức nào 
đó. Chỉ có 1% dân số sử dụng thẻ tín dụng và chỉ có 42% dân số biết tới các dịch vụ thẻ tín dụng. Ngoài 
ra, ngay cả trong số những người tiêu dùng biết đến các dịch vụ thẻ tín dụng, 18% thấy bất tiện khi dùng 
trong khi đó 36% thấy không cần đến các dịch vụ này và khoảng 19% thiếu kiến thức về các dịch vụ như 
vậy.32 Vì vậy, việc thiếu một hệ thống tài chính vững chắc, có nghĩa là việc người tiêu dùng ít sử dụng 
các sản phẩm tài chính là một hạn chế quan trọng đối với các công ty trực tuyến mới khởi nghiệp vì họ 
không thể dễ dàng khai thác các nguồn lực của các khách hàng tiềm năng để tạo ra doanh thu cho doanh 
nghiệp của họ. Các doanh nghiệp mới khởi nghiệp mà chúng tôi khảo sát cho thấy do những hạn chế 
trong các phương án tạo ra doanh thu đã tác động tiêu cực đến sự đổi mới của họ nhằm tận dụng lượng 
khách hàng trực tuyến đang gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử là lĩnh vực đòi hỏi 
phải có nền tảng giao dịch hiện đại tân tiến. Để tránh hạn chế này, một số doanh nghiệp mới khởi nghiệp 
đã áp dụng phương pháp Thanh Toán Khi Giao Hàng (COD). Mặc dù vậy, phương pháp COD vẫn còn 
nhiều hạn chế. Ví dụ, COD có chi phí giao dịch cao hơn so với hệ thống thanh toán điện tử đặc biệt là 
khi hàng hóa bị trả lại vì các doanh nghiệp sẽ cần phải hoàn tiền lại một cách thủ công cho những khách 
hàng đó. Ngoài ra cũng gặp khó khăn với COD khi mua các dịch vụ trực tuyến hoặc các ứng dụng 
Internet vô hình thay vì mua hàng hóa. Một mô hình COD đối với bán hàng trực tuyến các sản phẩm phi 
hàng hóa có nghĩa là phải có một sự chậm trễ lớn giữa thời gian mua và thời gian cung cấp dịch vụ. Điều 
này mâu thuẫn với hệ sinh thái Internet nơi mà ở đó việc thanh toán điện tử là bình thường và cho phép 
cung cấp dịch vụ ngay tại thời điểm mua hàng. Vì vậy, giao dịch COD đối với các dịch vụ làm tăng tính 
phức tạp không cần thiết vào dịch vụ mà về mặt lý thuyết lẽ ra phải dễ dàng và nhanh chóng.  

Chính Sách Quản Lý Internet là một Rào Cản đối với Sự Đổi Mới Doanh Nghiệp Trực Tuyến  
 
Tại thời điểm viết báo cáo, theo quy định của dự thảo nghị định về Quản Lý Internet, các doanh nghiệp 
CNTTTT có nội dung trên internet phải duy trì các dịch vụ kiểm soát toàn bộ thông tin trên Internet (Điều 
5, 4c). Quy định này, nếu cuối cùng được thông qua, sẽ làm tăng quan ngại về sự thay đổi chính sách có 
thể xảy ra với các hạn chế tài chính hiện nay. Do vậy, điều này làm tăng các gánh nặng tài chính lên các 
doanh nghiệp CNTTTT và đặc biệt khó khăn trên mọi phương diện đối với các doanh nghiệp mới khởi 
nghiệp. Các nguồn lực tài chính nay tập trung vào việc tự kiểm soát nội dung có thể gây bất lợi cho đầu 
tư vào đổi mới trên các nền tảng kỹ thuật số mới hơn có sử dụng UGC và các mạng xã hội. Một số 
doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong đó có hoặc dự định đưa nền tảng UGC vào các website của họ đã 
thể hiện quan ngại về các chi phí gia tăng đi kèm với việc lắp đặt thêm các công nghệ tự giám sát mạnh 
mẽ hơn. Có thể những công ty mới khởi nghiệp này không có sẵn các nguồn lực tài chính và kỹ thuật để 
theo kịp với các chi phí kiểm soát gia tăng. 71% các doanh nghiệp được khảo sát đều tỏ ra không hài 
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lòng (mức độ từ “Rất Không Hài Lòng” đến “Hơi Không Hài lòng”) với các chính sách hiện hành của 
chính phủ về quản lý nội dung trên Internet. Trên cơ sở những đánh giá ban đầu này, theo dự liệu trong 
báo cáo, thay đổi chính sách yêu cầu các doanh nghiệp phải tăng cường khả năng kiểm soát nội dung sẽ 
không khuyến khích các doanh nghiệp mới khởi nghiệp kết hợp UGC vào các sản phẩm và dịch vụ của 
họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc cản trở tiềm năng đổi mới trong nước trong lĩnh vực truyền 
thông kỹ thuật số của Việt Nam.  
 
Hơn nữa, trong số các doanh nghiệp được khảo sát, ngay cả những doanh nghiệp không tuyên bố rằng sự 
thay đổi chính sách tiềm năng về việc tự kiểm soát sẽ không hướng nguồn lực tài chính vào việc tăng 
cường năng lực UGC nữa cũng bày tỏ “những quan ngại về quy định của chính phủ về nội dung trên 
Internet” là rào cản chính hạn chế việc tăng cường kết hợp hơn nữa UGC vào các website của Việt Nam. 
Thực tế, 72% các doanh nghiệp được khảo sát đã xác định quy định của chính phủ về quản lý Internet là 
rào cản chính để họ quyết định không chấp nhận khả năng sử dụng UGC trên nền tảng của họ. Nói cách 
khác, mặc dù các doanh nghiệp này quan ngại ít hơn về việc hướng các nguồn lực tài chính vào việc tăng 
cường các phòng ban kiểm soát nội dung của họ nhưng họ vẫn coi những thay đổi chính sách tiềm năng 
này gây bất lợi cho tương lai đổi mới kỹ thuật số hướng đến các nền tảng UGC ở Việt Nam. Các 
DNVVN trong nước và các doanh nghiệp lớn hơn được phỏng vấn cũng đều có ý kiến như vậy và cho 
rằng các doanh nghiệp ở các quốc gia láng giềng như Thái Lan có thể tận dụng nền tảng UGC với ít sự 
can thiệp của chính phủ hơn nhiều. Một ví dụ về việc này có thể thấy với cách tiếp cận của chính phủ 
Thái Lan trong việc sàng lọc có lựa chọn chứ không phải là sàng lọc tràn lan. Thay vì chặn ở cấp độ hệ 
thống tên miền như Việt Nam đã làm thì chính phủ Thái Lan chặn nội dung cụ thể, chẳng hạn như chọn 
các video trên YouTube thay vì chặn toàn bộ trang đó.  
 
Sự đầu tư của các doanh nghiệp trong nước vào việc mở rộng hơn nữa các nền tảng UGC có thể mang 
lại lợi ích trong những lĩnh vực góp phần vào sự phát triển tích cực hệ sinh thái Internet của Việt Nam. 
Theo báo cáo của OECD, có mối liên hệ tương quan giữa tăng trưởng về cả cung và cầu UGC trong 
nước của ngành công nghiệp trực tuyến trong nước và đầu tư vào cơ sở hạ tầng Internet. OECD đã chỉ ra 
rằng ở những nước nơi mà người sử dụng trở nên quan tâm hơn đến các nền tảng UGC thì người sử 
dụng trong nước sẽ có nhiều nhu cầu về hạ tầng Internet tốc độ cao hơn để hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả 
các nền tảng này. Đây là một động lực quan trọng để các doanh nghiệp viễn thông và các nhà cung cấp 
hạ tầng khác đầu tư. Theo nghiên cứu của OECD, “tác động đối với hiệu quả mạng và đầu tư ở từng thị 
trường sẽ phụ thuộc vào các dạng sử dụng cụ thể, những lựa chọn kỹ thuật và các quyết định kinh doanh 
cụ thể. Sự vững mạnh của mạng Internet và các mạng kỹ thuật số có liên quan sẽ ngày càng được chú 
trọng vì có nhiều nội dung và hoạt động của người sử dụng trên đó.”33 Từ việc nghiên cứu xu huớng toàn 
cầu này, có thể suy luận rằng với Việt Nam, một cồng đồng Internet UGC vững chắc có thể tạo ra nhiều 
đầu tư hơn vào cơ sở hạ tầng mới và tiên tiến. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp Việt Nam 
khi có sự giảm sút đáng kể về mức tăng trưởng khả năng tiếp cận băng thông rộng cố định ở quốc gia 
này kể từ năm 2009 (Hình 5).34  
 
Các DNVVN và các doanh nghiệp lớn được phỏng vấn cho nghiên cứu này cũng đã chỉ ra thêm những 
quan ngại về những thay đổi chính sách tiềm năng liên quan đến dự thảo nghị định về Quản Lý Internet 
đến sự phát triển kinh doanh kỹ thuật số của họ. Hai quan ngại chính về dự thảo nghị định được rà soát 
bao gồm: 1) sự thiếu rõ ràng/mơ hồ trong định nghĩa về nội dung cấu thành mối đe dọa an ninh quốc gia 
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và phải chịu sự kiểm soát về nội dung; và 2) sự kiểm soát nội dung tràn lan do những thay đổi chính sách 
có thể có.  
 
Trong các dự thảo ban đầu của nghị định có các điều khoản quy định rằng các cá nhân phải chịu các biện 
pháp xử lý pháp luật nếu họ đang “lạm dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng để 
chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân,” 
hoặc “gây phương hại thuần phong mỹ tục của dân tộc.”35 Vấn đề hơn nữa ở đây là những cụm từ mơ 
hồ này rất mang tính chủ quan, không có chỗ nào trong văn bản luật này quy định rõ loại nội dung nào là 
được phép. Những thay đổi chính sách này cũng bao gồm cả yêu cầu đối với các công ty phải sàng lọc 
nội dung trên Internet mà chính phủ coi là “những hành vi bị cấm.” Không chỉ bản thân người sử dụng 
phải chịu trách nhiệm đảm bảo bất kỳ thông tin nào được lưu hành không có nội dung bị cấm mà cả các 
công ty Internet cũng phải tự kiểm soát và gỡ bỏ nội dung nào mà các nhà chức trách cho là không phù 
hợp. Việc chính phủ tăng cường quản lý nội dung trên Internet và sự thiếu thông tin cụ thể để xác định 
thế nào là nội dung bị cấm trên Internet không chỉ gây ra sự bất chắc trong các doanh nghiệp trực tuyến 
mà cả cho những người sử dụng cuối cùng ở Việt Nam.  
 
Mặc dù chính phủ Việt Nam nỗ lực kiểm soát để đảm bảo ổn định quốc gia nhưng sự mơ hồ không rõ 
ràng trong các chính sách quản lý Internet hiện nay tạo ra một trạng thái bên ngoài tiêu cực đối với việc 
đổi mới doanh nghiệp CNTTTT trong nước. Sự mơ hồ này được hiểu là chủ ý của nhà nước để giải 
thích các điều khoản của nghị định theo cách phù hợp với lợi ích chính trị của nhà nước. Vì vậy, các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số phải đặc biệt cẩn thận với cách thức hoạt động kinh doanh của 
họ. Ngay cả khi một số doanh nghiệp có thể có nguồn lực để thiết lập thêm khả năng kiểm soát mạnh mẽ 
nội dung, nhưng khi doanh nghiệp trở nên né tránh rủi ro bằng các biện pháp kiểm soát nội dung mang 
tính chủ quan và đôi khi có vẻ tự áp đặt thì việc kết hợp các phần UGC mới có thể bị hạn chế. Và như 
vậy có thể cản trở sự đổi mới trong doanh nghiệp vì người dân trở thành người tiếp nhận nội dung 
Internet thôi chứ không phải vừa là người tiếp nhận và là người đóng góp.  
 
Hơn nữa, theo cách hiểu của doanh nghiệp, bản chất nghiêm ngặt và tràn lan của những thay đổi chính 
sách này đã làm cho thậm chí cả các công ty Internet nước ngoài phải chất vấn về sự chân thành của 
chính phủ Việt Nam trong việc gây dựng và phát triển ngành kinh doanh trực tuyến. Theo dự thảo ban 
đầu của nghị định về Quản Lý Internet, tất cả các công ty đa quốc gia nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam phải hợp tác với chính quyền trong việc sàng lọc và loại bỏ những thông tin bị cấm. Bản dự thảo 
tương tự quy định rằng có thể các công ty đa quốc gia phải đặt máy chủ của họ tại quốc gia này và người 
sử dụng Internet phải đăng ký sử dụng tên thật của họ trên Internet. Những lập trường chính sách như vậy 
của chính phủ thể hiện sự đặc biệt quan ngại về các doanh nghiệp nước ngoài vì họ đã gạt sang một bên 
khái niệm về sự tự do Internet. Sự tự do Internet và sự minh bạch trong việc quản lý internet gia tăng 
không chỉ thể hiện những giá trị hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp mà còn có quan hệ trực tiếp đến khả 
năng sinh lợi và sự đổi mới của doanh nghiệp trong ngành này.  
 
Những công ty đa quốc gia nước ngoài này là hết sức quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành công 
nghiệp Internet ở Việt Nam. Họ mang đến công nghệ mới và tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa 
phương phát triển dựa trên các nền tảng hiện hành. Khác với Trung Quốc - quyền lực và quy mô thị 
trường ở nước này đã cho phép họ yêu cầu các công ty nước ngoài phải tuân thủ các quy định quản lý 
Internet của chính phủ Trung Quốc, chính phủ Việt Nam có thể không đạt được gì mấy trong những nỗ 
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lực kiểm soát không gian Internet. Có thể những công ty đa quốc gia nước ngoài này sẽ tiếp tục ủng hộ 
tự do Internet như một phần trong các mô hình hoạt động của họ. Các biện pháp của chính phủ Việt Nam 
phủ nhận những nỗ lực này có thể khiến cho các công ty nước ngoài rút ra khỏi Việt Nam, điều này gây 
bất lợi cho tính bền vững của ngành công nghiệp Internet ở đây và do vậy hạn chế các mối quan hệ đối 
tác bền vững có thể phù hợp với các mục tiêu phát triển mang tính chiến lược của Việt Nam.  

Tác Động Cuối Cùng Của Những Thay Đổi Chính Sách Tiềm Năng Vẫn Còn Chưa Rõ Ràng  
 
Chúng tôi đánh giá những thay đổi chính sách này dựa trên bản dự thảo nghị định về Quản lý Internet 
được cung cấp tại thời điểm nghiên cứu. Mặc dù những quy định cụ thể này có thể không còn trong bản 
nghị định cuối cùng được phê duyệt nhưng cũng có khả năng là các quy định chặt chẽ hơn có thể được 
đưa vào nghị định. Các tác động cuối cùng của nghị định về Quản Lý Internet vẫn chưa rõ ràng tại thời 
điểm viết báo cáo này. Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2013, nghị định về quản lý Internet vẫn đang ở giai 
đoạn 4 của quá trình phê duyệt như mô tả trong Hình 9 dưới đây.  
 
BTTTT đã xây dựng dự thảo nghị định đầu tiên, Dự thảo 1.0, và đăng tải công khai tài liệu này để lấy ý 
kiến người dân trong thời gian 60 ngày. Trong thời gian này, bất kỳ công dân hoặc tổ chức, dù là người 
Việt Nam hay nước ngoài đều có thể xem xét nghị định, đóng góp ý kiến và đề xuất về văn bản luật này 
cho BTTTT. Trong nghiên cứu của chúng tôi ở Việt Nam, các đại diện của BTTTT mà chúng tôi đã cùng 
trao đổi thẳng thắng thừa nhận thiếu sót ban đầu ở một số phần của văn bản này. Khi hết thời gian lấy ý 
kiến người dân, BTTTT sửa đổi nghị định một lần nữa và đưa ra dự thảo 2.0. Bản dự thảo nghị định này 
sau đó được gửi đến các bộ ngành và cơ quan khác và lấy thêm ý kiến trong giai đoạn đó. Sau khi được 
chỉnh sửa, dự thảo 3.0 được công bố. Tiếp theo giai đoạn này, nghị định được trình lên Văn phòng Chính 
phủ. Sau đó dự thảo 4.0 lại được công bố và sau đó trình Bộ trưởng để ký phê duyệt. Dự thảo cuối cùng 
mà Bộ trưởng phê duyệt sẽ là dự thảo 5.0. 
 

  
 

Hình 9 
Quá trình xây dựng Nghị định về Quản lý Internet và hiện trạng 
Giai đoạn   Mô tả 

Dự thảo 1.0 
 
 
Dự thảo 2.0 
 
 
Dự thảo 3.0 
 
 
Dự thảo 4.0 
 
 
 
Dự thảo 5.0 
 

Tính đến tháng 3/2013 

Vào thời điểm viết báo cáo này, nghị định về Quản lý Internet ở Giai đoạn 4 của quá trình phê duyệt.  
Nguồn: Tác giả (sử dụng thông tin của BTTTT) 

 

Dự thảo 1.0 do BTTTT dự thảo. Dự thảo 1.0 được đăng công khai lấy 
ý kiến của các bên liên quan như Đại sứ quán Hoa Kỳ và Phòng 
Thương mại Hoa Kỳ (60 ngày) 

Dự thảo 2.0 đã được gửi đến các bộ ngành, các tổ chức cũng như 
các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có liên quan 

Dự thảo 3.0 đã được gửi lên văn phòng chính phủ xem xét quyết định  

Nghị định về Quản lý Internet ở giai đoạn 4 của quá trình phê duyệt vào thời điểm 
viết báo cáo. Giai đoạn 4 là giai đoạn rà soát, không phải là dự thảo. Vì vậy, nghị 
định ở giai đoạn này không bổ sung thêm nội dung 

Trong giai đoạn 5, nghị định này sẽ được trình lên chính phủ để bỏ 
phiếu thông qua. Nghị định 97 sẽ được phê duyệt nếu có 50% đa số 
phiếu ủng hộ.  
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Khuyến Nghị 
Trên cơ sở nghiên cứu của chúng tôi về các phương pháp tiếp cận vấn đề quản lý Internet của các quốc 
gia láng giềng của Việt Nam và các kết quả thu được thông qua các cuộc phỏng vấn và khảo sát các 
doanh nghiệp CNTTTT của Việt Nam, rõ ràng là Việt Nam cần đánh giá lại kịch bản hiện nay của quốc 
gia đối với ngành công nghiệp Internet để có thể cạnh tranh được về kỹ thuật số. Dưới đây là các khuyến 
nghị cụ thể cho từng nhóm đối tượng chính trong đó có các doanh nghiệp trực tuyến mới khởi nghiệp, 
các DNVVN và các doanh nghiệp lớn (các doanh nghiệp được thành lập từ trước), và chính phủ Việt 
Nam trong lĩnh vực Internet.  
 
Đối Với Các Doanh Nghiệp Mới Khởi Nghiệp 
 

• Tham Gia vào thảo luận chính sách Internet. Mặc dù các doanh nghiệp mới khởi nghiệp được 
phỏng vấn đã chỉ ra những hạn chế tài chính là quan ngại trước mắt nhất đối với hoạt động của 
họ nhưng đại diện các doanh nghiệp này cũng cho rằng các chính sách kiểm soát nội dung của 
chính phủ Việt Nam đã làm chậm lại việc kết hợp mảng UGC vào các mô hình kinh doanh của 
họ. Để đảm bảo là các chính sách của chính phủ có lợi cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp 
trên phương diện giảm bớt các hạn chế tài chính và cả trên phương diện đẩy mạnh việc sử dụng 
UGC, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp cần phải thấy được giá trị của việc tham gia vào các 
đối thoại chính sách với chính phủ, đặc biệt là với BTTTT.   
 

• Thành lập hiệp hội ngành nghề chính thức. Khi tham gia cùng chính phủ, các doanh nghiệp mới 
khởi nghiệp có thể tăng ảnh hưởng thông qua việc cùng truyền đạt quan ngại của họ. Để có thể 
làm được điều này thì cần phải thành lập hiệp hội ngành nghề chính thức của các doanh nghiệp 
khởi nghiệp. Mặc dù có các mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng những mạng lưới này 
chưa được chính thức hóa và hiếm khi tham gia cùng các nhà hoạch định chính sách. Ví dụ, 
nhóm Facebook kết nối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam có trên 6.500 
thành viên cá nhân và nhóm LinkedIn với mục đích tương tự có hơn 750 thành viên. Một nhóm 
chính thức hơn – Mạng lưới START - chú trọng đến việc trao đổi những tập quán tốt nhất và 
giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đảm bảo nguồn vốn. Tổ chức này không tham gia thảo luận 
chính sách với chính phủ. Tuy nhiên, những nhóm mạng xã hội và các diễn đàn giao lưu hiện nay 
nên là xuất phát điểm để các doanh nghiệp mới khởi nghiệp xây dựng liên minh chính thức nhằm 
nâng cao khả năng đàm phán/thương lượng với chính phủ. Mạng lưới chính thức như vậy sẽ có 
những đại diện được giao thay mặt cho các thành viên để tham gia cùng chính phủ và vì vậy bảo 
vệ từng công ty để họ không phải đối mặt với những tác động mà chính phủ có thể gây ra. Cuối 
cùng, hội hiệp ngành nghề sẽ vận động hành lang chính phủ để thay đổi và thực thi các chính 
sách có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp Internet.  
 

• Cùng vận động hành lang để có được sự hỗ trợ của chính phủ dành cho các doanh nghiệp 
CNTTTT. Một khi đã được thành lập, hiệp hội ngành nghề có thể vận động chính phủ khuyến 
khích các ngân hàng quốc doanh cung cấp các khoản vay tài chính lãi suất thấp hoặc Bộ TTTT 
trợ cấp nguồn tài trợ khác cho các công ty CNTT mới khởi nghiệp. Trong các câu trả lời khảo 
sát không có trả lời nào chỉ ra rằng họ đã nhận tài trợ vốn từ các ngân hàng quốc doanh hoặc biết 
gì về các chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Các 
chương trình khác mà hiệp hội có thể giúp vận động hành lang như các chương trình ưu đãi thuế, 
chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của chính phủ tài trợ, các chương trình huy động 
vốn vay và vốn chủ sở hữu do chính phủ hỗ trợ. Sức mạnh thương lượng tập thể sẽ làm tăng khả 
năng thành công trong các đề nghị và có thể góp phần giải quyết phần nào những khó khăn tài 
chính mà các doanh mới khởi nghiệp gặp phải.  
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• Cùng vận động hành lang để Internet ‘mở’ hơn. Một hạn chế khác mà các doanh nghiệp khởi 

nghiệp có thể gặp phải là sự quan ngại về chi phí tốn kém trong việc xây dựng năng lực vững 
mạnh kiểm soát nội dung theo yêu cầu của những thay đổi chính sách của Việt Nam, thay vì dành 
những nguồn lực này để phát triển doanh nghiệp. Để khắc phục hạn chế này, cộng đồng doanh 
nghiệp khởi nghiệp, thông qua các đại diện hiệp hội của họ, cần vận động để có các chính sách 
quản lý Internet thông thoáng hơn, vì vậy hạn chế được việc chuyển hướng không tập trung các 
nguồn lực tài chính vào sự đổi mới. Một môi trường Internet ‘mở’ hơn sẽ khuyến khích sự tích 
cực tham gia nhiều hơn của ‘các công dân mạng’, sự chấp nhận UGC, và sự đầu tư nhiều hơn 
vào cơ sở hạ tầng tiên tiến để hỗ trợ nhu cầu sử dụng và các yêu cầu về tốc độ.  
 

Đối Với Các Doanh Nghiệp Đã Được Thành Lập Từ Trước  
  

• Xây dựng mạng lưới vững chắc với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Thành công của cả 
những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và những doanh nghiệp được thành lập từ trước hỗ trợ bổ 
sung cho nhau. Nhiều chiến lược rút lui khỏi thị trường của các doanh nghiệp khởi nghiệp như 
việc bị doanh nghiệp đã được thành lập từ trước mua lại mà không phải là phát triển thành các 
công ty độc lập và lớn hơn. Bối cảnh các doanh nghiệp CNTTTT khởi nghiệp chắc chắn góp 
phần vào việc đổi mới và đa dạng hóa việc sử dụng Internet và vì vậy thúc đẩy hoạt động Internet 
và điều này đã chuyển thành việc gia tăng doanh thu cho toàn bộ hệ sinh thái. Mặt khác, quan 
ngại của các DNVVN và các doanh nghiệp lớn về chính sách Internet của chính phủ và nhu cầu 
Internet mở hơn trực tiếp đóng vai trò trong việc các doanh nghiệp có thể đưa mảng UGC vào 
mô hình kinh doanh của họ. Việc thiếu sự tham gia giữa hai cộng đồng này thể hiện rõ qua thực 
tế là các công ty lớn đều là thành viên của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), một nhóm chính 
thức đại diện cho các doanh nghiệp Internet. Tuy nhiên, chưa chắc là VIA đại diện cho những lợi 
ích của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Hơn nữa, các hội nghị dành cho các doanh nghiệp 
mới khởi nghiệp hiếm khi nhận được tài trợ của các doanh nghiệp lớn. Ví dụ, Mạng START – 
mạng lưới hướng đến việc chia sẻ những tập quán tốt nhất và tìm tài trợ - chỉ nhận được tài trợ 
của WB và các học viện. Điều này đặt ra cơ hội cho các doanh nghiệp lớn trong việc xây dựng 
một mạng lưới vững chắc hơn với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp dựa trên những lợi ích phù 
hợp lẫn nhau.  
 

• Chú trọng phát triển UGC và đổi mới hơn là chú trọng vào cơ sở hạ tầng Internet. Mục tiêu của 
Chính phủ là mở rộng khả năng truy cập băng thông rộng lên tỷ lệ 70% trong cả nước vào năm 
2020.36 Các công ty viễn thông – đa phần là DNNN – chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mục tiêu 
tham vọng này. Tuy nhiên, việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng cứng không nhất thiết có 
nghĩa là Việt Nam có thể thu được lợi ích tối đa nhờ khả năng truy cập Internet tốc độ cao hơn 
mang lại mà không cần có sự gia tăng tương ứng nhu cầu băng thông rộng. Các công ty viễn 
thông cần chú trọng đến việc phát triển một hệ sinh thái Internet trong đó khuyến khích việc sử 
dụng thêm UGC, từ đó làm gia tăng nhu cầu Internet tốc độ nhanh hơn. Ví dụ, các công ty viễn 
thông ở Thái Lan, chẳng hạn như AIS và DTAC, đã tài trợ các cuộc thi giải quyết tình huống 
kinh doanh cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Viettel và VinaPhone có thể có những 
chương trình tương tự để hỗ trợ phát triển sự sáng tạo trong ngành công nghiệp Internet. Nhờ đó 
sẽ đảm bảo rằng việc đầu tư vào mở rộng khả năng truy cập băng thông rộng được nhiều người 
sử dụng tận dụng hơn, từ đó mang lại lợi nhuận kinh tế bền vững. Điều cũng quan trọng là các 
doanh nghiệp truyền đạt sự quan ngại của họ đến chính phủ về việc các thay đổi chính sách sắp 
tới có thể làm chậm lại sự phát triển của cộng đồng UGC và cản trở sự đổi mới. Họ phải thúc 
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đẩy những chính sách có lợi hơn cho UGC để lý giải cho việc đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ 
tầng tiên tiến.	  

 

Đối Với Chính phủ 
 

• Tăng cường ý thức hệ sinh thái. Chính phủ, chủ trì là BTTTT cần khuyến khích đối thoại chính 
sách Internet với tất cả các bên liên quan, đặc biệt là với cộng đồng doanh nghiệp CNTT mới 
khởi nghiệp trong nước. Đối thoại này cũng cần nhấn mạnh đến các cơ hội dành cho cộng dồng 
doanh nghiệp CNTT mới khởi nghiệp để cùng hợp tác với chính phủ trong việc thúc đẩy các mục 
tiêu phát triển CNTT quốc gia. Như đề cập trong phần các kết quả nghiên cứu, hầu như tất cả các 
bên trả lời khảo sát đều bày tỏ sự không hài lòng với những gì họ đã chỉ ra là thiếu nỗ lực của 
chính phủ trong việc tham gia với cộng đồng doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Mặc dù các quy 
định về Internet không phải là hạn chế chính đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 
mới khởi nghiệp nhưng điều quan trọng là các doanh nghiệp này cần tham gia đối thoại chính 
sách về Internet với chính phủ. Như vậy sẽ mở đường cho các doanh nghiệp này với tư cách là 
các bên tham gia không thể thiếu được trong quá trình Việt Nam xây dựng các chính sách quản lý 
Internet trong tương lai. Mặc dù việc công khai lấy ý kiến người dân về bản dự thảo nghị định về 
Quản lý Internet trong Giai đoạn 1 xây dựng nghị định này là một cách thể hiện điều đó nhưng nỗ 
lực này không đạt được mục tiêu đặt ra là thu được sự ủng hộ và đề xuất của toàn hệ sinh thái. Vì 
người dân vẫn không thể đánh giá được quá trình xây dựng, các bên liên quan không được cập 
nhật xem những đề xuất nào được tiếp thu đưa vào hoặc thậm chí là đã được thảo luận. Tổ chức 
thảo luận bàn tròn thường xuyên hơn giữa các đại diện và người dân về tình trạng nghị định hiện 
nay là một cách để giải quyết yếu điểm này.  
 

• Phát động các chương trình nhằm giảm bớt những hạn chế đã chỉ ra. Các chính phủ khác trong 
khu vực đã và đang tăng cường những nỗ lực chính sách của họ để hướng đến việc người tiêu 
dùng tăng cường áp dụng các công nghệ kỹ thuật số mới thông qua các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp. Chẳng hạn, Singapo có cách tiếp cận toàn diện để thu hút đầu tư vào ngành CNTTTT và 
thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo cho một môi trường năng động cho các doanh nghiệp 
CNTTTT mới khởi nghiệp. Chính phủ Singapo miễn thuế, có các chương trình huy động vốn chủ 
sở hữu, trợ cấp tiền mặt, các phương án huy động vốn vay và các nguồn lực phát triển kinh doanh 
dành cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong nước. Những nguồn lực này do nhiều cơ quan 
chính phủ quản lý cho phép các doanh nghiệp mới khởi nghiệp lựa chọn những nguồn lực phù 
hợp nhất với mô hình kinh doanh của họ. Ví dụ, một cơ quan thuộc Bộ Thương mại và Công 
nghiệp của Singapo tài trợ nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (seed funding) và 
cùng đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng kinh doanh được, trong khi Quỹ 
Nghiên Cứu Quốc Gia của nước này tổ chức một chương trình ươm tạo doanh nghiệp mà cũng 
cung cấp đến 85% kinh phí đồng tài trợ. Việt Nam có thể rút ra bài học từ sự thành công của 
Singapo trong việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ mới khởi nghiệp trong nước.  

  
• Hiểu rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng có mối liên hệ chặt chẽ với Độ Mở Internet và một ngành 

công nghiệp UGC vững mạnh. Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng 
cứng, chính phủ phải nới lỏng kiểm soát Internet và phát triển một ngành công nghiệp UGC vững 
mạnh. Khi có sự gia tăng nhu cầu về băng thông rộng Internet tốc độ nhanh hơn, khu vực tư nhân 
hoặc các DNNN đương nhiên sẽ nhìn thấy các cơ hội thị trường để đầu tư việc mở rộng mạng 
băng thông rộng. Nếu chỉ thúc đẩy các công ty viễn thông mở rộng khả năng truy cập Internet 
băng thông rộng mà không có sự gia tăng nhu cầu thực sự có thể gây bất lợi không chỉ tới sự bền 
vững của các doanh nghiệp này mà tới cả sự phồn thịnh của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Điều 
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này thể hiện việc chưa tận dụng tối ưu công nghệ. Kinh nghiệm của Việt Nam với sự đổ vỡ của 
Vinashin, một doanh nghiệp quốc doanh về đóng tàu, nên là một di sản quan trọng dành cho 
ĐCSVN. Sự ra mắt Vinashin là để đánh dấu sự gia nhập của Việt Nam vào ngành công nghiệp 
nặng và đã phần nào thất bại vì sự không phù hợp giữa năng lực và nhu cầu.37 Đó là do công ty 
được quản lý như một phần trong bộ máy nhà nước, được dẫn dắt bởi sự bốc đồng của các nhà 
lãnh đạo đất nước chứ không phải là từ nhu cầu kinh doanh hợp lý. Lĩnh vực CNTTTT, đặc biệt 
là các công ty viễn thông quốc doanh ở Việt Nam có thể cùng chung số phận như Vinashin nếu 
chính phủ Việt Nam tiếp tục thực thi các chính sách chống tự do về internet mà hạn chế các hoạt 
động UGC và cản trở sự đổi mới, từ đó dẫn đến sự không tương xứng giữa năng lực cơ sở hạ tầng 
và nhu cầu sử dụng Internet.  
 

• Giải Thích Các Chính Sách Quản lý Internet Rõ Ràng, Nhất Quán. Các chính sách quản lý 
Internet hiện nay kiểm soát và giám sát nội dung Internet đang gửi đi các thông điệp không rõ 
ràng đến các bên liên quan trong hệ sinh thái Internet trong nước. Để Việt Nam thực hiện tầm 
nhìn của mình trong việc phát triển ngành CNTTTT của Việt Nam theo lộ trình mà Thủ Tướng 
Nguyễn đã vạch ra trong Kế hoạch Tổng Thể phát triển CNTT của đất nước, việc chính phủ xây 
dựng và thực thi các quy định pháp luật về CNTTTT nhất quán là rất cần thiết. Việc giải quyết 
vấn đề ngôn từ không rõ ràng, đặc biệt là ngôn từ trong nghị định Quản Lý Internet hiện hành sẽ 
giúp cả doanh nghiệp trong nước cũng như các Công ty đa quốc gia hiểu được những hạn chế 
trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ của họ. Chẳng hạn như Singapo quy định rất rõ ràng thế 
nào là “hành vi bị cấm”. Mặt khác, Thái Lan đã tập trung hơn đến việc chặn một nội dung cụ thể 
trên Internet chứ không phải là toàn bộ trang thông tin điện tử. Ví dụ, Chính phủ Thái Lan đã 
chọn cách chặn một video cụ thể trên YouTube bị coi là khi quân phạm thượng trong khi những 
người sử dụng vẫn có thể đăng tải các video trực tuyến trên YouTube. 
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PHỤ LỤC A – Xếp Hạng Sự Tự Do Trên Internet của Freedom House 
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PHỤ LỤC B – Mẫu Câu Hỏi Phỏng Vấn 
 
Hình như ######## là Linkedin của Việt Nam và vì vậy đã có kế hoạch kinh doanh dựa vào 
mạng xã hội và không gian UGC.  
 

• Bằng cách nào quý vị có được tất cả thông tin pháp luật chẳng hạn như việc xin giấy 
phép cho công ty lúc ban đầu? Có một địa điểm tập trung hoặc cơ sở dữ liệu trung 
tâm nào mà quý vị sử dụng không?  
 

• Quý vị có biết Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, chương trình hỗ trợ phát triển của 
Chính phủ Việt Nam ở Hà Nội không? Quý vị có nghĩ rằng những khu nghiên cứu 
khoa học đó sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trực tuyến mới khởi nghiệp như của quý vị 
không? Quý vậy thấy chính phủ có nỗ lực gì để hỗ trợ các doanh nghiệp CNTTTT 
mới khởi nghiệp? 

 
• Quý vị có tận dụng thương mại điện tử tại ####### không? Nếu có, quý vị có thể vui 

lòng cho chúng tôi biết những thách thức trong việc phát triển thương mại điện tử ở 
Việt Nam? (Cũng hỏi đối với các xu hướng trong thương mại điện tử)  

 
• Nếu có một quy định mà quý vị muốn thấy sự thay đổi thì đó là quy định nào? Việc 

đó có thể giúp mạng xã hội hoặc khía cạnh nội dung UGC của doanh nghiệp của 
quý vị không?  
 

• Những nhân tố đặc biệt nào trong hệ sinh thái Internet của Việt Nam đã khiến quý vị 
lập ra ##### khi quý vị làm? Những nhân tố nào đã góp phần hỗ trợ sự tăng trưởng 
của tổ chức?  
 

• Có chính sách Internet cụ thể mà quý vị thấy phù hợp nhất với doanh nghiệp trực 
tuyến mới khởi nghiệp của quý vị không?  

 
• Triển vọng mở rộng quy mô đối với mô hình kinh doanh của quý vị là gì, và những 

nhân tố nào quý vị thấy trước là sẽ cản trở khả năng tiếp tục phát triển mạng xã hội 
và mảng UGC trong mô hình của quý vị? 

 
• Hai khung khổ pháp lý liên quan đến Internet mà chúng ta đã xem xét bao gồm: 1) 

Nghị định về Dịch vụ CNTT và 2) Nghị định về Quản lý Internet kiểm soát nội dung 
trực tuyến. ##### đã tham gia thảo luận chính sách với Chính phủ Việt Nam hoặc 
các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến các nghị định này 
chưa?  
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PHỤ LỤC C – Bản Khảo Sát Các Công Ty CNTT của Việt Nam 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
HARVARD 
 

Cám ơn sự quan tâm của quý vị đến đề tài Nghiên Cứu Việt Nam của trường Đại học Havard chúng tôi. Đề tài tập trung vào Sự Đổi Mới Kỹ 
Thuật Số trong ngành CNTTTT của Việt Nam. Chúng tôi rất coi trọng quý công ty với tư cách là một doanh nghiệp CNTTTT của Việt Nam 
và muốn dành cho quý vị cơ hội để phản ánh các kinh nghiệm khởi nghiệp của quý vị ở Việt Nam. Nghiên cứu này tìm hiểu các đánh giá của 
doanh nghiệp về các chính sách quản lý Internet hiện hành của Việt Nam trong đó có chính sách quản lý nội dung trên Internet và sự hỗ trợ 
của chính phủ dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nghiên cứu này cũng xem xét các rào cản đối với việc tăng cường đổi mới, chẳng 
hạn như việc sử dụng rộng rãi hơn các ứng dụng UGC trong các doanh nghiệp trực tuyến mới khởi nghiệp của Việt Nam..  
Theo phỏng đoán của chúng tôi, những biến số dưới đây tác động đến mức độ đổi mới ở các doanh nghiệp khởi nghiệp. Để giúp chúng tôi 
đánh giá mức độ ảnh hưởng của những nhân tố này đến khả năng đổi mới, quý vị vui lòng điền vào hộp dưới đây các suy nghĩ của quý vị 
nếu có.  
 
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý vị trước ngày 10/4/2013. Cám ơn các ý kiến của quý vị! 

 

Câu hỏi 1: Quý vị có kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTTTT ở Việt Nam không? 

 
Có 

Không 

Có  

Không 

Câu hỏi 2: Quý vị có biết những chương trình do chính phủ tài trợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNTTTT Việt Nam không? 

 

Nếu quý vị trả lời Có ở câu hỏi 2, quý vị vui lòng liệt kê một số chương trình do chính phủ tài trợ mà quý vị biết: 

 

Câu hỏi 3: Nếu chính phủ có chính sách trợ cấp và cho các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp vay thì quý vị có tận dụng những 
nguồn lực này không? 

 
Có, tôi nghĩ đây là một ý kiến hay và chính phủ nên có nhiều cơ hội tương tự hơn 

 Không, tôi không cần những nguồn lực này vì tôi đã có sẵn các nguồn lực khác (có nghĩa là tài chính) 

 Không, tôi không nghĩ những nguồn lực này có thể được thực hiện hiệu quả 

 Khác 

Câu hỏi 4: Trên thang đánh giá từ -3 đến 3, chính sách hiện hành của chính phủ về quản lý nội dung trên Internet (ví dụ quản lý nội dung, hạn chế, v.v) đã ảnh 
hưởng như thế nào đến sự phát triển doanh nghiệp trực tuyến của quý vị? Quý vị vui lòng đánh giá dựa trên kinh nghiệm của quý vị (-3 là chỉ tác động tiêu cực 
nhất, 0 là chỉ không có tác đông và 3 là chỉ tác động tích cực nhất) 

 



24 

Câu hỏi 5: Trên thang đánh giá từ 0 đến 3, quý vị cảm thấy mức độ tham gia của quý vị như thế nào vào các trao đổi chính sách về 
Internet của Việt Nam? Chẳng hạn, quý vị đã tham gia vào đối thoại nào về những thay đổi chính sách Internet của quốc gia do chính 
phủ chủ trì chưa? Hoặc quý vị có theo dõi những thay đổi có liên quan trong các chính sách về Internet của quốc gia không? (0 chỉ sự 
không tham gia và 3 chỉ sự tham gia nhiều nhất có thể) 

 
0 

(Không tham gia) 

 

1 
(Ít tham gia) 

 

2 
(Tham gia tích cực) 

 

3 
(Tham gia rất tích cực) 

 

Câu hỏi 6: Nếu quý vị đã chỉ ra là không hoặc ít tham gia (có nghĩa là 0 hoặc 1) ở câu hỏi trước thì câu nào dưới đây thể hiện gần đúng nhất 
các lý do cơ bản khiến quý vị không tham gia vào các trao đổi chính sách về Internet của quốc gia? Vui lòng đánh dấu vào tất cả nếu quý vị 
thấy phù hợp. 

 
Ý kiến của tôi không tác động đến chính sách của chính phủ 

Không có khung khổ hoặc cơ hội nào để tôi tham gia vào đối thoại chính sách về Internet của chính phủ 

Có một khung khổ và cơ hội chính thức để tham gia chính sách nhưng chính phủ không theo dõi sát sao những chương trình hiện nay 

Tham gia trao đổi chính sách không phải là một chuẩn mực văn hóa ở Việt Nam 

Tôi không thấy phù hợp khi làm việc đó. (Dù sao đi chăng nữa nó cũng sẽ không có tác dụng gì đến việc kinh doanh của tôi) 

Vui lòng ghi rõ các lý do khác 

 

Câu hỏi 7: Dựa vào kinh nghiệm kinh doanh của quý vị, quý vị vui lòng cho biết mức độ hài lòng của quý vị với chính sách hiện nay của 
chính phủ về quản lý nội dung trên Internet 

 
Rất Không Hài Lòng 

Không Hài Lòng 

Hơi Không Hài Lòng 

Trung Lập (không có ý kiến gì) 

Hơi Hài Lòng 

Hài Lòng 

Rất Hài Lòng 

 

Câu hỏi 10: Theo ý kiến của quý vị, những rào cản chính hạn chế việc kết hợp rộng rãi UGC vào các website của Việt Nam là gì? Quý vị 
vui lòng đánh dấu tất cả những mục phù hợp 

 
KHÔNG có rào cản nào hạn chế việc kết hợp UGC vào các website của Việt Nam 

Quan ngại về quy định quản lý nội dung trên Internet của chính phủ 

Những phức tạp và khó khăn trong thiết kế kỹ thuật (khó khăn về phía cung ứng) 

Không có nhu cầu về nền tảng UGC (ở đó người sử dụng có thể đăng tải nội dung lên mạng) 

Quá nhiều sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 

Cố gắng không để bản thân chú ý đến những việc không cần thiết  

Quý vị vui lòng nêu rõ các lý do khác: 

 

Nếu quý vị trả lời KHÔNG ở câu hỏi 8, quý vị có đang cân nhắc kết hợp mảng UGC trong tương lai không? 

 
Có  

Không 

Có ý kiến 
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Câu hỏi 12: Quý vị vui lòng sử dụng phần trống dưới đây để viết thêm bất kỳ ý kiến nào mà quý vị muốn chia sẻ. 

 

Câu hỏi 11: Top 5 trang web UGC quý vị đã vào là gì? Quý vị vui lòng chỉ ra đâu là trang web của Việt Nam hay nước ngoài, ví dụ Facebook 
(nước ngoài), Zing (Việt Nam), v.v. 
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PHỤ LỤC D – Kết Quả Khảo Sát Các Doanh Nghiệp CNTTTT 
 

 

 

Sự sẵn sàng tiếp nhận của doanh nghiệp trong nước đối với các phương án của chính 
phủ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (ví dụ vay nợ hoặc 
trợ cấp) Không, tôi không cần 
những nguồn lực này vì tôi 
đã có các nguồn tài chính 
khác 

 

 

Tôi nghĩ đây là ý kiến 
hay và chính phủ nên 
có thêm các cơ hội 
tương tự 
 

Không, tôi không 
nghĩ rằng các nguồn 
lực này có thể được 
thực hiện hiệu quả 
 

Không 

Có 

Nhận thức của doanh nghiệp được khảo sát về các chương trình do chính phủ tài trợ 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT TT trong nước 
n = 49 
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