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Tư vấn Công nghệ số

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

• Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Kinh doanh Kỹ thuật số

• Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi Kỹ thuật số

• Dịch vụ Tư vấn Tiếp thị Kỹ thuật số

• Dịch vụ Tư vấn Quản trị Kỹ thuật số và Quản lý rủi ro 

• Dịch vụ Thiết kế công nghệ, Lựa chọn và Quản lý chất 
lượng dự án

• Dịch vụ Tư vấn Kiến trúc công nghệ 

• Dịch vụ Tư vấn quản lý & Bảo mật dữ liệu

• Dịch vụ Phân tích dữ liệu tự động và Báo cáo Kinh 
doanh thông minh (BI)

Chúng tôi nhận thấy vai trò then chốt của công nghệ kỹ thuật số trong môi trường kinh doanh 
năng động ngày nay. Với việc mở rộng dịch vụ, Grant Thornton Việt Nam thể hiện quyết tâm 
hỗ trợ quí khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng kỹ thuật số mạnh 
mẽ hơn. Chúng tôi kết hợp Chuyển đổi kỹ thuật số, Tư vấn công nghệ, Quản lý thông tin và 
Phân tích dữ liệu thành một dịch vụ được gọi chung là DigiTech Innovation.

DigiTech Innovation mang đến một cái nhìn mới mẻ cho quí khách hàng bằng việc định hình 
lại hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong thời đại số. 
Giúp quí khách hàng xác định cũng như thực hiện các chiến lược kỹ thuật số của mình một 
cách có hiệu quả.

Công nghệ số mang đến cho các tổ chức, doanh 
nghiệp nhiều cơ hội lớn lao để phát triển và cạnh 
tranh mạnh mẽ hơn. Như việc thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, mở rộng sản phẩm và dịch vụ, cho phép mở rộng 
qui mô kinh doanh với nhiều hình thức tiếp cận hơn, 
thương mại hóa dữ liệu và gia tăng lợi nhuận qua việc 
cải thiện hiệu quả hoạt động. 

Công nghệ thông tin là một yếu tố thúc đẩy doanh 
nghiệp tăng trưởng, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi 
ro. Chẳng hạn như các sự cố về bảo mật và an ninh 
mạng, làm thất thoát tài chính. Cùng với đó các thách 
thức về nhân sự, bộ máy quản lý, việc tái cấu trúc cơ 
cấu tổ chức có thể làm gián đoạn hoạt động hiện tại 
của doanh nghiệp. 

Đội ngũ của chúng tôi sẽ làm việc cùng quí khách 
hàng để thiết kế, thực hiện và tối ưu hóa các khoản 
đầu tư công nghệ cũng như chiến lược chuyển đổi số 
của doanh nghiệp. Với các chuyên gia dày dạn kinh 
nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật 
số, cùng với cách tiếp cận hết sức thực tế, chúng tôi 
mang đến những giải pháp hiệu quả để định hướng 
các khoản đầu tư công nghệ đi đúng chiến lược phát 
triển của quí doanh nghiệp. 



Tư vấn Công nghệ số
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi không chỉ mang đến dịch vụ tức thời mà còn đặt 
nền móng vững chắc giúp quí khách hàng tiếp tục củng cố và phát triển, xây dựng năng 
lực của đội ngũ quản lý, nâng cao nhận thức và động lực trong toàn doanh nghiệp về 
tầm quan trọng của công nghệ kỹ thuật số trong môi trường kinh doanh hiện đại. 

Tư vấn chiến lược kinh doanh kỹ thuật số Dịch vụ Thiết kế công nghệ, lựa chọn và Quản lý 
chất lượng dự án

Nghiên cứu và đánh giá cơ hội thị trường, lợi thế, nguy cơ 
cạnh tranh và điểm yếu của doanh nghiệp, hoàn toàn từ góc 
độ kỹ thuật số. Xác định những cơ hội mới từ công nghệ kỹ 
thuật số để giúp doanh nghiệp phát huy lợi thế, xử lý các 
nguy cơ và khắc phục những điểm yếu của mình. Áp dụng 
các phương pháp phát triển chiến lược cổ điển và hiện đại 
để xác định các động lực chính dẫn đến thành công trong 
kinh doanh kỹ thuật số cho quí doanh nghiệp ở hiện tại và 
trong tương lai. Xây dựng chiến lược kỹ thuật số rõ ràng 
rành mạch, dễ hiểu và dễ truyền đạt từ quản lý cấp cao đến 
nhân viên vận hành. Xác định dự án, lên kế hoạch theo đúng 
chiến lược của doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả dự án. 

Xác định và lập tài liệu yêu cầu giải pháp chính dựa trên các 
động lực kinh doanh của quí doanh nghiệp. Phát triển giải 
pháp khả thi tối ưu dựa trên những yêu cầu đó và năng lực 
thực tế của doanh nghiệp. Xác định các thành phần của thiết 
kế nên được phát triển nội bộ, mua từ nhà cung cấp, thuê 
như một dịch vụ hoặc được cung cấp từ một nền tảng khác. 
Xác định, lập danh sách và chọn ra những nhà cung cấp 
dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đám mây và nền tảng 
tốt nhất. Đảm bảo chất lượng quản lý dự án và thành phẩm 
công nghệ được thực hiện bởi các đội ngũ trong nội bộ, các 
nhà cung cấp dịch vụ. Đội ngũ chuyên gia có trình độ cao 
và giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến 
những sự hỗ trợ tiên quyết cho quí doanh nghiệp từ lúc bắt 
đầu đến khi kết thúc dự án, đảm bảo thành công của dự án.

Tư vấn Chuyển đổi kỹ thuật số

Xác định chỉ số năng lực của quí doanh nghiệp trong việc 
quản lý sử dụng tài sản kỹ thuật số. Giúp quí khách hàng 
khởi đầu thật mạnh mẽ sáng tạo để dẫn trước các đối thủ 
cạnh tranh trong việc xây dựng hệ thống tài sản kỹ thuật số 
hiệu quả. Nắm bắt phương pháp xây dựng tài sản kỹ thuật 
số một cách nhanh chóng qua các hình mẫu thực tiễn. Thiết 
lập một nền tảng để liên tục cải tiến hệ thống tài sản kỹ thuật 
số hiện có và triển khai các giải pháp kỹ thuật số mới. 

Tư vấn bảo mật kỹ thuật số

Xác định chỉ số năng lực bảo mật kỹ thuật số của quí khách 
hàng. Chỉ ra các mối đe dọa an ninh mạng quan trọng và 
lên kế hoạch cải thiện năng lực bảo mật kỹ thuật số của quí 
doanh nghiệp. Thiết lập hệ thống giám sát và quản lý kỹ 
thuật số toàn diện, cũng như lên chiến lược phản ứng nhanh 
để xử lí tức thời các sự cố nếu có, dù ở văn phòng hay phục 
vụ cho mô hình làm việc tại nhà. Phát triển kế hoạch kinh 
doanh liên tục (BCP) kết hợp mô hình làm việc tại nhà (WFH) 
thực tế và linh động, thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp 
đảm bảo sẵn sàng trước mọi nguy cơ. 

Tư vấn Tiếp thị kỹ thuật số

Xác định chỉ số năng lực tiếp thị kỹ thuật số của quí khách 
hàng so với các doanh nghiệp tương đồng ở thị trường Việt 
Nam và trên thế giới. Giúp quí doanh nghiệp tiếp cận các 
phương pháp tiếp thị kỹ thuật số từ cơ bản đến nâng cao, từ 
các các nền tảng quảng cáo trả phí đến những phương pháp 
tăng trưởng đột phá (grownth hacking). Lên kế hoạch mục 
tiêu và giúp quí khách hàng nắm bắt cách theo dõi tiến độ và 
liên tục cải thiện chiến lược tiếp thị kỹ thuật số.

Tư vấn Kiến trúc công nghệ

Thiết kế một kiến trúc trung lập về công nghệ, linh hoạt và 
toàn diện từ các các hệ thống, các thành phần và dịch vụ kỹ 
thuật số có sẵn trong hiện tại của quí doanh nghiệp và các 
tài sản số trong tương lai, đảm bảo dữ liệu và dịch vụ được 
chia sẻ an toàn trong toàn doanh nghiệp. 

Tư vấn Quản trị kỹ thuật số và Quản lý rủi ro

Xác định chỉ số năng lực bộ phận công nghệ thông tin và kỹ 
thuật số của quí khách hàng so với các doanh nghiệp tương 
đồng ở thị trường Việt Nam và trên thế giới. Phát triển các 
chiến lược để khắc phục những hạn chế và lỗ hổng trong 
quản trị kỹ thuật số của doanh nghiệp. Xác định và đánh giá 
các rủi ro chính (khả năng và tác động) lên hệ thống kỹ thuật 
số và quy trình hiện tại. Phát triển kế hoạch giảm thiếu rủi ro 
và kế hoạch dự phòng trong trường hợp các rủi ro chính thật 
sự xảy ra. 

Dịch vụ Phân tích dữ liệu tự động và Báo cáo 
Kinh doanh thông minh

Thiết kế kiến trúc dữ liệu và xác định các công cụ phân tích 
dữ liệu thích hợp để mang đến các thông tin giá trị và có 
ý nghĩa cho cả cấp quản lí và nhân viên vận hành của quí 
doanh nghiệp ở đúng nơi và đúng thời điểm. Cải thiện việc 
thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích, trình bày và chia 
sẻ thông tin. Xác định các cơ hội để tận dụng và tạo ra lợi 
nhuận từ dữ liệu của doanh nghiệp. 
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