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Why Is Digitalization So Bumpy For Many Companies? 
Vì Sao Số Hóa Lại Quá Tầm Với Nhiều Doanh Nghiệp? 

 

 
 
The idea of digital transformation is a widely used buzzword but what does this mean 
particularly for organizations? And how do businesses navigate the digital future with 
success? 
Chuyển đổi kỹ thuật số là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng sự 
thay đổi này có ý nghĩa đặc biệt gì đối với các doanh nghiệp? Và doanh nghiệp cần 
định hướng phát triển kỹ thuật số như thế nào để thành công trong tương lai? 
 
Through this article, you will be able to get an overview on the topic of digitalisation 
and understand better how businesses like yours can effectively shape digital 
transformation to your advantage. 
Qua bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu để có cái nhìn tổng quan hơn về chủ đề số 
hóa và khai thác những thành tựu của các doanh nghiệp tương tự đã định hình và 
phát triển hiệu quả chuyển đổi kỹ thuật số nhằm phát huy lợi thế tiềm năng của 
doanh nghiệp bạn. 
 
What Exactly Is Digitalization? 
Số Hóa Là Gì? 
 
Digitalisation or digital transformation defines the process of continuous transition to 
digital processes, based on a complex IT infrastructure, digital applications, and 
optimally networked data and systems. The current business model is mapped 
digitally, and/or new digital products are introduced. Information, communications, 
processes and services are networked via digital platforms. 
Số hóa hay chuyển đổi kỹ thuật số xác định quá trình chuyển đổi liên tục từ các cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin phức tạp sang quy trình kỹ thuật số, các ứng dụng kỹ 
thuật số và hệ thống dữ liệu kết nối tối ưu. Mô hình kinh doanh hiện tại liên kết và 
giới thiệu các sản phẩm kỹ thuật số mới, đồng thời, hệ thống thông tin, truyền thông, 
quy trình và dịch vụ cũng được kết nối thông qua các nền tảng này. 
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Digital transformation contributes to the convergence of online and offline, disruptive 
technologies and the radical shift of whole industries. Automation, optimisation, 
process control as well as greater versatility and differentiation of goods and services 
are just some of the benefits and opportunities of digitalization. Innovative business 
models and digital products are often the outcome of the process. The most prevalent 
drivers of growth are rising expectations of the consumers and market rivalry. 
Chuyển đổi kỹ thuật số góp phần quan trọng vào sự hội tụ của mạng lưới trực tuyến 
và ngoại tuyến, các công nghệ đột phá và sự thay đổi căn bản của toàn bộ ngành 
công nghiệp. Tự động hóa, tối ưu hóa, kiểm soát quá trình cũng như tính linh hoạt và 
khác biệt của hàng hóa và dịch vụ chỉ là một trong số những lợi ích và cơ hội của số 
hóa. Quá trình tạo nên mô hình kinh doanh sáng tạo và các sản phẩm kỹ thuật số 
thúc đẩy động lực tăng trưởng, gia tăng sự kì vọng của người tiêu dùng và sự cạnh 
tranh thị trường. 
 

 
 
Common Issues Faced During Adoption Of Digitalisation Plans  
Những Vấn Đề Gặp Phải Khi Triển Khai Các Kế Hoạch Về Số Hóa 
 
A new research has shown that it is always the very culture of the organization which 
stands in the way of digitalization. Often, lack of employee communication, 
engagement and alignment with the new goals are the main reasons for such a high 
failure rate. 
Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng vấn đề hàng đầu mà các doanh nghiệp gặp phải 
khi triển khai kế hoạch số hóa luôn là văn hóa của tổ chức. Nhân viên hạn chế trong 
trao đổi thông tin, tham gia và liên kết với mục tiêu mới là những lý do chính dẫn đến 
tỷ lệ thất bại cao. 
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Digitalization efforts within organizations can develop emotions of uncertainty and 
fear. This may cause employees take their frustrations out on each other. Here, 
internal communicators and managers have the responsibility to overcome the 
difficulties and resolve conflicts. A research shows that only 38% of people like to 
leave their comfort zone. The other 62%, however, are not comfortable with changes. 
Nỗ lực phát triển số hóa trong các tổ chức có thể dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, sự 
thất vọng và đổ lỗi trong nội bộ nhân viên. Trách nhiệm của đội ngũ truyền thông và 
quản lý nội bộ là khắc phục những khó khăn và giải quyết xung đột này. Một nghiên 
cứu cho thấy chỉ có 38% người thích rời khỏi vùng an toàn của họ và có đến 62% 
khác không sẵn sàng với những thay đổi. 
 
In addition, many employees think that digital transformation projects may eliminate 
the need for their skills and expertise. This mainly happens during digital 
transformation efforts where people are convinced that new technology will replace 
them.  
Ngoài ra, nhiều nhân viên cho rằng việc triển khai các dự án chuyển đổi kỹ thuật số 
ảnh hưởng lớn đến việc doanh nghiệp chủ quản không còn nhu cầu về kỹ năng và 
chuyên môn của họ. Điều này ảnh hưởng chủ yếu đến một số ngành công nghiệp nơi 
mọi người tin rằng công nghệ mới sẽ thay thế con người khi tiến hành chuyển đổi kỹ 
thuật số. 
 
However, according to research, 67.8% of companies report that technology 
disruption has had a neutral-to-positive impact on job creation. 37.3% report a net 
increase in job creation because of it.  
Tuy nhiên, theo nghiên cứu, 67,8% công ty báo cáo rằng sự gián đoạn công nghệ đã 
có tác động từ trung tính đến tích cực đến vấn đề tạo việc làm. 37,3% báo cáo một sự 
gia tăng ròng trong tạo việc làm do tác động của nó. 
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Therefore, with the proper employee communication strategy, employers need to 
ensure that their employees feel safe. This demonstrates how critical cultural change 
is: any business that wants to emerge from the transition successfully must integrate 
digitalization into its corporate DNA. 
Do vậy, khi thực hiện các dự án mới, nhà tuyển dụng cần đảm bảo rằng nhân viên 
của họ cảm thấy an toàn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự thay đổi văn hóa: 
bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành công từ quá trình chuyển đổi đều phải tích hợp 
số hóa vào DNA – văn hóa và chiến lược của công ty mình. 
 
Digital Transformation Key Success Factors 
Những Yếu Tố Thành Công Của Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số 
Research points to a set of factors which will improve the chances of a successful 
transformation1. Such variables fall under five categories: 
Nghiên cứu chỉ ra một tập hợp các yếu tố sẽ tăng cơ hội chuyển đổi thành công1, gồm 
05 loại: 
 

1. Have the right, digital-savvy leaders 
Lãnh đạo có trách nhiệm, am hiểu về kỹ thuật số 

2. Capacity building for workforce of the future 
Nâng cao năng lực cho lực lượng lao động tương lai 

3. Empowering people to new ways of working 
Trao quyền cho nhân viên bằng phương pháp làm việc mới 

4. Giving an upgrade to everyday digital tools 
Thường xuyên cập nhật và nâng cấp các công cụ kỹ thuật số  

5. Communicating frequently via traditional and digital methods 
Giao tiếp thường xuyên qua các phương thức truyền thống và kỹ thuật số 
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1. Having the right, digital-savvy leaders 

Lãnh đạo có trách nhiệm, am hiểu về kỹ thuật số 
 
During a digital transformation, change takes place at all levels particularly when it 
comes to talent and capabilities. Nearly 70% of all respondents say the top teams in 
their companies transformed during the transformation — most notably when the 
management team was joined by new leaders familiar with emerging technologies. 
Adding such a leader is among the keys to successful transformation. So is the 
engagement of transformation - specific roles — namely, leaders of individual 
initiative and program-management or transformation office leaders who are 
dedicated to the change effort in full time.  
Trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, sự thay đổi về kỹ năng và chuyên môn diễn ra 
ở tất cả các cấp nhân viên. Gần 70% người được hỏi nói rằng đội ngũ hàng đầu 
trong công ty của họ đã thay đổi trong quá trình chuyển đổi – điểm đáng chú ý nhất 
là đội ngũ quản lý được thành lập bởi các nhà lãnh đạo mới có nhiều kiến thức và am 
hiểu về quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Đây là một trong những chìa khóa để 
chuyển đổi thành công. Vì vậy, sự tham gia của các nhà lãnh đạo với sáng kiến của 
cá nhân họ, những người tận tâm với nỗ lực thay đổi đóng vai trò quan trọng trong 
kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp. 
 
Another key to success is leadership commitment. When people in key positions 
(both the organization's senior leaders and those in transformation-specific roles) are 
more engaged in a digital transformation than they were in previous attempts for 
transformation, the success of a transformation is higher. 
Một chìa khóa thành công khác là sự cam kết của những người đứng đầu. Khi những 
nhân vật ở các vị trí quan trọng (lãnh đạo cấp cao và những người có vai trò cụ thể 
về chuyển đổi) tham gia vào chuyển đổi kỹ thuật số nhiều hơn so với trước đây, thì 
khả năng thành công của việc chuyển đổi càng cao hơn. 
 

2. Capacity building for workforce of the future 
Nâng cao năng lực cho lực lượng lao động tương lai 

 
The findings of the study indicate that the advancement of talent and expertise around 
the organization is a critical action for conventional transformations — one of the 
most significant success factors in a digital transformation initiative. 
Phát hiện trong một nghiên cứu chỉ ra rằng sự tiến bộ về kỹ năng và chuyên môn của 
các nhân viên trong tổ chức là một bước tiến quan trọng đối với những chuyển đổi 
thông thường – và đây là một trong những yếu tố thành công quan trọng nhất của kế 
hoạch chuyển đổi kỹ thuật số. 
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Success is also more likely when organizations scale up their workforce planning and 
talent development (Exhibit 1). For example, 27% of respondents report successful 
transformations when their companies set cross-functional or enterprise-wide hiring 
goals based on specific skill needs—nearly twice the share of respondents whose 
organizations do not. 
Doanh nghiệp càng có nhiều khả năng thành công hơn khi tăng cường lực lượng lao 
động và tạo điều kiện để phát triển tài năng của họ (Xem thêm tại Phụ lục 1). Ví dụ 
như, 27% số người được hỏi chia sẻ rằng, các công ty chuyển đổi thành công khi đặt 
các mục tiêu tuyển dụng đa chức năng hoặc toàn doanh nghiệp dựa trên nhu cầu kỹ 
năng cụ thể, gần như gấp đôi tỷ lệ người trả lời mà các tổ chức của họ không thực 
hiện chiến lược này. 
 
Exhibit 1/ Phụ Lục 1 
 

 
 

3. Empowering people to new ways of working 
Trao quyền cho nhân viên bằng phương pháp làm việc mới 

 
Digital transformations require cultural and behavioral changes such as calculated 
risk taking, increased collaboration, and customer centricity2. Results suggest two key 
approaches in which companies with successful transformations are empowering 
employees to embrace such changes. 
Chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi những thay đổi về văn hóa và hành vi như chấp nhận 
rủi ro đã được tính toán, tăng cường hợp tác và lấy khách hàng làm trọng tâm2. Kết 
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quả đưa ra hai cách tiếp cận chính của các công ty chuyển đổi thành công đang trao 
quyền cho nhân viên thực hiện những thay đổi đó: 
 
The first approach is reinforcing new behaviors and ways of operating through 
structured processes, long known to be a technique that promotes organizational 
change. One related key to effective transformation is the development of new forms 
of working practices. Organizations that have established at least one new way of 
working, such as continuous learning or open work environments, are more likely to 
experience successful transformations as part of their change efforts than others. 
Cách tiếp cận thứ nhất là củng cố hành vi và cách thức vận hành mới thông qua các 
quy trình có cấu trúc, từ lâu được biết đến là một kỹ thuật thúc đẩy thay đổi tổ chức. 
Một yếu tố liên quan để chuyển đổi hiệu quả là sự phát triển của việc thực hành 
phương pháp làm việc mới. Hầu hết các tổ chức đều đã thiết lập ít nhất một phương 
thức làm việc mới, chẳng hạn như bổ sung kiến thức chuyên môn hay tạo không gian 
mở nơi làm việc. Đây là một phần nỗ lực thay đổi của của doanh nghiệp để chuyển 
đổi thành công. 
 
A second approach to empowering workers is ensuring that individuals in critical 
positions play parts in facilitating progress. Success depends on both senior leaders as 
well as those involved during the transformation3. 
Cách tiếp cận thứ hai là đảm bảo rằng những cá nhân ở các vị trí quan trọng đóng 
vai trò tạo điều kiện trong sự tiến bộ. Thành công phụ thuộc vào cả các nhà lãnh đạo 
cấp cao cũng như những người liên quan trong quá trình chuyển đổi3. 
 

4. Giving an upgrade to everyday digital tools 
Thường xuyên cập nhật và nâng cấp các công cụ kỹ thuật số 
 

For organizations to empower employees to work in new ways, survey findings show 
how success can be supported and measured by digitizing tools and processes. 
Respondents were asked about seven structural changes made by their organizations 
since the transformations started (Exhibit 2). Each of which includes incorporating 
the use of digital technologies into a new corporate norm — emerged as key success 
factor. 
Đối với các tổ chức thực hiện trao quyền cho nhân viên làm việc theo những cách 
mới, kết quả khảo sát cho thấy mức độ thành công được đo lường bằng các công cụ 
số hóa. Bên dưới là kết quả khảo sát về 07 thay đổi cấu trúc được thực hiện bởi các 
doanh nghiệp khi bắt đầu chuyển đổi (Phụ lục 2). Mỗi nội dung trong số đó bao gồm 
việc kết hợp sử dụng các công nghệ kỹ thuật số vào chuẩn mực mới của công ty – 
được biết đến như một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. 
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Exhibit 2/ Phụ Lục 2 
 

 
 

5. Communicating frequently via traditional and digital methods 
Giao tiếp thường xuyên qua các phương thức truyền thống và kỹ thuật số 

 
Effective communication is crucial during a digital transformation, as we have seen 
in conventional efforts at transformation. More specifically, one key to success is to 
convey a story of change that helps employees understand where the organization is 
heading, why it is changing, and why the changes are significant. A digital 
transformation is three times more likely to be successful at organizations which 
adopt this approach. 
Giao tiếp hiệu quả rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Cụ thể, việc 
truyền tải một câu chuyện về sự thay đổi giúp nhân viên hiểu được tổ chức đang 
hướng đến đâu, tại sao nó lại thay đổi hay tại sao những thay đổi đó lại có ý nghĩa. 
Chuyển đổi kỹ thuật số sẽ có khả năng thành công cao gấp ba lần khi các tổ chức áp 
dụng phương pháp này. 
 
The elements with the greatest influence on success are clear targets for 
organizations’ key performance indicators and clear communication of the 
transformation’s timeline (Exhibit 3). 
Các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chuyển đổi thành công là mục tiêu rõ ràng của 
doanh nghiệp về Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) và truyền thông cụ thể về 
dòng thời gian chuyển đổi (Phụ lục 3). 
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Exhibit 3/ Phụ Lục 3 
 

 
 
How Konica Minolta’s Suite Of Solutions Is Here To Help 
Bộ Giải Pháp Hỗ Trợ Từ Konica Minolta 
 
While study suggests that many digital transformations fall short in improving 
performance and equipping companies to sustain changes, lessons can be learned 
from those who report success.  
Khi chuyển đổi kỹ thuật số không hiệu quả trong việc cải thiện hiệu suất và trang bị 
cho các công ty để duy trì thực hiện những thay đổi, bài học kinh nghiệm có thể học 
được từ những doanh nghiệp báo cáo thành công. 
 
It is now time to reimagine your workplace and upgrade your organisation’s “hard 
wiring.” As digital requires new ways of working as well as changes to the 
organization’s overall culture, employees must be empowered to work differently and 
keep up with the faster pace of business. The implementation of digital tools and 
upgrading of processes, along with the development of a nimbler operating model—
that is, the hard wiring of the organisation will support these changes. 
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Đây là lúc để bắt đầu làm mới không gian làm việc và nâng cấp hệ thống tổ chức của 
doanh nghiệp. Vì kỹ thuật số đòi hỏi những phương pháp làm việc mới cũng như sự 
thay đổi Văn hóa tổ chức tổng thể, cách thức nhân việc được trao quyền và nhiệm vụ 
để theo kịp tốc độ kinh doanh. Việc triển khai các công cụ kỹ thuật số và nâng cấp 
quy trình, cùng với việc phát triển một mô hình hoạt động linh hoạt - hệ thống phần 
cứng của doanh nghiệp sẽ hỗ trợ những thay đổi này. 
 
Globally, Konica Minolta is working with companies from a variety of industries and 
providing solutions such as comprehensive print technologies, Industry 4.0 
technologies, automating commercial printers’ customer orders, invoicing and billing. 
Trên toàn cầu, Konica Minolta đang hợp tác với các công ty từ nhiều ngành công 
nghiệp khác nhau và cung cấp các giải pháp như Công nghệ in toàn diện, Công nghệ 
Công nghiệp 4.0, Tự động hóa máy in thương mại, Đặt hàng, Lập hóa đơn và thanh 
toán. 
 
As you and your business pursue the path to digital transformation, Konica Minolta 
looks forward to partnering with you and offer practical but innovative solutions to 
assist in your digitalisation journey. 
Do you have questions about digitalisation? Learn more about our suite of digital 
solutions or contact us today. 
 
Khi doang nghiệp quyết định theo đuổi con đường chuyển đổi kỹ thuật số, Konica 
Minolta mong muốn được hợp tác với khách hàng, đưa ra các giải pháp thiết thực và 
sáng tạo để hỗ trợ trong hành trình số hóa của doanh nghiệp. 
Thắc mắc về kỹ thuật số hóa cần được giải đáp? Tìm hiểu thêm về bộ giải pháp kỹ 
thuật số của Konica Minolta hoặc liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. 
 
Source/ Nguồn dữ liệu 
 
1 Define a successful transformation as one that, according to respondents, was very 
or completely successful at both improving performance and equipping the 
organization to sustain improvements over time. In our 2016 survey, the rate of 
success was 20 percent; in 2014, 26 percent; and in 2012, 20 percent, McKinsey.com. 
2 Culture for a digital age, McKingsey Quarterly, July 2017, McKinsey.com. 
3 Jacques Bughin, Laura LaBerge, and Anette Mellbye, “The case for digital 
reinvention,” McKinsey 
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