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Tóm tắt
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) đã và đang tạo ra những thay đổi đột phá đối với mô
hình kinh doanh, dự đoán các động lực chính của sự chuyển đổi sẽ có tác động sâu sắc đến bối cảnh công
việc trong tương lai, từ tạo việc làm đến chuyển đổi vị trí, từ tăng năng suất lao động đến mở rộng khoảng
cách kỹ năng,... Dịch Covid -19 càng chứng minh điều đó rõ nét hơn bao giờ hết. Nhằm tìm hiểu phản ứng
của các doanh nghiệp, làm thế nào để chuyển đổi nhân sự và làm thế nào để ngăn chặn sự thiếu hụt tài năng
trong việc làm. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu thế, bài viết đặt ra một số thách thức và gợi ý một số
cơ hội nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá lợi ích và gánh nặng của 4IR, có một cái nhìn về động lực của thay
đổi đang diễn ra và tìm được những biện pháp để ổn định các kỹ năng,...
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Abstract
The fourth industrial revolution has been making groundbreaking changes to the business model,
anticipating that the main drivers of the transformation will have a profound impact on the future work
landscape, from job creation to changes in position, from increasing labor productivity to widening skill gaps,
etc. The Covid-19 pandemic has made that more apparent than ever. With an aim to learn the responses of
businesses, how to convert personnel and how to prevent talent shortages in employment. This article, based
on an analysis of current situation and trends, presents several challenges and suggests some opportunities
to help businesses assess benefits and burden of 4IR, with a dynamic picture of ongoing change and finds
ways to stabilize skills,...
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1. Đặt vấn đề
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư (4IR) với
sự phát triển về di truyền học, trí tuệ nhân tạo, robot,
công nghệ nano, in 3D và công nghệ sinh học,... đang
đặt nền tảng cho một sự thay đổi toàn diện hơn bất
cứ điều gì đã từng thấy. Hệ thống thông minh từ nhà
ở, nhà máy đến trang trại, thành phố, dự đoán sẽ giải
quyết các vấn đề từ quản lý chuỗi cung ứng đến biến
đổi khí hậu, cùng với sự phát triển của nền kinh tế
chia sẻ cho phép mọi người có thể kiếm tiền từ việc
tận dụng ngôi nhà trống đến chiếc xe cá nhân,... Tất
cả những điều này đang đặt ra những thách thức to
lớn đòi hỏi cả xã hội cần có sự chủ động để thích ứng
với sự thay đổi mới trong mô hình tiêu dùng, sản xuất
và việc làm. Cùng với 4IR, môi trường kinh tế xã hội,
địa chính trị và nhân khẩu học dự đoán cũng sẽ thay
đổi, tương tác theo nhiều hướng và tác động qua lại
lẫn nhau, khiến nền tảng của hầu hết các ngành nghề
cũng sẽ bị biến đổi. Bên cạnh, một số công việc dự
đoán bị đe dọa bởi sự dư thừa, sẽ có những công
việc phát triển nhanh chóng, đòi hỏi cần có sự thay
đổi trong bộ kỹ năng. Dĩ nhiên, điều này cũng còn
tùy thuộc vào đặc trưng của từng ngành, từng lĩnh
vực và nghề nghiệp, cũng như khả năng quản lý sự
thay đổi của từng chủ thể. Các động lực chính của
sự chuyển đổi dự kiến sẽ tác động đến từ tạo việc
làm đến chuyển đổi vị trí, từ tăng năng suất lao động
đến mở rộng khoảng cách kỹ năng,... Theo một ước
tính, ngay cả nhu cầu các ngành nghề đặc biệt cũng
sẽ không tồn tại quá 10, thậm chí 5 năm; 65% trẻ em
bước vào trường tiểu học ngày hôm nay sẽ làm việc
trong các loại công việc hoàn toàn mới trong tương
lai. (Schwab K. và Samans R., 2016).
Trước các xu hướng mới này, để nắm bắt đầy
đủ các cơ hội và giảm thiểu kết quả không mong
muốn và để có thể quản lý tốt hơn, các doanh nghiệp
cần chủ động dự đoán nhằm chuẩn bị trước cho quá
trình chuyển đổi và giải quyết các thách thức, cũng
như cần tư duy sâu hơn để tìm hiểu cả ở hiện tại và
mức độ tác động đến việc làm, xác lập bộ kỹ năng
và mô hình tuyển dụng, tạo tiềm năng để chuyển đổi
thị trường lao động địa phương,... đồng thời khai
thác ứng dụng tiềm năng của các công nghệ mới nổi
để nâng cấp kho kiến thức về dự đoán nhu cầu công
việc, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn
với chính phủ, nhà giáo dục, nhà cung cấp đào tạo và
người lao động.
Trong làn sóng các tiến bộ công nghệ mới, do
những đặc tính vốn có blockchain được dự đoán sẽ

sớm có mặt trong mọi ngành công nghiệp từ giáo dục
đến chuỗi cung ứng, y tế và hành chính. Theo khảo sát
năm 2019 của Deloitte, 77% các công ty tin rằng sẽ
đánh mất lợi thế cạnh tranh nếu không áp dụng công
nghệ blockchain, 40% sẵn sàng đầu tư 5 triệu đô la
trở lên để phát triển công nghệ blockchain trong 12
tháng tới. Nhưng một cuộc khảo sát khác cũng cho
thấy có hơn 50% số người được hỏi cho rằng, các dự
án blockchain khó sử dụng hơn dự kiến (Deloitte,
2019). Mặc dầu, hầu hết các ứng dụng blockchain cho
các công ty nhân sự hiện vẫn đang trong giai đoạn lý
thuyết nhưng tiềm năng của blockchain được đánh giá
là thực sự không thể bỏ qua. Khi blockchain chuyển
từ một công nghệ chưa phát triển thành một giải pháp
chính thống, dự đoán các ứng dụng cho lĩnh vực nhân
sự sẽ chứng minh được rất nhiều điều. Để cụ thể hóa,
điều cần thiết là các báo cáo việc làm tương lai cần
dựa vào kiến thức của những người hiểu biết nhất,
tìm những biện pháp ổn định các kỹ năng và cung
cấp một cái nhìn về động lực của thay đổi đang diễn
ra, đánh giá lợi ích và gánh nặng của 4IR.
Nhìn chung, triển vọng tích cực là thế giới sẽ
có sự tăng trưởng về việc làm, dự kiến trong một số
lĩnh vực nhưng cũng đòi hỏi cần nhiều tài năng hơn,
đi kèm với sự mất ổn định của lực lượng kỹ năng cao
nhưng cũng sẽ phải đối mặt với thách thức tuyển dụng
và thiếu hụt nhân lực. Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp
sẽ phản ứng như thế nào với những phát triển này?
Làm thế nào để ngăn chặn trường hợp xấu nhất, đó
là sự thay đổi công nghệ đi kèm bởi sự thiếu hụt tài
năng, thất nghiệp hàng loạt và sự bất cập ngày càng
tăng trong đào tạo? Các doanh nghiệp sẽ đóng vai
trò thế nào trong hỗ trợ lực lượng lao động thông
qua đào tạo lại? Trong kinh doanh, doanh nghiệp
làm thế nào để tạo ra các nhóm tài năng lành nghề?
cũng như các quan hệ đối tác đa ngành để thúc đẩy
mô hình hợp tác, làm nền tảng cho những thay đổi
kinh doanh theo hướng công nghệ đang diễn ra ngày
hôm nay? Ngoài ra, làm thế nào để thu thập dữ liệu
tốt hơn và có đủ số liệu lập kế hoạch nhằm giúp dự
đoán và chủ động quản lý quá trình chuyển đổi trên
thị trường lao động?
2. Blockchain có thể cách mạng hóa ngành
công nghiệp nhân sự không?
2.1. Blockchain là gì?
Verlinder N. (2020) cho rằng blockchain không
đơn giản chỉ là công nghệ nền tảng vận hành của đồng
tiền kỹ thuật số bitcoin mà còn là công nghệ với nhiều
ứng dụng hữu ích tiềm năng khác, được đánh giá là
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có thể thay đổi bản chất của cả kinh tế, bao gồm cả
nhân sự. Friedman E. (2019) giải thích rõ ràng hơn
khi cho rằng, do blockchain chứa đựng câu trả lời
cho các vấn đề từ hiệu quả quản trị đến cách xử lý
các thông tin nhạy cảm, đến tìm kiếm các nhóm tài
năng... Tất cả đều có thể truy cập chính xác và ngay
tức thì. Như với mọi công nghệ mới, điều quan trọng
là cần phải xem xét những vấn đề thực tế nào mà mọi
người có thể giải quyết với nó.
2.2. Các yếu tố nền tảng của blockchain
Nghiên cứu của Wiles J. (2019) với các thử
nghiệm từ blockchain trong giai đoạn đầu cho thấy
có năm yếu tố cần thiết: (1) Phân phối, những người
tham gia chuỗi khối được kết nối trên một mạng
phân tán và vận hành các nút hạch (node), các máy
tính chạy chương trình để thực thi các quy tắc kinh
doanh của chuỗi khối. Các nút cũng giữ một bản sao
đầy đủ của sổ cái, cập nhật độc lập khi các giao dịch
mới xảy ra; (2) Mã hóa, công nghệ ghi dữ liệu một
cách an toàn và bán ẩn danh. Người tham gia có thể
kiểm soát danh tính cá nhân, các thông tin khác và
chỉ chia sẻ những gì cần thiết cho một giao dịch nhất
định; (3) Bất biến, các giao dịch đã hoàn thành được
ký bằng mật mã, đóng dấu thời gian và tuần tự được
thêm vào sổ cái. Hồ sơ có thể được thay đổi trừ khi
tất cả những người tham gia đồng ý về nhu cầu làm
như vậy; (4) Mã thông báo, là cách mà blockchain
thể hiện và cho phép một giá trị gốc đồng tiền có
thể được giao dịch, có thể đại diện cho nhiều loại tài
sản khác nhau, bao gồm tiền của đơn vị tiền tệ, đơn
vị dữ liệu hoặc danh tính của người dùng; (5) Phân
cấp, không có thực thể duy nhất nào kiểm soát phần
lớn các nút hoặc ra lệnh cho các quy tắc. Thay vào
đó là một cơ chế đồng thuận xác minh và phê duyệt
các giao dịch, loại bỏ sự cần thiết của các trung gian
để quản trị mạng.
2.3. Vai trò của công nghệ blockchain đối với
số hóa nhân sự
Kết quả nghiên cứu của Friedman E. (2019) đã
chứng minh rằng sử dụng blockchain sẽ giải quyết
được ba vấn đề cơ bản sau:
2.3.1. Cung cấp hồ sơ kỹ thuật số minh bạch
Thay cho việc định mức lưu trữ đám mây, sử
dụng blockchain giúp làm giảm đáng kể khả năng
thông tin bị truy cập hoặc làm sai lệch bởi các thiết
bị trái phép, đặc biệt giải quyết vấn đề tốn thời gian
để xác minh thông tin đăng ký của ứng viên, cho
phép truy cập ngay danh tính cá nhân, lịch sử công
việc, kiểm tra lý lịch, tài liệu tham khảo, bảng điểm
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học tập, lịch sử tiền lương, chứng chỉ và giấy phép,
vì blockchain sẽ xác minh tại nguồn từ tổ chức giáo
dục hay chủ lao động cũ. Điều này giúp các nhà tuyển
dụng tiềm năng tiết kiệm được chi phí nhân lực, thời
gian, tăng hiệu quả của đội ngũ nhân viên theo cấp
số nhân và tiết kiệm cho ứng viên bước điền thông
tin cơ bản.
2.3.2. Đo lường các ứng viên về đặc điểm hành
vi và bộ kỹ năng
Sử dụng blockchain với các thiết bị thông minh
dựa vào vô số dữ liệu người dùng ẩn danh, có thể
thay thế nhu cầu đánh giá kỹ năng và hành vi trước
khi đi làm, tránh phải lặp đi lặp lại, đồng thời bổ
sung thông tin vào hồ sơ kỹ thuật số của nhân viên,
như khả năng nhận thức, đặc điểm tính cách, hành
vi, thói quen, thậm chí cả năng lực, kỹ năng, thông
qua trích xuất từ các đánh giá trực tuyến của cá nhân
sử dụng. Các nhà tuyển dụng có thể theo dõi và ghi
lại những gì nhân viên họ làm, nơi họ đi và người
họ gặp, bằng cách cài đặt hệ thống theo dõi nhân
viên theo thời gian thực, dựa theo ID hoặc chạm vào
email và siêu dữ liệu lịch sử đến từ dòng chủ đề và
dấu vết thời gian để giám sát giờ làm việc, tần suất
nghỉ...; hoặc theo dõi các máy trạm của nhân viên để
giám sát lịch sử duyệt trực tuyến, phát hiện các máy
trạm nhàn rỗi, chụp ảnh và giám sát màn hình máy
tính từ xa. Dựa vào các thông tin thu thập này, công
ty có thể tự động điền vào cơ sở dữ liệu, đo lường
ngay mức độ tham gia, năng suất, hiệu quả và thời
gian làm việc, cũng như thói quen và đặc điểm, tính
cách của nhân viên.
2.3.3. Ý nghĩa đối với nền kinh tế Gig
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu,
nhu cầu thuê dụng những người làm việc tự do và
nhân viên hợp đồng cũng ngày càng tăng. Sử dụng
blockchain công ty nhân sự có thể loại bỏ các chức
năng backoffice, bằng cách hợp lý hóa các nhiệm vụ
thông thường, từ theo dõi bảng lương đến phát tiền
lương. Nhân viên làm việc từ xa sẽ được hưởng lợi
từ việc xử lý bảng lương theo thời gian thực và thanh
toán xuyên biên giới, mà không bị tốn kém bởi các
trung gian bên thứ ba. Sử dụng hợp đồng thông minh
sẽ giải quyết hiệu quả các vướng mắc căn bản về các
cam kết giữa công ty nhân sự với công nhân, loại bỏ
phần lớn các sự vụ liên quan đến việc quản lý giấy
tờ, xác minh đàm phán hoặc thực hiện hợp đồng, đảm
bảo nhân viên luôn giao dịch trong phạm vi đạo đức,
trong các quy tắc đã được thỏa thuận.
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2.4. Blockchain có thể đóng góp gì cho công
nghệ nhân sự ?
Nghiên cứu của Verlinder N. (2020) cho thấy
hiện nay các giải pháp dựa trên blockchain đang phân
thành bốn phân khúc quan trọng là: Trình độ và xác
minh; Trả lương cho nhân viên; Làm việc phù hợp
với nền tảng kết nối thông tin cá nhân trên web và
Khởi nghiệp Blockchain tại nơi làm việc. Theo đánh
giá của Asia blockchain review (2019), thông qua
việc ứng viên cung cấp cho bộ phận nhân sự quyền
truy cập vào danh tính được xác minh của bên thứ ba
bằng khóa riêng, sử dụng công nghệ blockchain có
thể cải thiện một số vấn đề cơ bản trong quản lý nhân
sự, cụ thể: (1) Chứng minh danh tính, bản sắc, uy tín
của ứng viên dễ dàng và hơn; (2) Chứng minh trình
độ nhanh chóng, dễ dàng và ít tốn kém, cho phép các
bên thứ ba có thể xác minh tính xác thực của các tài
liệu; (3) Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia thông
qua hợp đồng thông minh, cho phép dễ dàng tự động
hóa hầu hết các tương tác với các bộ phận tài chính,
nhân viên và các bộ phận khác. Đặc biệt, tự động hóa
thanh toán khi các điều kiện đã xác định trước được
đáp ứng; (4) Cải thiện sự riêng tư, cắt giảm chi phí
và bảo mật dữ liệu mà không có giấy tờ, góp phần
làm giảm đáng kể chi phí điều hành. Điều này đặc
biệt có ý nghĩa đối với các công ty nhỏ có ngân sách
hạn hẹp; (5) Sử dụng quản lý HR, blockchain giúp
các công ty khởi nghiệp và dự án xây dựng hỗ trợ
tuyển dụng, quản lý và thúc đẩy phát triển tài năng;
(6) Cải thiện tình hình tại nơi làm việc, cho phép mở
rộng khả năng trao đổi tài sản kỹ thuật số mà không
cần bên thứ ba; Tăng khả năng thực hiện hợp đồng
thông minh trong không gian việc làm; Hình thành
sổ cái phân tán để lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số và xây
dựng một hồ sơ không thể xóa của tất cả các giao
dịch trước đó.
3. Đánh giá ảnh hưởng của 4IR đến việc làm
Câu hỏi đặt ra là khả năng của các bên liên
quan khác nhau để có thể quản lý thành công trước
các thay đổi? Làm thế nào để giải nén được tác động
tương đối và cung cấp thông tin cụ thể về những thay
đổi và dự kiến khoảng thời gian ảnh hưởng đến chức
năng, mức độ việc làm và kỹ năng?
3.1. Những áp lực thay đổi từ cuộc cách cách
mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR)
Kết quả nghiên cứu của Schwab K. và Samans
R. (2016) cho rằng, trước sự phát triển của 4IR thế
giới sẽ chịu ảnh hưởng bởi ba tác động:

3.1.1. Tác động của động lực của sự thay đổi
Dự đoán toàn bộ ngành công nghiệp sẽ phải
điều chỉnh, một số ngành mới sẽ được sinh ra, nhiều
nghề nghiệp sẽ phải trải qua một sự chuyển đổi cơ
bản. Công nghệ, kinh tế xã hội, địa chính trị, phát
triển nhân khẩu học sẽ tạo ra các loại công việc và
nghề nghiệp mới thay thế một phần hoặc toàn bộ
những bộ kỹ năng cần thiết và chuyển đổi cách thức
và nơi mọi người làm việc. Với tốc độ thay đổi nhanh
chóng, sự đột phá mô hình kinh doanh đang dẫn đến
một tác động gần như đồng thời, tạo ra những thách
thức quản lý và quy định mới, đòi hỏi cả xã hội cấp
bách và nỗ lực phối hợp để điều chỉnh.
3.1.2. Tác động của công nghệ, nhân khẩu học
và kinh tế xã hội
• Tăng trưởng tính toán giá rẻ và sự phổ biến
của Internet di động ảnh hưởng đến xu hướng mô
hình kinh doanh. In ấn 3D, trí tuệ nhân tạo và IoT sẽ
được cụ thể hóa và áp dụng rộng rãi trong các ngành
công nghiệp;
• Các mô hình kinh doanh và cấu trúc tổ chức
mới sẽ làm thay đổi nơi làm việc, như công việc từ xa,
công việc linh hoạt và theo yêu cầu. Tầng lớp trung
lưu mới đòi hỏi cần thiết phải chuyển sang một môi
trường kinh tế bền vững hơn kéo theo sự gia tăng của
biến động địa chính trị;
• Sự thay đổi giá trị sống và khả năng thu nhập
của người tiêu dùng sẽ làm thay đổi mô hình kinh
doanh và việc làm;
• Xác lập vai trò mới của phụ nữ, không chỉ là
thành phần của nguồn tài năng mà còn là bản chất
của sản phẩm phục vụ, đặc biệt là giáo dục, qua đó
sẽ làm mở rộng hồ sơ kỹ năng của công việc yêu cầu;
• Tuổi thọ và sự già hóa dân số của các nền kinh
tế giáo dục tiên tiến, những cơ hội và thách thức mới
sẽ có tác động mạnh đến mô hình kinh doanh bởi nhu
cầu mở rộng tài năng.
3.1.3. Tác động của những thay đổi ở cấp độ
ngành công nghiệp và quốc gia
• Ở cấp độ ngành, nguồn cung cấp năng lượng
mới và công nghệ sẽ có tác động đặc biệt lớn đến
năng lượng cơ bản, cơ sở hạ tầng và các ngành nghề
lưu động. Khả năng xử lý dữ liệu lớn sẽ có tác động
đặc biệt mạnh mẽ đến thông tin và truyền thông, công
nghệ, dịch vụ tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp;
• Ở cấp quốc gia, kỳ vọng về bản chất của sự đột
phá sắp tới được định hình bởi nhân khẩu học, phát
triển kinh tế và công nghệ, đặc biệt ở các nền kinh tế
tiên tiến có tầng lớp trung lưu mới nổi. Các vấn đề về
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đạo đức và quyền riêng tư sẽ tác động đến người tiêu
dùng, dịch vụ tài chính và thông tin và ngành công
nghệ truyền thông;
• Các nước đang phát triển mong đợi tác động
đặc biệt lớn đến từ Internet di động, công nghệ có
tiềm năng mang lại hàng triệu công ăn việc làm thông
qua kết nối người tiêu dùng vào nền kinh tế. Nguồn
cung cấp năng lượng và công nghệ mới dự kiến sẽ
đóng vai trò lớn nhất;
• Trí tuệ nhân tạo và robot sẽ ảnh hưởng lớn và
lâu dài đến việc làm và kỹ năng. Mặc dù vậy, trọng
tâm của thế giới vẫn là lực lượng lao động chiến lược,
tài năng và cách mọi người có thể đóng góp thành
công vào quản lý quá trình chuyển đổi.
3.2. Đánh giá sự thay đổi các xu hướng
thuê dụng
Dự kiến sản xuất sẽ có một sự chuyển đổi lớn
thành một lĩnh vực rất tinh vi, nơi chỉ dành cho các
kỹ sư có tay nghề cao, có khát vọng mạnh mẽ để biến
IoT thành một thực tế, cụ thể: (1) Công việc lắp đặt
và bảo trì sẽ có sự cải tiến năng suất và tăng trưởng
mạnh mẽ như cài đặt, trang bị thêm, sửa chữa và
bảo trì thông minh; (2) Công nghệ năng lượng tái
tạo trong dân cư và văn phòng cũng sẽ phải đối mặt
với việc tiết kiệm hiệu quả và thay thế lao động bởi
IoT. Một số thách thức về nhân khẩu học toàn cầu
sẽ duy trì nhu cầu về công việc xây dựng và khai
thác; (3) Hiệu quả tài nguyên sẽ là một yếu tố thúc
đẩy quan trọng khác cho làm việc tại nhà, ít nhất là
trong xây dựng mới và cải tạo nhà ở hiện có về kỹ
thuật, vật liệu và phương pháp tiếp cận; (4) Các quy
trình thanh toán và hàng tồn kho sẽ được tự động
hóa và quản lý thông minh thông qua các cảm biến
và các ứng dụng khác của IoT, dự kiến sẽ làm giảm
nhu cầu về vai trò truyền thống trong bán hàng, gia
đình và công việc liên quan; (5) Đạo đức người tiêu
dùng và thực hành tiêu dùng xanh được dự đoán sẽ
có tác động tiêu cực đến vai trò truyền thống trong
làm việc tại nhà; (6) Các tăng trưởng việc làm mạnh
nhất sẽ đến từ sự thay đổi liên tục đối với mua sắm
trực tuyến và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, để rút
ra theo hiểu biết từ dữ liệu khách hàng và sở thích để
cung cấp các kinh nghiệm mua sắm cá nhân; (7) Quản
lý kinh doanh và hoạt động tài chính sẽ bị ảnh hưởng
bởi một loạt các yếu tố, ở quy mô chuyển đổi và nhu
cầu nâng cao công việc mà các gia đình sẽ phải trải
qua; (8) Máy tính và toán học làm việc tại nhà sẽ được
thúc đẩy bởi các xu hướng vượt ra ngoài công nghệ,
do sự đô thị hóa nhanh chóng, cũng như ảnh hưởng
tiêu cực bởi sự đột phá đến triển vọng việc làm trong
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cách làm việc tại nhà, như biến động địa chính trị và
các vấn đề riêng tư; (9) Tất cả các ngành công nghiệp
sẽ tìm cách tuyển dụng các chuyên gia có thể giúp họ
áp dụng các công cụ như phân tích dữ liệu lớn, trực
quan hóa dữ liệu, để hiểu rõ hơn và đối phó với những
các vấn đề; (10) Sự sụt giảm việc làm lớn nhất tại các
văn phòng dự kiến sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực không
chỉ bởi xu hướng công nghệ, mà còn do các yếu tố
khác, như biến đổi khí hậu, tài nguyên, hiệu quả và
tính linh hoạt nơi làm việc; (11) Trí thông minh nhân
tạo và học máy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các việc
làm trong lĩnh vực giáo dục, pháp lý, hoạt động kinh
doanh và tài chính (Schwab K. và Samans R., 2016).
3.3. Đánh giá việc làm trước các áp lực mới
Nền kinh tế chia sẻ cũng có tiềm năng để thay
đổi hoàn toàn cách thức tổ chức công việc và quy định
trong một số việc làm tại nhà, đó cũng là một động
lực của thay đổi việc làm. Một số phân tích cho thấy
rằng, sự đột phá sắp tới đối với bối cảnh việc làm là
sẽ phức tạp và đa diện hơn nhiều, được truyền tải bởi
tiến bộ của tự động hóa và điều đó buộc mọi người
phải hành động ngay, với các tốc độ khác nhau của
chuyển đổi công nghệ để chuẩn bị.
Nhìn chung có ba yếu tố: (1) Tăng trưởng việc
làm được dự kiến sẽ phát triển không cân xứng theo
hướng chú trọng đến tay nghề cao và làm việc tại
nhà, cộng với sự gia tăng thất nghiệp toàn cầu do
sự gia tăng dân số và tạo việc làm chậm; (2) Tại các
thị trường mới nổi và các nước đang phát triển một
phần đáng kể của lực lượng lao động toàn cầu vẫn
còn làm việc trong nông nghiệp, các việc làm liên
quan đến dịch vụ và chăm sóc cá nhân, làm việc tại
nhà; (3) Phụ nữ chiếm số lượng thấp trong công việc
STEM nhưng trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và
khai thác nam giới vẫn chiếm chủ yếu (Schwab K.
và Samans R., 2016).
4. Blockchain và tiềm năng phát triển công
nghiệp quản lý nhân sự
Mặc dầu, hoàn cảnh hiện nay chưa sẵn sàng
hỗ trợ để thúc đẩy gia tăng hiệu suất và quy mô cần
thiết nhưng cùng với sự phát triển của một loạt các
công nghệ số mới nổi cho thấy nhiều hứa hẹn về khả
năng ứng dụng tiềm năng của blockchain, bao gồm
cả mã hóa và kết nối ngang hàng có thể hỗ trợ cho
sự phát triển lâu dài và bền vững ngành công nghiệp
quản lý nhân sự.
4.1. Blockchain và các công nghệ mới nổi
Thế giới hiện đã sẵn sàng các khả năng thiết yếu
bao gồm: (1) Các ứng dụng phi tập trung (DApps),
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liên quan đến lưu trữ dữ liệu, hướng dẫn và hồ sơ hoạt
động trong công nghệ sổ cái phân tán; (2) Điều khoản
và điều kiện kinh doanh phân tán (T&C), là cơ chế
ủy thác tự động cho các tương tác và giao dịch bên
ngoài giữa các tổ chức hoặc cá nhân; (3) Hợp đồng
thông minh, là các chương trình, giao thức tạo điều
kiện, xác minh, thực hiện các quy trình kinh doanh;
(4) Tài sản thông minh, là các biểu diễn kỹ thuật số
của tài sản vật lý với hành vi lập trình. Tuy nhiên, để
các blockchain có thể thay đổi hoàn toàn các mô hình
hoạt động hoặc quy trình kinh doanh hiện tại và tạo
ra các mô hình quản trị thương mại, xã hội và quản
trị mới, các tổ chức nhân sự cần kết hợp với các tiềm
năng công nghệ hiện có theo những cách mới và bí
quyết mới. Ý nghĩa của những thành phần và khả năng
này tùy vào cách mà các doanh nghiệp tham gia với
tài năng của lực lượng lao động trong thực tế, bằng
cách thông qua một blockchain kết nối liền mạch với
nhà cung cấp, người dân, hoạt động và truyền thông
với các tài năng phù hợp được ủy quyền và từng bước
được đưa vào trong quy trình có liên quan, được cấp
quyền truy cập vào thông tin và tài nguyên hoạt động
tự động và minh bạch dọc theo chuỗi (Wiles J., 2019).
4.2. Các trường hợp sử dụng blockchain hứa
hẹn nhất trong nhân sự
Nhìn chung, các thử nghiệm blockchain cho đến
nay mới chỉ kết hợp ở một số đặc điểm xác định, vì
vậy chỉ nắm bắt được một số giá trị tiềm năng. Theo
Wiles J. (2019) để blockchain sẽ được sử dụng đầy
đủ hơn trong các trường hợp cần chú ý:
Một là, bối cảnh và kiểm tra lịch sử việc làm
trên mạng phân tán, bất kỳ ai đăng ký được phép đều
có thể có được thông tin xác thực ảo (mã hóa danh
tính), sẽ được cung cấp một bản ghi bất biến về lịch
sử công việc. Các nhà tuyển dụng tiềm năng sẽ khai
thác vào blockchain này để loại bỏ các cơ hội ứng
dụng lừa đảo.
Hai là, bảo mật dữ liệu và quyền truy cập, nhà
tuyển dụng có quyền truy cập vào một lượng lớn
thông tin cá nhân của nhân viên. Trên blockchain, các
hồ sơ sẽ được mã hóa và ghi lại một cách bất biến,
đặc biệt đối với các hồ sơ có tính chất riêng tư, như
các điều kiện y tế hoặc lịch sử đời tư, học tập, hiệu
suất làm việc,... Những hồ sơ này cũng có thể được
chia sẻ khi cần thiết ở dạng mã thông báo với những
người tham gia đã được cấp phép xác minh.
Ba là, thực hiện hợp đồng thông minh cho lực
lượng lao động tạm thời, để tạo ra các quyền và nghĩa
vụ có thể thực thi và bất biến cho tất cả những người

tham gia, có thể tự động chi trả các khoản tiền công
từ các quỹ lương, một khi người lao động hoàn thành
nhiệm vụ được giao, giúp làm trơn thu nhập cho công
nhân và dòng tiền cho các công ty.
Bốn là, tuân thủ và quy định, nhân viên có thể
thực thi quyền được quên của mình trong phạm vi
được cung cấp bởi các quy định như bảo vệ dữ liệu
chung (GDPR) của EU, bằng cách xóa khóa mã hóa
và làm cho thông tin nhận dạng cá nhân không thể
khôi phục lại được. Khi luật pháp nghiêm ngặt hơn,
họ có thể sử dụng blockchain để đảm bảo quyền kiểm
soát dữ liệu của chính họ.
Năm là, thanh toán và lợi ích, các giao dịch
được mã hóa và lưu trữ dưới dạng dữ liệu bất biến
trên blockchain luôn đáng tin cậy, cho phép báo cáo
tuân thủ và kiểm toán hợp lý. Người được trả tiền
sẽ không còn phụ thuộc vào các trung gian để xử lý
thanh toán. Các ngân hàng sẽ không còn kiểm soát
dòng tiền đến mức có thể làm lệch giá trị giao dịch
hay thay đổi giá trị của tiền tệ. Quản lý tiền lương
được xem là trường hợp sử dụng hợp lý nhất đối với
blockchain trong HR.
4.3. Những thách thức mới phát sinh tại nơi
làm việc
Những thách thức mới phát sinh tại nơi làm
việc, cụ thể hơn là trong thị trường lao động, nhà
quản lý nhân sự sẽ gặp phải những vấn đề đặc biệt
đòi hỏi cần có các mô hình phi tập trung: (1) Vấn
đề cung cấp tài năng, khi công tác tuyển dụng thiếu
tầm nhìn, thông tin về nhân viên không có sẵn và kết
hợp không hiệu quả; (2) Chi phí thu hút lao động tài
năng không hiệu quả, thực tế các công ty đã phải trả
từ 15-30% chi phí hợp đồng cho việc nhờ các trung
gian đứng ra tuyển dụng giúp; (3) Các nhà thầu, nhà
cung cấp, tư vấn, lao động tự do phải chờ nhiều tháng
trước khi được trả tiền. Điều này không chỉ gây khó
chịu cho các bên liên quan, mà còn ảnh hưởng đến
khả năng tồn tại của công ty; (4) Ứng viên gian lận
hoặc thiếu tự tin về danh tính và trình độ. Thực tế
hơn một nửa số ứng viên nói dối trong hồ sơ xin việc
của họ. Tại một số thị trường lao động khác còn phát
sinh sự lựa chọn thiên vị và sự thay đổi nhanh chóng
của các nhóm tài năng; (5) Phương tiện truyền thông
và những phản ứng dữ dội từ xã hội, sẽ khiến mọi
người suy nghĩ nhiều hơn về sự tăng tính an toàn cho
các dữ liệu cá nhân tại nơi làm việc; (6) Dữ liệu tập
trung, mạng Internet bên cạnh những mặt tích cực
mang lại trong việc tuyển dụng và làm việc, cũng là
cơ hội để các đối thủ cạnh tranh săn trộm nhân lực
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tài năng của công ty; (7) Nền kinh tế biểu diễn Grig,
với một số người cho là nó bóc lột, không có lương
tâm,... Nhưng bất kể như thế nào, đó vẫn sẽ là một
xu hướng tất yếu đối với nhiều người mơ ước chọn
làm việc xa với công việc và hợp đồng làm việc lâu
dài (Verlinder N., 2020).
4.4. Tương lai của công việc trước làn sóng
ứng dụng blockchain
Cũng như nhiều thứ, sự phát triển công nghệ và
việc áp dụng cần có thời gian. Việc triển khai các giải
pháp dựa trên blockchain để giải quyết một số thách
thức nhân sự nêu trên không thể giành được sau một
đêm mà sẽ là một quá trình dần dần. Verlinder N.
(2020), dự đoán tương lai của công việc sẽ đối mặt
với ba làn sóng ứng dụng blockchain:
Làn sóng đầu tiên, dự đoán sẽ xoay quanh việc
xác minh ứng viên dựa trên blockchain hoặc đơn
giản là thanh toán cho nhân viên theo thời gian thực
và làm ít rác thông tin hơn khi quản lý hồ sơ nghề
nghiệp của người lao động;
Làn sóng thứ hai, dự đoán sẽ tạo ra thị trường
tài năng tốt hơn, khả năng hiển thị nhiều hơn về công
việc, công nhân và cạnh tranh, có thể sẽ đòi hỏi sự
tin tưởng nhiều hơn trên thị trường;
Làn sóng thứ ba, dự đoán liên quan đến quan
điểm về bản chất của chính tổ chức. Nếu lực lượng
lao động linh hoạt hơn có thể được yêu cầu cho các
dự án và hợp đồng công việc dài hạn. Điều này cần
thiết công ty sẽ có thêm nhiều tổ chức tự trị hơn và
tập trung vào mạng của các đội.
4.5. Giải pháp blockchain cho ba làn sóng trên
Làm thế nào để các giải pháp dựa trên blockchain
có thể được sử dụng cho tương lai của công việc. Có
nhiều cách nhưng trên thực tế, blockchain có thể chỉ
cách mạng hóa cách thức mà các chuyên gia nhân sự
tiếp cận trong các nhiệm vụ hàng ngày. Fincher M.
(2019) cho rằng có năm cách mà blockchain có thể
tác động hữu ích đến HR:
Thứ nhất, bảo vệ nhân sự khỏi tội phạm mạng,
quản lý nhân sự liên quan đến việc xử lý rất nhiều dữ
liệu cá nhân và tài chính rất nhạy cảm với các thông
tin liên quan đến thanh toán, bảo hiểm y tế, tài chính
ngân hàng, hồ sơ kỷ luật,... có nguy cơ bị khai thác.
Với blockchain, khả năng bọn tội phạm có thể truy
cập vào dữ liệu đó sẽ bị giảm, thậm chí bị loại bỏ.
Vì các hồ sơ được lưu trữ trên blockchain là phi tập
trung, nên không có nơi nào để tin tặc có thể truy cập
và làm hỏng dữ liệu. Ngoài ra, mọi thay đổi được thực
hiện cần phải được sự cho phép và xác minh;
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Thứ hai, chuyển đổi quy trình tuyển dụng, thay
cho các phương pháp truyền thống chậm chạp để
tìm kiếm ứng viên, có thể gây ra sự thiếu chính xác
và khả năng lừa đảo. Sử dụng blockchain, người lao
động có thể điều chỉnh lại sơ yếu lý lịch theo yêu cầu
của từng công việc mà họ quan tâm, thậm chí có thể
chế tạo ra tài liệu tham khảo. Ứng viên có thể cung
cấp cho các nhà tuyển dụng tiềm năng quyền truy
cập dữ liệu việc làm dựa trên blockchain của họ, bao
gồm lịch sử việc làm, thư giới thiệu, hồ sơ giáo dục
và nhiều hơn nữa;
Thứ ba, sử dụng hợp đồng thông minh để thanh
toán cho công nhân Gig, giúp họ được trả tiền ngay
lập tức bằng cách tự động hóa quy trình công việc
và hóa đơn, thay cho việc xác minh thủ công bắt họ
phải chờ đợi. Với một hợp đồng thông minh, công
ty và người lao động có thể thiết lập các tiêu chí để
trả tiền. Khi các tiêu chí đó được đáp ứng, hợp đồng
thông minh được thỏa mãn, tiền lương sẽ được phân
phối ngay lập tức. Blockchain có thể thiết kế để giải
phóng nhanh chóng cho một tài xế xe tải ngay khi
hàng hóa đã được giao đến nơi an toàn, giúp các nhà
thầu nhận thanh toán tự động, bảo vệ công ty khỏi
việc lo sợ bị gian lận trong việc lập hóa đơn, đặc biệt
thích hợp với nền kinh tế Grig đối với những người lao
động làm việc ở xa, giúp công ty có thể thu hút được
nhiều công nhân lành nghề từ khắp nơi trên thế giới;
Thứ tư, cải thiện tính chính xác của thời gian và
dữ liệu tham dự, blockchain giúp đảm bảo rằng các
hồ sơ là chính xác và không bị ảnh hưởng bởi những
thay đổi trái phép như dữ liệu sinh trắc học, qua đó
giúp bộ phận nhân sự cải thiện tính chính xác của hệ
thống theo dõi tiền lương và thời gian làm việc của
người lao động;
Thứ năm, trả lương cho người lao động bằng tiền
điện tử Bitcoin hay Ethereum, điều này rất có ý nghĩa
đối với các công ty thuê lao động trên quy mô toàn
cầu, cho phép họ có thể truy cập tiền lương, chuyển
khoản và sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ một
cách dễ dàng. Đặc biệt đối với người lao động sống
ở các quốc gia có đồng tiền bị mất giá, hệ thống ngân
hàng không đáng tin cậy hoặc chính phủ đã gây ra
những rào cản khác.
5. Công nghệ số đối với bộ kỹ năng làm việc
5.1. Vấn đề ổn định kỹ năng
Sự tăng tốc của công nghệ, nhân khẩu học và sự
đột phá kinh tế-xã hội đang làm thay đổi các kỹ năng
khiến nhà tuyển dụng phải rút ngắn thời hạn sử dụng
bộ kỹ năng hiện có trong quá trình làm việc của nhân
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viên dự kiến sẽ có: (1) Sự đột phá công nghệ máy học
sẽ thay thế các ngành nghề hiện tại và các loại công
việc có nhiệm vụ cụ thể, giải phóng công nhân để
tập trung vào công việc với nhiệm vụ mới, dẫn đến
thay đổi nhanh chóng bộ kỹ năng cốt lõi; (2) Sự thay
đổi thường xuyên mô hình kinh doanh sẽ làm gián
đoạn bộ kỹ năng và có độ trễ thời gian tối thiểu. Tác
động của thay đổi sẽ không cần nhiều thời gian để
xây dựng hệ thống đào tạo lại thị trường lao động
và các tổ chức cần thiết để phát triển các bộ kỹ năng
mới. Xu hướng công nghệ hiện tại sẽ làm thay đổi
lõi nội dung chương trình giảng dạy, dự kiến 50%
kiến thức môn học có được trong năm đầu tiên của
sinh viên sẽ chỉ bằng bốn năm trước đây. Thế giới
đang đứng trước nguy cơ kiến thức của lực lượng lao
động hiện tại sẽ nhanh chóng bị lỗi thời; (3) Yêu cầu
bộ kỹ năng hay năng lực thực hiện sẽ tập trung vào
bộ cốt lõi gồm 35 kỹ năng và khả năng liên quan đến
công việc. Dự kiến sẽ có hơn một phần ba của bộ kỹ
năng cốt lõi mong muốn của hầu hết các ngành nghề
sẽ là các kỹ năng chưa được xem là quan trọng đối
với công việc ngày hôm nay; (4) Một số bộ kỹ năng
của các ngành sẽ có tốc độ chuyển biến khác nhau,
do sức mạnh tính toán tăng nhanh, khả năng làm việc
với dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, mâu
thuẫn giữa kỹ năng làm việc tại nhà với các kỹ năng
phân tích, trình bày dữ liệu và số lượng thông tin kỹ
thuật số hữu ích được tạo ra và lưu trữ sẽ liên tục tăng
theo cấp số nhân; (5) Trong lĩnh vực tiêu dùng, lượng
dữ liệu khổng lồ sẽ cho phép tăng thêm sự tinh vi
trong quản lý hàng tồn kho, phân khúc khách hàng
và cá nhân hóa sản phẩm, liên quan đến sử dụng và
làm quen với công nghệ bởi các công việc ở mọi cấp
độ, từ trợ lý bán lẻ thông qua các vị trí cao cấp hơn;
(6) Doanh nghiệp trong các ngành lưu động, như
năng lượng, dịch vụ, tài chính, đầu tư, thông tin và
truyền thông sẽ đối mặt với các vấn đề như dấu chân
carbon, an toàn thực phẩm, lao động tiêu chuẩn và
sự riêng tư. Họ sẽ cần phải học cách nhanh chóng dự
đoán những cái mới về giá trị tiêu dùng này, để biến
chúng thành sản phẩm và để trở nên hiểu biết hơn về
các quá trình liên quan đến việc đáp ứng các nhu cầu
và tác động này có thể có đối với nhân viên (Schwab
K. và Samans R., 2016).
5.2. Bộ kỹ năng hiện tại và thực hành làm việc
Hầu hết các công việc sẽ đòi hỏi phải sử dụng
một loạt các kỹ năng kết hợp giữa các bộ kỹ năng khác
nhau trong các ngành công nghiệp. Theo dự đoán của
Schwab K. và Samans R. (2016), sau năm 2020 sẽ có

36% các công việc yêu cầu có khả năng giải quyết các
vấn đề phức tạp, 4% yêu cầu về khả năng thể chất như
thể lực hoặc sự khéo léo. Các ngành kỹ thuật nặng
nề như cơ bản, cơ sở hạ tầng và năng lượng có thể
tự động hóa và đảm nhận một phần lớn hơn của các
nhiệm vụ phức tạp, như dịch vụ, thông tin và truyền
thông. Các kỹ năng xã hội như thuyết phục, tâm lý
và giảng dạy sẽ có nhu cầu cao hơn so với các ngành
có kỹ năng kỹ thuật hẹp, như lập trình, vận hành thiết
bị, điều khiển; Nội dung các kỹ năng bao gồm kiến
thức về công nghệ thông tin và học tập tích cực, khả
năng nhận thức như sáng tạo và toán học lý luận và
kỹ năng xử lý như lắng nghe tích cực và tư duy phản
biện sẽ là một phần trong yêu cầu phát triển của các
kỹ năng cốt lõi đối với nhiều ngành công nghiệp; Sự
phổ biến ngày càng tăng của điện thoại di động kết
hợp với sự phát triển của IoT hứa hẹn sẽ làm thay đổi
thói quen hàng ngày của nhiều vai trò trong các hoạt
động bán hàng, cài đặt, bảo trì, kinh tế gia đình và sản
xuất…; Công việc trên tất cả các ngành công nghiệp
sẽ đòi hỏi trình độ công nghệ cao hơn nhiều so với
chỉ cần biết chữ trước đây. Chỉ cần tăng tự động hóa,
nhân viên sẽ có nhiều trách nhiệm hơn liên quan đến
kiểm soát, bảo trì thiết bị và kỹ năng giải quyết vấn
đề, như một sự hiểu biết chung rộng hơn về các quy
trình làm việc của công ty hoặc tổ chức của họ. Nhiều
nghề nghiệp trước đây hoàn toàn là kỹ thuật, dự kiến
sẽ có thêm nhu cầu mới cho sáng tạo và kỹ năng giao
tiếp; Đối với lĩnh vực sức khỏe, đổi mới công nghệ sẽ
cho phép tăng tự động hóa chẩn đoán và cá nhân hóa
phương pháp điều trị, xác định lại các vai trò của y tế
theo hướng dịch và truyền đạt dữ liệu một cách hiệu
quả cho bệnh nhân; Đối với lĩnh vực bán hàng và các
công việc liên quan sẽ gia tăng nhu cầu cho các kỹ
năng sáng tạo và ý tưởng, để thúc đẩy tạo ra một kỷ
niệm đáng nhớ về trải nghiệm mua sắm. Vì ngành bán
lẻ truyền thống phải tái định vị chính nó trong cuộc
đua thương mại điện tử và trực tuyến; Sau năm 2020,
dự đoán sẽ có khoảng hơn 52% của tất cả công việc
sẽ đòi hỏi mức độ nhận thức cao hơn so với những
khả năng, như sáng tạo, suy luận logic, độ nhạy và
thấp hơn 31% yêu cầu về khả năng thể chất và khoảng
44% yêu cầu về kỹ năng kỹ thuật.
5.3. Nhận thức mới về cung cấp kỹ năng
Thế giới sẽ ngày càng quan tâm đến việc xác
định và dự báo kỹ năng để đáp ứng yêu cầu kinh
doanh tương lai và cho phép những người sở hữu
chúng nắm bắt cơ hội mới nổi. Xu hướng công nghệ
có nhu cầu cao về STEM, trong khi xu hướng việc
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làm quan tâm đến những nỗ lực thực tiễn. Điều này
đã và đang tạo ra một loạt cơ hội và thách thức trong
tất cả các ngành, không chỉ liên quan đến kiến thức
cứng, kỹ năng kỹ thuật và công nghệ. Để quản lý
các xu hướng này thành công, các công ty cần người
lao động có khả năng thực tế và khả năng nâng cao
tài năng từ nhiều nền tảng học vấn khác nhau. Nói
chung, kỹ năng không phù hợp xuất hiện không chỉ
giữa cung và cầu, mà còn giữa yêu cầu của cả hôm
nay và trong tương lai. Vì vậy, những nỗ lực trong
đào tạo nghề phải nhắm đến mục tiêu yêu cầu về
các kỹ năng trong danh mục công việc sẽ khác biệt
rất nhiều chỉ sau vài năm. Để dự báo chính xác, dự
đoán và chuẩn bị cho tương lai nội dung công việc
và yêu cầu kỹ năng sẽ ngày càng tăng quan trọng đối
với các công ty và các nhà hoạch định chính sách.
Phân tích dữ liệu lớn có thể tự trở thành công cụ hữu
ích trong việc quản lý quá trình này và là động lực
thay đổi đến các thị trường việc làm. (Schwab K. và
Samans R., 2016).
6. Kết luận
Không ai nghi ngờ về tốc độ thay đổi chưa từng
có của xã hội ngày nay. Để thành công trong thế giới
đang thay đổi này, các công ty cần phải dựa nhiều
hơn vào những hiểu biết về nhân sự. Vấn đề là làm
thế nào để nghề nhân sự vẫn có thể tập trung vào
việc cung cấp các dịch vụ để tổ chức hiệu quả hơn,
đồng thời vẫn đáp ứng được các cơ hội thay đổi và
tạo ra giá trị thị trường cao hơn. Rõ ràng, HR phải
cung cấp các giải pháp tài năng, lãnh đạo và tổ chức
sáng tạo, bằng cách xác định lại cách thức tổ chức
và thể hiện năng lực nhân sự mới. Để tập hợp được
một đội ngũ nhân viên thực sự năng suất, HR cần
phải quản lý tốt được hai quy trình quan trọng, đó
là sự phát triển của tài năng mới và sự nuôi dưỡng
nó để cho phép sử dụng tối ưu. Blockchain là công
nghệ có thể thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực tiến xa
hơn trên con đường cải thiện, tăng trưởng và hiệu
quả. Nghiên cứu khả năng ứng dụng và thúc đẩy sự
phát triển của blockchain là điều quan trọng để các
tổ chức nhân sự có những kế sách ngắn, trung và dài
hạn nhằm đảm bảo thực hiện được các chức năng ở
mức tốt nhất. Việc trao đổi với các bên liên quan và
công nghệ thông tin trong ứng dụng các công nghệ
số nhằm thay đổi cách mọi người làm việc, đánh giá
mức độ phù hợp của blockchain với công việc, chức
năng hiện tại và tương lai là điều cần thiết đối với tất
cả các công ty hiện nay.
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