
Chuẩn bị cho thanh niên Đông Nam Á bước 
vào nền kinh tế số 

Chuẩn bị cho thanh niên Đông Nam Á bước vào nền kinh tế kỹ 

thuật số là điều cần thiết cho tương lai của khu vực.  Với hơn 200 

triệu thanh niên ở ASEAN, khu vực này cần những người trẻ có kỹ 

năng kỹ thuật số để định hình tương lai.  Khu vực có thể hưởng lợi 

từ sự phát triển này bằng cách giải quyết khoảng cách số theo giới 

và nâng cao năng suất các yếu tố tổng thể.  Dưới đây là một số giải 

pháp cho vấn đề. Sau đó, chúng tôi sẽ khám phá những cách giúp 

thanh niên ASEAN tận dụng những cơ hội  này. 

Nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp  

Để thúc đẩy tăng trưởng TFP (Total factor productivity = Năng suất 

tổng nhân tố) và trao quyền cho thanh niên trong khu vực tham gia 

vào nền kinh tế kỹ thuật số, điều quan trọng là phải cải thiện giáo 

dục, công nghệ và năng lực để phát triển một nền kinh tế cạnh t ranh 

và hiệu quả hơn. Khu vực này phải đầu tư vào R&D (Research and 

Development = Nghiên cứu và Phát triển)  và vốn nhân lực công, 

đồng thời thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng 

lượng. Khu vực này cũng phải phát triển lĩnh vực dịch vụ của 

mình. Có một số lựa chọn chính sách chính cho Đông Nam Á. 

Khi dân số ở Đông Nam Á già đi, khu vực này đang phải đối mặt 

với những thay đổi về cơ cấu và nhân khẩu học sẽ thách thức sự 

tăng trưởng trong dài hạn. Nâng cao TFP là rất quan trọng để đạt 

được tăng trưởng kinh tế bền vững.  Các nước đang phát triển 

trong khu vực này có thể thúc đẩy TFP bằng cách đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển (R&D) và trở nên số hóa hơn.  Một số 

nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện để tìm hiểu các yếu tố 

quyết định đến tăng trưởng TFP. 

Việc thiếu dữ liệu đầy đủ từ các nước đang phát triển đã ngăn cản 

các phân tích thực nghiệm riêng biệt cho Đông Nam Á.  Tuy nhiên, 

những phát triển gần đây trong lĩnh vực CNTT -TT trong khu vực đã 

tạo cơ hội tốt hơn cho những người trẻ tuổi tham gia vào nền kinh 



tế kỹ thuật số. Khu vực này hiện được trang bị tốt hơn để áp dụng 

những thay đổi cần thiết để trở nên cạnh tranh.  Do đó, hơn một 

nửa dân số sẽ có thể tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số.  

Thanh niên ASEAN phải đối mặt với nhiều thách thức.  Hơn một 

nửa dân số dưới 30 tuổi. Thế hệ này được định hình bởi công nghệ 

và thích ứng với hoàn cảnh định hình cuộc sống của họ.  Trong khi 

thế giới mà họ được thừa hưởng là một nơi tốt đẹp hơn thế giới 

của cha mẹ họ, thanh thiếu niên đang phải đối mặt với những 

thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu và sự gián đoạn giáo 

dục. Điều này đặc biệt đúng ở Đông Nam Á, nơi thanh niên chiếm 

một phần đáng kể trong dân số. 

"Nền kinh tế điện tử" của khu vực đang trên đà đạt tới nền kinh tế 

kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Khu vực này 

đang đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này, với lĩnh vực ngân 

hàng kỹ thuật số đang nhanh chóng mở rộng.  Các dịch vụ thương 

mại điện tử và giao dịch trực tuyến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhanh 

chóng trong khu vực và thúc đẩy các quốc gia nâng cấp cơ sở hạ 

tầng thanh toán và khuôn khổ pháp lý của họ.  Một cuộc khảo sát 

gần đây cho thấy gần 10% thanh niên Đông Nam Á đã là người 

tiêu dùng kỹ thuật số và khu vực này đang dẫn đầu về tốc độ phát 

triển của công nghệ kỹ thuật số. 

Xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số linh hoạt  

Đại dịch COVID-19 đã mang đến một cuộc chuyển đổi kỹ thuật số 

cho những người trẻ ở Đông Nam Á, và sự thay đổi này đang 

mang lại những thách thức và cơ hội mới.  Khi nền kinh tế khu vực 

trở nên kỹ thuật số hơn, thanh niên ASEAN phải đối mặt với những 

thách thức lớn hơn về "sự sẵn sàng" của họ.  Ví dụ, hầu hết các 

quốc gia Đông Nam Á hiện có tỷ lệ sử dụng Internet hơn 70%, tuy 

nhiên đại dịch COVID-19 đã khiến việc làm giảm mạnh.  Trong khi 

đó, các công việc mới được tạo ra bởi nền kinh tế kỹ thuật số đang 

đòi hỏi những kỹ năng kỹ thuật số mà lực lượng lao động trẻ hiện 

nay không có. 



"Nền kinh tế điện tử" Đông Nam Á đang trên đà trở thành nền kinh 

tế kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Năm lĩnh vực 

hàng đầu, bao gồm giáo dục, y tế và công nghệ kỹ thuật số, đã tạo 

ra hơn 100.000 việc làm mới và 4 triệu "đối tác" (lao động linh 

hoạt) người cung cấp các dịch vụ hàng ngày.  Sự thay đổi này trong 

nền kinh tế khu vực mang lại những cơ hội mới để xây dựng một 

xã hội bình đẳng hơn và khôi phục lòng tin vào hệ thống.  

Bất chấp những thách thức trong khu vực, các nước ASEAN đã 

thực hiện các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật 

số. Mặc dù tốc độ tăng trưởng này diễn ra nhanh chóng, nhưng 

hầu hết các chính phủ ở ASEAN phải nỗ lực cải thiện cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật số, tạo ra sự phát triển tiêu dùng mới, đồng thời tăng 

cường các chính sách về an ninh thông tin và công nghệ thông tin 

để tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số linh hoạt hơn.  Hơn nữa, khu 

vực này phải đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và thực hiện 

các khuôn khổ pháp lý quốc gia để đảm bảo sự phát triển của các 

doanh nghiệp kỹ thuật số và nhân viên của họ.  

Khi ASEAN tiến tới một xã hội kết nối hơn, tần suất các cuộc tấn 

công mạng sẽ tăng lên. Do đó, Quỹ ASEAN đã khởi động Chương 

trình Kỹ năng An ninh mạng ASEAN để giáo dục thanh niên ASEAN 

về an ninh mạng và bối cảnh kỹ thuật số.  Ngoài ra, chương trình 

sẽ đào tạo 560 giảng viên an ninh mạng, những người sau đó sẽ 

có thể đào tạo cho 30.000 thanh niên trong toàn khu vực. Điều này 

sẽ đảm bảo rằng khu vực này có những công dân có khả năng ứng 

phó với không gian mạng và có kiến thức kỹ thuật số, những người 

được trang bị để bảo vệ bản thân và dữ liệu của chính họ.  

Giải pháp cho sự phân chia giới tính kỹ thuật số 

Trên toàn cầu, sự phân chia kỹ thuật số theo giới đang kéo theo sự 

bất bình đẳng và áp bức. Internet đã trở thành một phần quan 

trọng của cuộc sống hàng ngày và việc trao quyền kinh tế cho phụ 

nữ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận thị trường kỹ thuật số của 

nó. Internet cũng cung cấp quyền truy cập vào nguồn thông tin vô 

giá cho cộng đồng và gia đình.  Nếu chúng ta có thể xóa bỏ khoảng 



cách này, nền kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng từ 13 đến 18 tỷ 

đô la Mỹ mỗi năm. Lợi ích của việc sử dụng Internet không chỉ 

dừng lại ở đó. 

Trên toàn cầu, hơn 2,9 tỷ người không kết nối Internet, và phần 

lớn trong số đó là phụ nữ. Khoảng cách kỹ thuật số theo giới này 

đang gia tăng, chỉ có 19% phụ nữ ở các nước LDC (Least 

Developed Countries = Các nước kém phát triển nhất) sử dụng 

Internet so với 86% phụ nữ ở các nước phát triển.  Thu hẹp khoảng 

cách này là điều cần thiết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền 

vững của Liên hợp quốc. Khả năng tiếp cận Internet của phụ nữ 

đang tăng nhanh nhưng không bình đẳng.  

Khoảng cách kỹ thuật số theo giới đặc biệt gay gắt ở các quốc gia 

kém phát triển nhất trên thế giới. Ở Châu Phi và Nam Á, phụ nữ có 

tỷ lệ truy cập Internet thấp hơn 26% so với nam giới.  Điều này có 

ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của phụ nữ, bao gồm cả khả 

năng vận động và lên tiếng của họ.  Trừ khi phân chia kỹ thuật số 

theo giới được giải quyết, các quốc gia đang phát triển có thể 

không bắt kịp các quốc gia phát triển về việc áp dụng công 

nghệ. Tuy nhiên, khi CNTT-TT ngày càng trở nên phổ biến, khoảng 

cách giữa phụ nữ và nam giới ngày càng thu hẹp.  

Trong khi thế giới kỹ thuật số đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, 

không phải tất cả chúng ta đều có thể tận dụng nó.  Ở một số nơi 

trên thế giới, khoảng cách giới tính kỹ thuật số đã thu hẹp lại, 

nhưng nó đã phát triển đáng kể ở châu Phi.  Đại dịch này đã nói rõ 

rằng việc tiếp cận công nghệ là điều cần thiết đối với phụ nữ.  Tuy 

nhiên, sự phân chia giới tính kỹ thuật số là một vấn đề toàn cầu và 

các giải pháp cho nó phải được tìm ra ở khắp mọi nơi.  Vì vậy, làm 

thế nào chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách giới tính này?  

Cơ hội cho thanh niên ASEAN 

Tương lai của ASEAN phụ thuộc vào cách các thế hệ trẻ đối phó 

với những thách thức của thời đại kỹ thuật số.  Đến năm 2020, một 

nửa dân số sẽ dưới 30 tuổi và khu vực này sẽ cần khai thác sức 



mạnh của nền kinh tế kỹ thuật số để phát triển và thịnh vượng. Tuy 

nhiên, để nhận ra những lợi ích của nền kinh tế số, các bạn trẻ 

phải chuẩn bị và nhạy bén. Để đạt được điều này, tất cả các bên 

liên quan phải đóng góp công sức của mình.  

Rõ ràng là thanh niên ASEAN cần tập trung vào thế mạnh của họ 

và phát triển các kỹ năng ở quốc gia của họ, và sau đó mở rộng 

những kỹ năng này ra toàn khu vực.  Nền kinh tế kỹ thuật số trong 

khu vực có tiềm năng tạo ra việc làm, nhưng thanh niên các nước 

ASEAN phải nhận thức được những thách thức và tập trung xây 

dựng năng lực của họ ở nước sở tại. Các cơ hội kết quả cuối cùng 

sẽ mở rộng đến dân số 700 triệu người của khu vực.  

Để đạt được điều này, chính phủ các nước ASEAN phải khuyến 

khích sự phát triển của các ngân hàng chỉ sử dụng Internet.  Với 

mức độ thâm nhập của điện thoại di động cao như vậy, một tổ chức 

như vậy có thể mở rộng phạm vi tài chính đến các khu vực nông 

thôn. Bởi vì chi phí cố định cho các doanh nghiệp này thấp hơn 

nhiều so với chi phí của một ngân hàng truyền thống, các tổ chức 

này có thể cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính với chi 

phí thấp, đây là một lợi thế đáng kể so với các tổ chức cho vay săn 

trước. Nó cũng giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn giữa người 

chơi trong nước và người chơi OTT (Over-The-Top) quốc tế. 

Với tư cách là một nhà lãnh đạo mới nổi của  nền kinh tế kỹ thuật 

số, ASEAN nên tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em 

gái trẻ trong khu vực. Hiện tại, phụ nữ và trẻ em gái trẻ ở ASEAN 

bị loại khỏi nền kinh tế kỹ thuật số. Giải quyết khoảng cách này sẽ 

giúp ASEAN đạt được mục tiêu bình đẳng giới và tạo ra sự phục 

hồi sau đại dịch bao trùm cả giới.  Hơn nữa, nền kinh tế kỹ thuật số 

sẽ làm tăng năng suất của khu vực và cho phép công dân của khu 

vực này tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số.  

Sáng kiến COVID nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của các 

kỹ năng kỹ thuật số trong các nền kinh tế ASEAN bằng cách trang 

bị cho các cá nhân những kỹ năng kỹ thuật số cần thiết để giúp họ 

phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ và cải thiện sinh kế của 



họ. Thông qua dự án COVID, các quốc gia thành viên ASEAN 

hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch 

COVID bằng cách cải thiện kỹ năng kỹ thuật số của những người 

mà họ nhắm mục tiêu. Kết quả là, sáng kiến này cũng đã làm tăng 

tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của giới trẻ ASEAN.  


