
Hàm ý của các công nghệ và ứng dụng 
kỹ thuật số 

Tác động của công nghệ kỹ thuật số các công nghệ và ứng dụng đã 

trở thành một chủ đề của các nghiên cứu và suy đoán gay gắt.  Hội 

nghị Quốc tế đầu tiên về Công nghệ và Ứng dụng Kỹ thuật số sẽ 

diễn ra tại Đại học Sidi Mohamed Ben Abdellah ở Fez, Marốc, vào 

ngày 29-30 tháng 1 năm 2021. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám 

phá một số ý nghĩa của những công nghệ này và ứng dụng của 

chúng trong các lĩnh vực khác nhau các lĩnh vực như giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe, viễn thông và các lĩnh vực công nghiệp. Dưới 

đây là một số ý nghĩa quan trọng nhất của các ứng dụng và công 

nghệ kỹ thuật số. 

Tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với giáo 

dục 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục Gonski thuộc Đại học New 

South Wales ở Sydney mới đây đã công bố một báo cáo mang tên 

“Tác động của các ứng dụng và công nghệ kỹ thuật số đối với giáo 

dục”. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát tổng số 2.200 nhà giáo dục 

từ nhiều nguồn gốc và lĩnh vực khác nhau.  Trong khi phần lớn các 

nhà giáo dục coi công nghệ là một trợ giúp cho việc giảng dạy, một 

số người lại chỉ ra sự cần thiết phải đảm bảo giáo viên được chuẩn 

bị sẵn sàng cho thời đại kỹ thuật số.  

Ví dụ, hệ thống học tập được cá nhân hóa và phần mềm phân tích 

lớp học lập hồ sơ sinh viên theo mức tiêu thụ.  Những công nghệ 

như vậy sử dụng một phương pháp được gọi là trí tuệ nhân tạo dự 

đoán (AI), dựa trên ảo tưởng rằng tất cả dữ liệu là "mất mát" và 

xóa bối cảnh xã hội khỏi dữ liệu.  Nói cách khác, việc tăng cường 

sử dụng các thuật toán theo hướng dữ liệu có ý nghĩa sâu sắc đối 

với việc học tập chung. Chúng đã và đang ảnh hưởng đến hệ 

thống giáo dục. 



Các công cụ dựa trên công nghệ cũng có thể giúp việc học hiệu 

quả và linh hoạt hơn. Ví dụ, một giáo viên có thể cần dành ít thời 

gian hơn cho việc tạo và cung cấp tài liệu giảng dạy. Máy tính của 

học sinh cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ học tập.  Các công cụ kỹ 

thuật số được hỗ trợ bởi công nghệ có thể giúp các nhà giáo dục 

và học sinh làm việc cùng nhau theo một cách mới.  Internet có thể 

tiếp cận hầu như mọi nơi, vì vậy giáo dục mọi lúc, mọi nơi đều có 

thể thực hiện được. Do đó, các nhà giáo dục nên tận dụng tối đa 

các công cụ dựa trên công nghệ hiện có để cung cấp trải nghiệm 

giáo dục tốt nhất có thể cho tất cả học sinh.  

Tương tự, thực tế ảo và thực tế tăng cường đang thay đổi cách 

học của sinh viên. Họ có thể nâng cao khả năng học tập trong lớp 

và mở rộng tầm nhìn của học sinh. Với thực tế ảo, sinh viên hầu 

như có thể khám phá các nền văn hóa khác nhau.  Ví dụ: ứng dụng 

Cospaces cho phép sinh viên chia sẻ việc học của họ với phần còn 

lại của thế giới, trong khi ứng dụng Unimersiv cho phép họ tham 

gia một cuộc hành trình hoành tráng xuyên Hy Lạp cổ đại.  Khả 

năng học tập ảo là vô tận. 

Cuộc khủng hoảng tài chính đã tác động vào những nỗ lực cứu trợ 

những bất bình đẳng tồn tại trong  tiếp cận kỹ thuật số. Kinh doanh 

như bình thường sẽ không hoạt động để cung cấp chất lượng giáo 

dục cho tất cả trẻ em. Việc đóng lại khoảng cách kỹ thuật số sẽ đòi 

hỏi nhiều hơn là xây dựng thêm cơ sở hạ tầng công nghệ.  Cơ sở 

hạ tầng của con người cũng phải được cải thiện. Không chỉ là 

không gian thể chất của trường học, mà các kỹ năng của giáo viên 

và học sinh cũng phải được phát triển.  Điều này cũng đúng đối với 

các hệ thống hậu cần. Do đó, Nhóm Ngân hàng Thế giới đang hợp 

tác với các chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới để tăng cường 

các tổ chức giáo dục và giảm nghèo đói trên toàn cầu.  

Tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với chăm 

sóc sức khỏe 



Có nhiều lĩnh vực mà công nghệ và ứng dụng kỹ thuật số có tác 

động tích cực đến việc chăm sóc sức khỏe.  Một nghiên cứu gần 

đây của Accenture với hơn 1.800 người Mỹ cho thấy tác động của 

đại dịch COVID-19 đã cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe, mặc dù nó cũng tiết lộ rằng hơn một phần tư số người 

được hỏi đã không sử dụng công nghệ y tế kỹ thuật số trong năm 

qua. Tuy nhiên, công nghệ y tế kỹ thuật số có thể giúp cải thiện 

khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các vùng 

sâu vùng xa. 

Telemedicine có nhiều ưu điểm và giảm nhu cầu đi lại tốn kém đến 

các cơ sở y tế. Ví dụ, y tế kỹ thuật số / y tế từ xa có thể làm giảm 

đáng kể nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế tuyến đầu và 

chuyển hướng nguồn lực sang điều trị bệnh nhân COVID.  Nghiên 

cứu cũng cho thấy những hạn chế và lợi ích tiềm năng của y học 

từ xa và vai trò của nó trong tương lai của chăm sóc sức khỏe. Nó 

có khả năng thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe.  Nếu chúng ta 

sử dụng những công nghệ mới này để cải thiện khả năng tiếp cận 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chúng ta có thể mong đợi những thay 

đổi đáng kể trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Công nghệ kỹ thuật số cải thiện giao tiếp giữa các nhân viên y 

tế. Email, điện thoại di động và tin nhắn văn bản giúp giữ liên lạc 

với đồng nghiệp dễ dàng hơn. Ví dụ, các thầy thuốc không còn 

phải mất vô số giờ để viết thư nhắc nhở bệnh nhân.  Giao tiếp giữa 

các chuyên gia y tế giờ đây dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn 

bao giờ hết, với hội thảo trên web, nền tảng trực tuyến, phương 

tiện truyền thông xã hội và hội nghị từ xa.  Đó là một tình huống đôi 

bên cùng có lợi cho tất cả mọi người.  

Khi sức khỏe kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến, nó có thể 

giúp khắc phục nhiều vấn đề trong chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả 

việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao ở các vùng nông 

thôn. Ở những vùng sâu, vùng xa, nhân viên y tế cộng đồng có thể 

sử dụng máy tính bảng để thu thập dữ liệu khi thăm khám bệnh 

nhân và chia sẻ các video liên quan đến sức khỏe bà mẹ và trẻ 

em. Những đổi mới này sẽ giúp bệnh nhân dễ dàng quản lý dịch vụ 



chăm sóc của mình và nâng cao chất lượng chăm sóc.  Vì vậy, làm 

thế nào công nghệ kỹ thuật số có thể giúp chăm sóc sức khỏe?   

Nếu nó đã ở trong nhà của bạn, tại sao không xem xét chúng?  

Các công nghệ kỹ thuật số có thể cải thiện khả năng xác định 

trường hợp sớm trong các đợt đại dịch.  Ví dụ, trong đại dịch 

COVID-19, việc xác định sớm là điều cần thiết để cô lập và hiểu rõ 

các phương thức lây truyền. Bằng cách sử dụng công nghệ kỹ 

thuật số để phát hiện sớm ca bệnh, các bệnh viện và cơ quan y tế 

công cộng có thể bổ sung các phương pháp xác định ca bệnh trong 

phòng thí nghiệm và lâm sàng.  Hơn nữa, họ có thể bổ sung cơ sở 

dữ liệu sức khỏe cộng đồng và tự kiểm tra.  Với tất cả những lợi thế 

tiềm năng của những công nghệ mới này, các giải pháp y tế kỹ 

thuật số sẽ thay đổi cách chúng ta thực hành y học.  

Tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với lĩnh 

vực công nghiệp 

Lĩnh vực công nghiệp tích hợp công nghệ kỹ thuật số còn chậm, 

nhưng các công ty như Walmart đang dẫn đầu.  Các công ty như 

Walmart đã đầu tư vào robot để giải phóng thời gian của công 

nhân và tai nghe thực tế ảo để đào tạo cộng sự.  Một số nhà bán lẻ 

đã bắt đầu chuyển đổi kỹ thuật số các cửa hàng của họ để cải 

thiện khả năng hiển thị và cá nhân hóa của họ.  Cho dù đó là sử 

dụng các cảm biến thông minh để theo dõi hàng tồn kho hay tận 

dụng AI, số hóa đang thay đổi cách thức hoạt động của các ngành 

công nghiệp. 

Công nghệ kỹ thuật số có thể tốn kém, nhưng nó sẽ giúp hợp lý 

hóa các quy trình và tăng hiệu quả.  Cuối cùng, nó sẽ tiết kiệm một 

khoản tiền cho công ty và giúp nó duy trì tính cạnh tranh.  Các 

doanh nghiệp có thể cảnh giác với việc áp dụng  công nghệ mới, 

nhưng đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số có thể tạo ra tăng trưởng 

dài hạn và lợi thế cạnh tranh.  Việc không áp dụng công nghệ kỹ 

thuật số có thể làm chậm sự phát triển của một tổ chức, hoặc tệ 



hơn, khiến tổ chức đó suy giảm. Vậy, làm thế nào để một doanh 

nghiệp có thể tận dụng tối đa công nghệ kỹ thuật số?  

Công nghệ kỹ thuật số đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 

sử dụng cuối cùng, chẳng hạn như điện, nước và giao thông vận 

tải. Nhưng tương lai còn tươi sáng hơn.  Ví dụ, trong ngành dầu 

khí, việc áp dụng rộng rãi công nghệ kỹ thuật số có thể làm giảm 

chi phí sản xuất tới 20% và cải thiện mô hình hồ chứa, điều này có 

thể làm tăng trữ lượng dầu và khí nói chung.  Tuy nhiên, số hóa có 

thể có tác động ít sâu sắc hơn đến ngành than so với các  lĩnh vực 

khác, như sản xuất. 

Trong khi số hóa sẽ tác động đến các ngành theo những cách khác 

nhau, các chính phủ nên tìm cách cung cấp các chính sách và nền 

tảng trung lập về công nghệ để tạo điều kiện cạnh tranh giữa 

chúng. Ngoài ra, chính phủ nên xem xét các vấn đề về quyền riêng 

tư và an ninh khi lập kế hoạch cho năng lượng kỹ thuật số.  Một thị 

trường năng lượng kỹ thuật số phát triển mạnh sẽ cho phép các 

công ty khác nhau cạnh tranh, tìm ra các mô hình kinh doanh mới 

và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.  Tuy nhiên, điều cần thiết là 

phải xem xét tính bảo mật, quyền riêng tư và các gián đoạn kinh tế 

tiềm ẩn khác trước khi đầu tư vào năng lượng kỹ thuật số.  

Việc sử dụng công nghệ mới đòi hỏi người lao động được đào tạo 

chuyên sâu để có thể thích ứng và sử dụng công nghệ mới. Hơn nữa, 

nhiều ngành công nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tăng sản 

lượng do thiếu lao động sẵn có.  Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi 

quy trình sản xuất và chuyển đổi các ngành công nghiệp.  Tuy nhiên, 

đây cũng là một bước phát triển tích cực vì nó tạo ra nhu cầu về lao 

động trình độ cao. Những thay đổi này có tác động đáng kể đến năng 

suất và hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất.  

Tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với viễn 

thông 

Công nghệ kỹ thuật số đang xác định lại kỳ  vọng của người tiêu 

dùng và thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong ngành viễn thông.  Ngày 



nay, những người được kết nối yêu cầu trải nghiệm liền mạch, đa 

kênh và trải nghiệm đa kênh. Do đó, các công ty viễn thông phải 

phát triển mô hình kinh doanh của họ để đáp ứng những nhu cầu 

đang phát triển này. Những thách thức mới sẽ xuất hiện, chẳng 

hạn như cách mở rộng quy mô và quản lý cơ sở chi phí của doanh 

nghiệp. Ngoài ra, các công ty viễn thông sẽ cần phát triển các cấp 

độ linh hoạt mới trong các chiến lược tạo ra  và nắm bắt giá trị của 

họ. Để làm được như vậy, các công ty viễn thông phải xây dựng 

các mô hình hoạt động và CNTT mới hỗ trợ nhiều mô hình kinh 

doanh đồng thời giảm thiểu sự phức tạp và chi phí vận hành.  Điều 

này sẽ đòi hỏi mức độ tinh vi và quản trị mới  của các đối tác trong 

hệ sinh thái, bao gồm chuyển đổi tinh gọn các quy trình nội bộ và 

các đối tác trong hệ sinh thái. 

Việc áp dụng nhanh chóng các công nghệ kỹ thuật số đang thay 

đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta.  Các công ty đang 

ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển sang kỹ thuật 

số, tận dụng sức mạnh của công nghệ để xây dựng lại vị thế trên 

thị trường và cung cấp các dịch vụ sáng tạo cho khách hàng.  Hành 

vi của người tiêu dùng ngày nay đang biến đổi các ngành công 

nghiệp truyền thống và các kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số đang 

tăng tốc với tốc độ chưa từng có.  Với những thay đổi này, các CSP 

phải định vị lại mình thành Techcos.  Họ phải vượt ra ngoài cung 

cấp kết nối riêng lẻ để tạo ra hệ sinh thái và các sản phẩm dựa 

trên nền tảng. 

Trong một cuốn sách gần đây, tác giả Martin Creaner đã so sánh 

hành trình của một công ty viễn thông trong quá trình  chuyển đổi 

kỹ thuật số với hành trình của gia đình Joad trong thời kỳ Đại suy 

thoái. Trong cuốn sách, Creaner mô tả 10 hành trình chuyển đổi 

của các công ty viễn thông. Creaner nói rằng những cuộc hành 

trình này tương tự như những cuộc hành trình của gia đình Joad 

trong "The Grapes of Wrath". 

Thương mại kỹ thuật số đã tạo ra một nền kinh tế mới và các công 

ty viễn thông phải thích ứng để duy trì tính cạnh tranh.  Lượng dữ 

liệu di động ngày càng tăng đã tạo ra một lượng hoạt động kinh tế 



chưa từng có. Từ năm 1990 đến năm 2012, dòng chảy hàng hóa và 

dịch vụ toàn cầu đã tăng 1,5 lần lên 26 nghìn tỷ USD.  Con số này 

được dự báo sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2025. Nếu xu hướng này 

tiếp tục, các công ty viễn thông nên chuẩn bị để đón nhận sự 

chuyển đổi này. Ngoài ra, họ cần đầu tư vào nội dung, mạng viễn 

thông và ứng dụng để duy trì tính cạnh tranh.  


