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Tổng giám đốc

Thư ngỏ
Kính gửi quý công ty

Doanh nghiệp của bạn đang gặp các vấn đề nan giải như: tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm 
chí tăng trưởng âm trong thời gian gần đây, thị phần thu hẹp, các công ty đối thủ đi sau nhưng 
vượt qua bạn, doanh thu cùng lợi nhuận sút giảm, nhân viên mất động lực làm việc Doanh 
nghiệp của bạn đang đứng trước ngã ba đường: chuyển đổi để vươn lên hay duy trì hiện tại 
và chấp nhận thụt lùi? Bạn đang rất bối rối trước ma trận những giải pháp chuyển đổi số, 
không biết rõ giải pháp nào phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp và lộ trình chuyển đổi 
số trong tương lai?

Là một Công ty tư vấn tái cấu trúc - chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đồng 
hành với Doanh nghiệp Việt trong chuyển đổi số bằng công nghệ, tri thức tiên tiến nhất cộng 
hưởng với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm của cộng đồng chuyên gia, tổ chức tư vấn Việt 
Nam và quốc tế. Được thành lập bởi những chuyên gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, chiến 
lược, quản trị, điều hành, tài chính, nhân lực và công nghệ, Dr. SME sẽ tư vấn các bạn xây 
dựng chiến lược, lộ trình, giải pháp, kế hoạch triển khai, phương án phòng ngừa… giúp cho 
doanh nghiệp của bạn vượt qua các vấn đề trong vận hành hiện tại và chuyển đổi số thành 
công để thích nghi với các thách thức trong tương lai. Các thông tin chi tiết về những dịch vụ 
mà Dr. SME mang đến, xin quý khách vui lòng tham khảo tại các trang tiếp theo sau đây.

Dr. SME rất mong muốn sẽ được hợp tác với quý công ty và đem đến cho quý khách những 
trải nghiệm, dịch vụ tốt nhất, là người bạn kết nối - thấu cảm - chia sẻ - đồng hành và hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong tương lai.



GIỚI THIỆU

 
 “Cách mạng Công nghệ 4.0” và “Make in Vietnam” là cụm từ thường xuyên 
được nhắc đến trong những năm gần đây. Chúng không chỉ ảnh đến mỗi cá 
nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến mọi mặt trong đời sống kinh tế - chính trị 
- văn hóa - xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp đang phải đối 
mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức để chuyển đổi theo kịp thời đại của trí 
tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT), dữ liệu lớn (Big Data), chia sẻ dữ liệu 
(Blockchain). Ở Dr. SME, chúng tôi gọi tương lai áp dụng Cách mạng Công nghệ  
4.0, Make in Vietnam và những công nghệ trên là Kỷ nguyên số.
Để tồn tại và phát triển trong Kỷ nguyên số, doanh nghiệp phải đáp ứng được 
các tiêu chuẩn về mô hình kinh doanh, quy trình vận hành và chuyển đổi số, 
cung cấp được dịch vụ và sản phẩm theo nhu cầu của thời đại mới. Nếu vẫn 
chần chừ việc thay đổi trong những năm bản lề này, sự đào thải đối với doanh 
nghiệp sẽ diễn ra như một điều tất yếu kể cả đối với các doanh nghiệp lớn.
Nhận thức được xu hướng phát triển chung, Dr. SME được xây dựng với vai trò 
là một công ty tư vấn độc lập, quy tụ các chuyên gia đầu ngành từ nhiều lĩnh 
vực trong và ngoài nước để sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam triển khai 
chuyển đổi số, vượt qua các thách thức của kỷ nguyên thông qua thay đổi cách 
thức quản trị doanh nghiệp, tổ chức lại mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng 
công nghệ mới để từng bước nâng cao sức cạnh tranh, vượt qua đối thủ và chinh 
phục những tầm cao mới.
Dr. SME cung cấp các gói dịch vụ hữu ích và thiết thực cho từng doanh nghiệp, 
từ nền tảng đến nâng cao để doanh nghiệp có thể lựa chọn, giúp từng bước áp 
dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.



TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Đến năm 2025, DR. SME sẽ tư vấn được cho 1.000 doanh nghiệp tại Việt 
Nam và kết nối, xây dựng cộng đồng lên đến hàng trăm nghìn thành viên giữa doanh 
nghiệp và các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan, giúp cho các 
doanh nghiệp khách hàng của Dr. SME dẫn đầu bền vững trong các lĩnh vực hoạt động 
của họ tại thị trường Việt Nam và khu vực. Thông qua đó, Dr. SME giúp cho cộng đồng 
doanh nghiệp Việt có những bước tiến đột phá bắt kịp và tiến ra thị trường kinh doanh 
quốc tế.

Sứ mệnh của chúng tôi: Đồng hành với Doanh nghiệp Việt trong chuyển đổi số bằng công 
nghệ, tri thức tiên tiến nhất cộng hưởng với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm của cộng 
đồng chuyên gia, tổ chức tư vấn Việt Nam và quốc tế.



Hệ sinh thái

Đổi mới, sáng tạo

Sự chính trực

Hiệu năng

Xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 
 “Cách mạng Công nghệ 4.0” và “Make in Vietnam” là cụm từ thường xuyên 
được nhắc đến trong những năm gần đây. Chúng không chỉ ảnh đến mỗi cá 
nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến mọi mặt trong đời sống kinh tế - chính trị 
- văn hóa - xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp đang phải đối 
mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức để chuyển đổi theo kịp thời đại của trí 
tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT), dữ liệu lớn (Big Data), chia sẻ dữ liệu 
(Blockchain). Ở Dr. SME, chúng tôi gọi tương lai áp dụng Cách mạng Công nghệ  
4.0, Make in Vietnam và những công nghệ trên là Kỷ nguyên số.
Để tồn tại và phát triển trong Kỷ nguyên số, doanh nghiệp phải đáp ứng được 
các tiêu chuẩn về mô hình kinh doanh, quy trình vận hành và chuyển đổi số, 
cung cấp được dịch vụ và sản phẩm theo nhu cầu của thời đại mới. Nếu vẫn 
chần chừ việc thay đổi trong những năm bản lề này, sự đào thải đối với doanh 
nghiệp sẽ diễn ra như một điều tất yếu kể cả đối với các doanh nghiệp lớn.
Nhận thức được xu hướng phát triển chung, Dr. SME được xây dựng với vai trò 
là một công ty tư vấn độc lập, quy tụ các chuyên gia đầu ngành từ nhiều lĩnh 
vực trong và ngoài nước để sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam triển khai 
chuyển đổi số, vượt qua các thách thức của kỷ nguyên thông qua thay đổi cách 
thức quản trị doanh nghiệp, tổ chức lại mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng 
công nghệ mới để từng bước nâng cao sức cạnh tranh, vượt qua đối thủ và chinh 
phục những tầm cao mới.
Dr. SME cung cấp các gói dịch vụ hữu ích và thiết thực cho từng doanh nghiệp, 
từ nền tảng đến nâng cao để doanh nghiệp có thể lựa chọn, giúp từng bước áp 
dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.



GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

TƯ VẤN
TÁI CẤU TRÚC -

THÚC ĐẨY
THƯƠNG MẠI

ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG 
MÔ HÌNH 
CHUYỂN 
ĐỔI SỐ

XÂY DỰNG 
CHIẾN LƯỢC SỐ 

HÓA DOANH 
NGHIỆP

CUNG CỨNG
NHÂN LỰC SỐ

DỊCH VỤ ĐÁNH 
GIÁ VÀ CHẨN 

ĐOÁN
CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CHO DOANH 
NGHIỆP



Tăng tốc độ tiếp cận thị trường: 
Chuyên môn thực thi

Số hoá vận hành:
Cải thiện quy trình – Tăng độ chắc chắn

Nhân sự: Phân tích nhân sự nâng cao

TƯ VẤN VÀ
TÁI CẤU TRÚC

THÚC ĐẨY
THƯƠNG MẠI

Xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua bán hàng
hoá và cung ứng dịch vụ thông qua phát triển thương mại điện tử.

Kết nối thương mại truyền thống trên nền tảng số
Hoàn thiện hạ tầng Logistics



1

2

3

4

XÂY DỰNG MÔ HÌNH
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đưa ra chiến lược và mô hình quản trị Chuyển Đối Số (áp dụng 
công nghệ dữ liệu lớn – Big Data; chuỗi khối – Blockchain; trí 
tuệ nhân tạo – AI và Internet kết nối vạn vật -IoT).

Thay đổi tư duy chiến lược
Thay đổi hệ thống
Tiếp cận nhạy bén



Xu thế trong thời kì 4.0 chính là số hoá, giá 
trị số hoá có thể giúp doanh nghiệp tăng 
năng suất và giành lợi thế trong cạnh tranh.

   

LÀM VIỆC THEO DỮ LIỆU

CHUYÊN MÔN VỀ AN NINH MẠNG
VÀ BIG DATA

PHƯƠNG PHÁP
XÂY DỰNG - VẬN HÀNH - CHUYỂN GIAO

TƯ DUY CÔNG NGHỆ 
TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
SỐ HOÁ DOANH NGHIỆP



CUNG ỨNG NHÂN LỰC SỐ

CHO THUÊ CHUYÊN GIA/ QUẢN LÝ SỐ:
DR. SME có được đội ngũ nhân sự, chuyên gia kỹ thuật số có thể làm việc tại doanh nghiệp trong 
quá trình chuyển đổi số theo dạng hợp đồng thời vụ hoặc theo dự án. Dịch vụ này mang tính 
linh hoạt và xử lý ngay các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong chuyển đổi số  
- Phân tích chuỗi cung ứng
- Trung tâm AI và Analytics

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN
CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC SỐ: 
DR. SME sẽ cung cấp các dịch vụ tuyển dụng nhân lực số cho các doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể.

Mô hình trưởng thành số, tham chiếu từ nhiều tổ chức uy 
tín trong và ngoài nước, đo lường toàn diện mức độ sẵn 
sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp tổng thể trên 6 khía 
cạnh chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp gồm:
1. Khách hàng
2. Chiến lược
3. Vận hành
4. Công nghệ
5. Văn hóa 
6. Dữ liệu

Mô hình trưởng thành số được hiệu chỉnh phù hợp cho 
các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm đánh giá tổng thể các 
khía cạnh của doanh nghiệp một cách chính xác.



Lorem ipsum, known, is dummy text used in laying 

out print, graphic or web designs. The passage is 

attributed to an unknown typesetter in the 15th 

century who is thought to have scrambled parts of 

Cice.Finibus Bonorum et Malorum for typesetter in 

the. Lorem ipsum, known, is dummy text used in 

laying out print, graphic or web designs. The 

passage is attributed to an unknown typesetter 

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN: Nâng cao kỹ năng của bản thân hoặc lực lượng lao động của 
doanh nghiệp với các khóa đào tạo và chứng nhận về các khái niệm về sự trưởng thành và mức 
độ sẵn sàng chuyển đổi kỹ thuật số. Thông qua các khóa học, doanh nghiệp sẽ nhận được hướng 
dẫn thực tế về cách lập kế hoạch cũng như thực hiện các chương trình để thúc đẩy chuyển đổi 
số.
Các khóa học của Dr. SME
1. Khóa đào tạo nâng cao nhận thức chuyển đổi số
2. Khóa đào tạo trải nghiệm trong thời đại số
3. Tổng quan chuyển đổi số
4. Triển khai chuyển đổi số
5. Xây dựng chiến lược
6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp & hệ thống truyền thông nội bộ
7. Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả



CHUYÊN GIA
CỐ VẤN CẤP CAO

GIANG LÊ

Chủ tịch CSCI 
Indochina

Co-founder DTSI

JOSEPH HUYNH

Chuyên gia tư vấn 
Chuyển Đổi Số.

Giám đốc cấp cao của 
Yahoo, giám đốc sản 
phẩm của Atlassian, 

Lazada...và là người sáng 
lập kiêm CEO công ty 

Candylio

HÀ MINH CHÂU

Chuyên gia văn hóa 
doanh nghiệp.

Từng tư vấn văn hóa 
tổ chức cho Ford, 

Unilever, Tecombank, 
Intel, Nokia Siemens..

THẠC SĨ (MBA)
TÔ ĐÌNH HIẾU

 
Thạc sỹ Hệ thống 
Thông tin Doanh 

nghiệp - Chuyên gia 
tư vấn chiến lược 
Chuyển Đổi Số

NGUYỄN HUY DU

Đồng sáng lập, phó 
chủ tịch - Chuyên 
gia tư vấn Chuyển 

Đổi Số

GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
TRẦN THỌ ĐẠT

Chủ tịch HĐ trường 
ĐH Kinh tế Quốc 

dân, thành viên tổ tư 
vấn kinh tế của Thủ 

tướng Chính phủ

MÃ THỊ KIM ĐÀO

Phó chủ tịch hiệp hội 
môi giới bất động 
sản, CEO Đại Kim 
Sơn Group, Chuyên 
gia tư vấn thiết kế



CHRIS ELKIN - FOUNDER
CỦA DOODLE BRANDS

Chuyên gia tư vấn xây 
dựng thương hiệu, 

Marketing và quản lí 
quan hệ khách hàng

GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
MAI THỊ HOÀNG MINH

Chuyên gia tư vấn
kế toán, kiểm toán

THẠC SĨ
VŨ VĂN VỸ

Chuyên gia tư vấn 
Chuyển Đổi Số. 

Chuyên ngành Hệ 
thống thông tin Đại 

học Quốc gia Hà Nội

NGÔ QUANG HIỆP

Chuyên gia tư vấn 
Chuỗi Cung Ứng, 30 
năm kinh nghiệm 

trong ngành FMCG 
Food & Drink cho các 
tập đoàn đa quốc gia.

PHAN HỒNG QUÂNJOHN NGUYEN

Chuyên gia tư vấn 
giải pháp ứng dụng 

Công Nghệ 4.0 Quản 
Trị chuỗi cung ứng

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
TẠ LỢI

Viện trưởng viện 
Thương mại và Kinh 

tế quốc tế, trường 
ĐH Kinh tế Quốc 

dân

ERIC KIMBERLING 

CEO Third Stage 
Consulting Group

Chủ tịch VietStartUp 
Exchange, nguyên 
CEO EuroCapital, 

Giám đốc VinaCapital, 
Chuyên gia tư vấn tài 
chính, cổ phần hóa và 

khởi nghiệp



NGƯỜI SÁNG LẬP
DR. SME
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