
Triển vọng ngành công nghệ 2022 

Triển vọng của một năm ổn định hơn trước mặt có thể cung cấp cho các 

công ty công nghệ một không gian để lập chiến lược có chủ ý hơn và theo 

đuổi sự đổi mới và tăng trưởng trong tương lai.  

Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hai năm trước, nó đã đưa nhiều tổ chức 

vào tương lai, nhanh chóng đẩy nhanh nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của 

họ. Môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng khi làm việc từ xa trở nên 

phổ biến và nhu cầu thị trường phát triển.  

Vào đầu năm 2022, các vấn đề như nút thắt chuỗi cung ứng và hỗ trợ công 

nghệ cho lực lượng lao động phân tán vẫn là chính và trung tâm của các 

công ty công nghệ, với một sự khác biệt quan trọng: Các nhà lãnh đạo giờ 

đây có cơ hội giải quyết những thách thức này một cách có chủ ý và có 

mục đích hơn thay vì quản lý một cuộc khủng hoảng ngay lập tức và tại 

chỗ. Chúng tôi thấy các chủ đề cụ thể sau đây đóng vai trò nền tảng trong 

năm 2022 và hơn thế nữa trong tương lai gần. 

Đưa Đám mây thành một dịch vụ lên cấp độ tiếp theo   

Đám mây đang nhanh chóng trở thành nền tảng ưa thích để cho phép mọi 

thứ như một dịch vụ (XaaS) và thúc đẩy sự đổi mới - hỗ trợ khả năng AI, 

dịch vụ cạnh thông minh và kết nối không dây tiên tiến. Nhiều tổ chức đang 

tận dụng chiến lược lai, đa đám mây để tăng khả năng truy cập vào các 

công nghệ tốt nhất, tối ưu hóa chi phí, cải thiện khả năng phục hồi và độ tin 

cậy và giảm thiểu khóa nhà cung cấp. Sự phức tạp của cách tiếp cận này 

có nghĩa là các tổ chức sẽ cần một cách để tích hợp liền mạch và phối hợp 

vô số các ứng dụng và dữ liệu dựa trên đám mây từ một nền tảng hoặc 

bảng điều khiển duy nhất. Các công ty công nghệ đang tiến lên phía trước 

để đáp ứng nhu cầu phối hợp ngày càng tăng này và chúng tôi hy vọng 

sân chơi cho các giải pháp sẽ phát triển trong vài năm tới. 

Khi các nhà cung cấp công nghệ chuyển sang mô hình XaaS, điều quan 

trọng là họ phải tăng cường trải nghiệm của khách hàng bằng cách giúp 

người dùng chấp nhận dịch vụ, vượt qua những thách thức sử dụng và thu 

được giá trị tối đa - nhưng đó chỉ là một thách thức mà họ phải đối mặt. Mô 



hình cũng giới thiệu sự phức tạp trong cách công nhận doanh thu và 

những thách thức mới trong việc dự báo dòng doanh thu trong tương lai. 

Vị trí của cơ sở hạ tầng, nhân viên và xử lý các dịch vụ XaaS đặt ra những 

thách thức trong việc quản lý tuân thủ thuế toàn cầu và tối ưu hóa cấu trúc 

thuế. Hơn nữa, quản lý vô số rủi ro trong môi trường đa đám mây - bao 

gồm bảo mật ứng dụng và cơ sở hạ tầng, quản lý dữ liệu, khả năng phục 

hồi và tính khả dụng, quản trị và tuân thủ - là một nỗ lực chung giữa các 

nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức người dùng. 

Với nhiều kinh nghiệm lực lượng lao động lai dưới vành đai tập thể của họ, 

các công ty công nghệ có thể sẽ phát triển văn hóa của họ và đẩy nhanh 

thử nghiệm với các giải pháp hợp tác. 

Các tùy chọn giải pháp lai và đa đám mây hứa hẹn tính linh hoạt cao hơn 

và có thể mở ra cơ hội mới cho các nhà cung cấp đám mây ngoài những 

người chơi lớn nhất. Chỉ có tương lai mới cho biết công ty nào cuối cùng 

sẽ dẫn đầu trong việc phối hợp đám mây chéo: các hyperscalers hoặc các 

nhà cung cấp quản lý đám mây độc lập. 

Tạo ra chuỗi cung ứng của tương lai   

Với việc các chip và linh kiện quan trọng bị thiếu hụt trong suốt năm 2021, 

nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ - bao gồm các công ty máy tính để 

bàn, máy tính xách tay và điện thoại thông minh có thương hiệu, nhà cung 

cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và nhà phân phối CNTT - đã gặp phải 

sự chậm trễ đáng kể về lô hàng và đơn đặt hàng. Thời gian dẫn dự kiến sẽ 

cải thiện nhẹ vào nửa cuối năm 2022, nhưng những thách thức trong chuỗi 

cung ứng có thể không hoàn toàn tự gỡ rối cho đến năm 2023. Trong bối 

cảnh môi trường năng động và lỏng lẻo như vậy, các công ty công nghệ có 

thể bắt đầu chuẩn bị cho làn sóng chưa biết tiếp theo, có tính đến sự gián 

đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro hệ thống và các bất ổn khác, bao gồm thiên tai 

và bất ổn địa chính trị. 

Để đối phó hiệu quả với những thách thức chuỗi cung ứng sắp tới, các 

công ty công nghệ có thể tìm cách xây dựng mạng lưới cung ứng của họ 

với khả năng cung cấp khả năng hiển thị chi tiết trên tất cả các cấp và cấp 

độ. Kết hợp các công nghệ tiên tiến như 5G, tự động hóa robot, blockchain 



và AI có thể cung cấp cho các giám đốc điều hành bán hàng, phân phối và 

kênh với những hiểu biết gần như thời gian thực và khả năng hiển thị tốt 

hơn vào các lĩnh vực đa dạng trong chuỗi cung ứng, hậu cần và hoạt động 

kênh của họ. Là một phần của việc số hóa mạng lưới cung cấp của họ, các 

công ty công nghệ có cơ hội cải tiến các silo tổ chức truyền thống để kết 

nối tốt hơn R & D, bán hàng và tiếp thị, các kênh gián tiếp, nhà cung cấp, 

hoạt động nội bộ và các cơ sở khác. 

Xây dựng lặp lại tiếp theo của lực lượng lao động lai  

Với nhiều kinh nghiệm lực lượng lao động lai dưới vành đai tập thể của họ, 

các công ty công nghệ có thể sẽ phát triển văn hóa của họ và đẩy nhanh 

thử nghiệm với các giải pháp hợp tác. Để thu hút và giữ chân nhân tài, các 

công ty công nghệ đang cố gắng nắm bắt tốt nhất cả trải nghiệm tại nhà và 

tại văn phòng, cân bằng sự linh hoạt mà nhân viên của họ đang đòi hỏi với 

nhu cầu kinh doanh của tổ chức của họ. Các công ty công nghệ không 

thích nghi có thể đấu tranh để duy trì một nền văn hóa thống nhất, cảm 

giác thuộc về và cảm giác công bằng giữa các nhân viên của họ liên quan 

đến sự tiến bộ và bồi thường. Để giải quyết thách thức này, các công ty 

nên tập trung vào ba lĩnh vực: tạo ra sự tương đương giữa công việc trực 

tiếp và ảo, thúc đẩy sự tham gia có mục đích và thiết lập các quy tắc về 

cách thức và thời điểm đồng định vị. 

Không chỉ những thay đổi văn hóa sẽ thu hút sự chú ý, mà các công nghệ 

mới vượt ra ngoài thế hệ ứng dụng hợp tác hiện tại sẽ bắt đầu xuất hiện. 

Các công ty công nghệ sẽ thúc đẩy thử nghiệm trong lĩnh vực này, sử 

dụng chính họ làm đối tượng thử nghiệm. Chúng tôi hy vọng sẽ tăng 

cường sử dụng các không gian pha trộn môi trường vật lý và ảo và tăng sự 

tập trung vào khả năng tương tác trên các nền tảng cộng tác và tích hợp 

với các phần mềm khác, tạo ra các kết nối liền mạch hơn giữa các tổ chức. 

Những công cụ cộng tác mới này không chỉ là về các cuộc họp tốt hơn; 

các nhà phát triển và kỹ sư cũng sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng 

tiên tiến cho phép họ cộng tác hầu như trong các dự án thiết kế, kỹ thuật 

và mô phỏng kỹ thuật cao. 

Dẫn đầu Phí để tạo ra một tương lai bền vững  



Các nhà lãnh đạo ngành công nghệ nhận ra mối đe dọa sắp xảy ra do biến 

đổi khí hậu gây ra. Gần ba trong số 10 giám đốc điều hành được khảo sát 

trong báo cáo "Kiểm tra khí hậu năm 2021 - 2021 Climate Check" của 

Deloitte cho biết tổ chức của họ đã phải đối mặt với sự khan hiếm tài 

nguyên do biến đổi khí hậu và gần một phần tư nói rằng họ đang phải đối 

mặt với các tác động hoạt động. Ví dụ, mối đe dọa ngày càng tăng của các 

sự kiện thời tiết cực đoan khiến nhiều công ty công nghệ bắt buộc phải 

tăng cường nỗ lực bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng như trung tâm dữ liệu 

thông qua lập kế hoạch khẩn cấp và giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, các nhà 

lãnh đạo công nghệ ngày càng nhận thức được tác động môi trường của 

các hệ thống công nghệ hiện tại, với các quy trình sản xuất, hàng tỷ thiết bị 

được kết nối và các trung tâm dữ liệu sinh sôi nảy nở tạo ra nhu cầu năng 

lượng khổng lồ. 

Rất may, nhiều nhà lãnh đạo công nghệ đã có những hành động táo bạo 

để thúc đẩy sự thay đổi thiết yếu. Một số người đã đặt ra các mục tiêu đầy 

tham vọng để giảm lượng khí thải carbon của họ và chúng tôi hy vọng 

những gã khổng lồ công nghệ sẽ tiếp tục là những người mua năng lượng 

tái tạo hàng đầu thế giới vào năm 2022. Một số công ty công nghệ đang 

giải quyết vấn đề chất thải điện tử, sử dụng nhiều vật liệu tái chế hơn trong 

các sản phẩm của họ, thiết kế chúng để sửa chữa và tái chế tốt hơn và 

thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn cho điện tử. Có lẽ quan trọng nhất, chúng 

tôi hy vọng các công ty công nghệ sẽ đẩy nhanh việc tạo ra các đổi mới kỹ 

thuật số theo dõi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, các nhà đầu tư và các bên liên quan đang yêu cầu sự minh bạch 

hơn cho phép họ đánh giá khả năng phục hồi của các công ty trước tác 

động của biến đổi khí hậu và nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đang thảo 

luận về các chính sách biến đổi khí hậu, báo hiệu rằng các tiêu chuẩn báo 

cáo bền vững toàn cầu và các quy định công bố môi trường, xã hội và 

quản trị đang đến. Các công ty công nghệ nên chuẩn bị bằng cách chủ 

động cải thiện quy trình quản trị và kiểm soát quản trị và quản lý dữ liệu 

của họ để giúp đảm bảo tiết lộ kỹ lưỡng và chính xác. 

Vào năm 2022, ngành công nghệ có thể sẽ tiếp tục vật lộn với những thách 

thức này và các thách thức do đại dịch khác. Những vấn đề này cung cấp 



nhiều cơ hội cho các công ty hiểu biết để giảm thiểu rủi ro và đổi mới để 

thúc đẩy làn sóng tăng trưởng tiếp theo - không chỉ cho ngành công nghiệp 

của họ, mà còn cho những người khác. 


