
Thông cáo báo chí 
Sự kiện “Digital Transformation Ecosystems” 

 
Chúng ta đang sống giữa chuyển đổi to lớn liên quan đến cách sản xuất sản phẩm nhờ vào số 
hoá sản xuất. Quá trình chuyển đổi này "hấp dẫn" đến mức được gọi là Công nghiệp 4.0 để 
đại diện cho cuộc cách mạng thứ tư đã diễn ra trong sản xuất. - trích lời Bernard Marr - Tác 
giả sách, diễn giả nổi bật, nhà tư vấn hiệu suất chiến lược và chuyên gia phân tích, KPI & Big 
Data.  
 
Theo Gartner - Công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu - chuyển đổi số là việc ứng dụng công 
nghệ số nhằm thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội mới, tăng doanh thu và giá 
trị. Ảnh hướng của việc "số hoá" tới doanh nghiệp và sáng tạo ngày càng sâu sắc, dựa theo 
báo cáo vào tháng 8 bởi IDC - Công ty Dữ liệu Quốc tế, chi tiêu toàn cầu cho CNTT dự kiến sẽ 
tăng từ 2,4 tỷ đô la trong năm 2016 lên hơn 2,7 tỷ đô la vào năm 2020 
 
Buổi hội thảo "DIGITAL TRANSFORMATION ECOSYSTEM" đã diễn ra thành công vào sáng nay 
(20/6) tại UP Coworking Space, 89 Láng Hạ, Hà Nội với sự chia sẻ của hai diễn giả:  
- TS. Jan Philip Stanilko, Vụ trưởng vụ chính sách đổi mới và phát triển Ba Lan  
- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)  
 
Tại buổi, TS. Stanilko đã cung cấp cho người nghe kiến thức và kinh nghiệm về việc làm thế 
nào để các doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề đến từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
để phát triển.  
 
Quan điểm của Tiến sĩ cho rằng, năng suất lao động là chìa khoá dẫn đến thành công. Và năng 
suất bắt nguồn từ tổ chức (organization), tri thức (knowledge) và dữ liệu (data). Theo TS. 
Stanilko, các doanh nghiệp cần phát triển tài sản vô hình (intangible asset) vì nó ảnh hưởng 
sâu sắc đến năng suất lao động. Các tài sản vô hình gồm có: tài sản sáng tạo, năng lực kinh tế, 
tin học.  
Để khởi nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, các startup cần áp dụng kết hợp Design Thinking 
(Tư duy thiết kế) để tìm ra vấn đề của khách hàng và giải quyết những vấn đề đó tinh gọn 
theo mô hình Lean Startup và nhanh chóng (Agile).  
 
Cũng trong buổi hôm nay, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Jan Philip Stanilko cùng bàn về 
nền tảng công nghiệp trong tương lai, các hỗ trợ về pháp lý để các doanh nghiệp có thể phát 
triển tại Việt Nam và tương lai về việc thành lập Chính phủ điện tử (E-Government).  
Hai diễn giả cũng giải đáp các thắc mắc của người tham dự về những khó khăn của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong cuộc cách mạng chuyển đổi số và cách thức để vượt 
qua.  
 
Người tham dự là các startup, doanh nghiệp Việt Nam đã có một buổi trao đổi thú vị, nhận 
được những thông tin, kiến thức bổ ích từ hai diễn giả.  
 
 
 
 
 



Thông tin diễn giả 
 

TS. Jan Philip Stanilko, Vụ trưởng vụ chính sách đổi mới và phát triển Ba Lan 
 
Ông Jan Philip Stanilko tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Kinh tế Công nghiệp và Đổi mới tại Đại học 
Kozminski, là chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý Phát triển Sản phẩm mới, Chính sách Công 
nghiệp và Kinh tế Chính trị Thể chế. Tại Bộ Phát triển Kinh tế, ông chịu trách nhiệm về Số hóa 
Công nghiệp, Chính sách Đổi mới, Chính sách Công nghiệp,Quy định Công nghiệp, Nền Kinh 
tế Xanh và Kinh tế Tuần hoàn. Hiện nay, ông đang tập trung phát triển Nền tảng cho Tương 
lai của Ngành Công nghiệp, Chính sách Mua sắm Công và cập nhập Chiến lược Đổi mới và Hiệu 
quả. Ông đã có nhiều năm làm việc trong cộng đồng “think tank” và là nhà sáng lập Viện 
Nghiên cứu Công nghiệp. 
 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
 
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là nhà Kinh tế học, đồng sáng lập kiêm Viện Nghiên cứu Kinh tế 
và Chính sách (VEPR) từ 2008 đến nay.  
VEPR là tổ chức ủng hộ mạnh mẽ nền kinh tế thị trường, sự phát triển của xã hội dân sự và 
xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.  
 
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành từng là thành viên của Nhóm tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Việt 
Nam trong nhiệm kỳ 2011-2016, bên cạnh đó các bài nghiên cứu của ông đã được xuất bản 
rộng rãi trên các tạp chí học thuật và đóng góp tích cực vào các cuộc tranh luận chính sách 
của đất nước. Ông là người sáng lập và tổng chủ biên của chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế 
Việt Nam – Một trong số các ấn phẩm có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, được VEPR xuất bản 
hàng năm kể từ năm 2009.  
 
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là thành viên của Eisenhower Fellowships từ năm 2015, đồng thời 
là hội viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á, và là cố vấn cho một số công trình nghiên cứu chính sách, 
chương trình truyền hình, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư, cũng 
như một số kênh truyền thông. PGS.TS. Nguyễn Đức Thành lấy bằng tiến sĩ Kinh tế học Phát 
triển từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS), Tokyo, Nhật Bản năm 2008. 
 

 

 
 
 
 


