
Quy định của Thị trường Kỹ thuật số 

Các cơ quan quản lý đang xem xét chủ đề về quy định của Thị 

trường kỹ thuật số. Những quy định này nhằm hạn chế sức mạnh 

thị trường của những gã khổng lồ công nghệ, đồng thời đảm bảo 

rằng những người chơi mới có thể tham gia thị trường và cạnh 

tranh để kinh doanh của người tiêu dùng. Dưới đây là một số điểm 

chính cần xem xét. Trước hết, không có độc quyền về nội dung 

số. Có nhiều cách để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong 

thế giới kỹ thuật số. Không thể phóng đại ảnh hưởng của sức 

mạnh thị trường của một công ty lớn. 

Quy định hạn chế sức mạnh thị trường của các 

ông lớn công nghệ 

Luật mới của Liên minh Châu Âu đã được ban hành để hạn chế sự 

thống trị của các công ty Công nghệ Lớn trên thị trường kỹ thuật 

số. Được gọi là Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, nó nhằm mục đích 

kiềm chế quyền lực độc quyền của những gã khổng lồ công nghệ, 

đặc biệt trong các lĩnh vực quyền riêng tư của người dùng, quảng 

cáo và truy cập dữ liệu. Luật mới sẽ yêu cầu các gã khổng lồ công 

nghệ làm cho nền tảng của họ cởi mở hơn, ngăn cản những người 

gác cổng lớn ngăn cản các đối thủ cạnh tranh tham gia thị 

trường. Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào năm tới, khi các nhà lập 

pháp châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu về các biện pháp mới. 

Để đủ điều kiện, các công ty công nghệ phải có vốn hóa thị trường 

ít nhất 7,5 tỷ euro, 45 triệu người dùng hàng tháng ở EU và 10.000 

người dùng doanh nghiệp. Trong khi các quy tắc được đề xuất vẫn 

chưa được hoàn thiện, chúng có thể sẽ có hiệu lực vào tháng 10, 

sau khi được 27 quốc gia thành viên của EU thông qua.  Nhưng vẫn 

còn một số trở ngại phía trước.  Các quy định mới sẽ mất thời gian 

để được phê duyệt, vì vậy người tiêu dùng có thể không thấy bất 

kỳ thay đổi rõ ràng nào cho đến tháng 10.  



Các quy tắc mới có thể có tác động trực tiếp hơn đến các công ty 

công nghệ khổng lồ của Mỹ hơn là các công ty công nghệ Trung 

Quốc. Trong khi Trung Quốc đã chặn phần lớn các nền tảng công 

nghệ của Mỹ, các quy tắc của châu Âu đã ảnh hưởng đến cách các 

chính phủ khác đối phó với những gã khổng lồ công nghệ.  Các luật 

ban hành có thể tác động đến thị trường và cạnh tranh ở cả hai 

quốc gia. Đề xuất của EU có thể là một khởi đầu tuyệt vời. Tuy 

nhiên, cuối cùng tất cả phụ thuộc vào việc thực hiện các quy tắc.  

Liên minh châu Âu gần đây đã thông qua các quy định chống độc 

quyền mang tính bước ngoặt có thể định hình lại mô hình kinh 

doanh của những gã khổng lồ công nghệ Mỹ.  Chúng có thể có hiệu 

lực ngay sau tháng 10. Trong thời gian chờ đợi, Đạo luật thị 

trường kỹ thuật số có thể gây ra một loạt các trường hợp chống 

độc quyền mới nhằm ngăn chặn các nền tảng kỹ thuật số ưa 

chuộng sản phẩm của chính họ và mua các đối thủ cạnh tranh nhỏ 

hơn. Nó sẽ yêu cầu hợp tác quốc tế để thực hiện các quy định mới.  

Một báo cáo gần đây của EU được công bố tại Nghị viện châu Âu 

nhằm mục đích đưa ra các quy định mới có thể hạn chế sức mạnh 

thị trường của các nền tảng công nghệ lớn.  Mặc dù DMA không chỉ 

ra bất kỳ công ty cụ thể nào, nhưng nó tạo ra một danh mục doanh 

nghiệp mới được gọi là "người gác cổng" để bao gồm các nhà 

cung cấp nền tảng. Các quy định chỉ có ở châu Âu, nhưng nhiều 

chuyên gia chính sách kỳ vọng chúng sẽ trở thành luật trên toàn 

thế giới. Luật được đề xuất có thể có tác động đáng kể đến cách 

thức hoạt động của những gã khổng lồ công nghệ trong nền kinh tế 

kỹ thuật số. [The Digital Markets Act (DMA) is an EU regulation 

proposal under consideration by the European Commission. The 

DMA intends to ensure a higher degree of competition in the 

European Digital Markets, by preventing large companies from 

abusing their market power and by allowing new players to enter 

the market. = Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) là một đề xuất 

quy định của EU đang được Ủy ban châu Âu xem xét. DMA dự định 

đảm bảo mức độ cạnh tranh cao hơn trên thị trường kỹ thuật số 

châu Âu, bằng cách ngăn chặn các công ty lớn lạm dụng sức mạnh 



thị trường của họ và bằng cách cho phép những người chơi mới 

tham gia vào thị trường.] 

Tác động đến tiếp thị nội dung (Impact on content marketing) 

Tác động của thị trường kỹ thuật số đối với tiếp thị nội dung không 

chỉ giới hạn ở thế hệ millennials. Các nhà tiếp thị nội dung phải trở 

nên đa kênh hơn, hình thành kết nối với khách hàng và quản lý 

toàn bộ vòng đời nội dung. Các nhà tiếp thị nội dung B2C tập trung 

vào các nền tảng lấy người tiêu dùng làm trung tâm, chẳng hạn 

như các trang web thương mại điện tử, tính thân thiện với thiết bị 

di động và nội dung dạng ngắn, trong khi các nhà tiếp thị nội dung 

B2B sử dụng các chiến lược dựa trên tài khoản và tài khoản thế 

chấp dạng dài. Đối tượng của họ rất cụ thể, với chu kỳ bán hàng 

dài và RFP hàng triệu đô la. [Thuật ngữ Millennials thường đề cập 

đến thế hệ những người sinh ra từ đầu những năm 1980 đến đầu 

những năm 2000. Có lẽ phạm vi sinh được sử dụng phổ biến nhất 

cho nhóm này là 1982-2000. Thế hệ Millennials còn được gọi là 

Thế hệ Y, bởi vì nó xuất hiện sau Thế hệ X - những người đó từ 

đầu những năm 1960 đến những năm 1980 .] 

Tác động của thị trường kỹ thuật số đối với tiếp thị nội dung cũng 

được cảm nhận trên khối lượng nội dung.  Mặc dù khối lượng có 

thể không phải là một số liệu tốt cho các công cụ tìm kiếm, nhưng 

nó có thể giúp các nhà tiếp thị đáp ứng lưu lượng truy cập và hạn 

ngạch chuyển đổi của họ. Bí quyết là tìm sự cân bằng giữa điểm 

chuẩn dữ liệu nội bộ và những gì nội dung mang lại giá trị thực cho 

người dùng. Các nhà quản lý tiếp thị nội dung cũng nên phát triển 

một con mắt sáng suốt đối với mức độ quá mức cần thiết.  Ví dụ, 

Backlinko chỉ xuất bản mỗi tháng một lần, nhưng vẫn xếp hạng cao 

cho tất cả các từ khóa. 

Một chiến lược vững chắc sẽ thiết lập mục tiêu rõ ràng, thiết lập 

mục tiêu và ưu tiên các bước hành động.  Một chiến lược tiếp thị 

nội dung rõ ràng sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình cho các nỗ lực 

tiếp thị nội dung của mình. Kế hoạch này rất cần thiết để đảm bảo 

rằng bạn tiếp cận được đối tượng mục tiêu và tăng tỷ lệ chuyển 



đổi. Nó cũng sẽ cung cấp một nền tảng tốt để khởi động một chiến 

dịch tiếp thị nội dung hiệu quả.  Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi làm thế 

nào để bắt đầu một chiến dịch tiếp thị nội dung, đây là một vài mẹo 

giúp bạn bắt đầu: 

Sử dụng Kênh chuyển đổi (CMF) là một hướng dẫn tốt để tạo nội 

dung hấp dẫn và có liên quan đến khán giả của bạn. Sử dụng nó để 

hiểu các giai đoạn của hành trình khách hàng.  Ví dụ: bạn nên tập 

trung vào việc tạo nội dung nâng cao nhận thức cho đầu kênh, sau 

đó là cân nhắc nội dung cho phần giữa.  Trong cả hai trường hợp, 

nội dung phải hấp dẫn và có nhiều thông tin. Nếu khán giả không thể 

quyết định mua sản phẩm của bạn, bạn nên tạo nội dung thu hút họ.  

Tác động đến các dịch vụ phụ trợ (Impact on ancillary services) 

Đạo luật thị trường kỹ thuật số, hay DMA, sẽ cho phép các doanh 

nghiệp kỹ thuật số cạnh tranh với nhau trong một thị trường cạnh 

tranh. Tuy nhiên, quy tắc được đề xuất có thể hạn chế sự đổi mới 

mà các dịch vụ phụ trợ có thể trải nghiệm.  DMA sẽ yêu cầu người 

gác cổng cung cấp các dịch vụ phụ trợ của họ cho người dùng 

doanh nghiệp, dẫn đến sự phụ thuộc hệ thống vào nền tảng cốt  

lõi. Trong khi đó, các dịch vụ phụ trợ dễ bị cạnh tranh do những 

người gác cổng thường tiếp cận với các kênh phân phối mà các 

công ty nhỏ hơn không thể cạnh tranh được.  

Đề xuất của EU về Đạo luật thị trường kỹ thuật số nêu ra các nghĩa 

vụ khác nhau của người gác cổng, được phân loại theo tác động 

dự kiến của chúng. Hầu hết các đề xuất được thiết kế để thúc đẩy 

cạnh tranh trong các dịch vụ cốt lõi đồng thời bảo vệ các dịch vụ 

liên quan. Tuy nhiên, một số đề xuất không phù hợp với cả hai 

loại. Nếu các đề xuất của EU được thông qua thành luật, chúng có 

thể sẽ được sửa đổi nhiều lần trước khi trở thành hiện thực.  Mặc 

dù cạnh tranh trong các dịch vụ phụ trợ là không thể tránh khỏi, 

nhưng nó sẽ tiếp tục là một thách thức trừ khi luật DMA được sửa 

đổi để cho phép cạnh tranh trong cả các dịch vụ chính và phụ trợ.  



Mặc dù DMA nhằm tạo ra một thị trường cạnh tranh hơn, nhưng nó 

không đáp ứng đủ với những thách thức này.  Nó không cung cấp 

đủ công cụ để hiện thực hóa một môi trường kỹ thuật số mở, phi 

tập trung và đa nguyên. Môi trường này có thể làm việc cho các 

doanh nghiệp và người dân, nhưng đề xuất của DMA không thực 

hiện đúng như lời hứa của nó.  Do đó, chúng tôi kêu gọi Ủy ban 

châu Âu sửa đổi đề xuất để Đạo luật thị trường kỹ thuật số không 

tạo ra rào cản cạnh tranh trong các dịch vụ phụ trợ. 

Ảnh hưởng đến Facebook 

Thị trường kỹ thuật số đã tác động đến Facebook theo nhiều cách, 

từ cách mọi người sử dụng nền tảng này đến cách các doanh 

nghiệp tương tác với nó. Với việc giới thiệu một số SDK để giúp 

các nhà phát triển tạo ứng dụng di động, Facebook đang báo hiệu 

ý định tham gia vào hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng 

này. Bài viết này sẽ nêu bật một số thay đổi này.  Ngoài ra, chúng 

ta sẽ thảo luận ngắn gọn về những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như 

thế nào đến mô hình kinh doanh của Facebook. Trong bài viết này, 

chúng tôi sẽ tập trung vào quảng cáo trên điện thoại di động, 

nhưng chúng tôi cũng sẽ thảo luận về tác động của Facebook trên 

thị trường kỹ thuật số. 

Mô hình đầu tiên của mô hình kiểm tra nhận thức của các nhà quản 

lý về việc sử dụng Facebook tác động như thế nào đến hoạt động 

xuất khẩu quốc tế của tổ chức họ. Xem xét bản chất cảm nhận của 

dữ liệu, mô hình 1 cho thấy sự phù hợp tốt.  Mức độ phù hợp của 

mô hình 2 là tốt ở mức 0,490.  Điều này là do sự kết hợp tuyến tính 

của các biến trong mô hình một và hai.  Do đó, các mô hình này có 

ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, một trong những mô hình này có nhiều 

khả năng phù hợp với các doanh nghiệp hơn mô hình còn lại.  

Các công ty có thể cải thiện hoạt động xuất khẩu của mình bằng 

cách xây dựng các cộng đồng thương hiệu và các cuộc trò chuyện 

trong mạng xã hội của họ. Hiệu quả của quảng cáo qua Facebook 

là khác nhau, nhưng các công ty có sự hiện diện thực tế được 

hưởng lợi từ quảng cáo tại cửa hàng, khuyến mại, quảng cáo 



ngoài trời và quảng cáo chuyển tuyến, cũng như tiếp thị kỹ thuật 

số. Nghiên cứu đóng góp vào nguồn tài liệu ngày càng tăng về tiếp 

thị truyền thông xã hội, bằng cách áp dụng quan điểm cấp công 

ty. Nó cũng cung cấp cho các học viên những hiểu biết thú vị.  

Với tư cách là một nền tảng, Facebook ngày càng trở nên phụ 

thuộc vào các nguồn lực ranh giới của mình.  Khi nhiều doanh 

nghiệp cố gắng tích hợp Facebook vào nền tảng của họ, họ trở nên 

phụ thuộc về mặt thể chế vào các lĩnh vực khác này.  Điều này thay 

đổi cách cấu trúc của Facebook. Chức năng của nền tảng trở nên 

được nhúng nhiều hơn vào các miền khác, mở rộng phạm vi tiếp 

cận và ảnh hưởng của nó. Do đó, Facebook đang ngày càng trở 

thành điểm đến của các nhà sản xuất nội dung và truyền 

thông. Ngoài nội dung do người dùng tạo ra, nền tảng cũng đã 

chấp nhận một nhóm bên liên quan mới: nhà tiếp thị, nhà sản xuất 

nội dung và nhà phát triển địa phương.  

Bất chấp những báo cáo tiêu cực này, người dùng hoạt động hàng 

tháng của Facebook và mạng lưới đối tác kinh doanh rộng lớn của 

Facebook vẫn ổn định phần lớn. Trong thập kỷ qua, nhiều công ty 

đã tích hợp với Facebook. Facebook hiện có hơn 90 triệu doanh 

nghiệp và hơn 6 triệu nhà quảng cáo đang hoạt động.  Hơn nữa, 

nền tảng thu thập dữ liệu hành vi từ 2,2 tỷ người dùng hoạt động 

hàng tháng. Không có gì ngạc nhiên khi Facebook cũng đang che 

giấu một hệ sinh thái tiếp thị kỹ thuật số rất mờ nhạt.  Và đây chính 

xác là điều làm cho tác động của thị trường kỹ thuật số lên 

Facebook trở nên sâu sắc như vậy.  

 


