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L IăM ăĐ U 

Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi: 

Trongăb iăc nhătoƠnăc uăhóaănh ăhi nănay,ăVi tăNamăxácăđ nh Côngănghi păph nă
ph mălƠăngƠnhăt ătriăthức,ăcôngăngh ăcao,ăcóăgiáătr ăgiaătĕngăl n,ăt oăraăgiáătr ăxu tăkh uă
cao,ăgópăph năquanătrọngăvƠoăs ănghi p công nghi păhoá,ăhi năđ iăhoáăđ tăn c.ăN năcôngă
nghi păph năm mă ăn căta,ătuyăv y,ăm iăđangăd năphátătri năđ ăv năraăth ătr ngăth ă
gi i,ăch aăt oăraăđ căth ngăhi uăph năm măqu căgia.ăV yălƠmăth ănƠoăđ ănhanhăcóăth ă
t năd ngăt tănh ngăl iăth ămƠăchúngătaăđangăcóăđ ăđ aăngƠnhăcôngănghi pănƠyăphátătri nă
tr ăthƠnhăm tăngƠnhăkinhăt ătrọngăđi mătrongăn năkinhăt ăqu cădơn trongănh ngănĕmăt i?ă
Xu tăphátă từă th că t ăđó,ă tácăgi ăquy tăđ nhăchọnăđ  tƠiă“Outsourcing và thực trạng gia 
công xu t khẩu phần mềm của Việt Nam ” 
M cătiêuănghiênăcứu 

 Thôngăquaăc ăs ălỦăthuy tăchungăv ăoutsourcingăvƠăsoftwareăoutsourcingă(giaăcông 
ph năm m),ăđ ătƠiăs ăđiăđ năphơnătíchăđánhăgiáăth cătr ngăngƠnhăgiaăcôngăph năm măxu tă
kh uă ăVi tăNam,ătừăđóăđ ăxu tăm tăs ăỦăki năgópăph nănơngăcaoăhi uăqu ăgiaăcôngăph nă
m mănóiăriêng,ăvƠăđ yăm nhăphátătri năngƠnhăcôngănghi păph năm mănóiăchung. 
N i dung vƠăph măviănghiênăcứu 

 M cătiêuăxuyênă su tă c aăđ ă tƠi là: phơnă tích,ăđánhăgiáă th că tr ngăngƠnhăgiaă côngă
ph năm măxu tăkh uăc aăVi tăNam,ăk tăh păv iăvi cănghiênăcứuăkháiăquátăv ăkinhănghi mă
thƠnhăcôngăhaiăqu căgiaăđi năhìnhătrênăth ăgi iătrongălĩnhăv cănƠyălƠăTrungăQu căvƠă nă
Đ .ăTừăvi căphơnătíchăđi măm nh,ăđi măy u,ăcũngănh ănh ngăc ăh i,ătháchăthứcăđ iăv iă
ngƠnhăcôngănghi păph năm măVi tăNam,ăđ ătƠiăs ăđiăđ năm tăs ăỦăki năc ăth ăgópăph nă
phátătri năngƠnhăcôngănghi pănƠyăc aăn căta. 
Ph ngăphápănghiênăcứu 

 Đ ătƠiăch ăy uăs ăd ngăph ngăphápătổngăh p,ăphơnătíchăcácăs ăli uăthuăth păđ că

từăinternet,ăcácăbƠiăbáo,ăbƠiănghiênăcứuăđ ăđánhăgiáătìnhăhình,ătrongăđóăcóăs ăd ngăk ăthu tă

phơnătíchăS.W.O.T,ăvƠăcácăph ngăphápăl ngăhóaăquaăth ngăkê,ăsoăsánhăbi uăđồ. 

K tăc uăđ ătƠi 

 Đ ătƠiăbaoăgồmăbaăph năchính: 
 Phần Ấ: Một số v n đề cơ b n về outsourcing và software outsourcing 
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 Phần ẤẤ: Vài nét về gia công phần mềm xu t khẩu của một số quốc gia trên thế giới 
và thực trạng của Việt Nam 
 Phần ẤẤẤ: Một số ý kiến góp phần phát triển gia công phần mềm ở Việt Nam 
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PH Nă I:ă M Tă S ă V Nă Đ ă C ă B Nă V  
OUTSOURCING VÀ SOFTWARE OUTSOURCING 

Từ khi ra đời cho đến nay, outsourcing (thuê ngoài) luôn được các nhà kinh tế 

đặc biệt quan tâm chú ý. Mặc dù ngành công nghiệp này mới chỉ xu t hiện và thực 

sự phát triển mạnh trong kho ng 20 năm gần đây, song đã giữ vai trò không nhỏ 

đối với sự phát triển của toàn ngành khoa học công nghệ - thông tin. Theo đánh giá 

của Tiến sĩ Thomas Friedman, tác gi  của cuốn “Thế giới phẳng”1, oursourcing là 

một trong sáu nhân tố tiên quyết để hình thành nên thế giới phẳng. Sự phát triển 

của ngành công nghiệp outsourcing đã và vẫn đang là tâm điểm của r t nhiều bài 

phân tích, bình luận trên các phương tiện truyền thông công cộng như truyền hình, 

báo, đài và Internet. ảiện nay, trong số các loại hình outsourcing thì phổ biến nh t 

là software outsourcing – gia công phần mềm. Vậy câu hỏi đưa ra là: Outsourcing 

hoặc software outsourcing là gì? Vai trò của nó với nền kinh tế thế giới ra sao? Và 

tại sao không bao lâu sau khi ra đời outsourcing đã trở thành một xu thế cho 

ngành công nghiệp - dịch vụ thế giới và được nhiều quốc gia ưa chuộng? Trong 

chương đầu tiên của đề tài, tác gi  mong muốn đưa đến một cái nhìn tổng quan về 

sự hình thành phát triển, vai trò cũng như một số hạn chế của ngành công nghiệp 

hẳn còn khá mới mẻ đối với không ít người. 

 

                                           
1Thomas L. Friedman (2005), The world is flat  
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1.1.  M TăS ăV NăĐ ăC ăB NăV ăOUTSOURCINGăậ THUÊ NGOÀI  

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

MặcădùăngƠnhăcôngănghi păoutsourcingăđƣăra đ iăcáchăđơyăkho ngă20ănĕmă

(từănh ngănĕmă1989)ănh ng choăđ năhi nănay, cácăchuyênăgiaăkinhăt ăc aăVi tăNamă

v năch aăth ngănh tăđ ăđ aăra m tăđ nhănghĩaăchínhăthứcănƠoăv ăoutsourcing, cũngă

nh ă vi că tìmă đ că m tă c mă từă ti ngă Vi tă chínhă thứcă thayă th ă choă thu tă ng ă

outsourcingăth tăkhôngăd ădƠng.ăTuyănhiên,ăhi năt iăkhiăđ ăc păđ năoutsourcing,ăcácă

thu tăng  phổăbi năth ngăđ cădùngăđ  thayă th ăhay s ăd ngă trongăsáchăbáoă là 

“thuêăngoƠi”ăhoặcă“thuêălƠmăbênăngoƠi”2.TrongăbƠiăvi tănƠy,ătácăgi ăxinăphépăđ că

gi ă nguyênă thu tă ng ă outsourcing đ ă đ mă b oă tínhă chínhă xác b i b nă thơnă

outsourcingăđƣălƠăm tăkháiăni măr tăr ngăbaoăhƠmănhi uăm ngăkhácănhauăc aăn nă

kinhăt . 

Trongă m tă bƠiă vi tă trênă t pă chíă CIOă Asiaă vƠă MISă Financială Review, 

Stephanie Overby,ăm tăchuyênăgiaănghiênăcứuăv ăoutsourcing,ăđƣăđ aăraăm tăđ nhă

nghĩaăv ăoutsourcing nh ăsau:ă“Tùy theo từng cách tiếp cận với v n đề thì có một 

cách định nghĩa khác nhau về outsourcing, tuy nhiên xét một cách căn b n, 

outsourcing chính là việc chuyển một phần các dịch vụ cho bên thứ ba.” 

Nóiăm tăcáchăkhác,ăoutsourcingăv ăb năch tălƠăm tăgiaoăd ch,ăthôngăquaăđóă

m tăcôngătyămuaăcácăd chăv ătừăm tăcôngătyăkhácătrongăkhiăv năgi ăquy năs ăh uă

vƠăch uătráchănhi măc ăb năđ iăv iăcácăho tăđ ngăđó. Cóăhaiăđặcăđi măc năl uăỦă

trongăđ nhănghĩaăv ăoutsourcingăc aăStephanieăOverby: 

Thứănh t,ăoutsourcingălƠăchuy năm tăph năcácăd chăv ăbaoăgồmăd chăv ăcôngă

ngh ăthôngătină(ITO),ăd chăv ăthu căquáătrìnhăs năxu tăkinhădoanhă(BPO),ăvƠăd chă

v ănghiênăcứuăthi tăk ă(KPO).ăV iăm căđíchăchínhălƠăcắtăgi măchiăphíăho tăđ ngă
                                           
2 Thomas L.Friedman, Thế giới phẳng, NXB Trẻă(2007) 
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choădoanhănghi p,ănênăph năd chăv ăđ căoutsourceăth ngăc ăth ,ăkhôngăquáăphứcă

t p,ăđòiăh iăs ăt ăm ăv iăchiăphíăd chăv ă ămứcătrungăbìnhăhoặcăth p. 

Thứăhai,ăbênăthứăbaăđ cănhắcăđ năkhôngăch ălƠăcácădoanhănghi pătrongăn că

mƠă c ă doanhă nghi pă n că ngoƠiă đ că thuêă outsource,ă th ngă ă đ c gọiă lƠă thuêă

ngoƠiă n iă biênă (inshore outsourcing)ă vƠă thuêă ngoƠiă ngo iă biênă (offshore 

outsourcing). 

Ngoài ra, theoăWikipediaătổngăk tăcácăcôngăvi căth ngăđ căoutsourceăbaoă

gồm: CNTT, qu nă lỦă nguồnă nhơnă l c,ă trangă thi tă b ă vƠă c ă s ă h ă t ng,ă vƠă k ă

toán.Nhi uăcôngătyăcũngăth căhi năoutsourcing vi căh ătr ăkháchăhƠngăvƠătrungătơmă

cu căgọiă(callăcenter),ăs năxu tăvƠăkĩăthu t. 

Cùngăv i outsourcing còn có haiă kháiă ni măn aă th ngăđ că nhắcă đ nă lƠă

offshoring và contracting. Tuyănhiên,ăvi căs ăd ngăcácăthu tăng ănƠy hi nănayăcòn 

cóănhi uănh măl nădoăkhôngăchúăỦăđ năs ăkhácăbi tăc ăb năgi aăchúng.ăS ăkhácă

bi tăgi aăbaăkháiăni mănƠyăđ căso sánh nh ăsau: 

B ngă1: Phơnăbi tăOutsourcingăậ Offshoring - Contracting 

 Outsourcing Offshoring Contracting 

Gi ng 
LƠăvi cădoanhănghi păhoặcăm tătổăchứcăthuêăm tăcôngătyăđ ă

th căhi nătoƠnăb ăhayăm tăph năcôngăvi cănƠoăđóăchoăhọ 

Khác  

Về mối quan hệ 

giữa bên mua dịch 

vụ và bên cung c p 

dịch vụ 

Bênănh năoutsourceă

lƠăm tăcôngătyă

khác,ăđ căl păhoƠnă

toƠnăv iăcôngătyă

giao outsource 

Có th ăch ălƠăho tăđ ngăchuy năgiaoă

côngăvi căchoăchiănhánhăc aăchínhă

phápănhơnăđó. 

 

Về phạm vi địa lý 
Côngătyănh nă

outsourceăcóăth ălƠă

Côngătyănh nă

outsource là 

Côngătyănh nă

outsource là công 



6 
 

http://svnckh.com.vn 6 

 

côngătyă ătrongă

n căhoặcă ăn că

ngoài 

côngătyăn că

ngoài 

ty trong n c 

Hi nănayătrên th ăgi i,ăkháiăni măoffshoring hayăthuêăngoƠiăngo iăbiênăv nă

đ că nhắcă đ nă nh ă lƠă m tă ph n,ă th mă chíă lƠă ph nă ch ă y u,ă c aă outsourcing.Dùă

khácănhauăv ăđíchăđ nănh ngăcácăhìnhăthứcăh pătácătrênăđ uăđ căFriedmanăđánhă

giáălƠănh ngănhơnăt ăcó vai trò đặcăbi tăquanătrọngăc uăthƠnhăvƠăgópăph năthúcăđ yă

quá trình hình thành th ăgi i phẳng. 

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

NgƠyă nayă thu tă ng ăoutsourcingă đƣă tr ă nênăphổă bi năv iă nhi uăng iă trênă

khắpăth ăgi i,ăsong khôngăph iăaiăcũngăhi uărõăv ănguồnăg căhìnhăthƠnhăc aă lo iă

hìnhăcôngănghi pănƠy.Thôngăquaătìmăhi uăm tăs ătƠiăli uănghiênăcứuăv ăl chăs ăhìnhă

thƠnhăc aăoutsourcing3,ătoƠnăb ăquáătrìnhăphátătri năc aăoutsourcingăchoăđ nănay có 

th ăkháiăquát thƠnhăbaăchặngăchính:ăgiaiăđo năs ăkhaiăhìnhăthƠnhă(từănĕmă1989ătr ă

v ătr c),ăgiaiăđo năphátătri nă(nh ngănĕmă1990),ăvƠăgiaiăđo năh pătácăchi năl că

(hi nănay). 

1.1.2.1. Giaiăđo năs ăkhaiă(nh ngănĕmă70ăậ 80ăc aăth ăk ăXX) 

K ătừăcu căcáchăm ngăcôngănghi p,ăcácăcôngătyăđƣăbắtăđ uăliênăk tăđ ă t nă

d ngănh ngăth ăm nhăc aănhauăđ ăm ăr ngăth ătr ngăvƠătĕngăl iănhu n.ăMôăhìnhă

phổăbi năc aăth ăk ă20ălƠăm tăcôngătyăliênădoanhăl năcóăth ăcùngă“sở hữu, qu n lý, 

và trực tiếp điều hành nắm giữ” cácănguồnăl c.ăĐ nănh ngănĕmă50ăvƠă60ăc aăth ă

k ăXX,ăcácăcôngătyăbu căph iăđaăd ngăhóaăhìnhăthứcăkinhădoanhăđ ăm ăr ngăc ăs  

vƠăt năd ngăl iăth ătheoăquyămô đ ătừ đóăkìăvọngătĕngăl iănhu n,ăth măchíăm ăr ngă

vi că qu nă lỦă thƠnhă cácă c pă đ ă khácă nhau.ă Tuy nhiên, mọiă vi că đƣă thayă đổiă vƠoă

                                           
3
 Rob Handfield (2006), A Brief History of Outsourcing, North Carolina State University 
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nh ngănĕmă70ă- 80 khi r tănhi uăcôngătyăkhôngăth ăc nhătranhănổiătrongăb iăc nhă

toƠnăc uăhóaăvƠăth măchíăb ăs păđổădo b ămáyăqu nălỦăquáăcồngăk nh.ăĐ ătĕngăkh ă

nĕngă linhăho tăvƠăsángăt o,ăcác côngătyăbắtăđ u phátă tri năchi năl căkinhădoanhă

m i,ă trongăđóăt pătrungăvƠoăcácăgiáă tr ăkinhădoanhăc tălõiăvƠăthuê ngoƠiăcácăph nă

cònăl i.ăVíăd ănh ăcácănhƠăxu tăb n, vƠoăth iăđi mănƠy,ăhọăbắtăđ uăthuêăngoƠiăvi că

biênăso n,ăină n,ăvƠăch ăhoƠnăthƠnhăcôngăđo năcu iăc aăvi căxu tăb n. 

1.1.2.2. Giaiăđo năphátătri nă(nh ngănĕmă90ăc aăth ăk ăXX) 

Đ nănh ngănĕmă1990, khi các doanh nghi păbắtăđ uăt pătrungăvƠoăcácăbi nă

phápăcắtăgi măchiăphí,ăhọăápăd ngăoutsource ngày càng nhi uăh nănh ngăho tăđ ng 

c năthi tăv năhƠnhăcôngătyăkhôngăliênăquanătr căti păđ năgiáătr ăkinhădoanhăc tălõiă

c aămình.ăDoăđó,ă cácăcôngă tyă bắtăđ uăkỦăk tăhƠngă lo tăh p đồngăv iănh ng nhà 

cungăc păd chăv ăk ătoán,ăqu nătr ănhơnăs ,ăx ălỦăd ăli u,ătruy năth ,ăb oăv ăvƠătri nă

khaiăk ăho ch,ầăt tăc ăđ uălƠălo iăcôngăvi căliênăquanăđ năvi căv năhƠnh4. Th căt ,ă

outsourcing đƣăgópăph năkhôngănh ătrongăvi căgiúpăcácănhƠăqu nălỦ cắtăgi măchiă

phíăc iăthi nătìnhăhìnhătƠiăchínhăcôngăty. 

1.1.2.3. Giaiăđo năh pătácăchi năl că(giaiăđo năhi nănay) 

Tr căđơy,ăkhôngăm tădoanhănghi pănƠoăthuêăngoƠiănh ngăho tăđ ngămangă

giáătr ăc tălõi,ămangăl iăl iăth ăc nhătranhăhoặcăt oăraăs ăkhácăbi tăchoădoanh nghi pă

đó.ăThôngăth ng,ănh ngăho tăđ ng này giúpădoanhănghi păkhẳngăđ nhăv ătrí và uy 

tínă côngă tyă đ iă v i kháchă hƠng.ă Tuyă nhiên,ă đ nă nh ngă nĕmă 1990,ă vi că ápă d ngă

outsource đ iăv iăm tăs ănh ngăho tăđ ngănƠyăđƣăkhôngăcòn hi măhoiămƠ thay vào 

đóă l iă tr ă thành m tă chi nă l că qu nă lỦă t t.ă Víă d ,ă cóă nh ng doanhă nghi pă đƣă

outsource d chăv ăchĕmăsócăkháchăhƠngăb iăho tăđ ngănƠyăđ căxemălƠăm tăkhơu 

vô cùngăquanătrọng trong quá trình kinh doanh. 

                                           
4Matterăofă“goodăhousekeeping”,ăA brief history of  outsourcing, North Carolina State University 
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Ngày nay, ng iătaăngƠyăcƠngăquanătơmăh năt iăvi căh pătácăphátătri năđ ăđiă

đ năm tăk tăqu ăt iă uănh tăthayăvìăch ăchúătrọng đ năquy năs ăh uănh ătr căđơy. 

Doăđó,ăcácădoanhănghi păcóăxuăh ngăl aăchọnăd chăv ăoutsourcingăd aătrênănh ngă

hi uăqu ăkinhăt ămangăl iăchoăm tăho tăđ ngănh tăđ nh,ăh nălƠăd aătrênăvi căxemă

ho tăđ ngăđóăcóăph iăgiáătr ăc tălõiăhayăkhông? 

1.1.1. Các loại hình outsourcing 

Tùyătheoătiêuăchíăcóăth ăphơnălo iăoutsourcingăthƠnhăcácălo iăhìnhăkhácănhau 

nh ăd iăb ngăsau:  

B ngă2:ăPhơnălo iăoutsourcing 
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  (Nguồn: www.hallosolutions.com, Hallo Solutions details of Outsourcing) 

1.1.2. Quy trình outsourcing 

Quyătrìnhăoutsourcingăđi năhìnhăcóăb năb căc ăb nănh ăsau5: 

                                           
5 Rob Handfield (2006), A Brief History of Outsourcing, North Carolina State University 

Theo ranh 
gi iăđ aălỦ 

Inshore outsourcing (Thuê ngoài nội địa) 

Offshore outsourcing (Thuê ngoài ngoại biên) 

Theoăn iă
dung 

outsourcing 

BPO - Business Proccess Outsourcing (Thuê ngoài hoạt động 
s n xu t kinh doanh) 
KPO - Knowlegde Proccess Outsourcing (Thuê ngoài hoạt 
động nghiên cứu thiết kế) 
ITO - Information Technology Outsourcing (Thuê ngoài dịch 
vụ công nghệ thông tin) 
Application Development and Maintenance (Phát triển ứng 
dụng và b o trì) 
Call centers ậ Customer Service (Dịch vụ tổng đài và chăm 
sóc khách hàng) 

Disaster Recovery (Khôi phục dữ liệu sau sự cố)  
Finance and Accounting (Tài chính và kế toán) 
HR - Human Resources (Qu n trị nguồn nhân lực) 
QA - Quality Assurance and Testing (B o hành và kiểm tra) 
R&D (Research and Development) 

Supply Chain and Logistics (Chuỗi cung c p và kho vận) 

Telecom and VoIP (Dịch vụ viễn thông) 

Theo hình 
thứcăh pătác 

Transactional Outsourcing (Thuê ngoài giao dịch) 
Co-outsourcing alliances (Đồng thuê ngoài) 
Strategic partnership (ảợp tác chiến lược) 
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S ăđồă1:ăQuyătrìnhăoutsourcing 

(Ngu

ồn: Shachindra Agarwal,Understanding Software Outsourcing, Swstragtegies) 
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1.1.3. Vai trò của outsourcing 

Ngayătừănh ngăngƠyăđ uăphátătri n,ămôăhình outsourcingăđƣăt ăraăcóă uăth  

vƠăđ căcácăcôngătyăđánhăgiáăcao.TheoăcácănguồnătƠiăli uăkhácănhau6,ă ăM ăcóăg nă

60%,ăcònă ăchơuăỂuăcóă45%ătổngăs ădoanhănghi păs ăd ngăd chăv ăc aăcácăcôngătyă

chuyênănghi pătrongălĩnhăv căcungăc p nguồnănhơnăl căbênăngoƠi. 

D ătínhătrongănh ngănĕmăt iăth ătr ngăoutsourcingăv năs ătĕngăt ngănhanhă

chóngăv iăs ăgiaătĕngăcácăcôngătyăcóănhuăc uăoutsourceăcácăcôngăvi cătừăc păth pă

đ năc păcaoăraăbênăngoƠi,ăđồngăth iăs ăcôngătyăcungăc păd chăv ăoutsourcingăcũngă

tĕngălên.ăTrênăth căt ăcƠngănhi uăcôngătyăoutsourceăthìăr iăroăcƠngănh ăvìăcácădoanhă

nghi păcóăkinhănghi măh năvƠăcóăm cătiêuărõărƠngăh n.ăV yăt iăsaoăl iăcóăs ăgiaă

tĕngătrên?ă 

Trongăkinhădoanhăhi năđ i,ăoutsourcingăchoăphépăm tădoanhănghi păs ăd ng 

nh ngăd chăv ă truy nă th ngăd aă trênănh ngăđi uăki nă linhăho t,ăv iăỦă t ngăch ă

đ oălƠ:ăđ măb oăs ăm mădẻoănh ngănĕngăđ ng,ăchiăphíăth păvƠăcóăkh ănĕngăphátă

tri n.ă 

  Trongăph nănƠyătácăgi ăs ăc ăgắngăh ăth ngăl iăm tăcáchăđ yăđ ănh tănh ngă

uăđi măcũngănh ăvaiătròăc aăoutsourcingătrongăho tăđ ngăc aădoanhănghi p.Cóăth ă

k ăđ năm tăs ănh ngăđi mănổiăb tănh : 

 Chuyên môn hóa công việc 

 Tiết kiệm và tái cơ c u chi phí 

 Tiếp cận công nghệ hiện đại 

 Tận dụng nguồn nhân lực dồi dào và lựa chọn đối tác có năng lực tốt nh t 

 Góp phần tăng năng su t lao động 

 Giúp nâng cao kh  năng cạnh tranh doanh nghiệp 

                                           
6 www.bwportal.com 
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Chuyênămônăhóaăcôngăvi că 

M iă côngă tyă đ uă cóă th ă m nhă riêngă c aă mình,ă vìă th ă vaiă tròă đ uă tiênă c aă

outsourcingălƠăgiúpăchoădoanhănghi păt pătrungăvƠoăchuyênămôn,ăvƠănơngăcaoăhi uă

qu ăc aăcácăho tăđ ngăkhácăbằngăcáchăs ăd ngănguồnănhơnăl căbênăngoƠi. 

Trongăcôngă tyăcóăm tăs ăho tăđ ngă tuyăkhôngă ti păxúcă tr că ti păv iăkháchă

hàng (back office)ănh ngăh uăh tăchúngăr tăquanătrọngăđ iăv iăcácăcôngăvi căhƠngă

ngƠyă c aă tổă chức.Thôngă quaă outsourceă cácă ho tă đ ngă backă officeă choă m tă bênă

chuyênă mônă thứă baăqu nă lỦ,ă côngă tyă cóă th ă t pă trungăvƠoă côngăvi că kinhădoanhă

chínhăc aămình. Riêngăđ iăv iăBPO,ănh ăđƣătìmăhi u,ătrongătr ngăh pănƠyăBPOăs ă

h ătr ădoanhănghi păbằngăvi căđ mănh nătrách nhi măqu nălỦăcácăho tăđ ngăbackă

office hàng ngày. 

Ti tăki măvƠătáiăc ăc uăchiăphí  

Xu tăphátă từăvi că outsourceă cácă lĩnhăv căv năkhôngăph iă lƠă th ăm nhă c aă

mình,ănênăcôngătyăs ăítăph iăquanătơmăh năt iănh ngălĩnhăv cănƠy,ăkhôngăph iăloăv ă

vi călƣngăphíănguồnănhơnăl căhayăchiăphíăqu nălỦăchoăb ămáyăho tăđ ngăkémăhi uă

qu .Đ iăv iădoanhănghi p,ăvi căs ăd ngănh ngănhơnăviênăh păđồngăcóătrìnhăđ ăcaoă

từăcácănhƠăcungăc păchuyênănghi păgiúpăhọăti tăki măchiăphíăđángăk ăsoăv iăvi cătáiă

thi tăm tăh ăth ngăv năhƠnhăriêng trong công ty. 

NgoƠiă ra,ă bằngă vi că chọnă cácă côngă tyă nh nă outsourceă thíchă h p,ă doanhă

nghi păcóăth ăti tăki măchiăphíăv ăthu . 

Khôngănh ngăti tăki măchiăphí,ăoutsourceăcònăgiúpănguồnăl căđ căphơnăbổă

vƠăchiăphíăđ cătáiăc ăc uăm tăcáchăhi uăqu ăh n,ătheoăđó,ăs ăđ uăt ănhi uăvƠoăcácă

lĩnhăv cătrọngăy uăvƠăchi mă uăth ,ătừăđóănơngăcaoăhi uăsu tăkinhădoanh. 
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Ti păc năcôngăngh ăhi năđ i  

M tăcôngă tyămu năđ uăt ăvƠoăcácăcôngăngh ăm iăđòiăh iăph iăcóăv năl n,ă

ch pănh năr iăro.ăTrongăkhiăđó,ăth ătr ngăcôngăngh ăluônăthayăđổiătừngăngƠyătừngă

gi ănênăs ăr tăkhóăđ ăcácăcôngătyătheoăk păđ cănh ngăti năb ăvƠăgi iăphápăcôngă

ngh ă m iă nh t.ă Trongă tr ngă h pă nƠy,ă ITOă lƠă m tă gi iă phápă t tă choă cácă doanhă

nghi p,ănó giúpăti păc năv iăm tăđ iăngũănhơnăviênăgiƠuăkinhănghi m,ăcóătrìnhăđ ă

côngăngh ăcao;ăđồngă th iă s ămangă l iă choăkháchăhƠngăkh ănĕngă linhăđ ngă trongă

vi căl aăchọn.ă 

M tăbƠiătoánăkhóăđ iăv iăb ăph năITăn iăb ălƠăđ iămặtăv iăs ăthayăđổiăliênă

t căc aăcôngăngh ,ă l ngăv năđ uăt ă l năchoăcácă thi tăb ă ITăn iăb ăđôiăkhiăbu că

côngătyăph iătáiăs ăd ngănh ngăcôngăngh ăđƣăl iăth iădoăch aăk păkh uăhaoăh t.ă 

Chínhăvìăth ,ăkhiăth căhi năITO,ăcôngătyăs ăgi măthi uăđ cănh ngăh năch ă

v ămặtăcôngăngh ănƠy, do bênănh năoutsourceăs ăcóătráchănhi măgi iăquy tăchúng. 

T năd ngănguồnănhơnă l cădồiădƠoăvƠă l aă chọnăđ iă tácăcóănĕngă l că t tă

nh tăv iăchíăphíăh pălỦănh t 

H uăh tăcácăho tăđ ngăoutsourcingăđ uăđ căchuy năraăbênăngoƠi biênăgi i, 

mà ch ăy uălƠăt iăcácăqu căgiaăđangăphátătri năhoặcăcóăn năkinhăt ăchuy năđổi,ăcũngă

vìăth ănênădoanhănghi păđứngătr căc ăh iăti păc năv iăm tăth ătr ngănhơnăl cădồiă

dƠo,ăđ iăngũălaoăđ ngălƠnhăngh ăvƠăv iăchiăphíăh pălỦănh t;ăđồngăth iăcóăth  ti tă

ki m chiăphíătuy năd ng,ăđƠoăt oăvƠăm tăs ăchiăphíăkhácăđ ăduyătrìăđ iăngũălaoăđ ngă

trong công ty.Ngoài ra, doanhănghi păcóăkh ănĕngăt năd ng cácăki năthứcăchuyênă

mônămƠăv năb năthơnănóăkhôngăcóăđ c. 

Vìăv y,ătheoănh ăm tăs ănghiênăcứuăth  tr ngăchoăth y,ăcôngătyăs ăti tăki mă

20-40%ăchiăphíăkhiăoutsourceăvi căqu nălỦănguồnănhơnăl c.ă 
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Gópăph nătĕngănĕngăsu tălao đ ng 

Bằngăvi căthuêăl căl ngălaoăđ ngăl năcóăkĩănĕngăv iăchiăphíăth p,ăcácăcôngă

tyăcóăth ătĕngănĕngăsu tălaoăđ ng.ăL yăm tăvíăd ăv iăBPO,ăho tăđ ngănƠyăcóăkh ă

nĕngăgi iăphóngăcôngătyăkh iătráchănhi măqu nălỦăcácăquyătrìnhăkéoădƠiătừăngƠyănƠyă

qua ngày khác.ăThôngăth ngăcácănhƠăqu nălỦăs ăc năt iă80%ăth iăgianăđ ăqu nălỦă

chiăti tăvƠăch ăcònă20%ăth iăgianăđ ăxơyăd ngăcácăchi năl c.ăTuyănhiên,ăkhiăho tă

đ ngăkinhădoanhăđ căoutsourceăthƠnhăcông,ăt ăl ănƠyăs ăthayăđổi,ăcácănhƠăqu nălỦă

có th ăcơnăđ iădƠnhănhi uăth iăgianăh năđ ăxơyăd ngăchi năl c.ăBênăc nhăđó, công 

tyăcóăđi uăki năt tăh năđ ăphơnăbổăl iăcácănguồnăl căchoăcácăd ăánăquanătrọng,ăgiúpă

ti tăki măth iăgianăkhámăpháăcácăkhuăv căl iănhu năm i,ătĕngăs ăd ăánăvƠăt pătrungă

vƠoăchĕmăsócăkháchăhƠng.ă 

Giúp nơngăcaoăkh ănĕngăc nhătranhăc aădoanhănghi p 

Lƣnhăđ oădoanhănghi pătìmăđ nămôăhìnhăd chăv ăoutsourcingăkhiăhọăph iăđ iă

di năv iăyêuăc uăđ măb oănĕngăl căc nhătranhăc aămình.ăM tăcôngătyămu năđứngă

v ngătrênăth ătr ng,ăc năcungăc păcácăd chăv ăcóăch tăl ng cao, và chiăphíăh pălỦ 

t ngăứng.ăKhiăs ăd ngănguồnăl căbênăngoƠi,ăcôngătyăch ăquanătơmăđ năgiáăc ăvƠă

ch tăl ngăd chăv ănh năđ c,ăcònăcácăr iăroătƠiăchínhăs ănh ngăl iăchoăcácănhƠă

cungăc p,ăvìă th ,ăch tă l ngăd chăv ămƠăcôngătyă quy tăđ nhăoutsourceăcũng ngày 

cƠngătĕngălênăvƠăhi uăqu ăcao h n.  

1.1.4. Những hạn chế của outsourcing 

Bênă c nhă nh ngă uă đi mă mƠă doanhă nghi pă cóă th ă t nă d ngă đ că từă

outsourcing,ăv năcóăcác mặtăh năch ăc aăd chăv ănƠyămƠăm iăcôngătyăc năcơnănhắcă

tr căkhiăquy tăđ nhăcóăoutsourceăkhông: 
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 Công ty outsource có thể rơi vào bị động 

 Công ty ph i đối mặt với nguy cơ m t kh  năng kiểm soát với các chức năng 

được outsource 

Côngătyăoutsourceăcóăth ăr iăvƠoăb ăđ ng n uăbênăcungăc păd chăv ătừăch iă

cungăc pădoăb ăpháăs n,ăkhôngăcóăđ ăkh ănĕngăv ătƠiăchính,ănguồnănhơnăl c,ầ 

Cácăcôngătyăcóăth ăl iăph iătìmăm tăđ iătácăkhác,ăvƠăbắtăđ uăl iătoƠnăb ăquáă

trìnhăoutsourceăkhiăx yăraăs ăc ănƠy.ăCũngăb iăbênănh năoutsouceăcóăth ăpháăs nă

mƠăkhôngăh ăcóănh ng d uăhi uăbáoătr cărõărƠng,ănênăs ăđ măb oătínhăổnăđ nhăc aă

bênăcungăc păd chăv ăđ căcoiălƠăr iăroăl nănh tăđ iăv iăbênăoutsource. 

Côngătyăph iăđ iămặtăv iănguyăc ăm tăkh ănĕngăki măsoátăv iăcácăchứcă

nĕngăđ căoutsourceă 

Outsourcingăđòiăh iăvi căqu nălỦăquyătrìnhăph iăđ căchuy năsangăchoăbênă

cungăc păd ch v ,ăvìăth ăr iăroăm tăquy năki măsoátăđ iăv iăquyătrình,ăchứcănĕngă

đ căoutsourceălƠăr tăl n,ătrongăđóăm iăloăng iăl nănh tălƠăv ămứcăđ ăvƠăch tăl ngă

cungăc păd chăv .ăVíăd ănh ăkhiăd chăv ăITăđ căoutsourceăthìăcôngătyăoutsourceă

khóăcóăth ăki măsoátăđ căm tăcáchătr căti păph măviăd ăán,ăcôngăngh ,ăhay chi 

phí.ă N uă côngă tyă outsourceă khôngă hi uă bi tă r tă rõă v ă m ngă ITă thìă s ă r tă khóă đ ă

quy tăđ nhăxemăhọăcóănênăch pănh năm tăyêuăc uănƠoăđóătừăphíaăđ iătácăhayăkhông,ă

vƠătrongătr ngăh pănƠyăd ăx yăraăr iăro. 

NgoƠiănh ngăr iăroănh ăđƣănêuă ătrên,ăthìăb oăm tăc ăs ăd ăli uăcũngălƠăm tă

v năđ ăc năquanătơm.ăCácăd ăli uăquanătrọngăcóăth ăđ căđ aăraăl uătr ătrongăcácă

thi tăb ă ăbên ngoài công ty outsource, và nuănhi uătổăchứcăkháchăhƠngăkhácănhauă

cùngăchiaăsẻăm t c ăs ăh ăt ngăcôngăngh ăchínhăc aăbênănh năoutsourceăthìănguyă

c ăr iăroăv ăb oăm tăl iăcƠngăcao. 
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1.2. M TăS ăV NăĐ ăC ăB NăV ăSOFTWAREăOUTSOURCINGăậ GIA 

CÔNGăPH NăM M 

Trongă ph nă tr că tácă gi ă đƣă nghiênă cứuă vƠă đ aă raă khái quát chung v ă

outsourcing đ  từăđóăgiúpăng iăđọcăcóăđ căm tăcáiănhìnă tổngăquát: Th ănƠoă lƠă

outsourcing?  Outsourcing đ căhìnhăthƠnhăvƠăphát tri năquaăcácăgiaiăđo năraăsao?ă 

VƠăvaiătròăc aăoutsourcing là gì?ăTrongăph năti pătheoăsauăđơyăs ălƠăs  gi iăthi uăv ă

m tăs ăv năđ ăc ăb nă liên quan đ năsoftwareăoutsourcingă(hayăcònăgọiălƠăgiaăcôngă

ph năm m)ă- m tăhìnhăthứcăoutsourcingăr tăphổăbi n. 

1.2.1. Khái niệm  

M tăs ăkháiăni măliênăquanăđ năgiaăcôngăph năm m:ăph măm m,ăs năph mă

vƠăd chăv ăph năm măvƠăd chăv  giaăcôngăph năm m. 

Ph năm m: Lu tăcôngăngh  thôngătină2007ăcóăđ nhănghĩaăv ăph năm mănh ă

sauă“Phần mềm là chương trình máy tính được mô t  bằng hệ thống ký hiệu, mã 

hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nh t định”7 Kháiăni mă

ph năm măđ căđ aăraăđ ăphơnăbi tăv iăkháiăni măph n cứng,ăcácăph năh uăhìnhă

c aăh ăth ngămáyătínhăbaoăgồmăb ăx ălỦătrungătơm,ăbƠnăphím,ămƠnăhình,ălinhăki nă

vƠăcácăthi tăb ăliênăquan,ầ 

Tùyătheoăcáchăthứcăphơnălo iămƠăcóăth ăchiaăph năm măthƠnhănhi uălo iăkhácă

nhau,ătuyănhiên,ătácăgi ăch ăđ ăc păđ năcáchăphơnăchiaăd aăvƠoăm căđíchăs ăd ng.ă

Theoă tiêuăchíănƠyăcóă th ăphơnăchiaăph năm măthƠnhă3ă lo i:ăph năm măh ă th ng,ă

ph năm măứngăd ng,ăvƠăph năm măl pătrình. 

 Phần mềm hệ thống (System Software) ậ cònă gọiă lƠă H ă đi uă hƠnhă

(Windows,ă Linux,ầ):ă lƠă nh ngă ph nă m mă đ c vi tă raă nhằmă qu nă lỦă vƠă

                                           
7 Lu t côngăngh ăthôngătină2007,ăđi uă4,kho nă12 



17 
 

http://svnckh.com.vn 17 

 

đi uăhƠnhămọiăhọatăđ ngăc aămáyătínhă ămứcăđ ăh ăth ng,ălƠmăn năt ngăchoă

ph năm măứngăd ngăch yătrênăđó. 

 Phần mềm ứng dụng (Application Software):ăđ căthi tăk ăđ ăt năd ngăsứcă

m nhăc aămáyătínhătrongăvi căth căhi năcácănhi măv ăc  th . 

 Phầm mềm lập trình (Coding/ Programming Software):ăđ căvi tăv iămucă

đíchăchuy nă t iăngônăng ăng iădùngă thƠnhăngônăng ămƠămáyă tínhăcóă th ă

th căhi năđ căcácăyêuăc uăc ăth ,ăvƠăngƠyăcƠngătr ănênăthơnăthi năv iăng iă

dùngăh n. 

S năph măph măm m:ăQuy t đ nhăs ă128/2000ăậ QĐăậ TTgăc aăChínhăph ă

cóăđ nhănghĩaănh ăsauă“S n phẩm phần mềm là phần mềm được s n xu t và được 

thể hiện hay lưu trữ ở b t kì một dạng vật thể nào, có thể mua bán hoặc chuyển 

giao cho đối tượng khác sử dụng”.ăS năph măph năm măcóăth ăchiaă thƠnhă3ălo iă

chính:ă Ph nă m mă nhúng,ă ph nă m mă đóngă gói,ă ph nă m mă chuyênă d ng,ă vƠă s nă

ph măthôngătinăs ăhóa: 

 Phần mềm nhúng (Embedded Software):ăđ cănhƠăs năxu tăthi tăb ăcƠiăsẵnă

vƠoăthi tăb ăvƠăđ căs ăd ngăcùngăthi tăb ămƠăkhôngăc năcóăs ăcƠiăđặtăc a 

ng iăs ăd ng. 

 Phầm mềm đóng gói (Packaged Software):ăcóăth ăs ăd ngăsauăkhiăng iăs ă

d ngăhoặcănhƠăcungăc păd chăv ăcƠiăđặtăvƠoăcácăthi tăb ăhayăh ăth ng. 

 Phần mềm chuyên dụng:ăđ căphátătri nătheoăyêuăc uăc ăth ,ăriêngăbi tăc aă

khách hàng. 

 S n phẩm thông tin số hóa:ăn iădungăthôngătinăs ăhóaăđ căl uătrênăm tăv tă

th ănh tăđ nh 

D chăv ăph năm m:ă baoăgồmă cácă d chăv ăxoayă quanhăvi că cungă c pă s nă

ph măph năm mănh :ăt ăv năph năm m,ătíchăh păvƠăcungăc păh ăth ng,ăgiaăcôngă

ph năm m,ăđƠoăt oăph năm m,ăd chăv ăph năm măt iăch ă(onsite service). 
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D chăv ăgiaăcôngăph năm m:ălƠăd chăv ămƠăbênănhơnăgiaăcôngăs ăth căhi nă

m tăph năhoặcă toƠnăb ăcácăb că trongăquáă trìnhăs năxu tă raăm tăs năph măph nă

m măhoƠnăch nhăchoăbênăđặtăgiaăcông8.  

Hi nănay,ăcácăcôngătyăđặtăgiaăcông ch ăy uăv nălƠăcácăcôngătyă ănh ng n că

phátătri nătrongăđóăhọ s ăđ nhăđo tăs năph m.ăNhi măv ăc aăbênănh năgiaăcôngălƠă

lƠmăth aămƣnăcácăyêuăc uăc aăđ năv ăthuêăgiaăcôngămƠăkhôngăthamăgiaăvƠoăvi că

kinhădoanh.ăNh ăv y,ăgiaăcôngăph năm măch ălƠăm tăgiaiăđo nătrongăquáătrìnhăs nă

ph măđ năv iăng iătiêuădùng,ăvƠădùăđ năv ănh năgiaăcôngătuyălƠmătrọnăvẹn,ătoƠnă

ph năph măm mănh ngăvi căđóăkhácăc ăb năv iăvi căMua hay Đặt hàng phần mềm. 

Cũngăchínhădoăs ăkhácăbi tăv ăđ aălỦăc aăhaiăbênăđ iătác,ănênăkháiăni măv ăgia công 

ph năm mă (Software outsourcing) th ngăđ căhi uă lƠăgiaă côngăph năm măxu tă

kh uă(Offshore software outsourcing). 

1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

Giaăcôngăph năm mălƠăhìnhăthứcăphátătri năs mănh t,ăraăđ iăcùngăv iăs ăxu tă

hi năc aăoutsourcingănóiăchung.ăQuaăm tăs ătƠiăli uăv ăl chăs ăhìnhăthƠnhăc aăgiaă

côngăph năm m9,ăcóăth ăth yăth iădi mănĕmă1989ăđ căxemănh ăm căkh iăđi mă

c aăd chăv ănƠyăv iăs ăki năcôngătyăEastmanăKodakăkỦăh păđồngăv iăbaăcôngătyătină

họcăl nălƠăIBM,ăDEC,ăBusinesslandăđ ăthi tăl păvƠăv năhƠnhăh ăth ngătinăhọcătrongă

n iăb ăcôngăty. 

Tuyănhiên,ăvƠoăđ uăcu iănh ngănĕmă80ăhoặcăđ uănh ngănĕmă90ăc aăth ăk ă

XX,ăgiaăcôngăph năm măcònăítăđ căng iătaănhắcăđ n.Trênăth căt ălúcăđóăd chăv ă

đ căs ăd ngăch ăy uălƠă“body shopping”,ătrongăđóăhƠngălo tăcácăchuyênăgiaăđ că

g iăsangăHoaăKỳăđ ăgi iăquy tăcácăd ăánăc aăkháchăhƠng.ăSauăđó,ăchínhăs ăki nă

Y2Kăđƣăđ aăd chăv ă“body shopping”ălênăm tăn căthangăm i.ăTh ătr ngăcôngăngh ă

                                           
8 Computer and Information Technology ( 2005), The Fifth International Conference on Volume , Issue 
9 Shachindra Agarwal (2007), Understanding Software Outsourcing, The SW strategies 
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thôngă tinăvƠoăđ uănh ngănĕmă2000ăb ăs păđổăđƣă lƠmăchoăcácăchuyênăgiaă tinăhọcă

ph iă từă Hoaă Kỳă tr ă v ă n c.ă Cùngă lúcă nƠy,ă s ă xu tă hi nă c aă d iă t nă sóngă bĕngă

thôngăr ngăxuyênăquaăĐ iăTơyăD ngăđƣălƠmăchoăc căvi năthôngăgi aăcácăqu că

giaărẻăh năch tăl ngăcaoăh n.ăCácăCIO10 (giámăđ căthôngătin)ăc aăM ănh năth yă

m tăđi uărằng,ăcóăhƠng nghìnănh ngăchuyênăgiaăph năm măn căngoƠiăđ căđƠoă

t oăt iăM ăsẵnăsƠngălƠmăvi căv iămứcăl ngăch ăbằngă1/10ămứcăl ngăc aăM .ăCácă

nhƠăqu nălỦăkhôngăthẻăb ăquaăc ăh iănƠy,ăđặcăbi tăkhiătìnhăhìnhătƠiăchínhăđangăgặpă

rắcăr i,ăvƠăhọăquy tăđ nhăchuy năm tăph n côngăvi căsangă năĐ .ă 

1.2.3. Quy trình thực hiện gia công phần mềm 

KhôngăhoƠnă toƠnăgi ngăv iăcácăhìnhă thứcăgiaăcôngăkhác,ăbênăđặtăgiaăcôngă

trongăgiaăcôngăph năm măs ăkhôngăcungăứngănguyênăli uăthôăđ ăbênănh năch ăvi că

ti năhƠnhăs năxu t.ăTrongătr ngăh pănƠy,ăbênăđặtăgiaăcôngăs ăyêuăc uăbênănh năs ă

d ngăm tăngônăng ăl pătrìnhănh tăđ nh,ăvƠănhi măv ăc aăbênănh nălƠăph iăt ă tìmă

hi uăngônăng ăđó,ăti pătheoăs ăti năhƠnhăth căhi nătheoăyêuăc uăc aăkháchăhƠng. 

Nhìnăchung,ăquyătrìnhăth căhi năgiaăcôngăph năm măc aăbênănh năgiaăcôngă

s ăgồmăcácăb căsau11: 

Phơnătíchăyêuăc u:ăNh năđ căyêuăc uătừăkháchăhƠng,ăbênănh năgiaăcôngăs ă

phơnătíchăk ăcƠng,ă t ăv năthêmăv ăchứcănĕngăc aăph năm mănhằmămangăl iăhi uă

qu ăcaoănh t. 

Thi tă k ă cácă chứcănĕng:ă Sauă khiă nắmă toƠnă b ă yêuă c u,ă bênă nhơnă s ă ti nă

hƠnhăphơnătíchăvƠăthi tăk ăki nătrúcăchoăph năm mă(Chứcănĕng,ăthaoătác,ăđ iăt ngă

s ă d ng,ămôăhìnhăx ă lỦă thôngă tin,ă giaoădi n,ầă )ă theoăđúngăyêuă c uăbênăđặtă giaă

công;ăvƠăt tăc ăs ăđ căghiănh năl iăthƠnhătƠiăli uăkĩăthu t. 

                                           
10 Chief Information Officer 
11 Edward M.Brancheau (2008), The Ultimate Guide to Software Outsourcing, Enzine Articles 
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Xơyăd ngăph năm m:ăL păk ăho chăchiăti t,ăc ăth ,ăs ăd ngăcôngăngh ătiênă

ti n,ătheoădõi,ăqu nălỦăvƠăđi uăch nhăquáătrìnhăphátătri năph năm măsaoăchoăh pălỦ. 

Ki mătraăch tăl ngăph năm m:ăNhơnăviênăki mătraăch tăl ngăph iăki mă

traă từngăchứcănĕngănh ănh tă c aăph năm m,ăn uăphát hi nă l iă ph iănhanhăchóngă

thôngăbáoăchoănhơnăviênăl pătrìnhăk păth iăkhắcăph c. 

Chuy năgiao: SauăkhiăhoƠnăt tăcácăb cătrên,ăbênănh năgiaăcôngăs ăth căhi nă

bàn giao l iăs năph măchoăkháchăhƠng,ăcóăth ăkèmătheoăh ngăd năkháchăhƠngăv ă

cáchăcƠiăđặtăvƠăv năhành. 

B oă trì: Th că hi nă h pă đồngă giaă công xong,ă haiă bênă đ iă tácă v nă th ngă

xuyênăgi ăm iăliênăh ,ăvƠăbênănh năgiaăcôngăs ăth căhi năb oătrìăkhiăđ căyêuăc u. 

Đ iăv iăbênăđặtăgiaăcông,ăcóăhaiăv năđ ăl năc năchúăỦălƠ:ăChọnăđ căđ iătácă

m tăcáchăc nătrọngăvƠăph iăđặtăm tăth iăh năc ăđ nhă(nênăxácăđ nhătr căkhiăti nă

hƠnhăchọnăcácăđ iătác).ăTrongăđóăcũngăc năxácăđ nhănh ngăm cătiêuătrongătừngăgiaiă

đo n,ăđi uănƠyăgiúpăchoăbênăđặtăgiaăcôngăcóăth ăti păc năv iăti nătrìnhăth căhi năd ă

ánăvƠăđ măb oărằngănóăđ căti năhƠnhătheoăđúngănh ăd ăđ nh. 

1.2.4. Vai trò của gia công phầm mềm 

LƠăm tătrongăcácăhìnhăthứcăc aăngƠnhăcôngănghi păxu tăkh uăph năm m,ăgiaă

côngăph năm măcóăvaiă tròăquană t ngăđ iăquană trọngăđ iăv iă c ăhaiăbênăđ iă tácă

trongăh păđồngăgiaăcông.ă 

Đ iăv iăn cănh năgia công,ăch ăy uălƠăcácăn căđangăphátătri năvƠăn că

cóăn năkinhăt ăchuy năđổi,ăgiaăcôngăph năm măgiúpăcácăn cănƠyăcóăth ăti păc nă

v iăcôngăngh ăm i,ălƠmăquenăd năv iăth ătr ngăqu căt .ăNgoƠiăra,ăhọăkhôngăph iă

loăđ uăraăchoăs năph m,ăloăthi tăk ,ăt oăl p Ủăt ngăv ăs năph m,ăvƠăkhôngăyêuăc uă

v năl n.ăĐi uănƠyăđặcăbi tăphùăh păv iăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăb iăth ngăcóă

v năít,ănhơnăl căm ng,ăvƠăthi uăki năthứcăc nhătranhăv iăth ătr ngăqu căt . 
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Đ iăv iăbênăđặtăgiaăcông:ăNgƠyănayăxuăh ngăgiaăcôngăphátătri năngƠyăcƠngă

m nh,ăngoƠiălỦădoăti tăki măchiăphíăcácăcôngătyăđặtăgiaăcôngăcònăh ngăt iăm cătiêuă

cóăđ că cácăgi iăphápănhanhăh n,ă t tă h n.ăCũngădoăxuăh ngănƠyănênă r tănhi uă

côngătyăoutsourcingăđ uăth căhi năcác chính sách đ ăthu hút nhân tài,ăvƠăk tăqu  là 

họăcóăth ăs ăh uănhi uăchuyênăgiaăCNTT.ăĐ iăngũănƠyăs ăphátătri năph năm măhayă

hoàn thànhăs năph mătheoăyêuăc uăc aăkháchăhƠngăv iăch tăl ngăt t,ăgiáăc ăh pălỦ; 

đồngăth iăđ măb oăcungăc pănh ngăgi iăphápănhanhăchoăhƠngă lo tăcácăv năđ ăphátă

sinh.  

1.2.5. Những hạn chế của gia công phần mềm 

Mặcădùă cóăvaiă tròă quană trọngăv iă c  bênăđặtăvƠănh năgiaă công,ă nh ngăgiaă

côngăph năm măhi nănayăv năcònănhi uăđi măh năch ,ămà ch ăy uălƠăb tă l iăcho 

bênănh năgiaăcông.ăCóăth ăk ăđ năm tăs ănh ngănh căđi mănh : 

Tổngăl iănhu nămƠăvi căbánăs năph măph năm măcu iăcùngămangăl iăcóăth ă

lƠăr tăl nănh ngămứcăphíăgiaăcôngămƠăcôngătyănh năgiaăcôngăthuăđ căr tănh ăbé. 

NgoƠiăra,ăvi cănh năgiaăcôngăđồngănghĩaăv iăv iăvi căg nănh ăhọăkhôngăđ că

th ătr ngăbi tăđ n,ăhọăkhôngăcóăquy năs ăh uăb năquy năv iăs năph m.Đi uănƠyă

gây b tăl iăv iăcôngătyăv ălơuădƠi,ăvìăkhôngăxơyăd ngăđ căth ngăhi u,ă tênătuổiă

doanhănghi p. 

Cũngăxu tăphátătừăvi căch ăvi cănh năyêuăc uăc aăbênăđặtăgiaăcông,ănênăcôngă

tyănh năgiaăcôngăs ăb ăth ăđ ngătừăkhơuăs năxu tăđ năkhơuătiêuăth ,ăkhôngăch ăđ ngă

trongăvi căti păc năth ătr ng,ăgi mănĕngăl căc nhătranh.ăTuyănhiên,ăxétătrongăngắnă

h n,ăkhiăcôngătyăcònăho tăđ ngăv iăquyămôănh ăthìăđơyăl iălƠăm tăl iăth ,ăb iăcóăth ă

họcăh iăđ căcôngăngh ăm i,ăt năd ngăđ căh ăth ngăphơnăph iăsẵnăcóăc aăđ iătác. 
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1.2.6. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực s n xu t phần mềm 

Trongăph nănƠyătácăgi ăxinăđ căđ ăc păt iămôăhìnhăđánhăgiáănĕngăl căs nă

xu tăph năm m CMM ® / CMMI b iăđơy đ căcoiănh ălƠă“gi yăthôngăhƠnh"ăgiúpă

doanhănghi păph năm măt oăl iăth ătrongăquáătrìnhăc nhătranhăgiƠnhăh păđồngătừă

phíaăđ iătácăn căngoƠi.  

 

Kháiăni m 

CMM ® / CMMI (Capability Maturity Model/ Integration) lƠăchu năqu nălỦă

quyătrìnhăch tăl ngăc aăcácăs năph măph năm măđ căápăd ngăchoătừngălo iăhìnhă

côngătyăkhácănhau.ăĐóălƠăm tăb ăkhungă (framework) nh ngă tiêu chu năđ ăraăchoă

m tă ti nă trìnhă s nă xu tă ph nă m mă hi uă qu  doă Vi nă K ă thu tă SEIă (Software 

Engineering Institute) liênăk tăv iăĐ iăhọcăCarnegieăMeelonăậ HoaăKỳăphátătri n.ă 

SEIăcôngăb ăl năđ uătiênămôăhìnhăCMMăvƠoănĕmă1993 d iăhìnhăthứcăSW-

CMM (Software CMM) vƠăCMMIăsauănƠyălƠăm tăphiênăb năc iăthi nătừ CMM, và 

lƠăs năph măc aăs ăc ngătácăgi aăSEIăvƠăchínhăph ăHoaăKỳ. 

N iădungămôăhìnhăCMM ® / CMMI 

C ăhaiămôăhìnhănƠyăđ uăbaoăgồmă5ămức:ăkh iăđ u,ălặpăl iăđ c,ăđ căđ nh 

nghĩa,ăđ căqu nălỦăvƠăt iă u.ăRiêngăđ iăv iămôăhìnhăCMMIăcóă4ăd ngălƠăCMMi-

SWă (dƠnhă choă côngă ngh ă ph nă m m),ă CMMi-SE/SWă (dƠnhă choă côngă ngh ă h ă

th ngăvƠăph năm m),ăCMMi-SE/SW/IPPDă(dƠnhăchoăcôngăngh ăh ăth ngă+ăcôngă

ngh ă ph nă m mă v iă vi că phátă tri nă s nă ph mă vƠă quyă trìnhă tíchă h p),ă CMMi-

SE/SW/IPPD/SSă(dƠnhăchoăcôngăngh ăh ă th ngă+ăcôngăngh ăph năm măv iăvi că

phátătri năs năph măvƠăquyătrìnhătíchăh păcóăs ăd ngăth uăph ).  
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uăđi măc aăvi căápăd ngămôăhình 

Đ iăv iănh ngănhƠăqu nălỦăthìăvi cătổăchứcăc aămìnhăápăd ng CMM/ CMMI 

s ămangăl iăs ăkh ăd ngăv ămặtăchiăphí,ăth iăgianăbi u,ăchứcănĕngăvƠăch tăl ngăs nă

ph măph năm m.  

Chu nănƠyăgiúpăng iăti păc năcóăth ă l aăchọnăm tămôăhìnhăcho quy trình 

phátătri năph năm măthíchăh păv iătừngăs năph măc ăth ,ăgi măthi uăđ c cácăl iă

ti mă năc aăph năm m,ăkhắcăph căvƠăh năch ănh ngăr iăroăcóăth ăx yăraătrongăăquáă

trìnhăxơyăd ngăh ăthồngăph năm m. 

NgoƠiăra,ămôăhìnhăcònăgiúpăđ iătácăđánhăgiáăkh ănĕngăvƠătínhăchuyênănghi pă

c aă nh ngă ng iă cùngă thamăgiaă d ă án.ăChínhă vìă th , n uăm tădoanhă nghi pă giaă

công ph năm măđ căchứngănh năchu nămôăhìnhănƠy, s ăcóănhi uăl iăth ătrongăvi că

giƠnhăđ căcácăh păđồngăc aăđ iătácăn căngoƠi. 

1.3. KỸăTHU TăPHỂNăTệCHăS.W.O.T   

K ăthu tăS.W.O.Tăs ăđ căs ăd ngătrongăph năti pătheoăc aăđ ătƠiăđ ăđánhă

giáă v ă th că tr ngă hi nă nayă c aă ngƠnhă côngă nghi pă ph nă m mă Vi tă Nam,ă vìă th ă

trongăph nănƠyătácăgi ăxinăđ căgi iăthi uăm tăs ălỦăthuy tăchungănh tăv ămôăhình. 

Mô hình phân tích S.W.O.TălƠăm tăcôngăc ăr tăh uăd ngăchoăvi cănắmăbắtăvƠă

raăquy tăđ nhătrongămọiătìnhăhu ngăđ iăv iăb tăcứătổăchứcăkinhădoanhănƠo.ăVi tătắtă

c aă4ăch ăStrengths ( uăđi m), Weaknesses (Nh căđi m), Opportunities (c ăh i)ă

và Threats (Tháchă thức), S.W.O.T lƠăm tăkhungă lỦăthuy tă cungăc păm tăcôngăc ă

phân tích chi năl c,ărƠăsoátăvƠăđánhăgiáăv ătrí,ăđ nhăh ngăc aăm tăcôngăty, cácăđ ă

xu tă kinhă doanh, hoặcă b tă cứă Ủă t ngă nƠoă liênă quană đ nă quy nă l iă c aă doanhă

nghi pầ 

Phân tích S.W.O.T là phân tích các yuăt ămôiătr ngăbênăngoƠiămƠădoanhă

nghi pă ph iă đ iă mặtă (cácă c ă h iă vƠă tháchă thức)ă cũngă nh ă cácă y uă t ă thu că môiă

http://www.saga.vn/view.aspx?id=6704
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tr ngăn iăb ădoanhănghi pă(cácă u,ănh căđi m).ăĐơyălƠăm tăvi călƠmăkhóăđòiăh iă

nhi uăth iăgian,ăcôngăsức,ăchiăphí,ăkh ănĕngăthuănh p,ăphơnătíchăvƠăx ălỦăthôngătină

saoăchoăhi uăqu ănh t. 

K tă qu ă c aă quáă trìnhă phơnă tíchă S.W.O.Tă ph iă đ mă b oă đ că tínhă c ă th ,ă

chínhăxác,ăth căt ăvƠăkh ăthiăvìădoanhănghi păs ăs ăd ngăk tăqu ăđóăđ ăth căhi nă

nh ngăb căti pătheoănh :ăhìnhăthƠnhăchi năl c,ăm cătiêuăchi năl căchi năthu tă

vƠăc ăch ăki măsoátăchi năl căc ă th ầăĐồngăth i,ănh ng phân tích này s  giúp 

tìm ra các vi căc năph iălƠmăvƠăbi năy uăđi măhi năt iăthƠnhătri năvọngătrongăt ngă

lai. 

S ăđồă2:ăPh ngăphápălu nă- Mô hình phân tích 

S.W.O.T  

(Nguồn: www.goldsmiths.ac.uk) 

Theo mô hình phân tích trên, b năthơnăcácădoanhănghi păhoặcăng iănghiênă

cứu th ngăph iăđặtăraăcácăcơuăh iăđ ăgi iăđápănh : 

Strengthsă( uăđi m):  
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 Đ iăt ngănghiênăcứuăcóănh ngăl iăth ăgì?ă 

 Nh ngăcôngăvi cănƠoăcóăth ălƠm t tănh t? 

 Nh ngănguồnăl căcóăth ăt năd ngăđ c? 

 uăth ăđ căcácăch ăth ăkhácăđánhăgiáăcaoălƠăgì?  

Weaknesses (Nh căđi m): 

 Nh ngăđi mănƠoăcóăth ăc iăthi năđ căt tăh n?  

 Nh ngăvi cănƠoăth căhi năkémăhi uăqu ănh t?ă 

 Nh ngăvi căc nătránhălƠăgì?ă 

 Vìăsaoăđ iăth ăc nhătranhăcóăth ălƠmăt tăh n?ă 

Khiăxemăxétăđ năđi măy uăc aăđ iăt ngănghiênăcứu,ăc năph iăd aătrênăc  c ă

s ăbênătrongăvƠăbênăngoƠi m tăcáchăkháchăquanănh t. 

Opportunitiesă(c ăh i):  

 C ăh iăt tăđangă ăđơu? 

 Nh ngăxuăh ngăđángăquanătơmănƠoăđƣăbi t?ă 

C ăh iăcóăth ăxu tăphátătừăs ăthayăđổiăcôngăngh ăvƠăth ătr ngădùălƠăqu căt ă

hayătrongăph măviăhẹp,ătừăs ăthayăđổiătrongăchínhăsáchăc aănhƠăn căcóăliên quan 

t iălĩnhăv căho tăđ ngăc a công ty, hay từăcácăs ăki nădi năraătrongăkhuăv c,ăầ 

Threats (Tháchăthức):  

 Nh ngătr ăng iăđangăph i đ iămặt là gì?  

 Cácăđ iăth ăc nhătranhăđangălƠmăgì?ă 

 Nh ngăđòiăh iăđặcă thùăv ăcôngăvi c,ă s năph m, d chăv ăcóă thayăđổiă

không?  

 S ăthayăđổiăc aămôiătr ngăbênăngoƠi cóănguyăc ,ăđeădọa gìăv iăcôngă

ty hay không?  
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Tómăl i:ăTrongăch ngăđ uătiênăc aăđ ătƠi,ătácăgi ăđƣăđƣăgi iăthi uănh ngănétă

c ă b nă nh tă v ă outsourcingă vƠă softwareă outsourcingă (giaă côngă ph nă m m)ă giúpă

ng iăđọcăcóăđ căcáiănhìnătổngăquátăv ăl chăs ăhìnhăthƠnh,ăvaiătròăcũngănh ăm tăs ă

h năch ăc aăchúng.ăĐồngăth iămôăhìnhăphơnătíchăSWOTăcũngăđ căgi iăthi uănh ă

lƠăcôngăc ăđ ăđánhăgiáăv ăth cătr ngăgiaăcôngăph năm măVi tăNamătrongăph năti pă

theoăc aăđ ătƠi.ă 

PH Nă2:ăVẨIăNÉTăV  GIAăCÔNGăPH NăM Mă

XU TăKH U C AăM TăS ăQU CăGIA TRểNăTH ă

GI IăVẨăTH CăTR NGăC A VI TăNAM 

Công nghiệp phần mềm (CNPM), trong đó có xu t khẩu phần mềm (bao gồm 

gia công phần mềm xu t khẩu, xu t khẩu phần mềm đóng gói, xu t khẩu phần mềm 

tại chỗ, xu t khẩu lao động phần mềm), là ngành kinh tế có hàm lượng trí tuệ cao 

và mang lại lợi nhuận lớn. Sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm thực sự sẽ 

mang lại cơ hội và cũng là động lực thúc đẩy nền kinh tế của những quốc gia đang 

phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối c nh nước ta hiện nay, khi thị phần 

giành cho xu t khẩu phần mềm tại chỗ còn th p và xu t khẩu lao động phần mềm 

chưa đủ sức để vươn ra thế giới thì việc tập trung vào gia công phần mềm vẫn là 

sự lựa chọn hàng đầu trong thời gian tới. Theo như b n dự th o CNPM giai đoạn 

2006-2010 phiên b n 6 do Vụ công nghiệp công nghệ thông tin - Bộ Bưu chính viễn 

thông12, CNPM Việt Nam hiện đang trong giai đoạn tăng tốc. Vậy trong những 

năm qua, gia công phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã và đang diễn ra 

ra sao, và chúng ta cần làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra? Trong khuôn khổ 

                                           
12www.mfo.mquiz.net/wto, Ba kịch b n cho ngành công nghiệp phần mềm   
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phần 2 của bài viết này tác gi  chỉ đề cập đến n Độ và Trung Quốc là hai quốc 

gia tiêu biểu nh t của ngành gia công phần mềm thế giới để từ đó có thể rút ra 

những bài học kinh nghiệm mà nước ta có thể học hỏi. Đồng thời, thông qua việc 

phân tích S.W.O.T thực trạng gia công phần mềm xu t khẩu ở Việt Nam, chúng ta 

sẽ th y rõ được ưu, nhược điểm, cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp nước 

nhà?  

2.1. TÌNH HÌNH GIAăCÔNGăPH NăM MăXU TăKH UăC Aă NăĐ ă

VẨăTRUNGăQU C 

NgƠnhăcôngăngh ă năĐ ăxu tăkh uăcácălo iăhìnhăd chăv ăvƠăs năph măph nă

m măđ uătiênăvƠoăgi aănh ngănĕmă70ăc aăth ăk ăXX,ăsongăchoăđ nămƣiănh ngănĕmă

1980 thìăm iăbắt đ uăcóănh ngăđ tăpháătrongălĩnhăv căCNTT,ăđặcăbi tălƠălĩnhăv că

ph năm m. V iăv năkinhănghi mădƠyădặn sau g nă30ănĕmăphátă tri năv i,ă năĐ ă

v năđangăgi ăv ăth ălƠăqu căgiaăđứngăđ uătrongălĩnhăv căgiaăcôngăph năm m. Còn 

Trungă Qu c, n iă tr că đơyă v nă đ că xemă là trungă tơmă s nă xu tă côngă nghi p, 

nghiênăcứuăvƠăphátătri nă(R&D),ăvƠăgiaăcôngăph năm măch ăm iăxu tăhi năt iăđ tă

n cănƠyă từ nĕmă2002.ăNh ngă ch ă sauăbaănĕmă (2005), Trung Qu căđƣăđ tăđ că

nh ngăthƠnhăt uăđángăk ăvƠ đ căđánhăgiáăs ătr ăthƠnh đ iăth ăl nănh tăc aăc ngă

qu căcôngăngh ă năĐ .ăĐ nănayă (2008)ăđi uăđóăđƣă th căs ă tr ă thƠnhăs ă th tăvƠă

TrungăQu căhi nălƠăn căgiaăcôngăph năm măl năthứăhaiătrênăth ăgi i.ă 

 Hi nănay,ă n Đ ăvƠăTrungăQu că lƠăhaiă qu căgiaă tiêuăbi uăđ cănhắcăđ nă

nhi uănh t:ăm tăđ tăn căphátătri năgiaăcôngăph năm măs mănh tăvƠăm tăđ tăn că

cóăngƠnhăgiaăcôngăph năm măđ tă t căđ ă tĕngătr ngănhanhănh tădùăth iăgianăgiaă

nh păvƠăphátătri n ch aălơu. C ăhaiăqu căgiaănƠyăhi nănayăđ uălƠ n iăcóănhi uăcôngă

tyăcôngăngh ăhƠngăđ uăth ăgi iăm ăvĕnăphòngăvƠăchiănhánhăho tăđ ng.ăV yăcơuăh iă

đặtăraălƠ: Nhơnăt ănƠoăđƣăthúcăđ yăs ăphátătri năngƠnhăcôngănghi păgiaăcôngăph nă

m m m tăcáchăm nhăm ănh ăv y ăc ăhaiăqu căgiaănày?  
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Sauăđơyătácăgi ăs  đ aăraăm tăb ngătổngăh păđánh giáăcácăy uăt ăch ăquanăvƠ 

khách quan trong quá trình phátătri năn năcôngănghi păgiaăcôngăph năm măc aă nă

Đ ăvƠăTrungăQu c.ă 
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B ngă3:ăSoăsánhătổngăquanăv ăTrungăQu căvƠă năĐ  

 
TrungăQu c 

 
năĐ  

Khái quát v ăn năkinhăt  

 D ă báoă tr ă thƠnhă n nă kinhă t ă đứngă

thứă3ătoƠnăc uătr cănĕmă2010 

 T căđ ă tĕngă tr ngăkinhă t ă ổnăđ nh,ă

đ tă 11.40ă %ă (x pă thứă 9,ă trongă đóă

côngănghi păđóngăgópă49,2%ăvƠăd chă

v ălƠă39,1%) 

 LƠăm tătrongănh ngăn năkinhăt ătĕngă

tr ngănhanhănh tăth ăgi i 

 T căđ ă tĕngă tr ngăkinhă t ă ổnăđ nh,ă

đ tă 8.50ă %ă (x pă thứă 22,ă trongă đóă

côngănghi păđóngăgópă28,4%ăvƠăd chă

v ălƠă55%) 

 

C ăh iăphátătri năth ătr ngăIT 

 Đôngă dơnă thứă nh tă trênă th ă gi iă

(1.330.044.605)ă tínhă đ nă thángă

7/2008 

 Nhuăc uăbênăngoƠiă cao,ănhuăc uă n iă

đ aăth p 

 

 Đôngă dơnă thứă 2ă trênă th ă gi iă

(1.147.995.898)ă tínhă đ nă thángă

7/2008 

 Nhuăc uăbênăngoƠiăvƠăn iăđ aăđ uăcao 

 

uăth ănổiătr i 

 Nhơnă l cădồiădƠo,ăm iănĕmăcóă thêmă

4,1ă tri uă sinhă viênă ITă t tă nghi pă vƠă

 Nhơnă l cădồiădƠo,ăm iănĕmăcóă thêmă

2,5ătri uăsinhăviênăITăvƠă400ănghìnăk ă
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600 nghìnăk ăs ăcôngăngh  

 Trìnhăđ ăk ăthu tăcông ngh ăt t 

 

 Ngo iă ng ă (ti ngă Nh t,ă HƠn)ă t t,ă

ti ngăAnhăti păt căđ căc iăthi n 

 Nĕngăl căqu nălỦăd ăánăl năch aăcaoă

vƠă thi uă kinhă nghi mă qu nă lỦă côngă

ngh  

 C ă s ă h ă t ngă vi nă t tă vƠă đangă ti pă

t căc iăthi n 

 Chiăphíălaoăđ ng,ăđ tăđai,ăđi năth p 

 L ngănhơnăviênă th p,ă vƠăv nă lƠă l iă

th ătrongăt ngălai 

 

s ăcôngăngh  

 Trìnhăđ ăk ăthu tăcôngăngh ăvƠăd chă

v ăt t 

 Ti ngăAnhăgiaoăti păt t 

 Cácădoanhănghi păph năm măh uăh tă

đ uă đ tă tiêuă chu nă CMMă hoặcă

CMMIă(mứcă4ăhoặcă5) 

 C ăs ăvi năthôngăt t 

 Giáă d chă v ă h ă t ngă vƠă vi nă thôngă

th p 

 L ngănhơnăviênărẻ,ătuy nhiên có xu 

h ngătĕngălên 

M tăs ăh năch ă 

 Tìnhătr ngăviăph măb năquy năv năăphổă

bi n. 

 Cácăquyăđ nhăb oăv ăc ăs ăd ăli uăcònă

y u. 

 

 Đangă từngă b că c iă thi nă vi că th că

thiălu tăs ăh uătríătu  

 Gi mă d nă l iă th ă c nhă tranhă v ă chiă

phíătrongăt ngălai 
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(Nguồn: Tổng hợp từ  Global Outsourcing Report 2007, International Association               

of Outsourcing Professionals™ (ẤAOP), và The world factbook, Center Intelligence 

Agency) 

                                 

Trongăph năti pătheo,ătácăgi ăs ătómăl căm tăs ăk tăqu ănổiăb tănh tămƠăhaiă

qu căgiaănƠyăđƣăđ tăđ cătrongănh ngănĕmăqua,ăđồngăth iăs ătìmăhi uăxemănh ngă

nhơnăt ănƠoăđƣămangăđ năchoăhọănh ngăthƠnhăcôngăđ năv y,ăvƠăxuăh ngăphátătri nă

trongănh ngănĕmăt iălƠăgì? 

2.1.1. n Độ 

2.1.1.1. Thành qu  nổiăb t 

Ngayătừănh ngăth păniênă90ăc aăth ăk ătr c,ăcùngăv iăch ătr ngăt ădoăhóaă

vƠăm ăc aăkinhăt ,ăchínhăph ă năĐ ăđƣăcóănh ngăđ uăt ăchi năl căđ ăđ tăđ că

m cătiêuăđ aă năĐ ătr ăthƠnhăm tăsiêuăc ngăv ăITăc aăth ăgi i.ăVƠăv iăph ngă

chơmă quy tă tơmă đ aă “công nghệ phần mềm n Độ lên thành kiểu mẫu của sức 

mạnh và thành công”,ăChínhăph ă năĐ ăđƣăthƠnhăcôngătrongăvi căđ aăCNTTălênă

lƠmăngƠnhăkinhă t ămũiănhọn,ă t pă trungănhanh,ăm nhă vƠoă lĩnhăv căph năm m,ăvƠă

nhanhăchóngăcóăđ căthƠnhăcôngăv tătr iătừănh ngăb căđiăđ uătiên. 

Từănh ngănĕmă1980,ăgiaăcôngăph năm mă ă năĐ ăbắtăđ uăphátătri n,ăđ că

đánhăd uăbằngăvi căcôngătyăđaăqu căgiaăTexasăInstrumentsăbắtăđ uăđặcăbi tăquană

tơmăt iă năĐ  nh ăm tătrungătơmăs năxu tăph năm măc aăth ăgi i.ăVƠătừăđóăđ nă

nay,ăho tăđ ngăxu tăkh uăs năph măph năm măv năti păt căđ căduyătrì.ăHo tăđ ngă

nƠyăbaoăgồmăh ăth ngăcácădoanhănghi p,ăph năm măthi tăk ăvƠăcácăcôngăc ăqu nătr ă

d ăli u.ăTuyănhiên,ăxu tăkh uăs năph măph năm măkhôngăchi măt ătrọngăcaoătrongă

xu tăkh uăph năm măbằngăxu tăkh uăd chăv ăph năm m.ă 



32 
 

http://svnckh.com.vn 32 

 

Nh ăđƣăphơnă tíchă trongă l chăs ăhìnhă thƠnhăvƠăphátă tri năc aăgiaăcôngăph nă

m mă ăph nă1ăc aăbƠiăvi t,ăkh iăđ uă năĐ ăch ăy uăthiênăvêăxu tăkh uălaoăđ ngă

ph năm mă(body shopping),ămƠăđaăs ălƠăsangăM .ăVƠoăcu iănh ngănĕmă1980,ăho tă

đ ngănƠyăđemăăl iăt iă75%ădoanhăthuăxu tăkh u,ătuyănhiênăđƣăgi măxu ngăcònă60%ă

vƠoăđ uănh ngănĕmă2000,ăchoăth yăxuăth ăch măl iăvƠăthiênăv ălƠmăvi cătừăxaăt iă

cácăvĕnăphòngătrongăn c. 

Theoă s ă li uă doă NASSCOMă (ảiệp hội doanh nghiệp phần mềm n Độ)13 

cungăc păthìătừănĕmă2000ăt iă2001,ă năĐ ăđƣăxu tăkh uăkho ngă5,1ăt ăĐôălaăM  

tổngăgiáă tr ăph năm m.ăNĕmă2005,ăcácăcôngătyăgiaăcôngăph năm măc aăqu căgiaă

nƠyăchi mă2/3ăthuănh pătrongăngƠnhăgiaăcôngăph năm măc aăc ăth ăgi i,ăđóngăgópă

29%ăvƠoătoƠnăb ăl ngăph năm măxu tăkh u,ăvƠăbổăsungăvƠoăs ă tĕngătr ngăthuă

nh păc ăn că46%.ă 

T iănĕm 2007, cũngătheoănh ăbáoăcáoăc aăNASSCOM,ălĩnhăv căIT-PBOăc aă

năĐ ăđ tămứcătĕngătr ngă28%,ădoanhăs ăđ tă47,8ătri uăĐôălaăM ,ătĕngăg pă10ăl nă

soăv iă báoă cáoă c aă nĕmă1998.ăĐóngă gópă vƠoă tổngă thuă nh pă qu că dơnă c aă riêngă

ngƠnhăph năm măthì đ tăt iă5,4%,ăcaoăh nănhi uăsoăv iămứcă1,2%ăc aănĕmă1998.ă

Cònătheoăbáoăcáoăm iănh t,ăch ătínhăriêngădoanhăthuăc aăngƠnhăph năm m,ă năĐ ă

đƣăthuăv ăt iă39ăt ăĐôălaăM .ăN uăsoăsánhăv iăngƠnhăph năcứngăc aăchínhăđ tăn că

nƠy,ăch ăv iă6ăt ăĐôălaăM , thì đơyăqu ăth călƠăm tădoanh s ăth căs  nổiăb t. Trong 

s ăđóăph iăk ăđ năs ăđóngăgópăc aăhaiăc ăs ăCNTTăhƠngăđ uăt iă năĐ ălƠăInfoysă

và Wipro.ă Infosysăhi năđangă lƠăđ iă tácăc aăh nă2000ădoanhănghi pă trênă toƠnă th ă

gi i,ăcóăđ iădi nă21ăqu căgiaăv iă lƣiăròngăđ tăh nă3ăt ăĐôălaăM .ăL năm nhăh n,ă

Wiproăcóăt iă84.000ănhơnăviênăt iă53ăqu căgiaăvƠă46ătrungătơmăphátătri năcôngăngh ă

vƠăk ăthu tăt iătoƠnăc u. 

                                           
13National Ascociation of Software Services Companies 
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H năn a,ătheoăbáoăcáoă2008ăc aăM 14,ăthìătrongădanhăsáchă50ăcôngătyăđứngă

đ uăth ăgi iăv ăph năm m,ăcóăt iă6ăcôngătyăc aă năĐ ă(baoăgồm Wipro, Satyam, 

TCS, HCL, NIIT, và Patni),ă trongăkhiăđóănĕmă2007ăcũngăcóă5ăcôngătyănằmătrongă

danhăsáchănƠyă(baoăgồmăInfosys, Hexaware, EXL Service, và ICICI Firstsource, và 

Global IBM).ă Chínhă s ă thayă đổiă nƠyă choă th yă m tă đi uă thúă v ă rằngă outsourcingă

khôngăcònălƠăđi măđ năc aăcácădoanhănghi păy uăv ătƠiăchính,ăthi uăv ăcôngăngh ,ă

cũngăkhôngăph iă lƠăm tăm iăđeădọaăv iăcácănhơnăviênăc aăM ăn a.ăOutsourcingă

trongăđóăcóăsoftwareăoutsourcing,ăđangăchứngăt ă lƠăm tăcôngăc ămangătínhăchi nă

l căh uăhi u. 

2.1.1.2. Đ iătácăchính 

Quaănhi uănĕmăn ăl c,ă năĐ ăv nălà đi măgiaăcôngăph năm măh păd nănh tă

đ iăv iăcácăn căỂuăM ăvƠăNh tăB nă(đặcăbi t lƠăcácăcôngătyăc aăM ). 

Đ căvíănh  Silicon Valley c aămi năBắcăCaliforniaăvƠoăđ uăth păniênă1990, 

hi nănayăcóăt iăg năm tăn aăcácădoanhănghi pătrongătopă500ădoanhănghi păl nănh t 

c aăM 15 (doăt păchíăFortuneăbìnhăchọnăhƠngănĕm)ăđangăoutsourceăcácăcôngăvi c 

ph năm măsangă năĐ . L yăvíăd ,ăch ătrongănĕmă2006,ăcôngătyăOracleăc aăM ăđƣă

tĕngăs ă l pă trìnhăviênă thuêă t iă năĐ ă lênă thƠnhă6000ăng iă (tĕngăg păđôiă soăv iă

nĕmătr căđó). 

Bênăc nhăđó,ăngƠyăcƠngăcóănhi uăcôngătyăNh tăB nătìmăđ nă năĐ ă yăthácă

ho tăđ ngăgiaăcôngăph năm mănh ăl iăth ănhơnăcôngărẻăvƠălƠnhăngh .ăL yăvíăd ănh ă

d ăki nătrongănĕmă2009,ăhƣngămáyătínhăFujitsuăs ăs ăd ngă2000ăchuyênăviênăph nă

m mă năĐ ă(t ngăđ ngăv iă2,5ăl năhi năt i),ătrongăkhiăhi nănayăđangăs ăd ngă

1000ăk ăthu tăviênăTrungăQu c vƠă500ăk ăthu tăviênăkhácăt iăĐôngăNamăÁ.ăHayă

nh ăhƣngăHitachiăcũngăs ătĕngăs ănhơnăviênă năĐ ălênă15%ăngayătrongănĕmă2008.ă 

                                           
14 Brown-Wilson Group (2008), The 2008 issue of the annual list 
15 Fortune Magazine (2008), The Fortune Global 500 
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2.1.1.3. Nhơnăt ăthƠnhăcôngă 

năĐ ăđ căx păvƠoăhƠngătiênăphongăvƠăđ nănayăv nălƠăth ălĩnhătrongălĩnhă

v căgiaăcôngăph năm m,ăv yăđi uăgìăđƣ giúpăchoăqu căgiaănƠyălƠmăđ căđi uăđó?ă

Trongăs ăcácănhơnăt ălƠmănênăthƠnhăcôngăchoă năĐ ,ăph iăk ăđ n: 

 Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao, và thành thạo ngoại ngữ 

 Chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

 Sự nỗ lực, tự chủ của chính b n thân các công ty 

 Uy tín quốc gia với thế giới   

Nguồnănhơnăl cădồiădƠo,ătrìnhăđ ăcao,ăvƠăthƠnhăth oăngo iăng  

Tr căh t,ăbíăquy tăđ ăcácăcôngătyăph năm mă năĐ ăthƠnhăcông,ătr ăthƠnhă

đ iăth ăc nhătranhăc aăb tăkỳăt păđoƠnăCNTTăhƠngăđ uănƠoăchínhălƠă“s ăh uăng iă

tƠi”.ăCóăm tăh ă th ngăgiáoăd căch tă l ngă t t,ă cácăhọcăvi năcôngăngh ăqu căgiaă

đ cătrangăb ătrangăthi tăb ăhi năđ iănh t,ăm ngăl iăh nă1000ătr ngăđ iăhọcăvƠă

caoăđẳngăđƠoăt oăchuyênăngƠnhăCNTTănằmăr iărácăkhắpăđ tăn c,ăngoƠiăraă năĐ ă

cònăcóăcácăc ăs ăđƠoăt oăt ănhơnăuyătín,ăcácătrungătơmăđƠoăt oăvƠătáiăđƠoăt oăc aăcácă

doanhănghi păl nầ T tăc ăđƣăgiúpă năĐ ăt oănênăm tănguồnănhơnăl căcôngăngh ă

ph năm măcóăcĕnăb năt t.ă 

Ngoài ra,ăm tăl iăth ăh năcácăqu căgiaăkhácălƠăv ăngônăng ,ăt iă năĐ ,ăti ngă

AnhălƠăngônăng ăchínhăthứcăđ căs ăd ngătrongăgi ngăd y, vìăth ăcácăk ăs ăph nă

m măkhiăraătr ngăcóăth ăthíchănghiăngayătrongămôiătr ngălƠmăvi căqu căt . 

Khôngăth ăkhôngăk ăđ năm tăl ngăl năcácăkĩăs ăCNTTă năĐ ăđ căđƠoăt oă

bƠiăb nă ăM ,ăchơuăỂuăsauăđóăđ uătr ăv ăn c,ăđ ănguồnăch tăxámăkhôngăb ălƣngă

phíă ăn căngoƠi. 

 Chínhăsáchăh ătr ăc aăNhƠăn c 
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Cácăchínhăsáchă uăđƣi,ăm ăc aăthôngăthoángăc aă năĐ ănh :ăcungăc păđ yă

đ ăc ăs ăh ăt ng; mi năthu ănh păkh u,ăthu ădoanhăthuătrongă5ănĕm,ăt iăgi năcácă

th ăt căhƠnhăchính,ăchoăphépăchuy năl iănhu năv ăn c,ầăt tăc ăđ u gópăph n t oă

nênăsứcăhútăđ iăv iăcácădoanhănghi păn căngoƠi.ăCácă tênătuổiă l nă trênătoƠnăc u 

nh ăIBM,ăDigital,ăHewlettăPackard,ăMotorola,ăầăđƣăgiúpăqu căgiaănƠyăxơyăd ngă

đ că7ăkhuăcôngăngh ăcaoănằmăr iărácăkhắpă năĐ . 

S ăn ăl căc aăcác công ty 

 ĐơyăcũngălƠăm tănhơnăt ăkhôngăkémăph năquanătrọng,ăchínhăs ăch ăđ ngătìmă

ki m,ăl aăchọnăđ uăt ăvƠăliênăt cănơngăcaoănĕngăl căđ uăt ăkhaiăthácăth ătr ngăđƣă

tr ăthƠnhăm tăth ăm nhăth căs ăc aăcácăcôngătyă năĐ . 

Uyătínăqu căgiaătrên th ăgi i 

năĐ ănóiăchungăvƠăcácădoanhănghi păph năm mă năĐ ănóiăriêngăkhôngăch ă

t oăd ngăđ căuyătínăv iăcácădòngăs năph mălƠmăra,ăv iănguồnănhơnăl căđ căđƠoă

t oăbƠiăb n,ămƠăcònăt oăđ căm tăuyătínăvôăhìnhătrongăquanăh ăkinhădoanhăvƠătrênă

th ă tr ng,ăkhi năcho th ăgi iăcôngăngh ăch ăc nănghĩăđ năgiaăcôngăph năm mălƠă

nghĩăngayăđ nă năĐ .ăă     

2.1.1.4. Xuăh ngătrongănh ngănĕmăt i 

V iăm că tiêuăduyă trìăv ă tríăhƠngăđ uăv ăgiaăcôngăph năm m,ă năĐ ăcóăk ă

ho chătrongă10ăt iăs ăxơyăd ngăthêmă43ăkhuăcôngăngh ăph năm mătrongăc ăn c.ă

Di nătíchălƠă500ăhectaăm iăkhu,ăv iăquyăho chăh pălỦ,ăthu năti n,ăhi năđ i,ăvƠăm ngă

l iăgiaoăthôngăn iăli năcácăthƠnhăph ăl năv iăsơnăbay,ăxungăquanhăs ăcóăcácăth ă

tr năv ătinh.ăNgoƠiăraăChínhăph ăs ăchuy nă40%ăkh iăl ngăgiaăcôngăđ n 43 khu 

nƠy,ăt oăthêmăkho ngă3,5ătri uăvi călƠmăvƠoănĕmă2018. 
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Bênăc nhăđó,ătr cănhuăc uăv năngƠyăcƠngănhiêuăv ănhơnăl căph năm măc aă

th ăgi i,ăvƠăs ăthamăgiaăc aănhi uăqu căgiaăkhácăvƠoăth ătr ngănƠy,ănênămu năgi ă

đ căl iăth  c nhătranhăc aămình,ă năĐ ătrongăt ngălai s ăchuy năh ngătr ăthƠnhă

đ iălỦăgiaăcông.ăHọăs ănh năcácăđ năđặtăhƠng,ăvƠăphơnăph iăl iăchoăcácăc ăs ăgiaă

côngăkhácă ăTrungăQu c,ăVi tăNam,ăMexico,ăhayăĐôngăỂu. 

Trongăcácănĕmăt i,ă năĐ ăs ăt pătrungăvƠoăcácăd chăv ăgiaăcôngăph năm mă

caoăc păhayălƠăd chăv ăgiaăcôngăk ăngh ă(engineering service outsourcing - ESO), 

chứăkhôngăch ăx ălỦăđ năgi năm tăquyătrìnhăkinhădoanh.  

2.1.2. Trung Quốc 

2.1.2.1. Thành qu ănổiăb tă 

Khácăv iă năĐ ăvƠănhi uăn năkinhăt ăđangăphátătri năkhác,ăTrungăQu cătừă

lơuăđƣăxơyăd ngăvƠăphátătri năđ căm t n năcôngănghi păph năm măn iăđ aăm nhă

m ăngayătừănh ngănĕmă80ăc aăth ăk ăXXă(khiăđóăoutsourcingăbắtăđ uăphátătri nă ă

năĐ ).ă 

Ch ăth căs ăb căvƠoăth ătr ngăgiaăcôngăph năm mănĕmă2002ă(sauă năĐ ă

h nă20ănĕm),ănh ngăngayăsauăđóă3ănĕmăqu căgiaănƠyăđƣăđ tăđ cănh ngăthƠnhăqu ă

đángăng cănhiên,ăvƠătrongă5ănĕmădoanhăthuătừăgiaăcôngăph năm măc aăTrungăQu că

đƣătĕngă lên g pănĕmăl n.ăCh ăriêngătrongănĕmă2006,ădoanhăthuă trongălĩnhăv căgiaă

côngăph năm măc aăTrungăQu căđƣăđ tăgiáă tr ă2,592 t ăĐôălaăM ,ăt ngăứngăv iă

mứcă tĕngă43,9%ăsoăv iănĕmă2005.ăMứcă tĕngă tr ngădoanhă thuă từăgiaăcôngăph nă

m măc aăTrungăQu cătrungăbìnhăđ tă30%ătrongăsu tă5ănĕmă(2002ăậ 2007) trong khi 

đóămứcănƠyăc aă năĐ ălƠăkho ngă40%. 

Cũngă theoă th ngă kêă c aă B ă Th ngă M iă Trungă Qu c,ă ch ă k ă t iă ITOă vƠă

BPO,ănĕmă2007ăTrungăQu căđ tăđ cămứcădoanhăthuă2ăt ăĐôălaăM ă; 14,2% (t ngă

ứngăv iă167 công ty)ătrongăs ăt tăc ăcácăcôngătyăoutsourcingăđ căcôngănh năđ tă
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tiêuăchu năCMMIăậ mứcă3.ăĐồngăth iă trongăs ăh nă30ă tri uăcôngănhơnă lƠmăvi că

trong các công ty gia công,ăthìăcóăt iătrênă250.000ăng iăđƣăt tănghi păđ iăhọcăhoặcă

sauăđ iăhọc. 

Ch ăsauă2ănĕmă(2005),ăcácăcôngătyănh năth yărằngăcácăthƠnhăph ăcôngăngh  

l nănh ăBắcăKinhăhoặcăTh ngăH iăđƣăkhôngăcungăc păđ ănguồnăl căđ ăt oăd ngă

nh ngă trungă tơmă l pă trìnhăquyămôă l n.ăTi pă sauăđó,ă cácă trungă tơmănƠyăđ căm ă

r ngăraăthƠnhăph ăh ngă2ănh ăĐ iăLiênăhayăThƠnhăĐô.ăVƠăvƠoăthángă1ănĕmă2008,ă

Th ngăH iăđƣăđ căghiătênăvƠoădanhăsáchă100ăthƠnhăph ăOutsourcingăl nănh tăth ă

gi iă(doăIAOPăth căhi n)16.    

2.1.2.2. Đ iătácăchínhă 

Các đ iătác kíăh păđồngăv iăTrungăQu c ch ăy uăđ nătừăNh tăB n,ăvà M .ă

Theoănghiênăcứuăc aăAnalysysăInternatională(2006)17 thì s ăh păđồngăc aăNh tăB nă

(cóăquanăh ăđ iătácăv iăTrungăQu căc ăth păk ănay)ăv năchi măđaăs ă(t iă59,2%) các 

h păđồngăgiaăcôngăph năm m,ăngoƠiăraăđ năđặtăhƠngătừăChơuăỂuăvƠăM ăcũngătĕngă

nhẹă(23%ăth ătr ng) quaăcácănĕm. 

2.1.2.3. Nhơnăt ăthƠnhăcôngă 

Ch ă3ănĕmăsauăkhiăđặtăchơnăvƠoăth ătr ngăgiaăcôngăph năm m,ăTrungăQu că

đƣăcóăđ c s ăthƠnhăcôngăv tătr i,ăv nălênătr ăthƠnhăth ătr ngăgiaăcôngăl năthứă

haiă toƠnăc u.ăCóăr tănhi uănh ngănhơnăt ă t oăđƣăgópăph năt oănênăs ă thƠnhăcôngă

nƠy,ăvƠătrongăs ăđóăph iăk ăđ n.: 

 Nguồn nhân lực dồi dào có trình độ, giá rẻ, thông thạo ngoại ngữ 

 Cơ sở hạ tầng tốt ở nhiều thành phố 

 Chính phủ có nhiều chính ưu đãi, thủ tục thông thoáng 

                                           
16 IAOP (2008), The Global Outsourcing 100, the 2008 Outsourcing World Summit, Orlando, Florida  
17 http://english.analysys.com.cn/, The Analysys International 2006 



38 
 

http://svnckh.com.vn 38 

 

Nguồnănhơnăl cădồiădƠoăcóătrìnhăđ ,ăgiáărẻ,ăthôngăth oăngo iăng ă 

K tăqu ăđi uă tra c aăMcKinseyă (2005)ăv ăkh ănĕngă thƠnhăcôngăc aăTrungă

Qu căđƣăchoăth y,ăngayătừălúcăraănh păth ătr ngă(2002),ăqu căgiaănƠyăđƣăt năd ngă

t tăl iăth ăc aămìnhălƠăcóăm tănguồnănhơnăl căr tădồiădƠoă(s ădơnăth iăđi măđóăđƣă

lênăt iăh nă1ăt ),ăvƠăchiăphíăchoănhơnăcôngăth p. VƠoăth iăđi mă2005,ăy uăđi măl nă

c aănguồnănhơnăl căTrungăQu căchính lƠătrìnhăđ ăti ngăAnhăch aăcao. Trongănh ngă

nĕmăti pătheoă(từăsauă2005),ăy uăđi măv ăngo iăng ăc aăTrungăQu căđƣăd năđ că

khắcăph c,ăvƠăđ nănayăthìănóăkhôngăcònălƠărƠoăc năv iăs ăphátătri năgiaăcôngăph nă

m măTrungăQu căn a. 

Trongănh ngănĕmăquaăs ăsinhăviênăngƠnhăcôngăngh ,ăcũngănh ăchuyênăgiaă

ph năm măđ uătĕngălênăđángăk .ăS ăsinhăviênănóiăti ngăAnhă ăđ ătuổiălaoăđ ngăđặcă

bi tătrongălĩnhăv căITătĕngăg păđôiătừănĕmă2000ăđ nă2004ă(24ătri uăng i).Hi nănayă

cũngăgi ngănh ă năĐ ,ăTrungăQu căcóănhi uăsinhăviênăđangătheoăhọcăt iăM ,ăvƠă

đơyăs ălƠăm tănguồnăl căđángăgiáăsauăkhiăhọătr ăv ăn c. 

C ăs  h ăt ngăđồngăb ă ănhi uăthƠnhăph  

BắcăKinh,ăTh ngăH i,ăQu ngăChơuăvƠăm tăvƠiăthƠnhăph ăl năkhácă ăvùngă

duyênăh iăcùngăv iănh ngăthƠnhăph ăh ngăhaiănh ăTơyăAn,ăĐ iăLiênăvƠăThƠnhăĐôă

lƠăđ aăđi măh păd năv iăcácănhƠăđ uăt ăn căngoƠi,ănh ăcóăchiăphíăho tăđ ngăkinhă

doanhăth păvƠăc ăh ăt ngăđ căc iăthi n. 

Chínhăph ăcóănhi uăchínhăsáchă uăđƣi,ăth ăt căthôngăthoáng  

Cũngătheo k tăqu ăđi uătra c aăMcKinsey,ăthìătr căđơyăr iăroăv ăb oăm tăd ă

li uăt iăTrungăQu călƠăt ngăđ iăcao,ătuyănhiên,ătrongănh ngănĕmăg năđơyăqu căgiaă

nƠyăđƣăcóănhi uăti năb ătrongăvi căb oăh ăquy năs ăh uătríătu .ă 
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Ngoài ra, Chínhăph ăcũngăgiúpăt iăgi năhóaăcácăth ăt căhƠnhăchính,ăđ aăraă

cácă chínhă sáchă uă đƣiă v iă nhƠă đ uă t ă n că ngoƠi.ă Chẳngă h nă nh ă Tơyă An,ă m tă

thƠnhăph ă4ătri uădơn,ăđƣăthƠnhăl păm tăkhuăcôngăngh ăcao,ătrongăđóădoanhănghi pă

n căngoƠiăđ căgi măt iăđaăgiáă thuêăvĕnăphòngăvƠăđ cămi năthu ăchoăđ năkhiă

nƠoăcóăl iănhu nătrongăhaiănĕmăliênăti p. 

2.1.2.4. Xuăh ngătrongănh ngănĕmăt iăă 

V iăđƠăphátătri năc ăs ăh ăt ng,ăcôngăngh ăvƠănhơnăl c, TrungăQu căđangăthuă

hẹpăd năkho ngăcáchăv iăn căph ngăTơy,ăvƠă trongăvòngăm tă th păniênă t i,ă cóă

kh ănĕngăv tă lênă trênă năĐ ăđ ă tr ă thƠnhăqu căgiaăđứngăđ uăv ăgiaăcôngăph nă

m m.ăĐ ăth căhi năđ căm cătiêuăđó,ăTrungăQu căvừaăcôngăb ăk ăho chă“5ăậ 10 ậ 

100”ăđƠoăt oănguồnănhơnăl căchoăngƠnhăgiaăcôngăph năm m.ăTheoăđó,ătrongănĕmă

nĕm,ăTrungăQu c t iăs ăphátătri nă100ăcôngătyăchuyênăv ăd chăv ăgiaăcôngăcóăch tă

l ngăcaoă ăthƠnhăph ănhằmăthuăhútăkho ngă100ăt păđoƠnăđaăqu căgiaăl năđ năđặtă

hƠngăt iăTrungăQu c. 

NgoƠiăra,ăcũngăgi ngănh ă năĐ ,ăđ ăduyătrìăl iăth ăc nhătranhăcácăcôngoătyă

d chăv ăgiaăcôngăc aăTrungăQu căcũngăs ăthuăhútăkháchăhƠngăbằngăcáchăcungă ngă

nh ngăs năph m,ăd chăv ătiêuăchu năcao,ătínhăsángăt oărõărƠngăvƠăgiaătĕngăcácăl iă

ích khác. 

Theo nghiên cứuăc aăFrankăMulligan18 thìăv iăchi năl căphátătri năm nhăm ă

nh ăv y,ăTrungăQu căs ăt năd ngăđ căcácăc ăh iătrongăt ngălaiăvƠăđ tăđ căconă

s ăv ădoanhăthuălƠ 56ăt ăĐôălaăM  vƠoănĕmă2015.ă 

Tuy nhiên, nghiênăcứuănƠyăcũngăchoăth yădoanhăthuăc aăngƠnhăgiaăcôngăph nă

m măc aăTrungăQu căcóăxuăh ngătĕngăch mătrongăgiaiăđo năt iănĕmă2010,ăcóăth ă

do th ătr ngăgiaăcôngăthôăkhiăđóăs ăbƣoăhòa. 

                                           
18 Frank Mulligan (2007), Outsourcing soaking up China Tech Skills  
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Bi uăđồă1:ăDoanhăthuăd ăki năc aăngƠnhăgiaăcôngăph nămêmăTrungă

Qu că(2001ăậ 2010) 

 

(Nguồn: http://english.talent-software.com/?p=564) 
 

Tómăl i, trênăđơyălƠăm tăvƠiănghiênăcứuăc ăb nănh tăv ăs ăphátătri năngƠnhă

giaăcôngăph năm măc aăhaiăqu căgiaătiêuăbi uălƠă năĐ ăvƠăTrungăQu c.ăDùăkhácă

nhauă v ă “tuổiă đ i”,ă vƠă cáchă thứcă phátă tri nă tri n,ă nh ngă ă m tă mứcă đ ă nƠoă đó,ă

TrungăQu căvƠă năĐ ăcũngăcóănh ngănétăt ngăđồngătrongăvi căt năd ngăl iăth ăvƠă

đ aă raă cáchă chínhă sáchă đ ă đ yă m nhă xu tă kh uă giaă côngă ph nă m m.ă Đơyă s ă lƠă

nh ngăbƠiăhọcăkinhănghi măt tătrongăquáătrìnhăđ aăngƠnhăcôngănghi păph năm mă

Vi tăNamăti năt iăm cătiêuăđứngăthứăbaăth ăgi iăsauăhaiăqu căgiaănƠy. 

http://www.researchinchina.com/report/CyberEconomy/3225.html
http://english.talent-software.com/?p=564
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2.2. TH CăTR NGăNGẨNHăGIAăCÔNGăPH NăM MăXU TăKH Uă

ăVI TăNAM 

2.2.1. Khái quát về ngành công nghiệp gia công phần mềm Việt Nam 

Trong b i c nh phát trin chung ca ngành CNTT Vit Nam, ngành công 

nghi p ph n m m hi n là m t lĩnhăv c thu hút cht xám cũngănh ăs  quan tâm ca 

các nhà kinh t,ă vƠă đ tă đ c nh ng b c ti n quan trọng. Giaiă đo nă 2001-2005 

đ că xem lƠă kh iă đ uă c aă ngƠnhă côngă nghi pă ph nă m mă Vi tă Namă v iă nh ngă

thành công đángă chúă Ủ.ă Vi tă Namă đ că Hi pă h iă CNTTă Nh tă JISAă x pă h ngă 4ă

trongăs ăcácăqu căgiaătrênăth ăgi iămƠădoanhănghi păNh tămu năh pătácăgiaăcôngă

ph năm măvƠăđ cătổăchứcăKearneyăc aăM ăx păh ngă20ătrongăs ă25ăqu căgiaăcóă

sứcăh păd nănh tăv ăcôngănghi păph năm măvƠăd chăv .ăCácăt păđoƠnăhƠngăđ u c aă

Nh t B n nh ăHitachi,ăNEC,ăFujitsu...ăcũngăđƣăđặtăgiaăcôngăph năm măhoặcăđ uăt ă

tr căti păm ăc ăs ăs năxu tăph năm măt iăVi tăNam.ă 

V iăch ătr ngăt pătrungăđ uăt ăvƠ phátătri năngành giaăcôngăph năm măxu tă

kh u, Vi tăNamăkìăvọngăngành CNTT trongăn căs ăcóăm tădi năm o thayăđổiăm i 

vƠătrênăth căt ăgiaăcôngăph năm măđ căxemălƠălĩnhăv căcóănh ngăđóngăgópăđángă

k  đ iăv iăvi cănơngăt m Vi tăNamătrênăb năđồăCNTTăth ăgi i. L năđ uătiênăVi tă

Namăcóătênătrênăb năđồăph năm măth ăgi iănĕmă2004ăvƠăđ căt păđoƠn t ăv năqu că

t ăKearrneyăđƣăx păh ngă20/25ăqu căgiaăcóăkh ănĕngăthuăhútăgiaăcôngăd chăv ăt tă

nh t.ăĐơyăcũngăchính là tiêu chí hƠngăđ uăkhiăcácăcông tyăn căngoƠi quy tăđ nh 

l aă chọnă đ aă đi mă giaă côngă d aă trênă cácă ch ă tiêuă x pă h ngă v ă môiă tr ngă kinhă

doanh,ănhơnăl căvƠătƠiăchính. 

S ăl ngădoanhănghi păph năm m 
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Trongănh ngănĕmăg năđơy, s ă l ngădoanhănghi păgiaăcôngăph năm mă t iă

Vi tăNamă tĕngănhanh.ăĐi uănƠyăchoă th yăngƠnhăcôngănghi păđangăngƠyăcƠngăcóă

nhi uăđi uăki năthu năl iăh nănh ănĕngăl căl pătrìnhăviênăđangăđ cănơngăcaoănh ă

cóăc ăh iăthamăgiaăcácăd ăánămƠăđ ăphứcăt păngƠyăcƠngăl năd n;ăquyătrìnhăki mă

soátăch tă l ngăphátă tri năph năm mătrongădoanhănghi pătừngăb căđápăứngătiêuă

chu nă qu că t ;ă th ngă hi uăqu căgiaă trongă giaă côngă ph năm măqu că t ă cũngă đƣă

đ căc iăthi năđángăk . 

Nĕmă2005 Vi tăNam cóăkho ngă650ădoanhănghi pă thamăgiaăgiaăcôngăph nă

m măv iăkho ngă20.000ănhơnăs ,ănĕngăsu tăc aăk ăs ăph năm măVi tăNamăx păx  

10.000 ĐôălaăM  /ng i/nĕm19. Tuyănhiên,ăconăs ădoanhănghi păph năm măđƣălênă

t iă720ătrongăs ă2000ădoanhănghi păđĕngăkíăho tăđ ngătrongălĩnhăv căCNTTăvƠoă

nĕm 2007.ăHi n đƣăcó hai trongăs ăcácădoanhănghi p này đ căchứngănh năđ tătiêuă

chu năCMMIăậ mứcă5 (PSV,ănĕmă2005;ăvƠăFPTăSoftware,ănĕmă2004),ăvƠăg nă40ă

doanhănghi păđ tăCMMI ậ mứcă3,ă4,ăhoặcăISOăậ 9001 (nh ăGCS CMMi mứcă4,ă

nĕmă2006; SilkRoad CMM mứcă3,ănĕmă2006;ăầ). 

DoanhăthuăngƠnhăph năm măvƠăgiaăcôngăph năm m 

Tr c đơyăVi tăNamăđặtăm cătiêuăt iănĕmă2005ăs ăđ tăđ că500ătri uăĐôălaă

M , song t iăth iăđi mănƠyăchúng ta vnăch aăđ tăđ căđi uăđó.ăTheoăth ngăkêăc aă

Hi păh iămáyă tínhăTP.HCM,ăgiáă tr ăph năm măxu tăkh uă t iă th iăđi măcu iănĕmă

2002 đ t 20ătri uăĐôălaăM , trongăđóădoanhăthuătừăcácăs năph măph năm măph căv ă

trongăn căđ tăg nă65ătri uăĐôălaăM . 

 Đ nănĕmă2003,ădoanhăthuătừăph năm măxu tăkh uătĕngă50%ă(30ătri uăĐôăla 

M ),ăcaoăh nămứcătĕngă38%ădoanhăthuătừăth ătr ngăn iăđ a.ăTh ătr ngăph năm mă

giaă côngăv năgi ăđ cămứcă tĕngă tr ngă 50%ăvƠoănĕmă2004,ă trongăkhiă s ă l ngă

                                           
19 www.vietnamnet.com, “Ngành gia công phần mềm Việt Nam đang ở đâu” 
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ph năm măs ăd ngătrongăn căđemăl iăchoăcácădoanhănghi pămứcădoanhăthuă125 

tri uăĐôălaăM . 

Nĕmă2006ăcóăth ăcoiălƠănĕmăr tăthƠnhăcôngăc aăcôngănghi păph năm măVi tă

Namăkhiădoanhăthuăc aăngƠnhăđ tăđ cătrongănĕmălƠă360ătri uăĐôălaăM ă,ăbaoăgồmă

105ă tri uă thuă đ că từă xu tă kh u (t ngă đ ngă 29.9%), cònă 70.1%ă lƠă thuă từă th ă

tr ngăn iăđ a.20 

Nh ăv y,ătrongă5ănĕmă(từă2002ăđ nă2006),ăcôngănghi păph năm măVi tăNamă

m iăch ă thuăđ că tổngădoanhă thuă lƠă 985ă tri uăĐôă laăM ă ,ă trongăđóăbao gồmă275ă

tri uătừăxu tăkh u.ăT ăl ătĕngătr ngăph năm măxu tăkh uăđ tăh nă50%,ătrongăkhiă

doanhăthuătừăth ătr ngăn iăđ aătĕngă ămứcăđ ătrungăbìnhă40%ăm iănĕm.  

Nĕmă2007,ă theoă báoă cáoă tổngăk tă c aăVINASA,ă lƠă nĕmăngƠnhă ph năm mă

Vi tăNamăcùngă cácădoanhănghi p ph năm mă ti pă t că cóă s ăphátă tri năm nhăm .ă

Doanhăthuăcôngănghi păvƠăd chăv ăph năm măc aăc ăn căđ tă498ătri uăĐôălaăM , 

tĕngă38.3%ăsoăv iănĕmătr c.ăTrongăđó,ădoanhăs ăxu tăkh uăph năm măvƠăd chăv ă

đ tă180ătri u21.  V iăconăs ă500ătri uăĐôălaăM , g pă10ăl năsoăv iănh ngănĕmăđ uă

th ăk ,ăđơyăcóăth ăcoiălƠăm tăb căti năkháădƠiăc aăngƠnhăph năm măVi tăNam.ăTuyă

nhiên,ăđóăch ălƠăsoăv iăv chăxu tăphát,ăcònăn uăsoăv iănh ngăm cătiêuăl n,ăv iăth ă

gi iăchúngătaăm iăch ăb căđ cănh ngăb căr tăngắn.ă 

D iăđơyălƠăbi uăđồădoanhăthuăc aăriêngăngƠnhăcôngănghi păph năm mătrongă

đóăcóăgiaăcôngăxu tăkh uăvƠăb ngădoanhă thuăchiă ti tă c aă toƠnăngƠnhăCNTTăVi tă

Namăgiaiăđo nă2002-2007:22 

                                           
20 www.tapchipc.com, “Công nghiệp phần mềm Việt Nam hướng tới thứ 3 thế giới” 
21 VTV, “Phần mềm Việt Nam – Vị trí nào trên b n đồ thế giới” 
22 Xem trangăti pătheo 
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B ngă4:ăDoanhăthuăchiăti tăc aătoƠnăngƠnhăCNTTăVi tăNamă(2002ăậ 2007) 

Nĕm 

S năph m/ăD chăv ăph năm m 

Ph năcứng Tổng 
Th ătr ngă

n iăđ a 

Gia công 

xu tăkh u 
Tổng 

2002 65 20 85 550 635 

2003 90 30 120 700 820 

2004 125 45 170 760 930 

2005 180 70 250 1150 1400 

2006 255 105 360 1380 1740 

2007 318 180 498 x x 

 

Bi uăđồă2:ăDoanhăthuăc aăngƠnhăCNPM Vi tăNamă(2002ăậ 2007) 
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(Nguồn: ảiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VẤNASA)) 

2.2.2. Đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm 

Th ătr ngăchínhăc a giaăcôngăxu tăkh u ph năm măVi tăNamă lƠăBắcăM ,ă

Nh tăB năvƠăChơu Âu. Tuy nhiên, đ iătácăquanătrongănh tăhiên nay c aăcác doanh 

nghi păph năm măVi t Nam ch ăy uăv năch ălƠ Nh tăB n.  

Nh ăđƣăphơnătíchătrongăph nătrênăth cătr ngăngƠnhăgiaăcôngăph năm măc aă

TrungăQu căvƠă năĐ ,ăNh tăB nălƠăđ iătácăquanătrọngăc aăc ăhaiăqu c gia này. Tuy 

nhiên,ătheoăănh ăch ăt chăc aăVJC23 (Cơuăl căb ăh pătácăCNTTăVINASA24 ậ Nh tă

B n) nĕmă2007ăVi tănamăđƣăv tăquaăc ăTrungăQu căvƠă năĐ ăđ ătr ăthƠnhăl aă

chọnăhƠngăđ uăc aăcácădoanhănghi păNh tăB nătrongăvi cătìmăki măđ iătácăgiaăcôngă

ph năm m.ăL iăth ăc aăVi tăNamălà s ăt ngăđồngăv ăvĕnăhóa,ăkho ngăcáchăđ aălỦ,ă

                                           
23 VINASA ậ Japan Club 
24 VietnamSoftware Association, ảiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam 
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ổnăđ nhăv ăchínhătr ,ăquanăh ăm tăthi tăgi aăhaiăchínhăph ăv iănhi uăchínhăsáchăh ă

tr ăh pătác,ănguồnănhơnăl căcóătrìnhăđ  và nhân công rẻ. 

Hi nănay,ăVi tăNamăcóă t iăg nă50ădoanhănghi păCNTTăđangăh pă tácăkinhă

doanhă v iă các doanhă nghi pă Nh tă B n,ă trongă s ă đóă cóă nhi uă doanhă nghi pă đ tă

100% doanh thu từăvi căxu tăkh uăgiaăcôngăph năm măsangă th ătr ngăNh tăB n.ă

v iă t că đ ă tĕngă tr ngă doanh thu 170% ậ 200%25 nh ăCôngă tyă ph năm mă FPT, 

CMC, Sao Mai,ăTơnăTh ăK  và vân vân.  

ă Nh tă B n,ă nhơnă l că ngƠnhă côngă ngh ă vƠă ph nă m mă đangă cóă kho ngă

400.000ăng iănh ngăhi nănayăcó chi uăh ngăch ngă l iă trong khi conăs ănƠyă ă

Vi tăNamălaiăcóăxuăh ngăgiaătĕng. Đ ăđánhăd uăthêmăm tăb căti nătrongăquanăh ă

h pătácăph năm măgi aăVi tăNamăvƠăNh tăB n,ănĕmă2007, Hi păh iăUMTP26 (ảiệp 

hội xúc tiến kỹ thuật mô hình hóa) c aăNh t B n đƣă tổă chứcă h iă th oăngônăng ă

UML27 vƠăngônăng ămôăhìnhăhóaănƠyătr ăthƠnhătiêuăchu năchoăgiaăcôngăph năm mă

c aăhaiăn c.ăUMLălƠăm tăcôngăc ăthi tăk ăvƠăphátătri năm tăph năm mătừălúcăl yă

yêuăc uăđ năki mă traăch tă l ngăc aăph năm măđó,ăđồngă th iăgiúpăchoănhƠăphátă

tri nă th yă đ că tổngă th ă gi iă phápă c nă phátă tri n.ă NgoƠiă ra,ă cũngă c nă ph iă nh nă

m nhăthêmărằngănh ngăcôngătyăph năm măcóănhơnăviênăđ t chứngăch ăUMLăs ăcóă

nhi uăl iăth ăh năvìăthôngătinăv ăcáănhơnăcóăchứngăch ăUMLăđ căl uăvƠo c ăs ăd ă

li uătoƠnăc u c aăUMTP. 

H năn a,ătừăthángă12ănĕmă2005ăTrungătơmăsátăh chăk ăs ăCNTTăNh tăB nă

(JITEC)ăvƠăTrungătơmăsátăh chăCNTTăvƠăh ătr ăđƠoăt oă(VITEC) c aăVi tăNamăđƣă

kỦăk tăth aăthu năchứngănh năl nănhauăgi aăhaiăchu năk ănĕngăk ăs ăCNTTălƠăFEă

(chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT Cơ b n) và SW (chuẩn kỹ năng kỹ sư Thiết kế và Phát 

triển phần mềm).  

                                           
25 www.dantri.com.vn, Việt Nam sẽ trở thành đối tác số 1 của Nhật B n 
26 UML Modeling Technology Promotion 
27 Unified Modeling Language 
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Tuyănhiên,ăh pă tácăv iăcácădoanhănghi păNh tăB n đòiăh iăph iăcóăm tăs ă

l ngăl năk ăs ăCNTTăthôngăth oăti ngăNh t,ăamăhi uăvĕnăhóaăvƠăcáchălƠmă vi c 

c aăNh tăvƠăđi uănƠyăchúngătaăv năcòn thi u. Theo cătínhăc aăVINASA,ăn uăm tă

k ăs ăph năm mămangăl iădoanhăthu trung bình trongăm tănĕmălƠă19.200 ĐôălaăM  

(1.600 ĐôălaăM /thángăxă12ătháng)ăvƠăVi tăNamămu năgiành đ c 10%ăth ătr ngă

giaăcôngăph năm măc aăNh tăB nă trongăvòngă6ănĕmăn a thìă c ăqu căgia c năcóă

l ngăk ăs ăph năm mălƠă18.229ăng i.28 

Trongănh ngănĕmăt i,ăNh tăB năv năti păt c đ căxemălƠăđ iătácăchi năl că

c aăcácădoanhănghi păph năm măVi tăNam.ăTrênăth c t , M  hi nălƠăqu căgiaăcó t ă

trọngăthuêăgiaăcôngăph năm mă ăn căngoƠiăl nănh tăth ăgi i - g nă40%ăvƠăd ăbáoă

đ tăt iă65%ătrongăt ngălai. HƣngănghiênăcứuăGartnerăchoăbi tă79%ădoanhănghi pă

l năc a M  đƣăthuêăgiaăcôngăvƠăs ăcònăl iăd ăki năcũngăs ăs măgiaănh pătrƠoăl uă

nƠy.ăCònăCôngătyăIDCăthìăd ăbáoăchiătiêuăc aăM  choălĩnhăv cănƠyăs ătĕngătừă9ăt ă

ĐôălaăM  nĕmă2002ălênă17,2ăt ăĐôălaăM ă trongănĕmă2005ă(tĕngătrungăbìnhă25%ă

m iănĕm).ăTuyănhiên,ă ti p c năthơmănh păvƠoăth ă tr ngăgiaăcôngăph năm măl nă

nƠyăc aăM ălƠăm t tháchăthứcăv iăVi tăNam và năĐ ăcóăl ăchínhălƠărƠoăc năl nă

nh t.ă 

Trongăt ngălai,ăgiaăcôngăph năm măVi tăNamăcũngăđangăh ngăv năraăt iă

cácăđ iătácă ăChơuăỂu.  

2.2.3. Những doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tiêu biểu  

Hi nănay,ădoanhăthuăc aăngƠnhăcôngănghi păph năm m,ăđặcăbi tălƠăgiaăcôngă

ph năm m,ăch ăy uă lƠă từăkh iădoanhănghi păn căngoƠiăhoặcăcóăv năđ uă t ăc aă

Vi tăki uănh ăTMA,ăPSV,ăGlobalCyberSoft,ăSilkRoad,ăGlassEgg,ăPSD,ăTơnăThiênă

Niên K ,ă GHP...ă Trong nhómă doanhă nghi pă trongă n că thì nổiă b tă nh tă lƠ FPT 

Software,ă tuyănhiênănh ngăcông ty nh ăv y còn ch aănhi u. Bên c nhăđó,ănh ngă

                                           
28 www.vnexpress.net, Việt Nam sẽ giành 10% thị trường gia công phần mềm Nhật B n 
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doanhănghi păd năđ uătrongălĩnhăv c phátătri năs năph măchoăth ătr ngăn iăđ a nh ă

L căVi t,ăHPT,ăVietSoftware,ăAZăSolutions,ăCMS,ăHƠiăHòa...ănh ngănĕmăg năđơyă

cũngăđangăn ăl căđ ăkhai thácănguồnăl căgiaăcôngăph năm măxu tăkh u. 

Trongăph nănƠy,ătácăgi ăxinăđ căgi iăthi u haiăđi năhìnhătiêuăbi uătrongălĩnhă

v căgiaăcôngăph năm mălƠăCôngătyăcổăph năph năm măFPT và côngătyăph năm mă

xu tăkh uăTMA .  

2.2.3.1. Côngătyăcổăph năph năm măFPT ậ FPT Software 

Gi iăthi uăs ăl căv ătình hình phátătri năc aăFPTăSoftware 

CôngătyăCổăph năPh năm măFPTă(tênăgiaoăd ch:ăFPT Software Joint Stock 

Companyă,ăgọiătắtălƠăFPTăSoftware hay FSOFT)ălƠăcôngătyăcổăph năthu căT păđoƠnă

FPT.ăFPTăSoftwareăhi nă lƠă côngă tyă ph năm mă l nă nh tă Vi tăNam v iă g nă 2500ă

nhân viên.29 

Năm 1999, FPT Software b căđ uăxácăđ nhăc ăc uătổăchức,ălênăcácăch ngă

trìnhăchu năb ănhơnăl căđ ăb căvƠoăho tăđ ngătrongălĩnhăv căs năxu tăph năm m 

h ngăv ăth ătr ngăxu tăkh u.ăTrongănĕmănƠy,ăFSOFT đƣăth căhi năthƠnhăcôngăd ă

ánăđ uătiênăv iăkhách hàng Winsoft, Canada. 

Năm 2000 lƠă nĕmă th ă tr ngă xu tă kh uă ph nă m mă b ă nhă h ngă b iă v ă

dotcom, tuyă v y,ă FSOFTăđƣă v tă quaă đ că th ă tháchă vƠăđ tă đ că k tă qu ă quană

trọngă- kỦăh păđồngăxơyăd ngăOSDCă(OffshoreăSoftwareăDevelopmentăCenter)ăđ uă

tiênăv iăHarveyăNash (Anh).  

Năm 2001 đ căđánhăd uăbằngăcácăh păđồngăOSDCăv iăM  vƠăđặc bi tălƠă

OSDCăv iăNTT-IT - kháchăhƠngăNh tăb năđ uătiênăc aăFSOFT.ăĐơy cũngălƠănĕmă

FSOFTăbắtăđ uăd ăánăCMM-4,ăv iăm cătiêuăđ tăchứngăch ăCMMămứcă4ătrongăvòngă

m tănĕm.  

                                           
29www.fptsoftwarecareer.com 

http://vi.wikipedia.org/wiki/FPT
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
http://vi.wikipedia.org/wiki/2000
http://vi.wikipedia.org/wiki/2001
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Tháng 3/2002, FSOFT chínhă thứcăđ tăCMMămứcă4,ă tr ă thƠnhăcôngă tyăđ uă

tiênă ăkhuăv căĐôngăNamăÁăđ tăchứngăch ănƠy.ăNĕmă2002ăcũngă lƠănĕmăFSOFTă

c ngăc ăl iăs ăđồătổăchức,ăbằngăvi căthƠnhăl păcácăTrungătơmăs năxu tăvƠăcácăPhòngă

chứcănĕng.ăCu iă2002,ă l năđ uă tiênădoanhă s ăFSOFTăv tăng ngă1ă tri uă Đôă laă

M . 

Năm 2003,ăFPTăSoftwareăbắtătayăh pătácăv iăIBM c aăMĩ; vƠăm tăs ăđ iătácă

c aăNh tă nh ăHitachi Software, Nissen, Sanyo, TIS. Đ ăchu năb ă choă th ă tr ngă

Nh t,ăm tăch ngătrìnhăl năđ cătri năkhaiăbaoăgồmăthƠnhăl păTrungătơmăĐôngăDuă

đƠoăt oăti ngăNh tăCNTT,ătuy năsinhăviênăcácăKhoaăti ngăNh tăvƠăh ătr ăhọcăbổngă

choăhọăhọcăAptech,ă tuy nă sinhăviênă t tă nghi pă cácă tr ngăCNTTăvƠăđƠoă t oă t pă

trungăti ngăNh tă6ătháng.ăNĕmă2003ăcũngălƠănĕmăd ăánăCMM-5ăkh iăđ ng. 

Năm 2004,ăChínhăthứcă tr ă thƠnhăCôngătyăCổăph năPh năm măFPT;ăvƠăvƠoă

tháng 3, FSOFT đƣăđ tăCMMămứcă5. Đ ăm ăr ngăquanăh ăđ iătácăv iăNh t,ăFSOFT 

dƣăm ăm tăvĕnăphòngăđ iădi nă t iăTokyo.ă Đơy cũngă lƠă nĕmăgặtăháiănhi uă thƠnhă

côngăv iădoanhăs ăxu tăkh uănĕmă2004ătĕngătr ngăh nă200% soăv iănĕmă2003. 

Năm 2005 lƠănĕmăđánhăd uăb căphátă tri nă c aă côngă tyăv ămọiămặt, giúp 

FSOFTăkhẳngăđ nhăv ătríăcông ty trênăth ătr ngăph năm m:ăthángă8/2005ăthƠnhăl pă

ChiănhánhăĐƠăNẵng,ăthángă11ăthƠnhăl păCôngătyăFSOFTăJAPANăt iăTokyo,ăthángă

12ă khaiă tr ngă Trungă tơmă Tuy nă d ngă vƠă ĐƠoă t oă t iă HƠă n i.ă Cu i nĕmă 2005,ă

FSOFTătĕngătr ngă114%ădoanhăs ,ătr ăthƠnhăcôngătyăph năm măđ uătiênăc aăVi tă

Nam có 1000 nhân viên. 

Năm 2006,ă FPTăSoftwareă tr ă thƠnhăđ iă tácă vƠngă c aăMicrosoft, lƠă đ iă tácă

chínhă c aăHitachiă Software,ă thi tă l pă quană h ă h pă tácă v iă NTT Data, Hp Japan, 

Panasonic, JIP, Argo21, IBM Singapore, IBM Benelux. Đ năthángă9/2006,ăFSOFTă

cóă1500ănhơnăviên,ătrongăđóăkho ngă1200ăk ăs ăl pătrình. 

Tháng 03/2007, Công ty FPT Software Châu Á-TháiăBìnhăD ng tr ăs ăt iă

Singapore đ c thành l p. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/2003
http://vi.wikipedia.org/wiki/IBM
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitachi_Software&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nissen&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=TIS&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/2004
http://vi.wikipedia.org/wiki/2006
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft%2C&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=NTT_Data&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hp_Japan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=JIP&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Argo21&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/2007
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
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Tháng 06/2008,ăFSOFTăcôngăb ăvi căthƠnhăl păCôngătyăTNHHăPh năm mă

FPTăChơuăỂuă(FPTăSoftwareăEurope)ăt iăParis,ăPháp. FPTăSoftwareăEuropeăđ că

thƠnhăl păv iăm cătiêuăti păc n xuăh ngăgiaăcôngăph năm mădi năraă ăchơuăỂuăậ 

m tă trongă nh ngă th ă tr ngă l nă v ă côngă ngh ă thôngă tină trênă th ă gi i,ă đồngă th iă

nhằmăph căv ăt tăh năcácăkháchăhƠngăhi năt iăc aăFPTăSoftwareăt iăkhuăv cănƠy. 

Tháng 06/2008,ăt iăth ăđôăWashington,ăFSOFTăđƣăkỦăth aăthu năh pătácăv iă

VietnamăPartnersătr căs ăchứngăki năc aăTh ăt ngăNguy năT năDũng,ăcácăquană

chứcăchínhăph ăVi tăNamăvƠăHoaăKỳ.ăTheoătho ăthu nănƠy,ăVietnamăPartnersăs ătr ă

thƠnhăđ iătácăchi năl căc aăFSOFT,ăh ătr ămarketingăvƠătìmăki măkháchăhƠngăt iă

M ătrongălĩnhăv căgiaăcôngăph năm m;ăt pătrungăvƠoălĩnhăl cătƠiăchính, ngân hàng, 

b oăhi măt iăkhuăv căphíaăĐôngă(EastăCoast)ăc aăM . 

Tháng 07/2008, FSOFT côngăb ăthƠnhăl păCôngătyăTNHHăPh năm măFPTă

Malaysia (FMAS) t iăKualaăLumpur,ăMalaysia,ălƠăm tăchi nhánh thứăhaiăthu căFPTă

SoftwareăChơuăÁăTháiăBìnhăD ngă(FPTăSoftware Asia Pacific - FAPAC). 

Tómăl i, FSOFT có m tăh ăth ngăkháchăhƠngăr ngăl nătrênătoƠnăth ăgi iă ă

M ,ă Chơuă Ểu,ă Nh tă B nă vƠă cácă n că Chơuă Áă Tháiă Bìnhă D ngă (Malaysia,ă

Singapore,ăThailand,ăAustralia).ăTrongă chi nă l că giaă nh păhƠngă ngũă nh ngănhƠă

cungăc păd chăv ăph năm măhƠngăđ uăth ăgi i,ăCôngătyăt pătrungăphátătri nănguồnă

nhơnăl căch tăl ngăcaoăậ giáătr ăc tălõiăđóngăgópăvƠoătĕngătr ngăc aăcôngăty.ăV iă

80%ănhơnăviênăFSOFTăthu năth căv ăti ngăAnhăvƠăh nă200ăng iăs ăd ngăti ngă

Nh t,ăFPTăSofwareăkhôngăngừngătìmăki măvƠăt oăc ăh iăchoănh ngătƠiănĕngătrẻ. 

M cătiêuăc aăFSOFTătrongăgiaiăđo năt i 

Trongăc ăgiaiăđo nă5ănĕmă2004-2008,ăm că tiêuăc aăFSOFTă lƠă tĕng tr ngă

hƠngănĕmă70-100%ădoanhăthuă(trênă50ătri uăĐôălaăM ă m iănĕm).ăvƠ 50-100% nhân 

l c (trên 5000 nghìn ng i). 
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Đ iăv iăFPT Software Europe,ăcôngătyăd ăđ nhăcungăc păcácăs năph măth ă

m nhăthu căm ngăcôngăngh ăNewătechnologiesă (J2EE,ă .NET,ăOracle),ăcôngăngh ă

nhúng,ăd chăv  nghiênăcứuăvƠăphátătri nă(R&D);ăh ngăt iăcácăkháchăhƠngăl nănh :ă

Renault, BNP Paribas, Neopost, Hitachi Europe.  

M cătiêuăc aăcôngătyălƠăđ tădoanhăthuă7ătri uăĐôălaăM ă trongănĕmă2008,ăt pă

trungăvƠoăth ătr ngătruy năth ngăc aăFSOFT là Anh ậ Pháp ậ B ,ăổnăđ nhăcácăho tă

đ ngăvƠăđ iăngũ. Trongănĕmă2009,ăcôngătyăcóăk ăho chăm ăr ngăm ngăl iăkinh 

doanhăsangăcácăn căBắcăỂuănh ăTh yăĐi n,ăĐanăM ch,ăHƠăLan;ăvƠăm ăthêmăchiă

nhánhăthứă2ăt iăChơuăỂuăvƠoănĕmă2010. 

Đ iăv iă FPT Software Malaysia, trongănĕmă2008,ăcôngătyăđặtăm cătiêuăđ tă

doanh thu 1,8ătri uăĐôălaăM ă,ănĕmă2009ăđ tă2,5ătri uăĐôălaăM ă vƠăđ tă5ătri uăĐôă

la M ă vƠoănĕmă2010.ă 

Ngoài ra, kênh phát triển thị trường với Vietnam Partners d ăki n s ăđemă

l iăchoăFSOFT doanhăthuă1ătri uăĐôălaăM ă nĕmă2008,ă3ătri uăĐôălaăM ă nĕmă2009ă

vƠă5ătri uăĐôălaăM ă nĕmă2010.ăĐơyălƠăm tăb căti năquanătrọngătrong chi năl că

phátătri năth ătr ngăM ăc aăFPT Software.  

Vietnam Partners và FSOFT d ăđ nhăs  th oălu năvi căthƠnhăl păcôngătyăliênă

doanhă cóă tr ă s ă t iă Newă Yorkă (M )ă vƠoă nĕmă 2008 và Vietnamă Partnersă h ă tr ă

FSOFT niêmă y tă trênă sƠnă chứngă khoánă NASDAQ.
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2.2.3.2. Công tyăxu tăkh uăph năm măTMA 

Gi iăthi uăs ăl căv ătình hình phátătri năc a TMA 

Bênăc nhă côngă tyăFSOFT,ăTMA cũngă lƠăm tă đi năhìnhă trongă lĩnhăv căgiaă

côngăph năm măc aăVi tăNam,ăv iăt ăcáchălƠădoanhănghi p t ănhơnă100%ăv năVi tă

Namăápăd ngăph ngăphápăqu nălỦăc aăn căngoƠi.ă 

Đ căthƠnhăl pătừătháng 10/1997, v iă6ăk ăs ăbanăđ u, đ nănayăTMAăđƣăđ tă

trênă800ăk ăs ă (t căđ ăphátă tri nă trungăbìnhă60%ăm tănĕm)ăvƠă tr ă thƠnhăcôngă tyă

ph năm măcóăquyămôăl nănh tă ăTp.HồăChíăMinh.ăV iăm cătiêuătr ăthƠnhăth ngă

hi uăVi tătrongăngƠnhăgiaăcôngăph năm măqu căt ,ăcácăk ăs ătrẻăc aăTMAăđƣăn ă

l căhọcăh iăvƠăđƣă t ă tinăkhẳngăđ nhăđ cănĕngă l căc aăk ăs ăVNă trongă lĩnhăv că

côngăngh ăcaoăđ ă liênă t că trúngă th uăqu că t ănhi uăh păđồngă l n,ăgópăph năxơyă

d ngăTMAăthƠnhăm tăth ngăhi uăm nh,ăthuăhútăđ cănhi uăkháchăhƠngălƠănh ngă

côngătyăCNTTăhƠngăđ uăth ăgi i.ăDanhăsáchăkháchăhƠngăc aăTMAătr iăr ngătừăBắcă

M ,ăNh tăB n,ăChơuăỂu,ăÚc,ăSingapore,ăHongăKongă...ăThƠnhăcôngăc aăTMAăgópă

ph năđ aătênăVi tăNamăvƠoăb năđồăth ăgi iăv ăcôngănghi păph năm m. 

NhìnăvƠoăbi uăđồăs ăphátătri năs ăk ăs ăph năm măc aăTMAăă(1997ăậ 2007) 

d iăđơyăcóăth ăth yăs ăgiaătĕngăm tăcáchăđángăk ăngayăsauănĕmăđ uătiênăthƠnhăl p,ă

sauăđóălƠăs ătĕngălênăđ uăđặnăquaăcácănĕm.ăTh iăgianăđ uăgặpăr tănhi uăkhóăkhĕn,ă

nh ngăv iăn ăl căc aăt păth ăk ăs ătrẻăvƠăl yăvi căt oăl păuyătínălƠmăm cătiêuăhƠngă

đ u,ăcôngătyăđƣăthƠnhăcôngătrongăcácăd ăánăđ uătiênăvƠămangăl iăni mătinăchoăkháchă

hƠng.ăTừăđóăkháchăhƠngătinăt ngăgiaoăthêmănhi uăh păđồngăm iăchoăTMAăv iăgiáă

tr ăngƠyăcƠngătĕng. 
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(Nguồn: www.tmasolutions.com) 

Trongăgiaiăđo nă1997-2000,ăcùngăv iăs ătĕngătr ngăm nhăm ăc aăCNTTăth ă

gi i,ătĕngătr ngănhơnăs ăc aăTMAăluônăđ tă100%ăm iănĕm.ăGiaiăđo nă2001-2002 

tuyăngƠnhăCNTTăth ăgi iăgặpăkh ngăho ng,ăTMAăv năduyătrìămứcătĕngătr ngăg nă

20%.ăTừă2003ăđ nănayădùăđƣăđ tăquyămôăhƠngătrĕmăk ăs ,ăTMAăv năduyătrìănayăt că

đ ătĕngătr ngă30ăậ 50%ă/ănĕm.  NgoƠiăra,ăquaăh nă10ănĕmăphátătri n,ăth ătr ngă

c aăTMAăcũngăv năđangăti păt căđ căm ăr ng.ă 

 1997:ăkháchăhƠngăBắcăM  

 2000:ăl năđ uătiênăthuăhútăđ căkháchăhƠngătừăÚc,ăSingapore,ă năĐ  

 2001:ăkháchăhƠngăNh tăB năđ uătiên 

 2005:ăthƠnhăl păchiănhánhăt iăCanada 
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 2006:ăthƠnhăl păchiănhánhăt iăNh tăB n 

 2007:ălƠănĕmăk ăni mă10ănĕmăthƠnhăl păv iăr tănhi uăs ăki n 

 Thơmănh pă th ă tr ngăChơuăỂuăv iăcácăkháchăhƠngă từăĐức,ăPháp,ăĐană

M ch.ă 

 ThƠnhăl păchiănhánhăt iăM .ă 

 Tr ă thƠnhă đ iă tácă c aă Microsoftă (MSă Goldă Certifiedă Partner)ă vƠă Tibcoă

(Tibco Partner) 

TMAălƠăm tă trongăs ă ítăcácăcôngă tyăph năm măc aăVi tăNamăđ tăđ căr tă

nhi uăchứngăch ăqu că t ănh :ăISOă9001ă:ă2000, TL 9000, CMMi, Microsoft Gold 

Certificate.ă Bênă c nhă đó,ă TMAă cònă đ tă đ că m tă s ă cácă gi iă th ngă nh :ă Huyă

Ch ngă VƠngă vƠă Cúpă vƠngă 2005,ă 2006,ă 2007;ă Bằngă khenă c aă UBNDă TP Hồă

Chí Minh,ă B ă B uă Chínhă Vi nă Thôngă vƠă H iă Tină Họcă thƠnhă ph ă HCM 2002 ậ 

2005; LƠăcôngătyăduyănh tă ăĐôngăNamăÁălọtăvƠoădanhăsáchăcácăcôngătyătiêuăbi uă

v ăgiaăcôngăph năm mă(Aberdeen,ă2002). 

Trongăs ănh ngănguyênănhơnăd năđ năs ăthƠnhăcôngăc aăTMA,ăph iăk ăđ nă

chính sách thuă hútă vƠă đƠoă t oă đ iă ngũă k ă s ă chuyênă nghi p vƠă nĕngă đ ng,ă nắmă

đ căcácăcôngăngh ătiênăti nătrongălĩnhăv căph năm măvƠăvi năthông,ăcóăkh ănĕngă

v năhƠnhăvƠăphátătri năcácăh ăth ngăphứcăt p.ăĐ iăngũănhơnăviênănƠyăđƣ khẳngăđ nhă

vƠăphátăhuyăđ cănĕngăl c cácăk ăs ătrẻăVNătrongăcácăd ăánăcôngăngh ăcaoăphứcă

t pă(TMAăchuyênăv ăcungăc păd chăv ăR&Dătrongălĩnhăv căvi năthông).ăKhiăđ că

lƠmăvi căchungăv iăk ăs ăcácăn c,ăk ăs ăVNăluônăt ăkhẳngăđ nhămìnhăvƠăth ăhi nă

lƠăkhôngăthuaăkémăk ăs ăn cănƠo. 

K ăho chăphátătri nătrongănh ngănĕm t i 
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Ti mănĕngănhơnăl căvƠăthƠnhătíchăh iănh păc aăVNăđƣăvƠăđangăthuăhútăcácă

côngătyăcôngăngh ăcaoăhƠngăđ uăth ăgi iătìmăđ năVN.ăTMAălƠăm tătrongăs ăr tăítă

cácăcôngătyăph năm măVNăcóăquyămôăvƠăkh ănĕngălƠmăđ iătácăv iăcácăcôngătyăđaă

qu căgiaănƠy.ăĐơyălƠăc ăh iătoăl năđ ăTMAăphátătri năm nhălênăm tăquyămôăm iă

nh ngăcũngălƠătháchăthứcăl năđ iăv iăkh ănĕngănắmăbắtăc ăh iăc aăcôngăty.ă 

Đ nhăh ngăkinhădoanhăc aăTMAătrongăth iăgianăt i: 

 Mở rộng thị trường: Châu Âu, Châu Á, Úc…và mạng lưới chi nhánh trên toàn 

cầu. 

 Đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh để trở thành một tập đoàn đa ngành trong 

lĩnh vực công nghệ cao 

 TMA đang có những đầu tư lớn về nhân lực và cơ sở vật ch t để xây dựng nền 

t ng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới để trở thành Thương hiệu Việt 

trong ngành gia công phần mềm quốc tế, đạt 5,000 nhân viên trong vòng 7 năm 

tới. 

Tómăl i:ăThôngăquaăvi cănghiênăcứuăv ăhaiăcôngătyăph năm măđi năhìnhăc aăă

Vi tăNam,ăph nănƠoăs ăgiúpăchoănh ngăng iăquanătơmăcó m tăcáiănhìnăchiăti tăh nă

v ăs ăphátătri năc aălĩnhăv căgiaăcôngăph năm măcòn t ngăđ iănonătrẻă ăn căta. 

Nh ngăkhóăkhĕn,ătháchăthứcămƠăFSOFTăhayăTMAăgặpăph iătrênăb căđ ngăphátă

tri năcũngănh ăđ nhăh ngăm ăr ngătrongăt ngălaiăc aăhọăs ălƠăm tăbƠiăhọcăkinhă

nghi mă choă cácă doanhă nghi pă ph nă m mă khácă trongă n că khiă thamă giaă vƠoă th  

tr ngăgiaăcôngăqu căt . 
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2.2.4. Phân tích SWOT ngành gia công phần mềm Việt Nam 

S ăđồă3:ăSoăsánhămứcăđ ăc nhătranhăc aăm tăs ăqu căgiaăChơuăÁ 

 

(Nguồn: www.english.talent-software.com/?p=564) 

2.2.4.1. Th ăm nh 

Đ ă tr ă thƠnhă m tă n că xu tă kh uă ph nă m m,ă mƠă tr că h tă lƠă thƠnhă côngă

trongălĩnhăv căgiaăcôngăph năm m,ăVi tăNamăph iăđápăứngăđ că5ăy uăt ăc ăb nălƠ:ă

conăng i,ăcôngăngh ,ăkinhănghi măchuyênămôn,ăv năvƠăth ătr ng.ăTừăs ăđồătrênă 

(sơ đồ 3) cóăth ăth y, trongăt tăc ăcácăy uăt ăđó,ăthìăhi nănayăsoăv iăTrungăQu căvƠă

năĐ ,ăVi tăNamăcóăhaiăđi măr tăthuăhútănhƠăđ uăt ălƠă chiăphíăchoăđ iăngũănhơnă

viên làm trong lĩnhăv căph năm m r tăc nhătranh;ăđồngăth iămứcăđ ăchuy năvi că

c aăhọătuyăcóăbắtăđ uăcaoălênănh ngăv năcònăt ngăđ iăth păsoăv iăcácăn căkhác. 

Nhơnăl căc aăVi tăNam trẻ,ăch uăkhó,ăsángăt o, v iătrìnhăđ ănĕngăl căk ăthu tăngày 

http://english.talent-software.com/?p=564


57 
 

http://svnckh.com.vn 57 

 

m tăđ cănơngăcaoăchínhălƠăth ăm nhăc aăchúngătaăđ ăti păc năđ cănh ngăd ăánă

giaăcôngăph năm măl năchoăcácăt păđoƠnăl nă ăn căngoƠi. 

Hi nănay,ăv iăkho ngă34%ădơnăs ă ăđ ătuổiă15-34,ăVi tăNamăđ măb oăcungă

ứngăm tăl căl ngălaoăđ ngătrẻ. Tr cătiên,ăkhiănhắc đ nănguồnănhơnăl cătrongălĩnhă

v căph năm m,ăc năph iănhắcăđ năv ăcácăc ăs ăđƠoă t oăv ăCNTTăc aăVi tăNamă

hi nă nay.ă D iă đơy lƠă cácă b ngă th ngă kêă v ă s ă l ngă cácă tr ngă cóă đƠoă t oă v ă

CNTT,ăcũngănh ăbi uăđồăth ăhi năc ăc uăcácătr ngăc aătừngăkhuăv căphíaăBắcăvƠă

phía Nam: 

B ngă5:ăS ăli uăv ăcácătr ngăcóăđƠoăt oăCNTTăậ Truy năthôngăt iăphíaă

NamăvƠăphíaăB c 

 Các tỉnh phía Bắc Các tỉnh phía Nam 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Tr ngăĐ iăhọcăCôngăl p 26 26 28 28 33 35 

Tr ngăĐ iăhọcăBánăcông-Dơnăl p-

T ăth c 

08 09 15 17 19 26 

Họcăvi n-Trung tâm 04 06 06  

Tr ngăCaoăđẳngăCôngăl p 42 53 54 49 50 46 

Tr ngă Caoă đẳngă Bánă công-Dân 

l p-T ăth c 

07 11 12 11 12 15 

Tổngă s ă cácă tr ngă cóă ngƠnhă liênă

quan CNTT toƠnăkhuăv c 

87 105 115 105 114 122 

Tổngăs ăcácătr ng toƠnăkhuăv c 130 167 190 139 180 200 

(Nguồn: Báo cáo “Toàn c nh nguồn nhân lực CNTT Việt Nam 2007”, ảội tin học 

thành phố ảồ Chí Minh (HCA)) 
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(Nguồn: Báo cáo “Toàn c nh nguồn nhân lực CNTT Việt Nam 2007”, ảội tin  
học thành phố ảồ Chí Minh (ảCA)) 

(
Nguồn: Báo cáo “Toàn c nh nguồn nhân lực CNTT Việt Nam 2007”, ảội tin  
học thành phố ảồ Chí Minh (ảCA) ) 
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Nh ăcóăth ăth yătừăb ngăs ăli uă(b ng 5), cũngănh ăhai bi uăđồă(Biều đồ số 4 

và 5) ă trên, thì s ă l ngăcácă tr ngăcóăchuyênăngƠnhăđƠoă t oăCNTTă ăcácă t nhă

mi năNamăvƠămi năBắcălƠăt ngăđ ngănhau,ăvƠăđ uăcóăxuăh ngătĕngălênătrong ba 

nĕmăg năđơy.ăTrongăđó,ăph năl năcácăc ăs ăđƠoăt oălƠăcaoăđẳngăcôngăl p,ăti pătheoă

lƠăđ iăhọcăcôngăl p.ăĐơyăcóăth ăcoiălƠăm tăđi măm nhăc aăngƠnhăCNTTănóiăchungă

vƠăc aă lĩnhăv căph năm mănóiă riêng,ăb iă s ă l ngăcácă tr ngă tĕngă lênănh ăv y,ă

cũngăđồngănghĩaăv iănguồnănhơnăl căđ căđƠoăt oăbƠiăb nătĕngălên,ăbổăsungăđángă

k ăvƠoănguồnănhơnăl căhi năcóăc aăngƠnh.ă 

NgoƠiăra,ăm tăth ăm nhăn aăc aănguồnănhơnăl căph năm măVi tăNamălƠăkh ă

nĕngălƠmăvi cătheoănhóm,ăcũngănh ăkh ănĕngăthíchăứngăcôngăngh ăđ căcácădoanh 

nghi păđánhăgiáălƠăt ngăđ iăcao.  

 Nh ăđƣăđ ăc pă ă trên,ăm tăy uă t ăquană trọngăgópăph n làm cho ngành gia 

côngăph năm m Vi tăNamătr ănênăh păd năv iăcácăđ iătácăn căngoƠiăchínhă là chi 

phí ho tăđ ngăvƠăgiáăthuêănhơnăcôngă ăVi tăNamăr tăth p.ăN uăsoăsánhăthì chi phí 

choăm tănhơnăviênăph năm măc aăn cătaătrênăth căt ăch ăbằngă1/3ăsoăv iă năĐ ,ă

và bằngă1/2ăsoăv iăTrungăQu c30. Trungăbìnhăm tăk ă s ăph năm mă ăVi tăNamă

hi nănayăki măđ căkho ngă3.500ăậ 13.000 ĐôălaăM ă m tănĕm,ătrongăkhiăđóă ă nă

Đ ,ă thuănh păc aăm tăk ăs ăph năm mătừă7000ăậ 30.000 ĐôălaăM ă ,ăvƠă ă thungă

lũngăSiliconă(M )ălƠă79.000ăậ 125.000 ĐôălaăM ă31.  

Đặcăbi t,ăvĕnăhóaăthíchăổnăđ nhăkhi năt ăl ăchuy năvi că ăVi tăNamăkhá th p,ăch ă

5% ậ 7%ăgălƠăm tăđi uăki năthu năl i,ăb iăcùngălúcăđó,ăt ăl ănƠyă ăm tăs ăcôngătyă

c aă năĐ ădaoăđ ngătrongăkho ngătừă20-40%,ăcònă ănh ngăcôngătyăl nălƠă15%.32 

 Y uăt ăvĕnăhóaăcũngălƠăm tătrongănh ngăl iăth ăkhácăc aăVi tăNamăkhiăti pă

c năv iăth ătr ngăgiaăcôngăth ăgi i,ăđặcăbi tălƠăcácăn cătrongăkhuăv c.ăĐ căđánhă

giáăcaoăh năsoăv iăTrungăQu căvƠă năĐ ,ăVi tăNamătr ăthƠnhăđ iătácăquanătrọngă
                                           
30 www.3c.com.vn, Gia công phần mềm Việt Nam, đường đến 1 tỷ USD  
31 www.vnpost.dgpt.gov.vn, Phần mềm Việt Nam: Đậm hơn trên b n đồ quốc tế 
32 www.vietnamnet.vn, Công nghiệp gia công phần mềm n Độ với những thách thức lớn 
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c aăNh tăB năcũngălƠănh ăcóăs ăg năgũiăv ăkho ngăcáchăđ aălỦ,ăcũngănh ăs ăt ngă

đồngăv ăvĕnăhóaăv iăqu căgiaănƠy. 

2.2.4.2. Đi măy u 

V iănh ngăth ăm nhănh ăđƣănêuă ătrên,ătuyănhiênătheoăđánh giá thì ngành gia 

côngă ph nă m mă c aă Vi tă Namă v nă ch aă phátă tri nă xứngă v iă ti mă nĕngă doă cònă

nhi uăh năch .ă 

Nguồnănhơnăl căch aăđápăứngăđ ăv ăs ăl ngăcũngănh ăch tăl ng 

V n cònănhi uăv năđ ăc năbƠnăt iăđ iăv iăbƠiătoánănguồn nhơnăl căc aăchúngă

taăhi nănay,ămƠătr căh tălƠăs ăh năch ăv ăc ăs ăl ngăvƠăc ăch tăl ngănhơnăviênă

ph nă m m,ă ch aă đ ă đápă ứngă soă v iă nhuă c uă th ă tr ng,ă trongă khiă yêuă c uă c aă

kháchăhƠngăngƠyăcƠngăcaoăvƠăđaăd ng.ă 

Theoă nh ă b ngă th ngă kêă d iă đơyă thìă s ă l ngă sinhă viênă đ că tuy nă vƠoă

khoaăCNTTă ăcácăc păđ iăhọcăvƠăcaoăđẳngătrongănh ngănĕmăg năđơyăđ uătĕngălên: 

B ngă6:ăD ătínhăs ăsinhăviênăCNTTăt tănghi pătrongănh ngănĕmăt i 

(đ năv :ăng i) 

 2006 2007 2008 

Tổngăs ătuy năsinhăc ăn c 30.335 39.299 50.505 

S ăsinhăviênăt tănghi pă cătính 60% 18.201 23.579 30.303 

S ăsinhăviênăt tănghi pă cătínhă70% 21.235 27.509 35.354 

Năm ra trường dự kiến 2010 2011 2012 

(Nguồn: Báo cáo “Toàn c nh nguồn nhân lực CNTT Việt Nam 2007”, ảội tin  

học thành phố ảồ Chí Minh (ảCA)) 

Hi nănay,ă  Vi tăNamăhi năcóăkho ngă26.000ăchuyênăviênăph năm m, vƠăn uă

că tínhăcóăt iă60ăậ 70%ăs ăsinhăviênăCNTTăraă tr ngălƠmătrongălĩnhăv căph nă
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m măthìăchúngătaăv n ch aăđ tăđ căconăs ă50.000ăchuyênăgiaăph năm măchuyênă

nghi p.  

NhơnăcôngărẻălƠăm tătrongănh ngăth ăm nhăc aăVi t Nam, nh ngăth căt ăchoă

th y,ăv iănhơnăcôngărẻ,ăcácădoanhănghi păVi tăNamăch ăcóăth ăthamăgiaăvƠoănh ngă

côngăđo năđ năgi nătrongăquyătrìnhăs năxu t.ăTheoănh ăFSOFT choăbi t,ădùăđ că

đánhăgiáăcaoănh ngăhi nănayăđ iătácăNh tăB năch ăcóăth ăđ ăcácăcôngătyăc a Vi tă

Nam tham gia vào 15% trong quy trình. VƠă theoă kh oă sát, cóă t iă 63,4%ădoanhă

nghi păph năm măchoărằng,ăthi uănhơnăl cătrìnhăđ ăcaoălƠăkhóăkhĕnăl nănh tăđ iă

v iăhọ33. Choăđ nănay,ăngoƠiăĐ iăhọcăt ăth căFPT,ăch aăh ăcóătr ngăđ iăhọcănƠoă

khácăđƠoăt oănhơn l cădƠnh riêngăchoăcôngănghi păph năm m,ăvƠăcóăt iăh nă75%ă

cácăc ănhơnăCNTT khôngăđ ăk ănĕngălƠmăvi cătrongămôiătr ngăcôngănghi păn uă

khôngăđ căđƠoăt oăthêmăcácăk ănĕng.ăChínhăvìăv y,  nhi uădoanhănghi păgiaăcôngă

ph năm m,ăkhiăti pănh năcácăsinhăviênăCNTTăđƣăt tănghi p,ăv n ph iătổăchứcăcácă

khóa đƠoăt oăk ănĕngăchoănh ngăsinhăviênănƠy. 

M tătrongănh ngărƠoăc năl năvƠălƠăđi măy uăc aănguồnănhơnăl căVi tăNamă

soăv iă năĐ ăhayăTrungăQu călƠăy uă t ăngônăng .ăGiaăcôngăph năm m choă th ă

tr ngăM ,ăChơuăỂuăđòiăh i l pă trìnhăviên ph iăkháă ti ngăAnh;ăđ ăgi aăvƠăphátă

tri năm iăquanăh ăv iăđ iătácăl nănh tălƠăNh tăB nă thì ph iăbi tă ti ngăNh t. Tuy 

nhiên, cũngătheoăb ngăkh oăsátăc aăHCAănh ăđƣătrìnhăbƠyă ătrên, thìătrìnhăđ ăngo iă

ng ăc aăđ iăngũăCNTT Vi tăNamăđ căđánhăgiá ch aăcao.ăC ăth ăcóăth ăxemă ă

bi uăđồ d iăđơy:ă 

                                           
33 www.vietnamnet.net, 2010: Mục tiêu 1,2 tỷUSD  doanh thu phần mềm 
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(Nguồn: Báo cáo “Toàn c nh nguồn nhân lực CNTT Việt Nam 2007”, ảội tin  

học thành phố ảồ Chí Minh (ảCA)) 

Nh ăv yăcóăth ăth y,ătrongăđ iăngũănguồnănhơnăl căCNTTănóiăchungăvƠăph nă

m mănóiăriêng, g nănh ăkhôngăcóănhơnăviênăcóătrìnhăđ ăngo iăng ăr tăt t.ăTrongă

khiăđó,ănhơnăl căcóăkh ănĕngăngo iăng ăt tăch ăchi măt ăl ăcóă10%,ălƠăm tăconăs ă

r tănh ăsoăv iăt ăl ăch aăđ tălênăt iă38%ă(g păg nă4ăl n).ăĐơyălƠăđi măy uăc năt pă

trungăkhắcăph căngayătrongăt ngălaiăg n,ăn uămu năduyătrìăvƠăm ăr ngăquanăh ă

đ iătácăv iăcácădoanhănghi păph năm măn căngoƠi. 

 

Cácădoanhănghi păph năm măđaăs ăcóăquyămôăvừaăvƠănh  

M tătrongănh ngăh năch ăn aăc năđ ăc păt iălƠăquyămôăc aăcácădoanhănghi pă

ph năm măc aăn cătaăhi nănay.ăCácădoanhănghi pănày ch ăy uăđangăho tăđ ngă

v iăquyămôăvừaăvƠănh ,ăs ăl ngăl pătrìnhăviênăcònăt ngăđ iăít.ăNgoƠiăFPTăv iă

g nă2.000ăl pătrìnhăviênăthìăđaăs ădoanhănghi păch ăm iăcóăvƠiăch căk ăs . 
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(Nguồn: Tổng hợp thống kê của Bộ thông tin và truyền thông) 

NhìnăvƠoănh ngăconăs ătrên, cóăth ăth yăchúngătaăm iăch ăđápăứngăđ căs ă

l ngăr tănh ăsoăv iănhuăc uăc aăth ătr ng.ăĐơyăcũngălƠăm t nguyênănhơnăcóăth ă

c nătr ăvi căh iănh păc aădoanhănghi păVi tăNamăv iăth ăgi iăb iăn uănhơnăs ăđ ă

m nhăs ăgâyăd ngăđ căni mătinăv iăđ iătácăvƠăcũngăd ădƠngăt oăd ngăm iăquanăh ă

h pătácălơuădƠi.ăCùngălúcăđó,ăcóăth ălƠmăm tăphépăsoăsánh, ch ătínhăriêng nhân viên 

c aăhƣngăInfosysă ă năĐ ăđƣălƠă70.000 ng i,ăth măchíănhân viên gia côngăch ăchoă

hƣngăIBMăcũngăt iăđơyăcũngăđƣălênăt iăconăs ă40.000ăng i34.ăTuyăsoăsánhăcóăth ă

khôngăcơnăxứng,ănh ngăđơyăcũngălƠăm tăđi măđángăl uăỦăđ ăcóăth ăđ aăngƠnhăph nă

m măc aăn cătaăv năraăth ătr ngăth ăgi i. 

                                           
34 www.hca.org.vn, “Gia công phần mềm, từ kì vọng đến thực tế” 
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2.2.4.3. C ăh i 

NgƠnhăcôngănghi păgiaăcông ph năm măc aăVi tăNamăraăđ iăsauă năĐ ăđ nă

20ănĕmăphátătri n,ătuy nhiên, chúng ta v iăvaiătròăng iăđiăsauăl iăđónănh nănhi uă

c ă h iă đ ă phátă tri n: C ă h iă chi mă lĩnhă th ă tr ngă n că ngoƠiă sauă khiă giaă nh pă

WTO;ăngƠnhăCNTTătoƠnăc uăv năđangăti păt căphátătri năm nhăm ,ătrongăkhiă ăcácă

n căphátătri năl iăđangăthi uăcácăchuyênăgiaăCNTT;ănhuăc uăđ aăphongăphúăvƠăđaă

d ng; h ăt ngăvi năthôngăt tăh năv i chiăphíăvi năthôngărẻăh n;ăcácăchínhăsáchă uă

đƣi,ăh ătr ăphátătri năc aăNhƠăn c;ăs ătr ăgiúpăc aăc ngăđồngăVi tăKi uă ăn că

ngoƠi;ăcùngăv iăđóălƠătìnhăhìnhăanăninhăchínhătr ăổnăđ nhătrongăn c;ă... 

 

C ăs ăh ăt ngăvi năthôngăđồngăb t v iăchiăphíăth păh n  

Hi nănay,ăsoăsánhăv iăcácăn cătrongăkhuăv c,ăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăc aă

chúngătaăđƣăđ căc iă thi nănhi u.ăĐơyăcũngălƠăc ăh iăgiúpăchoăcácădoanhănghi pă

ph năm măVi tăNamăh pătácăthƠnhăcôngăv iăđ iătácăn căngoƠi.ă 

S ă l ngă thuêă baoă vƠă ng iă s ă d ngă đi nă tho i,ă Internetă đ uă tĕngă lênă r tă

nhanhă trongă nh ngă nĕmă g nă đơyă v iă t că đ ă tĕngă tr ngă trungă bìnhă hƠngă nĕmă

kho ngătừă40-50%. 
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(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của ảội tin học T.p ảồ Chí Minh (ảCA)) 

 V iămứcăđ ătĕngăv ăs ăthuêăbaoăđi nătho iăvƠăng iăs ăd ngăInternetănhanhă

nh ăv y,ăhi nănayătínhăđ năth iăđi măthángă5/2008ăVi tăNamăđƣătr ăthƠnh qu căgiaă

cóăs ăng iădùngăInternetăx p thứă16ătrênătoƠnăth ăgi i,ăvƠăcóăs ăthuêăbaoăđi nătho iă

đangă ho tă đ ngă x pă thứă 21ă (đứngă sauă m tă s ă n că Chơuă Áă trongă đóă cóă Trungă

Qu c,ă năĐ ,ăNh tăB n,ăHƠnăQu c,ăIndonesia)35.   

 NgoƠiă ra,ăvi căk tăn iă Internet qu căt ă tĕngănhanhăc ăv ăs ăh ngăvƠăbĕngă

thông,ăhi nănayăchúngătaăcóă3ăcổngăk tăn iăqu căt ăv iă10ăqu căgia.ăBĕngăthôngăk tă

n iăqu că t ă liênă t căm ăr ngă từă1Gbpsă (2003)ă lênă trênă8.7ăGbpsă (2007).ăH ă t ngă

bĕngăthôngăr ngăđƣăđ cătri năkhaiăvƠăphátătri năm nh,ăd chăv ăADSLăđƣăcóămặtă ă

khắpă64ăt nhăthƠnhătrênăc ăn c.ăCh tăl ngătruyăc păcũngătĕngălên,ătrongăkhiăđóă

giáăc căvi năthôngăgi măm nhă(đặcăbi tălƠăc căđi nătho i)ăxu ngăbằngăhoặcăth pă

h năcácăn cătrongăkhuăv c.ă 

                                           
35 http://indexmundi.com, Viet Nam Facts  
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Cácăchínhăsáchă uăđƣiăphátătri năngƠnhăph năm m c aăChínhăph  

Đ ătheoăk păv iăs ăphátătri năc aăth ăgi i,ăNhƠăn căđƣăđ aăraănhi uăchínhă

sáchănhằmăh ătr ăh năn aăchoăs ăphátătri năc aăcôngănghi păph năm mănh :ăquy tă

đ nhăs ă128/2000ăQĐ-TTgăv ăm tăs ăchínhăsáchăvƠăbi năphápăkhuy năkhíchăđ uăt ,ă

phátătri năcôngănghi păph năm m;ăch ăth ăs ă58-CT/TWăv ăđ yăm nhăứngăd ngăvƠă

phátătri năCNTTăph căv ăs ănghi păcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóa;ăquy tăđ nhă58;ă

quy tăđ nhăs ă246/2005ăQĐ-TTgăv ăchi nă l căphátă tri năCNTTăvƠă truy nă thôngă

Vi tăNamăđ nănĕmă2010ăvƠăđ nhăh ngăđ nănĕmă2020;ăầ 

Bênă c nhă vi că t oă raă cácă khungă chínhă sáchă thu nă l i,ă Chínhă ph ă cònă cóă

ch ngătrìnhăxúcăti năth ngăm i,ătrongăđóăcóăh ătr ăkinhăphíătổăchứcăchoăm tăs ă

doanhănghi păph năm mătiêuăbi uăraăn căngoƠiăraăthamăd ătri nălƣmăCNTTăđ ătìmă

hi uăth ătr ng.ăTrong tháng 3 nĕmă2008,ă14ădoanhănghi păph năm măVi tăNamăđƣă

cùngăv iăVINASA, đ căs ăh ătr ăkinhăphíăc aăNhƠăn căvƠăcácăđ iătácăChơuăỂu 

nh ăchínhăph ăĐanăM ch,ătổăchứcăSIPPO36,ăđƣăcóăc ăh iăsangăthamăd ăTri nălƣmă

côngăngh ăth ngăniênăl n nh tăChơuăỂuădi năraăt iăHannover,ăĐứcă- CeBit 2008. 

ĐơyălƠăd păđ ăcácădoanhănghi păVi tăNamătìmăhi uăvƠătừngăb căti păc năv iăth ă

tr ngăgiƠuăti mănĕngănƠy.ă 

H năn aăcácăchuy năcôngăduăqu căt ăliênăti păc aălƣnhăđ oăNhƠăn căcũngă

gópăph năvƠoăvi căti păth ăhìnhă nhăqu căgiaătrongămắtăcácăđ iătácăn căngoƠi,ătừă

đóăxơyăd ngăVi tăNamăthƠnhăm tăđi măđ năthuăhútăđ uăt . 

Cùngăv iăcácăbi năphápăkhuy năkhíchăđ uăt ăvƠăphátătri nănguồnănhơnăl c, 

NhƠăn căcũngăr tăquanătơmăt iăvi căthƠnhăl păcácăkhuăph năm măt pătrung trong 

n c: 

                                           
36 Swiss Import Promotion Programme, Chương trình hỗ trợ nhập khẩu của Thụy Sĩ 
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Đ uătiênăph iăk ăt iăCôngăviênăph năm măSƠiăGònă(Saigon Software Park) 

đ căthƠnhăl păvƠoăthángă6/2000ăv iătổngăv năđ uăt ă14,9ăt ăđồng.ăNh ăc ăs ăh ă

t ngăhi năđ i,ătrungătơmăđƣăthuăhútăđ uăt ăc aăh nă30ădoanhănghi pătrongăvƠăngoƠiă

n căv iă s ă l ngăk ă s ăCNTT lƠmăvi că t iăđơyă lênă t i 585ăng i.ăCácăcôngă tyă

xu tă kh uă vƠă phátă tri nă ph nă m mă t iă đơyă có th ă k ă đ nă lƠ: Crown Systems 

(Singapore),ăDataăDesignă(Nh tăB n),ăầ 

Ngoài ra ămi năNamăcònăcóăCôngăviênăph năm măQuangăTrungă (Quang 

Trung Software Park) đ căthƠnhăl păvƠoănĕmă2001ătheoăQuy tăđ nhăv ăvi căthƠnhă

l păvƠăphátă tri nă côngănghi păph năm mă trongăgiaiăđo nă2000ă - 2005ăc aăChínhă

ph .ăĐơyălƠăkhuăph năm măt pătrungăl nănh tăVi tăNam,ăđƣăthuăhútăh nă74ădoanhă

nghi păCNTTăv iătổngăv năđĕngăkíăđ uăt ălƠă30,4ătri uăĐôălaăM ă  v iăh nă6.300ă

nhơnăviên,ă trongăđóăbaoăgồmă42ădoanhănghi pă ph năm mă100%ăv năn căngoƠi 

nh :ăDigi-Texxă(Đức)ăv iă250ănhơnăviên,ăGlobalăCybersoftăIncă(M )ăv iă400ănhơnă

viên,ăầăNgoƠiăraăCôngăviênăph năm măQuangăTrungăcũngănh n đ căs ăh ătr ătừă

Cisco,ăSunăMicrosoftăSystemăvƠăNIITă năĐ ătrongăcácăd ăánăphátătri nănguồnănhơnă

l c. 

Trongăthángă3/2008,ăCôngătyăTNHHă măt oădoanhănghi păph năm măSBIă

(Software Business Incubator) đƣăđ căthƠnhăl păv iăs ăthamăgiaăc aă2ăthƠnhăviênă

là côngătyăphátătri năCôngăviênăph năm măQuangăTrungăvƠăh iăTinăHọcăTP.HCM.ă

M că tiêuăc aăSBIă lƠă phiă l iă nhu n,ă th căhi nă ti pănh năh ă tr ă k ă thu tă mă t oă

doanhănghi pătừăcácăchuyênăgiaăchơuăỂuăvƠăs ătƠiătr ăc aăch ngătrìnhăh ătr ăphátă

tri nă kinhă t ă t ă nhơnăVi tăNam.ăSIBă s ă h ă tr ă liênăk tă vƠăk tă n iă doanhănghi p,ă

qu ngă báă doanhă nghi pă quaă cácă ho tă đ ngă truy nă thôngă vƠă tri nă lƣm,ă gi iă thi uă

doanhănghi păti păc nănguồnătƠiăchínhầ Cácădoanhănghi păs ăđ căthuêăvĕnăphòngă

vƠăs ăd ngăcácăti năíchăv nă măv iăchiăphíăth p.ăĐặcăbi t,ănh ngădoanhănghi pă

m iăkh iănghi păđ cămi năphí giáăthuêăvĕnăphòngăt iăđaă6ătháng.ăNgoƠiăra,ăSBIă

cònătổăchứcăcácăkhoáăđƠoăt oăvƠăhu năluy năsátăth căt ănhuăc uădoanhăngi p,ăt ăv nă
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gi iăquy tăcácăv ngămắcătrongăquáătrìnhăho tăđ ng;ăđánh giáăphátăhi nănh ngăl chă

h ngătrongăkinhădoanhăgiúpădoanhănghi păk păth iăđi uăch nh;ăcungăc păcácăd chă

v ădùngăchungă(phòngăhọp,ăphòngăđƠoăt o,ăl ătơnầ) 

Còn t iămi năBắcăcóăKhuăcôngăngh ăcaoăHòaăL c (Hoa Lac Hi-tech Park) 

đ căthƠnhăl păvƠoăthángă1/2007 v iătổngădi nătíchălà 1650ăhéctaăt iăt nhăHƠăTơyădoă

FPTăHòaăL căphátătri n. 

M tăs ă cácăkhuăcôngăngh ă t pă trungăkhácănh :ăTrungă tơmăph năm măC nă

Th ă (Cantho Software Center),ă Trungă tơmă ph nă m mă H iă Phòngă (Haiphong 

Software Center),ăCôngăviênăph năm măĐƠăNẵng (Danang Software Park), Trung 

tơmăph năm măHu ă(Hue Software Center). 

Tómăl i,ăv iăt tăc ănh ngăchínhăsáchăcũngănh ăh ătr ăk ătrênăc aăchínhăph ă

s ăt oăđi uăki năchoăb năthơnăcácădoanhănghi păph năm mătrongăn căcóăc ăh iăđ ă

c iăthi năn iăl cădoanhănghi p,ăđồngăth iăcũngălƠăđi uăki năđ ăh păd năcácănhƠăđ uă

t ăn căngoƠiăvƠoăVi tăNam,ăh pătácăphátătri năngƠnhăph năm măn căta. 

 

S ătr ăgiúpătừăKi uăbƠo 

Cóăth ănhìnă th yă từăbƠiăhọcăkinhănghi măc aăTrungăQu căvƠă năĐ ,ăc ngă

đồngăHoaăKi uăvƠă năKi uăđƣăđóngăgópăm tăvaiătròăh tăsứcăquanătrọngăđ iăv iăs ă

phátătri năcôngănghi păph năm mă ăcácăqu căgiaănƠy.ăTrongăkhiăđó,ăVi tăNamăcũngă

cóăm tăc ngăđồngăđôngăđ oăVi tăki uăđangăs ngăvƠălƠmăvi căt iăn căngoƠi,ăvƠăr tă

nhi uăng iă trongăs ăhọălƠăcácăchuyênăgiaăcaoăc pătrongălĩnhăv căphátă tri năph nă

m m c aăcácăt păđoƠnăđaăqu căgia. N uăkhaiăthácăđ căl căl ngănƠyăthìăđơyăs ălƠă

m tănguồnăl căr tăl năchoăvi căgiaăcôngăxu tăkh uăph năm măVi tăNam.ăVi tăNamă

cóă th ăkêuăgọiăcácăVi tăki uă t iănh ngăn căphátă tri n,ăvíăd ănh ă t iă thungă lũngă
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Silicon, đ ăhọătr ăv ăđ uăt ăphátătri nătrongăn c,ălƠăc uăn iăgi aăcôngănghi păph nă

m m trongăn c v iăqu căt . 

 

C ăh iătừăth ătr ngăth ăgi iăvƠăcácăđ iătácăn căngoƠi 

Hi nănayăngƠnhăCNTTătrênăth ăgi iăv năđangăr tăphátătri n,ăm ăraănhi u c ă

h iăchoăngƠnhăgiaăcôngăph năm măVi tăNam.ăCùngălúcăđó,ăngƠnhăgiaăcôngăph nă

m măVi tăNamăth căs ăđangă ăgiaiăđo năl căquanăvìăd ăbáoăcungăv năđangănh ăh nă

c uăchoăđ nănĕmă202037. Theo th ngăkêăc aăV ăCôngănghi păCNTT,ăm tă s ă th ă

tr ngăph năm măl nănh ăM ădùăxu tăsiêuăph năm mănh ngăhƠngănĕmănh păkh uă

v năchi mă30%ătổngăchiătiêuăph năm mătoƠnăth ăgi iăvƠăthuêăgiaăcôngăđ tăx păx ă20ă

t ăĐôălaăM ă.ăTrongăkhiăđó,ăNh tăchi mă20%ăvƠă17ăn căTơyăỂuăchi mă23%ăl ngă

tiêuăth ătoƠnăc uăvƠăxuăh ngăchuy năd chăgiaăcông sangăcácăn căđangăphátătri nă

nh ă năĐ ,ăTrungăQu c,ăĐôngăỂuăvƠăg năđơyălƠăASEANăcũngătĕngăr tănhanh38. 

N uăVi tăNamăgiƠnhăđ că10%ătrongă3ăt ăĐôălaăM ă Nh tăoutsourceăhƠngănĕmăthìă

đƣăcóăth ăhoƠnăthƠnhăch ătiêuădoanhăthuăph năm măxu tăkh uăđ ăra. 

Ngoài ra, tháchăthứcăđ iăv iănguồnănhơnăl că năĐ ,ătr ăthƠnhăm tăc ăh iăchoă

Vi tăNam.ăNhơnăl că năĐ ăbổăsungăkhôngăk păhoƠnăch nhăv ăc ăs ăl ngăvƠăch tă

l ng:ăqu căgiaănƠy đƠoăt oă2ătri uăsinhăviênăCNTTăm iănĕm,ăvƠăch  5%ătrongăs ă

đóăcóăth ăthuêăđ cădoăphùăh păv iăyêuăc uăc aăngƠnh.ăTrongăs ănh ngăng iăcònă

l i,ă15%ăđ nă20%ăng iăcóă th ăđƠoă t oăđ căvƠăcóă th ă tr ă thƠnhănhơnăviênăm i,ă

80%ăth măchíăkhôngă th ăđƠoă t oăđ c.ăNgoài ra ti nă l ngăcaoăcũngăđƣăvƠăđangă

lƠmăgi m tínhăc nhătranhăc aăcácăcôngătyăgiaăcôngăph năm m.ăNASSCOMăchoăbi tă

trongăm tăbáoăcáoăg năđơy,ă thìăngƠnhăcôngănghi păgiaăcôngăph n n cănƠy m mă

chắcăchắnăđ iămặtăv iăs ă thi uăh tăc aă262.000ălaoăđ ngăcóătayăngh ă t iăkho ngă

                                           
37 Tổngăgiámăđ căFCGăVietnamăNgôăHùngăPh ng, Gia công phần mềm, từ kì vọng đến thực tế 
38 www.vietbao.vn, Tổng quan xu t nhập khẩu 2007 
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nĕmă2012.ăS ăthi uăh tănƠyăđangăd năd năhi nărõ,ăvƠăđơyăchínhălƠăc ăh iămƠăVi t 

Namăc nănắmăbắtăđ ăbổăsungăvƠoăch ătr ngăc aă năĐ ăv iăth ăm nhăc aămình. 

Bênăc nhănh ngăc ăh iăgiánăti păm ăraătừăth ătr ngăth ăgi i,ăthìăvi căcácăđ iă

tácăl nănh ăIntel, IBM, Microsoft... tr căti păđ uăt ăvƠoăVN,ăs ăgiúpăgiúpăVi tăNamă

đƠoăt oănguồnănhơn l căcó trìnhăđ ăqu căt ăđ ăđápăứngăchoănhuăc uăt ngălai.  

2.2.4.4. Thách thức 

 Tháchăthứcăl nănh tăvƠăd ănh năth yănh tăv iăngƠnhăcôngănghi păgiaăcôngă

ph năm măc aăVi tăNamăđóălƠăchúngătaăph iăc nhătranhăgayăgắtăv iăth ătr ngăqu că

t ,ăđặcăbi tălƠă năĐ ,ăvƠăTrung Qu c,ăcùngăăm tăs ăn căkhácătrongăkhuăv cănh ă

HƠnăQu căhayăPhilippine.ăRiêngăđ iăv iăTrungăQu c,ăqu căgiaălángăgi ngăc aăVi tă

Nam, hi năđangăcóănh ngăb căti năm nhăm ăvƠănhanhăchóngătrongăvi căxơyăd ngă

côngănghi păph năm mătheoăh ngăgiaăcôngăxu tăkh u. TrungăQu căcóăth ăc nhă

tranhăv iăVi tăNamăc ăv ăch tăl ngălaoăđ ngăl năgiáăc ăvƠăchiăphíăth p. 

H năn a,ăb năthơnăcôngănghi păph năm mălƠăm tăngƠnhăcóăt căđ ăphátătri nă

r tănhanh,ăvòngăđ iăcôngăngh ăngắn,ăc năchiăphíăđ uăt ăl năchoăvi căđƠoăt oăc pă

nh tăcôngăngh ,ămarketingătìmăki măm ăr ngăth ătr ng.ăVi căm ăvĕnăphòngăđ iă

di nă ăm tăs ăqu căgia đ iătácănh ăM , Nh tăB n, hay Châu Âu lƠăr tăđắtăđ .ăTrongă

khiăđóăngƠnhăcôngănghi păph năm m Vi tăNamăl iăcònăr tănonătrẻ,ăt ngăđ iăy uăv ă

nguồnăl c, và thi uăv  kinhănghi m.ăĐóălƠănh ngătháchăthứcăvƠăm oăhi măkhôngă

nh ăchoăcácădoanhănghi păph năm m Vi tăNamămu năv năraăth ătr ngăqu căt . 

M tătháchăthứcăkhôngăth ăkhôngăđ ăc păt iălƠăt ăl ăviăph măb năquy năs ăh uă

tríă tu ăv ăph năm mă ăVi tăNamălƠăr tăcao,ăchoădù hi năt iăChínhăph ăđangătri nă

khaiăm nhăcácăbi năphápăđ ăgi măt ăl ăviăph m,ătĕngăc ngăquy năl iăc aăcácăch ă

th ăs ăh u. Chínhătìnhătr ngăxơmăph măquy năs ăh uătríătu ăđƣăgơyănênătơmălỦăbứcă

xúcă trongăgi iăsángăt o,ădoanhănghi păvƠăng iă tiêuădùng.ăĐặcăbi t,ăv năn nănƠyă

cònătácăđ ngăkhôngănh ăt iămôiătr ngăsángăt oăvƠăđ uăt ,ăkhi năchoăcácăđ iătácă
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n căngoƠiă eăng iăkhiăđ uă t ă vƠoăVi tăNam.ăĐ ă thíchănghiăv iămôiă tr ngăkinhă

doanhăcóăs ărƠngăbu căc aăc ăch ăb oăh ăs ăh uătríătu ăcũngăkhôngăph iălƠăchuy nă

d  lƠmăđ iăv iăcácădoanhănghi pănh ngăl iălƠăyêuăc uăc năthi tăkhiăVi tăNamăđƣălƠă

thƠnhăviênă c aăWTO.ă Nằmă trongăxuăh ngă gi mă toƠnă c uăv ă t ă l ă viă ph măb nă

quy năph năm măt iăh uăh tăcácăqu căgia,ăt ăl ăviăph măt iăVi tăNamăđƣăgi mă3%,ă

từă mứcă 88%ă trongă nĕmă 2006ă xu ngă mứcă 85%ă trongă nĕmă 2007ă (thôngă tină đ că

BSA39 côngă b ă chi uă ngƠyă 28/5/2008ă t iă HƠă N i),ă tuyă nhiênă chúngă taă v nă nằmă

trongătopănh ngăn căcóăt ăl ăviăph măb năquy năcaoănh tăth ăgi i (x păthứă10ătrênă

th ăgi i). 

K tălu n:ăBằngăvi căs ăd ngăk ăthu tăphân tích S.W.O.T,ătácăgi ăđƣăc ăgắngă

ch ăraănh ngănétăc ăb nănh tăv ăth ăm nh,ăcũngănh ăh năch ăc aăngƠnhăgiaăcôngă

ph năm mă ăVi tăNam,ăđồngăth iăphơnătíchăcóănh ngăc ăh iăvƠăc ătháchăthứcănƠoă

đangăch ăchúngătaă ăphíaătr c.ăK tăqu ăc aăvi căphơnătíchănƠyăs ăđ căti păt căs ă

d ngă ăph năsauăc aăbƠiăvi t,ă trongăđóăs ănêuăraăm tăs ăỦăki nă c ă th ănhằmăgópă

ph năđ yăm nhăs ăphátătri năc aăngƠnhăgiaăcôngăph năm măn cătaă trongănh ngă

nĕmă t i.ăVƠăxaăh năn a,ă lƠă giaă côngăph năm măphátă tri nă s ă lƠă bƠnăđ păđ ă đ aă

ngành ph năm mănóiăriêngăvƠăngƠnhăCNTTăVi tăNamănóiăchungăv năraăth ătr ngă

toƠnă c u.

                                           
39 Business Software Alliance, LiênăminhăPh năm măDoanhănghi p 
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PH NăIII:ăM TăS ăụăKI NăGịPăPH NăPHÁTă

TRI NăGIAăCÔNGăPH NăM Mă ăVI TăNAM 

3.1.ăXUăH NGăGIAăCÔNGăPH NăM MăTRểNăTH ăGI IăTRONGă

NH NGăNĔMăT I 

 Xuăh ngăqu căt ăhi năđangăxemătrọngăgiáătr ăcôngăvi căvƠăm iăquanăh ăh nă

lƠănguồnănhơnăl căgiáărẻ.ăN uăch ăcóăgiáăth păthìăs ănh năđ căr tăítăđ ăngh ăcóăgiáă

tr ăcao.ăHi nănay,ăcácădoanhănghi păchơuăỂuăgiaoăgiaăcôngăth ngăkhôngăcoiăchiă

phíălƠăy uăt ăchínhămƠăđặtătrọngătơmăvƠoănguồnăcung ứngăcácăd chăv ăcóăgiáătr ănh ă

h ăchuyênăgiaăvƠăti păc năth ătr ngăđ aăph ng. 

 B ng 7:ăXuăh ngăoutsourcingătrênăth ăgi iătrongănh ngănĕmăt i 

STT Qu căgia STT Qu căgia STT Qu căgia 
1 TrungăQu c 11 Ailen 21 Bungari 
2 năĐ  12 Malaysia 22 Ixraen 
3 M  13 Ácmêni 23 Pakixtan 
4 Brazil 14 Chilê 24 Cadắctan 
5 Nga 15 Nam Phi 25 Anbani 
6 Ucraina 16 Thái Lan 26 Hungari 
7 Rumani 17 Vi tăNam 27 C ngăhoƠăSéc 
8 Bêlarút 18 Mônđavia 28 Latvia 
9 Phillippin 19 Mêxicô 29 Singapore 
10 Canada 20 Ba Lan 30 Cotsta Rica 

(Nguồn: http://www.outsourcingprofessional.org) 

 Trênăđơyă lƠă b ngăxuăh ngăoutsourcingă s ă di nă raă trongă10ănĕmă t iă doă tổă

chứcăIAOPăđ aăraăvƠoănĕmă2007,ătrongăđóăsoăsánhăv ăth ăc nhătranhăc aăm iăn că

trênăth ătr ngăqu căt ăd aătrênănh ngăy uăt ănh ăt c đ ătĕngădơnăs ,ăt căđ ătĕngă

tr ngăGDP,ăcungălaoăđ ng,ămứcăđ ăthƠnhăth oăcôngăngh ăthôngătin. Theo ch ăs ă
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nƠy,ăTrungăQu căv nălênăđứngăđ uătrongăkhiăđóă năĐ ăs ăt tăm tăb căvƠăđứngăsauă

TrungăQu c.ăM ăs ăgópămặtătrongădanhăsáchă ăv ătríăthứă3ănh ăđ aăraănh ngăd chă

v ăcóăgiáă tr ăcaoănh ngăđ căđ nhăgiáă r tăc nhă tranh.ăCácăqu căgiaănh ăIsraelăvƠă

Singaporeăs ăkémăc nhă tranhăh năvìăkhôngă th ăgi măđ căchiăphíăđangă tĕngălên;ă

trongăkhiăđóăcácăn căkhácănh ăCostaăRicaăs ăc ăgắngăđ ăgi ăv ngănĕngăl căc nhă

tranhăb iăvìăđ tăn cănƠyăkhôngă th ăduyă trìă t căđ ă tĕngădơnăs ăvƠă l că l ngă laoă

đ ngăcóătayăngh ăc năthi tăđ ăcóăđ căs ăh păd nănh ăcũ.  

Tr căđơyăn năkinhăt ătoƠnăc uăđƣăđ nhăhìnhăxuăh ngăchuy năvi călƠmăsangă

năĐ ăđ ăt năd ngăl iăth ănhơnăcôngăgiáărẻ, tuy nhiên xuăh ngăoutsourcingătrongă

t ngălaiătr ănênăphứcăt păh nănhi uăsoăv iăvi căch ăđiătìmăki mănh ngăn iăcóăchiă

phíăth pănh t.ăY uăt ăquy tăđ nhătrênăth ătr ngăoutsourcingăCNTT lƠăch tăl ngăvƠă

t căđ ăchứăkhôngăhẳn lƠăgiáăc .ăM tălƠnăsóngăoutsourcingăm iăcho phép các công ty 

cóăđ căCNTT nhanhănh yăvƠăđángătinăc yăđ ătừăđóătri năkhaiăcácăd chăv ăm iăphùă

h păvƠăgi măgiáănh ngăd chăv ăkhôngăc năn a;ăđồngăth i,ăt năd ngăđ căđ iăngũă

laoăđ ngăcóătayăngh ăcaoăvƠăđổiăm iăliênăt că ăcácăn căđangăphátătri năvƠăcác n nă

kinhăt ăm iănổi. 

B ng 8: Nhómăqu căgiaăcóăcung/c uăv ăoutsourcing 

Các qu c gia có nhu cu 
Nhóm qu c gia cung cp thứ nh t 

M  Nh t B n Canada Ailen 
Anh Australia Trung Qu c Mê xi cô 
Châu Âu  năĐ  Nga 

Nhóm qu c gia cung c p thứ hai Nhóm qu căgiaăđang phát tri n 
Australia New Zealand Caribê Senegal 
Brazil Pakistan Trung/ĐôngăỂu Tây Ban Nha 
Chile Nam Phi Ghana Sri Lanka 
ĐôngăỂuăvƠăBaltic Singapore Indonesia Thailan 
Ai C p  Israel Vi t Nam 
Malaysia  Mauritius  
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(Nguồn: http://www.outsourcingprofessional.org) 

M tătrongănh ngăxuăh ngăchínhăc aăoutsourcingătrongă10ănĕmăt iălƠăs ăphátă

tri năc aăcácăcôngătyăoutsourcingăđaăqu căgia,ăvƠătáiăgiaăcôngăc aănh ngăn căhi nă

đangăd năđ u.ăCácăt păđoƠnăđaăqu căgiaănƠyăch ăy uăh ngăđ nănh ngăn căđangă

phát tri n,ăvíăd ăngƠyănayăr tăphổăbi năv iăvi c Nh tăđặtăvĕnăphòngătuy năsauăt iă

TrungăQu c,ăPhápăchọnăMaroccoăhayăM ăchọn Mexico... Riêngăv iăqu căgiaăhi nă

đangăd năđ uăv ăoutsourcingăcũngănh ăgiaăcôngăph năm m,ă năĐ ,ăthìăl iăchọnăgi iă

phápă“điătắtăđónăđ u”,ătừ vi cătr căti păgiaăcôngăchoăcácădoanhănghi păn căngoƠi,ă

họăs ăchuy năm tăph năhoặcătoƠnăb ăh păđồngăđóăchoăcácăqu căgiaăkhác,ăhayăchínhă

lƠăvi că năĐ ăs ătáiăgiaăcôngă ănh ngăn căcóăchiăphíăth păh n.ăNgoƠiăraăđ ăt nă

d ngăđ căl iăth ăchiăphíărẻă ăcácăn căđangăphátătri n,ăvƠăv năđ căh ngăl iătừă

vi cătáiăgiaăcông,ăhọăs ăcũngăs  m ăvĕnăphòngătuy năsauăt iănh ngăn cănƠyăvƠăgiaă

côngăvi călƠmăđ năđóătr căkháchăhƠng,ănh ngădoanhănghi pătr căti păthuêă năĐ ă

gia công, m tăb c.ăM tăs ănhƠăphơnătíchăđƣăso sánh chi năl cănƠyăv iăvi căNh tă

B năthơmănh păth ătr ngăôtôă ăM ănh ngănĕmă1970ăhayăvi c ng iăNh tăhọcăcáchă

s năxu tăôtôă ăM ămƠăkhôngăc năđ aăcôngănhơnăc aămình đ năM  học.ăHi nănay,ă

cácăcôngătyă năĐ ăđangăhọcăcáchăđ aăgiaăcôngăraăngoƠiămƠăkhôngăc năs ăcó mặtă

c aăng iă n.V iăđ iăngũănhơnăviênănhi uăkinhănghi m,ăcácăt păđoƠnăl nănƠyăcóă

th ăđ năb tăcứăn iăđơuătrênăth ăgi i.ăĐơyălƠăm tăxuăh ngămangăl iă l iă íchă trong 

ngắnăh năchoăcácăn căđangăphátă tri năkhácătrênăth ăgi i,ătrongăđóăcóăVi tăNam,ă

khi ngày có nhi uăc ăh iăđ cănh năcácăh pătáiăgiaăcôngătừă năĐ ,ăhoặcăcácăh pă

đồngăgiaăcôngătừăcácăt păđoƠnăđaăqu căgiaăkhácătrênăth ăgi i. VừaălƠăc ăh iăđ ătranhă

th ăhọcăh i,ănơngăcaoăkinhănghi m,ătrìnhăđ ănguồnănhơnăl c,ăcácădoanhănghi păgiaă

côngăvừaăcóăc ăh iăđ ătìmăki m,ăm ăr ngăquanăh ăđ iătácătr căti păv iăcácăđ iătácă

khác. 
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3.2.ă QUANă ĐI M,ă Đ NHă H NGă VẨă M Că TIểUă PHÁTă TRI Nă

NGẨNHăCÔNGăNGHI PăPH NăM MăC AăCHệNHăPH ă 

3.2.1. Quan điểm phát triển  

Côngănghi păph năm mălƠăngƠnhăkinhăt ătriăthức,ăcôngăngh ăcao,ăcóăgiáătr ă

giaătĕngăl n,ăt oăraăgiáătr ăxu tăkh uăcao,ăgópăph năquanătrọngăvƠoăs ănghi păcôngă

nghi păhoá,ăhi năđ iă hoá.ăNhƠăn căđặcăbi tăkhuy năkhíchăvƠă t oămọiă đi uăki nă

thu nă l iă đ ă thuă hútă đ uă t ă vƠă phátă tri nă ngƠnhă côngă nghi pă nƠyă tr ă thƠnhă m tă

ngƠnhăkinhăt ătrọngăđi mătrongăn năkinhăt ăqu cădơn. 

Phátătri nănguồnănhơnăl căv ăc ăs ăl ngăvƠăch tăl ngălƠăđi uăki năthenăch tă

choă s ă thƠnhă côngă c aă côngănghi păph năm m.ăNhƠăn că tĕngă c ngăđ uă t ă vƠă

khuy năkhíchăxƣăh iăhoáăcôngă tácăđƠoă t o,ăphátă tri nănguồnănhơnă l că côngăngh ă

thôngă tin,ă đồngă th iă đ yă m nhă ho tă đ ngă nghiênă cứuă vƠă phátă tri nă côngă nghi pă

ph năm m,ăk tăh păchặtă ch ăgi aăđƠoă t o,ănghiênăcứuăkhoaăhọc,ăphátă tri nă côngă

ngh ăvƠăs năxu t. 

C năchúătrọngăd chăv ăcôngăngh ăthôngătin,ătr cămắtălƠăgiaăcôngăph năm mă

vƠăd chăv ăchoăn căngoƠi,ăsongăsongăv iăvi cătĕngăc ngăm ăr ngăth ătr ngătrongă

n c,ăt pătrungăphátătri năm tăs ăph năm mătrọngăđi m,ăđemăl iăhi uăqu ăkinhăt ă- 

xƣăh iăcao,ăthayăth ăcácăs năph măph năm mănh păkh u,ăđápăứngănhuăc uăứngăd ngă

côngăngh ăthôngătinăc aăVi tăNam. 

3.2.2. Định hướng phát triển 

 Quană đi mă phátă tri nă c aă cácă Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 

12/04/2007 phê duyệt chương trình phát triển Công nghiệp phần mềm đến năm 

2010 và Quyết định số 56/2007/QĐ -TTg ngày 3/5/2007 phê duyệt chương trình 

phát triển công nghiệp nội dung số đến năm 2010 đ căth ăhi năquaăcácăn iădungă

sau: 
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 Phátătri nănguồnănhơnăl căđôngăđ oăvƠăchuyênănghi p: đơyălƠăđi uăki nă

thenăch tăchoăthƠnhăcôngăc aăngƠnhăcôngănghi păph măm m.ăChínhăvìăv yăc năđ yă

m nhăxƣăh iăhóaăcông tácăđƠoăt o,ăphátătri nănguồnănhơnăl căv ăCNTT,ăhuyăđ ngă

t iăđaămọiănguồnăl căchoăcôngătácăquanătrọngănƠy. 

 C năt pătrungăchoăcácăs năph măd chăv ăph năm m, c năchúă trọngăđặcă

bi tăt iăho tăđ ngăoutsourcingăchoăcácăqu căgiaănh ăNh tăB n,ăchơuăỂu. 

 NhƠăn c huyă đ ngămọiă nguồnă l că đ ă đ uă t ă thíchă đángă choă s ă phátă

tri năcôngănghi păph năm m.ăTrongăđóăc nănh năm nhăphátă tri năm nhăm ă th ă

tr ngă n iă đ aă đ ă lƠmă ch ă d a,ă bƠnă đ pă choă cácă doanhă nghi pă trongă n că th că

hƠnh,ărènăluy n,ătíchălũyăkinhănghi măkhiăti năra th ătr ngăqu căt . 

  Đ uăt ătr căti păn căngoƠiăvƠăc aăVi tăKi u, đơyăđ căcoiălƠănguồnăFDIă

đóngăm tăvaiătròăh tăsứcăquanătrọngăchoăs ăphátătri năc aăcôngănghi păph năm m,ă

vƠăc năph iăt pătrungăcóănh ngăchínhăsáchăđ ăthuăhútănguồnăv nănƠy. 

 Gi măt ă l ăviăph măb năquy n,ăc năph iăcóăcácăbi năphápăm nhăvƠă ăkiênă

quy tăđ ăgi măt ăl ăviăph măb năquy năph năm mă ăth ătr ngătrongăn c. 

 Từănh ngăđ nhăh ngăphátă tri nă c ă th ă choăngƠnhăcôngănghi păph năm mă

c aăChínhăph ănh ăđƣănêuătrongăhaiăquy tăđ nhătrên,ăHi p h iădoanhănghi păph nă

m măđƣăđ aăraăm tăt mănhìnăchungăchoăngƠnhăph năm mănh ăsau:ăảướng đưa Việt 

Nam trở thành địa chỉ hàng đầu về outsourcing quốc tế và là trung tâm đào tạo, 

cung c p nhân lực phần mềm của thế giới. 

3.2.3. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 

 Đ n nĕmă2010,ăngƠnhăcôngănghi păph năm măVi tăNamăđ tăđ căcácăm că

tiêuăc ăb năsau: 
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 T căđ ătĕngătr ngătrungăbìnhăđ tăkho ngă35ă- 40%/nĕm.ăTổngădoanhăthuătừă

ph năm măvƠăd chăv ăph năm măđ tătrênă800ătri uăĐôălaăM ă/nĕm,ătrongăđóă

giáătr ăxu tăkh uăđ tăítănh tă40%; 

 Tổngă s ă nhơnă l că phátă tri nă ph nă m mă vƠă d chă v ă ph nă m mă đ tă kho ngă

55.000ăđ nă60.000ăng i,ăv iăgiáătr ăs năph mătrungăbìnhăđ tă15.000ăĐôălaă

M ă/ng i/nĕm; 

 Xơyăd ngăđ că trênă10ădoanhănghi păph năm măcóăquyămôănhơnă l că trênă

1.000ăng iăvƠă200ădoanhănghi păph năm măcó  quyămôănhơnăl cătrênă100ă

ng i; 

 Thu cănhómăcácăn căd năđ uăv ăthuăhútăđ uăt ătr căti păn căngoƠiătrongă

lĩnhăv căph năm măvƠălọtăvƠoădanhăsáchă15ăqu căgiaăcungăc păd chăv ăgiaă

côngăph năm măh păd nănh tătrênăth ăgi i; 

 Gi mă t ă l ă viă ph m quy nă s ă h uă tríă tu ă trongă lĩnhăv căph năm măxu ngă

bằngămứcătrungăbìnhătrongăkhuăv c. 

3.3.ăCÁCăGI IăPHÁPăCHI NăL CăQU CăGIAăCHOăNGẨNHăCÔNGă

NGHI PăPH MăM M 

Đ ăcóăth ăhoƠnăthƠnhăđ cănh ngăm cătiêuăchi năl căđƣăđ ăra,ămƠătr căh tă

lƠătrongăgiaiăđo nătr c mắtăvƠoănĕmă2010,ăm tăs ăgi iăphápăchi năl cămangăt mă

qu căgiaăđƣăđ căđ aăraănh : 

1. HoƠnăthi nămôiătr ngăphápălỦ,ănơngăcaoănĕngăl căqu nălỦănhƠăn căvƠăh ă

tr ăphátătri năcôngănghi păph năm m 

2. Đ yăm nhăphátă tri nănguồnănhơnăl căchoăcôngănghi păph năm m,ătrongăđóă

t pătrung: 

 Tăng cường số lượng, nâng cao ch t lượng đào tạo công nghệ thông tin 

trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng 



78 
 

http://svnckh.com.vn 78 

 

Đ yănhanhăti năđ ăth căhi năCh ngătrìnhăphátătri nănguồnănhơnăl căv ăcôngă

ngh ăthôngătinăđ nănĕmă2010ăđ căbanăhƠnhătheoăQuy tăđ nhăs ă331/QĐ-TTg ngày 

06ăthángă4ănĕmă2004ăc aăTh ăt ngăChínhăph ;ă 

M ăr ngăquyămôăđƠoăt oăvƠătĕngănhanhăch ătiêuătuy năsinhăkh iăcácăngƠnhă

côngăngh ăthôngătinăchoăcácătr ngăđ iăhọc,ăcaoăđẳngăvƠătrungăhọcăchuyênănghi p.ă

Nơngăcaoăch tăl ngăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătin,ătĕngăc ngăcácămônăhọcăv ăphơnă

tích,ă thi tăk ,ăki nătrúcăh ăth ng,ăphátă tri năứngăd ng,ăk ănĕngăqu nă lỦătrongăcácă

khoaăcôngăngh ăthôngătinăc aăcácătr ngăđ iăhọc,ăcaoăđẳng.ăGắnăk tăchặtăch ăgi aă

đƠoăt oăvƠăs năxu tăcôngănghi p.ăC iăti n, c pănh t,ăhi năđ iăhoáăch ngătrìnhăđƠoă

t oăcôngăngh ăthôngă tină theoăchu năqu că t ;ă tĕngăc ngăchuy năgiaoăcácăch ngă

trìnhăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinătừăcácăn cătiênăti n;ănơngăcaoătrìnhăđ ăchoăđ iă

ngũăgi ngăviên;ăđ uăt ăcácătrangăthi tăb ,ăh ăth ngăm ngăl iăđ ăđ măb oăcácăđi uă

ki năth căhƠnhăchoăsinhăviên; 

Khuy năkhíchăcácătổăchức,ăcáănhơn,ădoanhănghi pătrongăvƠăngoƠiăn căđ uăt ă

xơyăd ngăcácăc ăs ăđƠoăt oăv ăcôngăngh ăthôngătin;ăđ yăm nhăvi căthƠnhăl păcácă

tr ngăđ iăhọcăcôngăngh ăthôngătinăt ăth căch tăl ngăcao;ăthuăhútăvƠăt oăđi uăki nă

thu năl iăđ ăcácătr ngăđ iăhọcăqu căt ăm ăc ăs ăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinăt iă

Vi tăNam; 

Tri nă khaiă ch ngă trìnhă đƠoă t oă k ă s /c ă nhơnă côngă ngh ă thôngă tină bằngă

ti ngăn căngoƠiătheoămôăhìnhă1+4ă(m tănĕmăđƠoăt oăngo iăng ăvƠă4ănĕmăđƠoăt oă

chuyênămônăbằngăngo iăng ăđó); 

Tĕngăc ngăcácăkhoáăđƠoăt oăvĕnăbằngăthứă2ăv ăcôngăngh ăthôngătinăchoăsinhă

viên,ăcánăb ăt tănghi păcácăngƠnhăkhác; 
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Tĕngăch ătiêuăhọcăviênăcôngăngh ăthôngătinăđ căthamăd ăch ngătrìnhăđƠoă

t oăn căngoƠiăbằngăngơnăsáchănhƠăn cătheoăĐ ăánă322ăc aăB ăGiáoăd căvƠăĐƠoă

t o. 

 Đẩy mạnh các chương trình đào tạo phi chính quy và ngắn hạn về công nghệ 

thông tin 

Khuy năkhíchăm ăr ngăquyămôăvƠătĕngăc ngăch tăl ngăđƠoăt oăc aăcácăc ă

s ăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinăngoƠiăcôngăl p.ăXơyăd ngăvƠăchu năhoáăcácăch ngă

trình,ăgiáoătrình,ăvĕnăbằng,ăchứngăch ăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinăphiăchínhăquy;ătổă

chứcăth măđ nh,ăđánhăgiá,ăcôngănh năt ngăđ ngăcácăchứngăch ,ăvĕnăbằngădoăcácă

tổăchứcăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinăqu căt ăc p; 

Xơyă d ngă ch ngă trình,ă giáoă trìnhă vƠă tổă chứcă cácă khoáă đƠoă t oă ngắnă h nă

nơngăcao,ăchuyênăsơuăv ăcácăk ănĕng,ăcôngăngh ăchoăđ iăngũănhơnăl căph năm m; 

Tri năkhaiă ch ngă trìnhă 4+1,ă trongă đóă cácă sinhă viênă t tă nghi pă cácăngƠnhă

ngo iă ng ,ă khoaă học,ă k ă thu t,ă kinhă t ă đ că đƠoă t oă thêmă 1ă nĕmă v ă côngă ngh ă

thôngătinăđ ătr ăthƠnhăchuyênăgiaăcôngăngh ăthôngătin; 

Tĕngăc ngăh pătácăqu căt ,ătri năkhaiăcácăch ngătrình,ăd ăánăđƠoăt oăphátă

tri nănguồnănhơnăl căph năm măđ nhăh ngăth ătr ngătrọngăđi m; 

uătiên,ăh ă tr ăvƠăt oăđi uăki năchoăcácădoanhănghi păcôngăngh ăthôngătină

trongăvi căđ uăt ăchoăphátătri nănguồnănhơnăl căph năm m;ăkhuy năkhíchătri năkhaiă

môă hìnhă đƠoă t o,ă nghiênă cứuăgắnă k tă v iă s nă xu tă trongă cácădoanhă nghi pă côngă

ngh ăthôngătin; 
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Đ yăm nhăcácăch ngă trìnhăxu tăkh uă laoăđ ngăcôngăngh ă thôngă tin,ă tĕngă

c ngăh pătácăqu căt ăđ ă traoăđổiăchuyênăgia,ăchuy năgiaoăcôngăngh ,ă tri năkhaiă

cácăch ngătrìnhăđƠoăt oăgắnăv iăcôngăvi căv iăcácăđ iătácăn căngoƠi. 

3. Tĕngăc ngăcácănguồnăv năđ uăt ăchoăcôngănghi păph năm m 

4. Phátătri năth ătr ngăcôngăngh ăthôngătinătrongăn căvƠăn căngoƠi 

5. H ătr ăvƠănơngăcaoănĕngăl căc nhătranhăchoăcácădoanhănghi păph năm m 

6. Đ yăm nhăứngăd ngăvƠăphátătri năph năm mămƣănguồnăm  

7. Tĕngăc ngăh ăt ngăvi năthôngă- Internetăchoăcôngănghi păph năm m 

8. NgoƠiăraăc năđ yăm nhăth căhi năm tăs ănh ngăđ ăán,ăd ăánătrọngăđi mănh : 

D ăánăđ yăm nhăphátătri nănguồnănhơnăl c,ătĕngăc ngăs ăl ng,ănơngăcaoă

ch tăl ngăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinădoăB ăGiáoăd căvƠăĐƠoăt oăph iăh păv iăB ă

B uăchính,ăVi năthôngătri năkhaiăth căhi n; 

D ă ánă xơyă d ngă th ngă hi u,ă hìnhă nhă choă côngă nghi pă ph nă m mă Vi tă

Nam,ă tĕngă c ngăxúcă ti nă th ngăm i,ă phátă tri nă th ă tr ngăgiaă công,ăxu tăkh uă

ph năm mădoăB ăB uăchính,ăVi năthôngăph iăh păv iăB ăTh ngăm iăvƠăHi păh iă

doanhănghi păph năm măVINASAătri năkhaiăth căhi n; 

D ăánăphátătri năm tăs ăs năph măvƠăd chăv ăph năm mătrọngăđi măc aăVi tă

NamădoăB ăB uăchính,ăVi năthôngăph iăh păv iă yăbanănhơnădơnăcácăt nh,ăthƠnhă

ph ă tr că thu căTrungă ngăvƠăHi păh iădoanhănghi păph năm măVINASAă tri nă

khaiăth căhi n; 

Đ ăánă thƠnhă l păQu ăphátă tri nă côngănghi păph năm mădoăB ăB uăchính,ă

Vi năthôngăph iăh păv iăHi păh iădoanhănghi păph năm măVINASAăxơyăd ngăvƠă

trìnhăTh ăt ngăChínhăph ăxemăxét,ăquy tăđ nh; 
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D ăánănơngăcaoănĕngăl căchoăcácădoanhănghi păph năm m,ăh ătr ăápăd ngă

cácăquyătrìnhăs năxu t,ăđ măb oăch tăl ngătheoăchu năqu căt ădoăB ăB uăchính,ă

Vi nă thôngăph iăh păv iă yăbanănhơnădơnăcácă t nh,ă thƠnhăph ă tr că thu căTrungă

ngăth căhi n; 

D ăánăđ uăt ăxơyăd ngăVi năCôngănghi păph năm mădoăB ăB uăchính, Vi năthôngă

ch ătrì; 

D ăánăxơyăd ngăvƠăv năhƠnhăcổngăthôngătinăcôngănghi păph năm mădoăB ă

B uăchính,ăVi năthôngăph iăh păv iăHi păh iădoanhănghi păph năm măVINASAă

tri năkhaiăth căhi n. 

3.4.ăM TăS ăụăKI NăC ăTH ăGịPăPH NăĐ YăM NHăPHÁTăTRI Nă

GIAăCÔNGăPH NăM Mă ăVI TăNAM 

Mặcădùăđƣăcóăđ căm tăs ăk tăqu ăkh ăquanăv ăgiaăcôngăph năm mătrongă

nh ngănĕm quaănh ngănhìnăchung,ăVi tăNamăv năch aăchứngăt ăđ căh tăkh ănĕngă

c aămìnhătrongăvi căxơyăd ngăvƠăphátătri năngƠnhăcôngănghi păph năm m.ăS ăphêă

duy tăchínhăthứcăc aăChínhăph ăđ iăv iăch ngătrìnhăPhátătri năcôngănghi păph nă

m măVi tăNamăđ nănĕmă2010ăvƠoăgi aăthángă4/2007ănh ăđƣănêuă ătrênăchínhălƠăth ă

hi năs ă  kỳăvọng c aăn că taăvƠoăvi căphátă tri n,ăcũngănh ăđóngăgópăc aăngƠnhă

côngănghi p nƠyăvƠoăn năkinhăt .ăĐ ăđ tăđ cănh ngăm cătiêuăđƣăđ ăra,ăvi căquană

trọngănh tălƠăph iăbámăsátănh ngăgi iăphápăchi năl căđƣăđ ăraănh ngăc năph iăh tă

sứcălinhăho tătrongăvi căth căhi n.ăD iăđơyălƠăm tăvƠiăđ ăxu tăc ăth ăgópăph năđ yă

m nhăphátătri năxu tăkh uăgiaăcôngăph năm măc aăn căta: 

Thuăhútăđ uăt ătr căti păn căngoƠiă(FDI)ăvƠoăngƠnhăcôngăngh  

Nh ăđƣătrìnhăbƠyă ăcácăph nătrên,ăs ăđ uăt ăc aăcácăcôngătyăn căngoƠi,ăđặcă

bi tălƠăc aăcácăt păđoƠnăđaăqu căgia,ă nhăh ngăr tăl năn uăkhôngănóiălƠăquy tăđ nhă



82 
 

http://svnckh.com.vn 82 

 

choăs ăthƠnhăcôngăc aăvi căxu tăkh uăph năm măt iănhi uăc ngăqu căxu tăkh uă

ph năm mătrênăth ăgi i.ăHi năVi tăNamăđangăcóănhi uăc ăh iăđ ăthuăhútăcácăcôngătyă

n căngoƠiăđ uăt ăm ăcácătrungătơmăphátătri năgiaăcôngăph năm măxu tăkh u.ăS ă

ổnăđ nhăv ăanăninhăvƠăchínhă tr ă lƠănh ngăđi uăki nă thu nă l iă c nă thi t,ă tuyănhiênă

Vi tăNamăc năcóăcácăchínhăsáchăđồngăb ăvƠăcácăbi năphápăm nhăh năn aăm iăcóă

th ăt năd ngăđ căc ăh iănƠy. 

Đ yăm nhăphátătri năvƠănơngăcaoăch tăl ngănguồnănhơnăl căph năăm m 

Trênă th că t ă cácă doanhănghi păph năm măVi tă Namăkhôngăgặpăquáănhi uă

khóăkhĕnă trong vi că tìmăki mă th ă tr ng,ă b iă nhìnă chung,ă kh ănĕngăkhaiăpháă th ă

tr ngăbênăngoƠiăđ ăcóăkháchăhƠngăc aăcácădoanhănghi pănƠyăngƠyăcƠngăđ căm ă

r ng.ăTuyănhiên,ăv năđ ăc tălõiăv nălƠăy uăt ăn iăl căđ ăc nhătranh,ăvƠăthơm nh pă

đ căcácăth ătr ngăl n,ăổnăđ nh;ămƠăn iăl căđóăchínhălƠănguồnănhơnăl căph năm mă

trongădoanhănghi p.ăCóăth ăc ăth ăhóaănh ngăchi năl cămƠăChínhăph ăđƣăđ aăraă

đ ăphátătri nănguồnănhơnăl căph năm măbằngănh ngăvi cănh : 

V ămặtăđƠoăt oăchínhăquyătrongăcácătr ngăđ iăhọc,ăcaoăđẳngăc aăB ăGiáoă

d căc năcóăk ăho chăđ ăđ aăti ngăAnhăvƠoăđ ăgi ngăd yăvƠăhọcăt pătrongăcácăkhoaă

CNTTăcƠngăs măcƠngăt t,ătr cămắtăcóăth ăth căhi năthíăđi mă ăm tăs ătr ng,ăsauă

đóăcóăth ănhơnăr ngăd năra.ăC năliênăt căc pănh t,ăđổiăm iăch ngătrình,ă tĕngăs ă

mônăcũngănh ăth iăl ngăhọcăchuyênămôn,ălo iăb ăcácămônăhọcăl căh u;ăliênăk tă

thuêăgiáoăviênătừăcácăvi nănghiênăcứu,ătừăcácăcôngătyăph năm măvƠăc ăcácăchuyênă

giaăn căngoƠiăvƠoăđ ăgi ngăd y;ă trangăb ă thêmăc ăs ăv tăch tăph căv ăchoă th că

hƠnhă(máyătính,ăm ngăl i,ăđ ngătruy năinternet)ăv.v.ăNgoƠiăraăcũngăc năchoăphépă

thƠnhăl păm tăs ătr ngăđ iăhọcăchuyênăv ăCNTTăcóăch tăl ngăcaoătr căthu căb ă

ngƠnhă chuyênă mônă qu nă lỦ;ă m ă r ngă c ă ch ă choă phépă cácă tr ngă đ iă họcă n că

ngoƠiăm ătr ngăđ iăhọcăCNTTăt iăVi tăNam; 
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Đ iăv iălo iăhìnhăđƠoăt oăphiăchínhăquyăv ăCNTTădoăcácădoanhănghi păhoặcă

cácă trungă tơmăđƠoă t oă ngh ă liênăk tă v iă cácă côngă tyă n că ngoƠiăđ ăđƠoă t oăNhƠă

n căc năcóăchínhăsáchăkhuy năkhíchăvƠăh ătr .ăCóăth ăm ăthêmăcácătrungătơmăđƠoă

t oătheoămôăhìnhătrungătơmăđƠoăt oăk ăs ăCNTTătheoăchu năNh tăB n.ăL păqu ăđƠoă

t oăvƠăphátătri nănhơnăl căPMătrongăđóă50%ălƠăngơnăsáchănhƠăn căvƠă50%ădoăcácă

doanhănghi pă đóngăgópănhằmă cungă c pă cácă khoáăđƠoă t oă nơngă caoă v ă quyă trìnhă

côngăngh ăph năm măchoăcácăcánăb ălƠmăph năm măc aăcácădoanhănghi p... 

NgoƠiăra,ăc năkhuy năkhíchătổăchứcăcácăch ngătrìnhăđƠoăt oăchuyênăbi tădoă

cácăd ăánăh pătácăgi aăVi tăNamăvƠăn căngoƠiătổăchức,ăm cătiêuănhằmăt oăraăđ că

m tăđ iăngũăthƠnhăth oăcácăchu năph năm măqu căt ,ăhi uăbi tăcácăh ngăd năv ă

b năquy n,ăxơyăd ngăvƠăm ăr ngăm ngăl iăkinhădoanh,ầăS ăh pătácătr căti păv iă

cácăđ iătácăn căngoƠiăs ăgiúpăchoădoanhănghi pălƠmăquenăv iănh ngămôăhìnhăkinhă

doanh,ăphongăcáchă lƠmăvi c,ăkinhănghi măv ă ti pă th ,ăgiaoă ti p,ăvƠă tổăchức,ăcũngă

nh ănh ngămongămu năcácăđ iătácăn căngoƠiăđ ăcóăth ăth căhi năt tăcácăh păđồngă

trongăt ngălai. 

Họcăh iă năĐ ăvƠăTrungăQu că trongăvi că tĕngăc ngăđƠoăt oănhơnă l căcóă

đ nhăh ngăth ătr ngătrọngăđi m. Vi tăNamăcũngăc năđ yăm nhăho tăđ ngăđ aăcác 

cánăb ăph năm măraăhọcăt păvƠălƠmăvi că ăn căngoƠi,ăphátătri năđƠoăt oăchuyênă

mônăsongăsongăv iăđƠoăt oăngo iăng ătheoătừngăth ătr ngătrọngăđi mă(trongăđóăcóă

ti ngăAnh,ăvƠăti ngăNh tălƠăhaiăngo iăng ăquanătrọng).ăKinhănghi mă ănhi uăn că

choăth yăchínhăl căl ngănƠyăs ălƠănh ngănhơnăt ăr tăquanătrọngăchoăvi căs năxu tă

vƠăxu tăkh uăph năm m.ăĐồngăth iăvi căđ aăcácălaoăđ ngăph năm măraălƠmăvi că ă

n căngoƠiătheoătổăchứcăcũngăcóăth ăđemăl iăm tănguồnăthuăkhôngănh .ăChúngătaă

c năcóăcácăchínhăsáchăkhuy năkhíchăvƠăh ătr ăxu tăkh uălaoăđ ngăph năm m,ăc năcóă

s ăh pă tácăc păchínhăph ăv iăcácăqu căgiaăcóănhuăc uănh păkh uă laoăđ ngăph nă

m mănhằmăđ năgi năhoáăcácăth ăt căxinăc păvi-zaăchoălaoăđ ngăph năm m.ăChúngă
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taăcũngăc năcóăcácăchínhăsáchăđ ă thuăhútăcácăchuyên giaăph năm măVi tăki uăv ă

lƠmăvi căvƠăm ădoanhănghi păho tăđ ngăt iăVi tăNam.  

M tăđi uăđángă l uăỦăv ăphátă tri nănguồnănhơnă l căđóă lƠăc năph iăbi tăm tă

cáchărõărƠngăgi aănhơnăl căth căhi năcôngăvi căgiaăcôngăph năm m,ăvƠănhơnăl că ă

v ătríălƣnhăđ o,ăkinhădoanhăphátătri năgiaăcôngăph năm m.ăBênăc nhăvi cănơngăcaoă

ch tăl ngăv ătrìnhăđ ăk ăthu tăc aăđ iăngũăgiaăcôngăph năm m,ăđồngăth iăcũngăc nă

nơngăcaoăkh ănĕngăqu nălỦ,ătìmăki măti păc năth ătr ngăc aăđ iăngũălƣnhăđ o.ăCácă

nhƠăqu nălỦăc năph iăamăhi uăkhông nh ngăv ăkinhăt ,ăk ănĕngăkinhădoanh,ămƠăcònă

ph iăamăhi uălu tăphápăv ăph năm m,ăcũngănh ănắmăbắtăđ căxuăh ngăphátătri nă

ph năm mătrongăt ngălai. 

HoƠnăthi nămôiătr ngăphápălỦăchoăngành CNPM 

NgoƠiăvi căxơyăd ngăhƠnhălangăphápălỦăchoăvi cătraoăđổiăth ngăm iăt oăđi uă

ki năchoăvi căxu tăkh uăph năm m,ăVi tăNamăcònăph iăđặcăbi t chúătrọngăđ năvi că

th căthiălu tăb năquy năchoăcácăs năph măph năm m.ăVi căth căthiănghiêmăch nhă

cácălu tăv ăb năquy năm tămặtăs ăthúcăđ yăn năcôngănghi păph năm mătrongăn că

phát tri n,ămặtăkhácăs ă t oăm tămôiă tr ngăkinhădoanhălƠnhăm nhăchoăcácădoanhă

nghi păn căngoƠiăđ uăt ăvƠoăcôngănghi păph năm măVi tăNam.ăCácăcôngătyăn că

ngoƠiăs ăkhôngăcònăeăng iăkhiăthuêăcácăcôngătyăVi tăNamălƠmăgiaăcôngăph năm m.  

Phátătri năc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăInternet 

Cácăcôngătyăph năm m,ăđặcăbi tălƠăcácăcôngătyălƠmăgiaăcôngăvƠăs năxu tăph nă

m mă xu tă kh u,ă cóă nh ngă yêuă c uă r tă caoă v ă d chă v ă Vi nă thôngă vƠă Internet.ă

Đ ngă truy nă Internetă ph iă cóă bĕngă thôngă vƠă đ ă tină c yă caoă nhằmă choă nhi uă

chuyên gia ph năm mătừănhi uăqu căgiaăcóăth ăđồngăth iălƠmăvi căonlineătrênăcùngă

m tăs năph m.ăVi căt iăcácăfileăd ăli uăl nătừăInternetăcũngălƠăm tătrongănh ngăyêuă
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c uăth ngăxuyên.ăDoăv yăc năti păt căđ uăt ănơngăcaoăbĕngăthôngăvƠăch tăl ngă

d chăv ăchoăh ă t ngăVi n thôngăinternet,ăđặcăb êtăc năcóăcácă uă tiênăv ăc ăs ăh ă

t ngăthôngătinăchoăcácădoanhănghi păph năm m.ăSongăsongăv iăvi căphátătri năc ăs ă

h ăt ngăv ămặtăl ngănh ăv y,ăv năc năph iănh năm nhăthêmăv ăvi cănơngăcaoătínhă

b oăm tăc ăs ăd ăli uătrongăquáătrình truy năt i,ăđi uănƠyăs ăt oălòngătinăchoăcácăđ iă

tácăc aăVi tăNam. 

H ătr ătìmăki m,ănghiênăcứuăvƠăphátătri năth ătr ng 

Vi tăNamăc năph iăcóăm tăchi năl cămarketingămangăt măc ăqu căgiaăchoă

n năcôngănghi păph năm m.ăĐ iăb ăph năcácădoanhănghi păph năm mălà các doanh 

nghi pă vừaă vƠă nh .ă Côngă vi că tìmă hi uă th ă tr ngă ă m tă n că khác,ă ti pă th ă vƠă

qu ngăbáăchoăs năph măph năm mă ăn căngoƠiălƠăquáăsứcăđ iăv iăs ădoanhănghi pă

nƠy.ă NhƠă n că c nă đ uă t ă vƠă tổă chứcă cácă ch ngă trìnhă nhằmă h ă tr ă cácă doanhă

nghi pătrongălĩnhăv căr tăkhóăkhĕnănƠy.ăCóăth ăl păm tăqu ănghiênăcứuăvƠăh ătr ă

qu ngăbá,ăti păth ăphátătri năth ătr ngăchoăcácădoanhănghi pătrongăđóănhƠăn căđ uă

t ăbanăđ uă50%,ăcònă50%ăs ătríchătừădoanhăthuăc aăcácădoanhănghi păph năm m. 

C nă thi tă ph iă tổă chứcă các h iă th o,ă h iă ngh ă tuyênă truy nă trongă vƠă ngoƠiă

n că v ă cácă chínhă sáchă khuy nă khích,ă cácă k ă ho chă vƠă cácă thƠnhă t uă c aă côngă

nghi păph năm măVi tăNamăđ ăxơyăd ngăm tăhìnhă nhăv ăCNPMăVi tăNamătrênă

th ătr ngăqu căt . 

C năl păcácău ăbanăh pătácăliênăchínhăph ăv ăcôngăngh ăthôngătinăvƠăs năxu tă

ph năm măv iăcácă th ă tr ngăchi nă l cănh ăBắcăM ,ăEUăvƠăNh tăB năđ ănh nă

đ cănh ngăh păđồngăphơnăph iăl iăchoădoanhănghi p. 

Vi căphátăhuyăvaiătròăc aăcácăhi păh iăph năm măvƠăcácăh iătinăhọcăcũngălƠă

m tăđi măr tăquanătrọng.ăCácăhi păh iăcóănhi măv ăliênăk tăcácădoanhănghi păthƠnhă
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viênănhằmănơngăcaoănĕngăl căc nhătranhăc aăc ăkh i,ătổăchứcăgi iăthi uăv iăth ăgi iă

v ăcôngănghi păph năm măVi tăNamăthôngăquaăh iăth o,ăh iăngh ăvƠăcácăm iăliênă

h ăv iăcácăhi păh iăt ngăứngă ăcácăqu căgiaăkhác. 
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K TăLU N 

Vi tăNamăđ căđánhăgiáă lƠăm tă qu căgiaă cóă ti mănĕngăđ ăphátă tri nă côngă

nghi păph năm mănhằmăđápăứngănhuăc uă th ătr ngătrongăn căcũngănh ăđ ăgiaă

côngăxu tăkh u.ăHo tăđ ngăgiaăcôngăxu tăkh uăph năm măc aăVi tăNamăcóănhi uă

y uăt ăthu năl iănh ăđ căs ăh ătr ăm nhăm ăc aăĐ ngăvƠăNhƠăn c,ănằmătrongă

khuăv că r tănĕngăđ ngăv ăCNTT,ă l iă cóăs ăổnăđ nhăcaoăv ăanăninhăchínhă tr ,ăgiáă

nhơnăcôngăvƠăchiăphíăr tăth păvƠăcóănhi uăchuyênăgiaăph năm măVi tăki uăđangălƠmă

vi cătrongăcácăcôngăty ph năm măl nă ăn căngoƠiămongămu năquayăv ăVi tănamă

lƠmăvi căhoặcăđ uăt ăs năxu t.ăTuyănhiênăVi tăNamăcũngăcóănhi uăđi măy uă nhă

h ngăđ năkh ănĕngăgiaăcôngăxu tăkh uăph năm m.ăĐóălƠăkh ănĕngăthuăhútăđ uăt ă

n căngoƠiăy u,ăch tă l ngănguồnănhơnăl căph năm măth p,ănĕngă l căc nhă tranhă

c aăcácădoanhănghi păkém,ăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăinternetăcònăh năch ,ăch aăcóă

kh ănĕngăti păth ăqu ngăbáăm ăr ngăth ătr ngăqu căt ăvƠăn năviăph măb năquy nă

r tăcao.ăVi tăNamăcònăcóănguyăc ăb ăcanhătranhăr tăgayăgắtătừăcácăn cătrongăkhuă

v căvƠăđặcăbi tălƠătừăTrungăQu c.ăHi năVi tăNamăđangăcóăkháănhi uăc ăh iăđ ăcóă

th ăđ yăm nhăvi căphátă tri năcôngănghi păph năm mănóiăchungăvƠăho tăđ ngăgiaă

côngăxu tăkh uăph năm mănóiăriêng.ăTuyănhiênăđ ăcóăth ăch păđ căth iăc ănƠyă

Vi tăNam c năph iăcóăs ăn ăl căph năđ uăđồngăb ăc aăc ăChínhăph ,ăcácăc ăquană

qu nălỦănhƠăn căliênăquan,ăcácădoanhănghi păvƠăcácăhi păh i. 
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