
 
 

CPA Australia: Công nghệ thúc đẩy mô hình phục hồi kinh tế hình chữ V cho các 

doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam  

• Các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam phục hồi sau COVID-19 nhanh hơn mức trung bình của 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.   

• Việc đầu tư công nghệ, kỹ thuật số hóa và  hỗ trợ tài chính từ bên ngoài đã giúp doanh nghiệp 

phục hồi. 

• Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng vào năm 2021, nhiều doanh 

nghiệp cũng sẽ tăng nhân sự. 

 

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 13 tháng 04 năm 2021 - Sự kết hợp giữa chuyển đổi 

mô hình kinh doanh nhanh chóng, áp dụng công nghệ mạnh mẽ và khả năng tiếp cận tài chính đã giúp 

các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam bắt đầu phục hồi theo hình chữ V sau tác động của đại dịch COVID-

19. Các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam có khả năng tăng trưởng cao thứ hai trong số các thị trường 

được khảo sát trong Khảo sát Doanh nghiệp Nhỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2020-21 của CPA 

Australia. 

 

Khảo sát này đã xem xét quan điểm của 4.227 doanh nghiệp nhỏ tại 11 thị trường ở khắp khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương, bao gồm Úc, Trung Quốc Đại Lục, Malaysia và Ấn Độ, để hiểu được chiến lược 

và triển vọng kinh doanh của họ. 310 doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đã tham gia vào khảo sát này.  

 

Các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam coi COVID-19 là thách thức lớn nhất của họ trong năm ngoái. 

Theo kết quả của khảo sát, 81% doanh nghiệp được hỏi cho rằng đại dich có tác động tiêu cực rất lớn 

đến hoạt động kinh doanh của họTuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đã thể hiện khả 

năng phục hồi và thích ứng đặc biệt của mình. 77% doanh nghiệp nhỏ đã phục hồi sau COVID-19 hoặc 

dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2021, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cuộc khảo sát 

là 39%. 

 

Bà Nguyễn Hiền, Trưởng đại diện phía Bắc Việt Nam của CPA Australia cho biết: “Các doanh nghiệp 

nhỏ của Việt Nam đã  đặc biệt nhanh nhạy trong việc biến rủi ro thành cơ hội vào năm ngoái. Họ rất 

chủ động ứng phó với Covid-19 bằng việc kỹ thuật số hóa, 42% doanh nghiệp được hỏi nói rằng họ đã 

bắt đầu hoặc tăng doanh số bán hàng trực tuyến. Điều đáng khích lệ là mặc dù có một năm 2020 đầy 

thách thức, nhưng 63% doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam đã tăng trưởng, cao thứ hai trong số các thị trường 

được khảo sát.”  

 

Sự phục hồi kinh doanh bền vững được mong đợi tiếp tục duy trì trong năm 2021. 86% doanh nghiệp 

được hỏi kỳ vọng hoạt động kinh doanh của mình sẽ tăng trưởng trong năm nay, tỷ lệ này cao thứ hai 

trong số các thị trường được khảo sát. 87% kỳ vọng nền kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng, đây là kết 

quả tích cực nhất trong các thị trường được khảo sát. Triển vọng tích cực này được phản ánh thông qua 

dự định của các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam là tăng nhân sự (42%) và ra mắt các sản phẩm, dịch 

vụ hoặc quy trình mới đến thị trường trong hoặc ngoài nước (25%) trong năm nay. 

 

Bà Hiền cho biết: "Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và văn hóa đổi mới của các doanh nghiệp nhỏ tại 

Việt Nam gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế hang năm của chính phủ  ở mức 6,5% đến 7,0% trong 

giai đoạn 2021-25 cũng như  chú trọng  vào nâng cấp và chuyển đổi công nghiệp". 

 

Kết quả khảo sát cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ 

của doanh nghiệp. 78% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam cho biết việc đầu tư vào công nghệ năm 2020 

đã cải thiện khả năng sinh lời của họ. Đây là con số cao nhất trong các thị trường được khảo sát và cao 

hơn mức trung bình của cuộc khảo sát là 48%. 
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Bà Huỳnh Thiện, Trưởng đại diện phía Nam Việt Nam của CPA Australia, cho biết: “Không có gì ngạc 

nhiên khi 3/4 doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam nhận được hơn 10% doanh số bán hàng thông qua công 

nghệ thanh toán mới,  cao thứ ba trong cuộc khảo sát. Nhiều khả năng họ đã đầu tư vào thiết bị bán 

hàng vào năm 2020. Điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ đã chủ động ứng phó với đại dịch bằng 

cách tăng cường áp dụng công nghệ kỹ thuật số”. 

 

Các chính sách của Chính phủ như gói hỗ trợ tín dụng 250 nghìn tỷ đồng và môi trường tài chính thân 

thiện đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam tiếp tục phát triển. 73% doanh nghiệp 

nhỏ cho biết họ đã tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài vào năm 2020. 48% nhận thấy việc tiếp cận nguồn 

tài chính bên ngoài ở mức dễ dàng hoặc rất dễ dàng, tăng so với 17% của năm 2019. Trong số các doanh 

nghiệp tìm kiếm các nguồn vốn bên ngoài, 58% đã sử dụng nguồn vốn này để tăng trưởng kinh doanh 

và 56% tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng. 

 

Bà Thiện cho biết thêm: “Nhu cầu về nguồn vốn bên ngoài của các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam vẫn 

còn rất mạnh mẽ vào năm 2021. 51% doanh nghiệp được hỏi kỳ vọng tìm kiếm được nguồn tài chính 

bên ngoài trong năm nay và 67% hi vọng sử dụng nguồn vốn để tăng trưởng kinh doanh vào năm 2021. 

Cũng trong năm nay, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ có thể sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp nhỏ 

tiếp cận nguồn vốn bên ngoài dễ dàng hơn”. 

 

Mặc dù các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam khá lạc quan, nhưng họ cần phải quan tâm hơn đến vấn đề 

an ninh mạng. 46% cho rằng có thể bị tấn công mạng vào năm 2021, trong khi chỉ có 32%  xem xét đến 

an ninh mạng của chính doanh nghiệp mình trong sáu tháng qua, thấp hơn mức trung bình của cuộc 

khảo sát là 43%. 

 

CPA Australia khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam nên xem xét các hành động sau để cải 

thiện  khả năng phục hồi của mình:  

 

• Tìm kiếm lời khuyên từ một nhà tư vấn đáng tin cậy, chẳng hạn như một chuyên gia kế toán.  

• Tăng cường bảo vệ an ninh mạng và thường xuyên đánh giá hệ thống công nghệ thông tin. 

• Chú ý đến khoản nợ và chi phí tài chính bên ngoài. 

• Khám phá những cơ hội mới để đa dạng hóa và mở rộng ra các thị trường tiềm năng. 

• Đầu tư vào các thiết bị mới nhất và công nghệ có liên quan. 

• Quan tâm đến chi phí và duy trì tăng trưởng bền vững. 
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Liên hệ truyền thông  

Hiền Nguyễn (Hà Nội), Điện thoại: +84 24 6263 4324  hoặc email: Hien.Nguyen@cpaaustralia.com.au 

Thiện Huỳnh (Tp. Hồ Chí Minh), Điện thoại: +84 (0) 8 3520 8338 hoặc email: Thien.Huynh@cpaaustralia.com.au 

 

Giới thiệu CPA Australia 

CPA Australia là một trong những tổ chức kế toán chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới, với hơn 168.000 

Hội viên tại hơn 100 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 20.000 hội viên ở Đông Nam Á. Các văn 

phòng tại Việt Nam của chúng tôi nằm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã được khai trương vào 

năm 2008. Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi bao gồm giáo dục, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và vận động 

chính sách. CPA Australia chủ trương lãnh đạo bằng tư duy đối với các vấn đề của địa phương, quốc 

gia và quốc tế gây ảnh hưởng đến lĩnh vực kế toán và lợi ích công cộng. Chúng tôi chung tay cùng các 

chính phủ, cơ quan quản lý và các ngành công nghiệp ủng hộ các chính sách kích thích tăng trưởng kinh 

tế bền vững và mang lại kết quả kinh doanh và công ích tích cực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại 

cpaaustralia.com.au 
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