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DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

Số hóa
YẾU TỐ
THAY ĐỔI 
CUỘC CHƠI

CÓ THỂ NÓI TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0, ĐẠI DỊCH COVID - 19, SỐ HÓA ĐANG BIẾN ĐỔI 
TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA CŨNG NHƯ CÁC MÔ HÌNH KINH 
DOANH HIỆN CÓ. TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI NHANH VỚI TIẾN SỸ PHẠM 
THÁI LAI - CHỦ TỊCH & CEO SIEMENS ASEAN VỀ NỘI DUNG NÀY.

Ts. Phạm Thái Lai - Chủ tịch & CEO Siemens ASEAN

PV: Xin ông cho biết một số tác động đáng kể nhất 
của số hóa đối với kinh tế và xã hội và ngành nào sẽ 
được hưởng lợi nhiều nhất? 

TS. PHẠM THÁI LAI: Một cách ngắn gọn và 
đơn giản, các công nghệ kỹ thuật số có thể giúp cho 
ngành sản xuất công nghiệp đạt năng suất cao hơn và 
sử dụng ít tài nguyên hơn, đồng thời làm cho chuỗi 
cung ứng trở nên thích ứng hơn. Chúng có thể cho phép 
tích hợp rộng rãi nguồn năng lượng tái tạo, khiến cho 
các thành phố trở nên đáng sống hơn, giao thông vận 
tải hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện đáng kể việc cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ba ngành được hưởng lợi mà tôi nghĩ đến trước 
tiên là các ngành sản xuất công nghiệp, y tế và quản lý 
chuỗi cung ứng. 

PV: Vậy cụ thể số hóa đã thể hiện vai trò như thế 
nào trong giải quyết các thách thức?

TS. PHẠM THÁI LAI: Như chúng ta đã biết, 
thế giới công nghiệp đang phải đối mặt với những 
thách thức cấp bách và thay đổi nhanh chóng. Đại dịch 
COVID-19 đã làm thay đổi nhu cầu hàng hóa và điều 
kiện sản xuất của chúng hầu như chỉ trong một tích 
tắc. Trong những tình huống như thế này, các ngành 
công nghiệp phải nhanh chóng thích nghi với các điều 
kiện mới và duy trì hoạt động, ngay cả khi nhân viên 
đang làm việc tại nhà. Điều này đòi hỏi khả năng tăng 
tốc nhanh chóng các hệ thống mà không làm chúng 
quá tải, mua sắm vật tư và bộ phận kịp thời, đồng thời 
có thể đóng gói số lượng lớn hơn với tốc độ cao hơn 
đáng kể.

Bên cạnh đại dịch, những thách thức toàn cầu 
khác cũng cấp bách không kém. Dân số toàn cầu đang 
gia tăng và kéo theo đó là nhu cầu về thực phẩm, nước 
sạch, năng lượng và các nhu cầu thiết yếu khác. Đồng 

thời, người tiêu dùng ngày càng trở nên hiểu biết hơn, 
họ mong muốn các sản phẩm được cá nhân hóa, chất 
lượng cao, an toàn, có lợi cho sức khỏe với giá cả phải 
chăng và thân thiện với môi trường. Thêm vào đó là 
tình trạng nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt trên 
hành tinh chúng ta.

Số hóa và tự động hóa sẽ là những yếu tố chủ chốt 
để làm chủ những thách thức này. Các công ty công 
nghiệp chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, 
luôn thay đổi này với sự hỗ trợ của số hóa và tự động 
hóa tích hợp - cũng như bằng cách liên kết và phân tích 
dữ liệu một cách thông minh.

Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta một điều, đó là 
các nền kinh tế vững mạnh phụ thuộc vào dân số khỏe 
mạnh. Chúng ta đừng quên một thực tế rằng trước khi 
đại dịch xảy ra, các hệ thống y tế trên khắp thế giới đã 
phải chịu nhiều áp lực do chi phí tăng cao và không 
đủ nguồn lực. Nhờ công nghệ kỹ thuật số, việc chẩn 
đoán và điều trị bệnh có thể được cải thiện rất nhiều 
và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế. Ví dụ, trợ lý 
kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI có thể giúp đắc lực cho 
các bác sĩ chuyên khoa trong công tác chẩn đoán hình 
ảnh. Một bộ đôi kỹ thuật số của quy trình phát triển 
vắc xin đã cho phép hãng GlaxoSmithKline giảm thời 
gian phát triển vắc xin khoảng 25%, cũng như giảm 
lãng phí 10%.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn nghiêm 
trọng trong chuỗi cung ứng ở nhiều quốc gia trên thế 
giới. Tình hình có thể tồi tệ hơn nhiều nếu không có 
các công nghệ kỹ thuật số đã có sẵn ngày nay. Số hóa 
đã giúp làm cho chuỗi cung ứng trở nên hiệu quả và 
nhanh nhạy hơn, cho phép các doanh nghiệp đối phó 
tốt hơn với những thách thức và duy trì khả năng cạnh 
tranh ngay cả trong những thời điểm hỗn loạn như vậy. 
Số hóa cũng giúp xây dựng khả năng thích ứng cho 
chuỗi cung ứng để đối phó với những rủi ro tiềm ẩn.

PV: Tại Việt Nam, Siemens đang hỗ trợ khách 
hàng của mình như thế nào để khai thác toàn bộ tiềm 
năng số hóa?

TS. PHẠM THÁI LAI: Tại Việt Nam, chúng tôi 
rất vui mừng được hợp tác với một số doanh nghiệp 
tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số như Vinfast 
và Thaco.

Để giúp các công ty tận dụng triệt để tiềm năng 
số hóa, Siemens đang cung cấp Doanh nghiệp kỹ thuật 
số - một danh mục tổng thể gồm các giải pháp phần 
mềm và tự động hóa. Danh mục này cho phép các công 
ty công nghiệp thuộc mọi quy mô triển khai các công 
nghệ hiện tại và tương lai để tự động hóa và số hóa. 
Nhờ đó, họ có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của 
Công nghiệp 4.0 và sẵn sàng cho cấp độ tiếp theo của 
hành trình chuyển đổi kỹ thuật số.


