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1. Giôùi thieäu
Nhieàu thöông vuï döõ lieäu vôùi giaù trò haøng tyû ñoâ la

Myõ (thaäm chí haøng chuïc tyû ñoâ la Myõ) ñaõ ñöôïc tieán
haønh trong moät vaøi naêm gaàn ñaây [9]. Vai troø taøi saûn
then choát taïo lôïi theá caïnh cuûa döõ lieäu ñaõ trôû thaønh
moät chuû ñeà nghieân cöùu thôøi söï, thu huùt söï quan taâm
roäng raõi cuûa coâng ñoàng hoïc giaû, chaúng haïn nhö [5,
6]. “Tieàn hoùa thoâng tin” (monetize information
hoaëc monetize data) cuøng vôùi quaûn lyù thoâng tin vaø
ño löôøng thoâng tin laø ba thaønh phaàn chính cuûa moät
chuyeân ngaønh nghieân cöùu môùi xuaát hieän laø “kinh teá
hoïc thoâng tin” (economics of information hay
Infonomics) [5, 9, 6].

Trong moät vaøi naêm gaàn ñaây, nhaèm chuyeån hoùa
ñöôïc nguoàn taøi saûn döõ lieäu coù giaù trò thöïc söï taïo lôïi
theá caïnh tranh, caùc doanh nghieäp ñöa ra moät vai troø
(nhaân söï) môùi laø “nhaø khoa hoïc döõ lieäu” (data
scienctist), moät loaïi hình coâng vieäc haáp daãn nhaát
cuûa Theá kyû 21 [3]. Vai troø “nhaø khoa hoïc döõ lieäu”
chöùa ñöïng caùc kyõ naêng lieân quan tôùi caùc chuû ñeà
khoa hoïc - trieån khai nhö khai phaù döõ lieäu (data
mining) maø roäng hôn laø phaân tích döõ lieäu (data
analysis) ñaõ hình thaønh neân moät chuû ñeà nghieân cöùu
- trieån khai môùi laø khoa hoïc döõ lieäu (data science)
[10, 2, 7]. Khoa hoïc döõ lieäu môû roäng noäi dung cuûa

khai phaù döõ lieäu vaø ñi saâu tôùi caùc khu vöïc öùng duïng
kinh doanh.

Kinh teá hoïc thoâng tin vaø khoa hoïc döõ lieäu laø caùc
khu vöïc nghieân cöùu - trieån khai phöùc taïp, vì vaäy,
toàn taïi nhieàu thaùch thöùc ñoái vôùi hai khu vöïc naøy,
trong ñoù, thaùch thöùc thieáu huït nhaân löïc laø moät thaùch
thöùc ñieån hình.

Baøi vieát naøy trình baøy moät soá noäi dung cô baûn
veà kinh teá hoïc thoâng tin vaø khoa hoïc döõ lieäu, ñoàng
thôøi, thaùch thöùc veà nhaân löïc khoa hoïc döõ lieäu cuõng
ñöôïc giôùi thieäu. Tình hình nghieân cöùu - trieån khai
veà khoa hoïc döõ lieäu taïi Vieät Nam cuõng ñöôïc ñeà
caäp.

Phaàn tieáp theo cuûa baøi vieát ñöôïc toå chöùc nhö
sau. Vai troø quan troïng cuûa döõ lieäu ñoái vôùi doanh
nghieäp ñöôïc giôùi thieäu trong muïc tieáp theo. Muïc 3
ñeà caäp tôùi kinh teá hoïc thoâng tin vôùi ba thaønh phaàn
laø tieàn hoùa, quaûn lyù vaø ño löôøng giaù trò thoâng tin.
Tieáp ñoù, Muïc 4 trình baøy caùc noäi dung cô baûn cuûa
khoa hoïc döõ lieäu. Thaùch thöùc veà nhaân löïc nghieân
cöùu - trieån khai veà khoa hoïc döõ lieäu ñöôïc ñeà caäp
trong Muïc 5. Muïc 6 cung caáp tìm hieåu sô boä veà
nghieân cöùu - trieån khai khoa hoïc döõ lieäu taïi Vieät
Nam. Muïc cuoái cuøng ñöa ra keát luaän cuûa baøi vieát.

2. Dö� lieäu laø “daàu moû cuûa Theá kyû 21”

taïp chí coâng thöông

S�á 3 - Thaùng 3/2018

KHOA HOÏC DÖõ LIEÄU, TIEÀN HOÙA DÖõ LIEÄU 

VAØ KHAÛ NAÊNG THÖÏC THI TAÏI VIEÄT NAM

l Haø QUaNG THUïY - NGUYEÃN TRÍ THaøNH

TOÙM TAÉT:
Taïi caùc neàn kinh teá phaùt trieån, döõ lieäu ñaõ trôû thaønh moät taøi saûn then choát ñöôïc ví nhö “daàu moû

trong Theá kyû 21” vaø khoa hoïc döõ lieäu laø moät phöông tieän chuyeån hoùa nguoàn “daàu moû” döõ lieäu
thaønh tieàn. Tuy nhieân, khoa hoïc döõ lieäu vaø chuyeån hoùa döõ lieäu thaønh tieàn gaëp moät soá thaùch thöùc
khoâng nhoû. Baøi vieát naøy cung caáp moät soá noäi dung cô baûn veà taøi saûn döõ lieäu, tieàn hoùa döõ lieäu, khoa
hoïc döõ lieäu vaø moät soá lieân heä vôùi Vieät Nam. Moät chính saùch khoa hoïc döõ lieäu phuø hôïp coù khaû naêng
ñöa doanh nghieäp Vieät Nam tham gia xöùng ñaùng vaøo chuoãi giaù trò toaøn caàu.

Töø khoùa: Khai phaù döõ lieäu, khoa hoïc döõ lieäu, kinh teá hoïc thoâng tin, taøi saûn döõ lieäu, tieàn hoùa
döõ lieäu.
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Hình 1 chæ daãn veà moät soá thöông vuï “höôùng döõ

lieäu” ñöôïc tieán haønh trong nhöõng naêm gaàn ñaây,
trong ñoù coù ba thöông vuï vôùi trò giaù treân moät chuïc tyû
ñoâ la Myõ [4]. Hình 1 cho bieát theâm veà hai thöông vuï
nhö vaäy ñöôïc Facebook tieán haønh trò giaù 1 tyû ñoâ la
Myõ vaø 22 tyû ñoâ la Myõ. Nhö vaäy, ñaõ coù söï thay ñoåi
ñaùng keå tyû leä nguoàn thu töø döõ lieäu so vôùi nguoàn thu
töø quaûng caùo trong toång nguoàn thu cuûa Facebook.
Trong thöông vuï Microsoft mua laïi LinkedIn vôùi
giaù 26,2 tyû ñoâ la Myõ trong khi LinkedIn ñöôïc ñònh
giaù keá toaùn 3,2 tyû ñoâ la Myõ thì 23 tyû ñoâ la Myõ cheânh
leäch ñöôïc nhaän ñònh laø phaàn lôùn do giaù trò taøi saûn
thoâng tin chöa ñöôïc ñöa vaøo soå saùch keá toaùn [9].
Theo moät döï baùo1, taïi thò tröôøng döõ lieäu chaâu AÂu thì
soá nhaân coâng döõ lieäu seõ taêng töø 6,16 trieäu ngöôøi
naêm 2016 leân 10,43 trieäu ngöôøi naêm 2020, soá coâng
ty döõ lieäu taêng töø 255.000 coâng ty naêm 2016 leân
359.050 coâng ty naêm 2020 vaø giaù trò thò tröôøng döõ
lieäu taêng töø khoaûng 300 tyû Euro naêm 2016 leân 739
tyû Euro naêm 2020. ÔÛ Vieät Nam, ñaõ xuaát hieän coâng
ty döõ lieäu, chaúng haïn nhö Coâng ty DataSection Vieät
Nam2.

3. Kinh teá hoïc thoâng tin
Caùc thöông vuï döõ lieäu ngaøy nay cho thaáy chuaån

keá toaùn ñaõ khoâng baét kòp vôùi thôøi ñaïi kyõ thuaät soá
[8],  vì vaäy nghieân cöùu veà keá toaùn giaù trò cuûa thoâng
tin, döõ lieäu laø moät nhu caàu thieát yeáu. Trong thôøi ñaïi
kyõ thuaät soá, moïi coâng ty laø caùc coâng ty döõ lieäu vaø hoï
caàn phaûi tính toaùn ñuùng giaù trò döõ lieäu cuûa mình.
Moät chuyeân ngaønh nghieân cöùu  môùi, ñöôïc goïi laø
“kinh teá hoïc thoâng tin” (economics of information
hay Infonomics), ñaõ xuaát hieän. Kinh teá hoïc thoâng
tin bao goàm caùc lyù thuyeát, chuû ñeà vaø chuyeân ngaønh

veà taàm quan troïng kinh teá cuûa thoâng tin. Kinh teá hoïc
thoâng tin cung caáp moät neàn taûng lyù thuyeát veà ño
löôøng, quaûn lyù vaø tieàn teä hoùa (monetize) thoâng tin
nhö moät taøi saûn thöïc söï cuûa doanh nghieäp.

Toàn taïi nhieàu vaán ñeà coát loõi caàn ñöôïc giaûi quyeát

trong kinh teá hoïc thoâng tin. Theo D. B. Laney [6],
coù ba khía caïnh lieân quan tôùi kinh teá hoïc thoâng tin
laø tieàn teä hoùa, quaûn lyù vaø ño löôøng (Hình 2). Tieàn teä
hoùa thoâng tin bao goàm vieäc luaän giaûi vaø taïo höùng
khôûi tieàn teä hoùa thoâng tin vaø sau ñoù tieán haønh thöïc
hieän caùc phöông phaùp phaân tích döõ lieäu tieân tieán.
Quaûn lyù thoâng tin (noäi boä vaø beân ngoaøi) nhö moät taøi
saûn lôïi theá caïnh tranh caàn ñöôïc döïa treân neàn taûng
cuûa moät toå chöùc thoâng tin vôùi moät caáu truùc toå chöùc
vaø caùc vai troø phuø hôïp trong toå chöùc. Ño löôøng chaát
löôïng, giaù trò thoâng tin theo khung nhìn kinh teá hoïc
laø noäi dung quan troïng trong kinh teá hoïc thoâng tin.
Gartner cung caáp moâ hình ñònh giaù taøi saûn thoâng tin
theo hai nhoùm laø nhoùm ñoä ño giaù trò cô baûn vaø nhoùm
ñoä ño giaù trò taøi chính  [6]. Nhoùm ñoä ño cô baûn bao
goàm Giaù trò noäi taïi cuûa thoâng tin (Intrinsic Value of
Information: IVI), Giaù trò kinh doanh cuûa thoâng tin
(Business Value of Information: BVI) vaø Giaù trò
hieäu naêng cuûa thoâng tin (Performance Value of
Information: PVI). Nhoùm ñoä ño taøi chính bao goàm
Giaù trò chi phí cuûa thoâng tin (Cost Value of

quaûn trò - quaûn lyù

S�á 3 - Thaùng 3/2018

Hình 1: Moät soá thöông vuï döõ lieäu [Economics17]

Hình 2: Ba thaønh phaàn cuûa kinh teá hoïc thoâng tin

[Laney18]
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Information: CVI), Giaù trò thò tröôøng cuûa thoâng tin
(Market Value of Information: MVI) vaø Giaù trò
kinh teá cuûa thoâng tin (Economic Value of
Information: EVI). Caùc coâng thöùc tính toaùn cuï theå
ñoái vôùi saùu ñoä ño treân ñaây ñaõ ñöôïc cung caáp [6].

4. Khoa hoïc dö� lieäu 
Theo T.H. Davenport vaø D.J. Patil [3], moät vai

troø môùi noåi trong caùc doanh nghieäp vaøo ñaàu thaäp
nieân 2010 nhöng ñaõ nhanh choùng trôû neân noåi baät
hieän nay: ñoù laø vai troø nhaø khoa hoïc döõ lieäu (data
scientist). Töông öùng vôùi vai troø naøy, moät lónh vöïc
khoa hoïc - coâng ngheä môùi ñöôïc hình thaønh, ñoù laø
lónh vöïc khoa hoïc döõ lieäu. 

Khoa hoïc döõ lieäu laø moät lónh vöïc lieân ngaønh
nhaèm chuyeån döõ lieäu thaønh giaù trò thöïc. Döõ lieäu coù
theå coù caáu truùc hoaëc khoâng coù caáu truùc, lôùn hay
nhoû, tónh hoaëc doøng (streaming). Giaù trò coù theå ñöôïc
cung caáp döôùi hình thöùc döï baùo, quyeát ñònh töï ñoäng,
moâ hình hoïc töø döõ lieäu, hoaëc kieåu baát kyø tröïc quan
hoùa döõ lieäu cung caáp hieåu bieát. Khoa hoïc döõ lieäu
bao goàm trích xuaát döõ lieäu, chuaån bò döõ lieäu, khai
thaùc döõ lieäu, chuyeån ñoåi döõ lieäu, löu tröõ vaø truy hoài,
haï taàng maùy tính, khai phaù vaø hoïc töø döõ lieäu ña
daïng, trình baøy caùc giaûi thích vaø döï baùo, môû roäng
keát quaû tôùi caùc phöông dieän ñaïo ñöùc, xaõ hoäi, phaùp
lyù, vaø kinh doanh” [2].

Nhö vaäy khoa hoïc döõ lieäu laø moät lieân lónh vöïc

nghieân cöùu vieäc chuyeån  ñoåi döõ lieäu beân trong vaø
beân ngoaøi toå chöùc thaønh giaù trò cho toå chöùc (Hình 3).
Baøi toaùn phaân tích döõ lieäu traûi treân moät phaïm vi bao
truøm haàu heát caùc khu vöïc chöùc naêng cuûa doanh
nghieäp. Khoa hoïc döõ lieäu lieân quan maät thieát vôùi
khai phaù döõ lieäu, laø giaûi phaùp hieäu quaû giaûi quyeát
caùc baøi toaùn phaân tích döõ lieäu ñoù. Hình 4 chæ daãn
moät voøng ñôøi khoa hoïc döõ lieäu trong toå chöùc laø moät
chu trình tieán hoùa xoaén oác töø chieán löôïc kinh doanh
(business strategy) tôùi tri thöùc mieàn (domain
knowledge), truyeàn thoâng, trình dieãn, ñaët vaán ñeà
(inquisitiveness), giaûi vaán ñeà, phaân tích kinh doanh
(business analysis) vaø trôû veà chieán löôïc kinh doanh
ôû möùc cao hôn. Coù naêm nhoùm phaân tích kinh doanh
noåi baät [7]:

- Nhoùm phaân tích taøi chính bao goàm phaân tích döï

baùo baùn haøng, phaân tích khaû naêng môû roäng khaùch
haøng, phaân tích khaû naêng môû roäng saûn phaåm, phaân
tích doøng tieàn maët, phaân tích cô cheá ñieàu khieån giaù
trò, phaân tích giaù trò coå ñoâng,

- Nhoùm phaân tích thò tröôøng bao goàm phaân tích
nhu caàu bò boû soùt chöa ñöôïc ñaùp öùng, phaân tích kích
côõ thò tröôøng, döï baùo nhu caàu, phaân tích xu höôùng
thò tröôøng, phaân tích khaùch vaõng lai (Non-customer
analytics), phaân tích ñoái thuû caïnh tranh, phaân tích
giaû caû, phaân tích keânh quaûng caùo, phaân tích thöông
hieäu,

- Nhoùm phaân tích khaùch haøng bao goàm phaân tích
söï haøi loøng khaùch haøng, phaân tích giaù trò voøng ñôøi
khaùch haøng, phaân tích phaân khuùc khaùch haøng, phaân
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Hình 4: Moät khung nhìn veà quy trình khoa hoïc döõ lieäu

[Tierney12]

Hình 3: Khoa hoïc döõ lieäu laø moät lónh vöïc ña ngaønh, ña

lónh vöïc [Aalst16])
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tích keânh baùn haøng, phaân tích web, phaân tích
phöông tieän xaõ hoäi, phaân tích cam keát khaùch haøng,
phaân tích khaùch haøng rôøi boû (Customer churn),
phaân tích thu huùt khaùch haøng,

- Nhoùm phaân tích nhaân vieân bao goàm phaân tích
tieàm naêng nhaân vieân, phaân tích naêng löïc nhaân vieân,
phaân tích nhaân vieân rôøi boû, phaân tích keânh tuyeån
duïng, phaân tích khaû naêng tieán thuû, phaân tích hieäu
naêng nhaân vieân, phaân tích vaên hoùa doanh nghieäp,
phaân tích tính laõnh ñaïo,

- Nhoùm phaân tích ñieàu haønh bao goàm phaân tích
phaùt hieän gian laän, phaân tích naêng löïc coát loõi, phaân
tích chuoãi cung öùng, phaân tích Lean Six Sigma,
phaân tích söû duïng naêng löïc, phaân tích döï aùn vaø
chöông trình, phaân tích aûnh höôûng xaõ hoäi, phaân tích
traùch nhieäm xaõ hoäi.

5. Thaùch thöùc lôùn veà thieáu huït nhaân löïc khoa
hoïc dö� lieäu

Nhö ñaõ ñeà caäp, khoa hoïc döõ lieäu lieân quan maät
thieát tôùi phaân tích döõ lieäu, khai phaù döõ lieäu vaø döõ
lieäu lôùn (big data). Nhaø khoa hoïc döõ lieäu laø ngöôøi
am hieåu caùch thöùc laáy ra ñöôïc caâu traû lôøi cho caâu
hoûi kinh doanh quan troïng töø “thaûm hoïa soùng thaàn
thoâng tin phi caáu truùc hieän nay” (todays tsunami of
unstructured information). Khi doanh nghieäp ñoái
maët vôùi coâng vieäc taän duïng tieàm naêng cuûa döõ lieäu
lôùn thì haïn cheá lôùn nhaát laø hieän töôïng khan hieám
caùc taøi naêng ñaëc bieät naøy [3]. Theo V. der Aalst,
naêng löïc raát quan troïng cuûa moät kyõ sö phaân tích döõ
lieäu laø naêng löïc naém baét ñöôïc "thuøng chöùa khoång loà
döõ lieäu” (giant bucket of data). Hoï phaûi hoïc caùch
thöùc ghi nhaän, phaân tích vaø giaûi thích döõ lieäu, nhöng
treân heát laø hoï phaûi hieåu caùch thöùc chuyeån ñoåi döõ
lieäu thoâ thaønh giaù trò. Toaøn boä caùc lónh vöïc chuyeân
nghieäp ñang chuyeån mình töø vieäc moâ hình hoùa - nôi
trong thöïc tieãn thöôøng ñöôïc moâ taû moät caùch chuû
quan - tôùi vieäc thieát keá döïa treân caùc döõ kieän thoâ3.

Naêm 2016, Gartner döï baùo 4 vaøo naêm 2019 coù
90% doanh nghieäp lôùn cuûa Myõ seõ coù chöùc danh
Giaùm ñoác döõ lieäu (Chief Data Officers: CDO), cho
thaáy taàm quan troïng ñaëc bieät cuûa khoa hoïc döõ lieäu
ñoái vôùi doanh nghieäp lôùn. Phaåm chaát cuûa moät ngöôøi
Giaùm ñoác döõ lieäu bao goàm moät taàm nhìn caáp cao,
khaû naêng toå chöùc trieån khai, naêng löïc duy trì döõ lieäu
chính xaùc, an toaøn vaø baûo maät, khaû naêng xaùc ñònh
cô hoäi kinh doanh cuõng nhö giaù trò “saûn phaåm”döõ
lieäu vaø laø nhaø laõnh ñaïo vaên hoùa höôùng döõ lieäu trong
toå chöùc [8].

Theo moät döï baùo ñöôïc coâng boá naêm 2011 cuûa
McKinsey&Company5, nöôùc Myõ vaøo naêm 2018 coù
theå ñoái maët vôùi söï thieáu huït töø 140 nghìn ñeán 190
nghìn ngöôøi coù kyõ naêng phaân tích döõ lieäu saâu cuõng
nhö moät trieäu röôõi nhaø quaûn lyù coù tri thöùc söû duïng
phaân tích döõ lieäu lôùn vaøo vieäc ñöa ra quyeát ñònh
hieäu quaû. Caùc nhaø quaûn lyù trong caùc khu vöïc khaùc
nhau trong doanh nghieäp caàn phaûi hieåu ñöôïc caùc
nguyeân taéc cô baûn cuûa khoa hoïc döõ lieäu thì môùi coù
naêng löïc tieáp nhaän vaø söû duïng ñöôïc hieäu quaû töø caùc
ñoøn baåy töø khoa hoïc döõ lieäu tôùi vieäc ra quyeát ñònh
toát hôn trong moïi khu vöïc cuûa coâng ty. Ñieàu naøy
cho thaáy: (i) Baøi toaùn khoa hoïc döõ lieäu laø baøi toaùn
kinh doanh maø khoâng phaûi laø baøi toaùn khoa hoïc -
coâng ngheä thuaàn tuùy, (ii) Chuû theå chính lieân quan
tôùi khoa hoïc döõ lieäu laø caùc nhaø quaûn lyù taïi taát caû caùc
khu vöïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp, (iii) Söï hieåu
bieát vaø phoái hôïp laàn nhau veà khoa hoïc döõ lieäu giöõa
caùc nhaø quaûn lyù vaø caùc nhaø khoa hoïc döõ lieäu laø moät
yeáu toá thaønh coâng quan troïng trong kinh doanh.

6. Nghieân cöùu - trie�n khai khoa hoïc dö� lieäu taïi
Vieät Nam

Taïi Vieät Nam, khai phaù döõ lieäu vaø khoa hoïc döõ
lieäu laø caùc chuû ñeà khoa hoïc - coâng ngheä nhaän ñöôïc
söï quan taâm ñaëc bieät trong caùc tröôøng ñaïi hoïc
troïng ñieåm. Gaàn ñaây, khai phaù döõ lieäu vaø khoa
hoïc döõ lieäu ñaõ ñöôïc tieán haønh taïi moät soá doanh
nghieäp Vieät Nam. Taïi Tröôøng heø “Khai phaù döõ
lieäu naêm 2016” taïi Khoa CNTT (Tröôøng ÑHCN,
ÑHQGHN),  Coâng ty InfoRe Technology, Coâng ty
TripI,  Coâng ty Vccorp, Coâng ty DataSection Vieät
Nam, Coâng ty RA Technology, Coâng ty eXo
Platform ñaõ giôùi thieäu moät soá saûn phaåm khoa hoïc
döõ lieäu cuûa hoï trong kinh doanh. Theo ñaùnh giaù
cuûa caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp taïi Tröôøng heø,
thò tröôøng döõ lieäu hieän thôøi ôû Vieät Nam coøn raát
nhoû beù.

Baùo caùo chieán löôïc phaùt trieån cuûa Vieät Nam tôùi
naêm 2035 do Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö cuøng Ngaân
haøng Theá giôùi coâng boá naêm 2016 [1] ñöa ra moät soá
ñaùnh giaù: (i) Lôïi ích cuûa hoäi nhaäp (quoác teá cuûa Vieät
Nam) vaãn bò haïn cheá do thieáu keát noái giöõa caùc
doanh nghieäp trong nöôùc vôùi doanh nghieäp nöôùc
ngoaøi; (ii) Haàu heát caùc doanh nghieäp coøn thieáu taàm
nhìn chieán löôïc chung, chieán löôïc naâng caáp saûn
phaåm vaø nguoàn nhaân löïc caàn thieát cho ñoåi môùi saùng
taïo. Thöïc teá ñoù cho thaáy tình traïng thieáu caïnh tranh
treân thò tröôøng saûn phaåm, yeáu keùm veà voán con
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ngöôøi vaø ñaøo taïo caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp;
(iii) Caû doanh nghieäp laãn caùc toå chöùc khoa hoïc vaø
nghieân cöùu ñeàu chöa coù ñoäng löïc ñeå theo ñuoåi moät
chöông trình nhö vaäy (chöông trình caûi caùch tích
cöïc nhaèm ñaåy maïnh hoïc hoûi vaø ñoåi môùi saùng taïo).
Caùc nhaän ñònh treân ñaây cho thaáy moät khoù khaên raát
lôùn ñeå hình thaønh vaø taêng tröôûng thò tröôøng döõ lieäu
taïi Vieät Nam, do ñoù, nghieân cöùu vaø trieån khai khoa
hoïc döõ lieäu taïi Vieät Nam gaëp moät thaùch thöùc raát to
lôùn.

7. Keát luaän
Taïi caùc neàn kinh teá coù trình ñoä tieân tieán ngaøy

nay, moïi doanh nghieäp trôû thaønh “doanh nghieäp döõ
lieäu” [8]. Ñeå tham döï xöùng ñaùng vaøo chuoãi giaù trò

toaøn caàu, doanh nghieäp Vieät Nam, ñaëc bieät laø caùc
taäp ñoaøn coâng nghieäp lôùn, caàn coù moät chieán löôïc
“khoa hoïc döõ lieäu” phuø hôïp vaø hieäu quaû. Taêng
cöôøng nhaän thöùc veà vai troø döõ lieäu vaø khoa hoïc döõ
lieäu trong kinh doanh cuï theå taïi töøng doanh nghieäp
caàn laø böôùc tieán haønh ñaàu tieân trong chieán löôïc naøy.
Trong ngaén haïn, thu thaäp vaø söû duïng döõ lieäu ñeå caûi
thieän quyeát ñònh vaø ñieàu haønh kinh doanh, toái öu
hoùa quy trình neân ñöôïc doanh nghieäp quan taâm ñaëc
bieät. Chieán löôïc “khoa hoïc döõ lieäu” ñöôïc xaây döïng
phuø hôïp vaø thöïc hieän ñuùng ñaén seõ taïo neân ñoäng löïc
môùi taêng nhanh nhoùm yeáu toá “hieäu quaû” cuûa doanh
nghieäp Vieät Nam vaø Vieät Nam trong caïnh tranh
quoác teá n
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ABSTRACT:
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