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CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ?

PHẦN I
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Câu chuyện về thành phố Zug

Zug 2013 • Zug 2016

1200: Thành phố Zug ra đời

2013: Nhỏ nhất, nghèo nhất

Thung lũng crypto (blockchain)
600 công ty công nghệ về chuỗi khối
Thành phố giàu có nhất của Thuỵ Sĩ

Đi 
đầu

+
Chấp
nhận

cái mới
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Câu chuyện về quyết định thay đổi kích thước bàn ăn!

Chuyển đổi số bắt đầu từ những đột phá công nghệ số,

nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là công nghệ số, mà

quan trọng hơn, chuyển đổi số là chấp nhận cái mới, do đó,

chuyển đổi số là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức, thể

chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công

nghệ.



Công ty thành lập năm 2012, không sở
hữu bất cứ lái xe hay chiếc xe taxi nào,
thay đổi cách thức cung cấp và sử dụng
dịch vụ taxi của mọi người.

6

Truyền thống
Bán dịch vụ vận tải

Ứng dụng CNTT
Bán dịch vụ vận tải
Tổng đài

Chuyển đổi số
Bán dịch vụ kết nối
Superapp

Sự thay đổi về bản chất (SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU BÊN – CO-CREATION): 
Hiện diện khi người dùng cần + Thấu hiểu cái người dùng nghĩ + Có ngay khi người dùng muốn

+ Tận dụng các nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội



CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Cơ khí hóa

• Động cơ hơi nước
• Sản xuất cơ khí

Điện khí hóa

• Điện lực
• Sản xuất hàng loạt

Tự động hóa

• Máy tính, Internet
• Sản xuất tự động

Thông minh hóa

• Công nghệ số
• Sản xuất thông

minh

CMCN lần thứ nhất CMCN lần thứ hai CMCN lần thứ ba CMCN lần thứ tư

Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp lại tạo ra một sự thay đổi đột phá

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Công nghệ số

Đổi mới sáng tạo: Chuyển đổi số
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Công nghệ số
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Làn sóng
thứ baLàn sóng

thứ haiLàn sóng
thứ nhất

2015 - 20302000 - 20151985 - 2000

Số hoá
Tin học hoá

Chuyển đổi số

Máy vi tính
Điện thoại di động

Thiết bị Internet vạn vật

Trí tuệ nhân tạo

Dữ liệu lớn

Chuỗi khối

Điện toán đám mây



Chuyển đổi số là gì?

9/57

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng
thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về
cách sống, cách làm việc và phương thức
sản xuất dựa trên công nghệ số.



CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

PHẦN II

(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT
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Diễn đàn Kinh tế thế giới 
(World Economic Forum) 
đề cập đến chuyển đổi số

Việt Nam ban hành 
Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia 2021 – 2025 
theo 3 trụ cột: Chính phủ
số, kinh tế số và xã hội số

Singapore làm rõ nội 
hàm của chuyển đổi số 

bao gồm: Chính phủ số, 
kinh tế số và xã hội số

2015 6/2020

8/2020

10/2020

Nhật Bản xác định thành 
lập cơ quan chuyên trách 
để thực hiện chuyển đổi số 

VIỆT NAM BẮT KỊP CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN VỀ TẦM NHÌN CĐS

2
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Chuyển đổi số quốc gia

25/04/2022 12

NĂM 2020
Khởi động nhận thức về 

chuyển đổi số

NĂM 2021

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo 
hướng lấy người dân làm 

trung tâm, toàn dân và toàn diện

NĂM 2022

Bắt đầu triển khai, trải nghiệm về 
chuyển đổi số

Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt "Chương trình 

Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030"

Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 
Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 

và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

NĂM 2019
Một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết số 52-NQ/TW 
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị



Định hướng cụ thể năm 2022

13

01Phổ cập sử dụng 
Sàn thương mại điện tử 

Phổ cập sử dụng 
Nền tảng số hỗ trợ tư vấn 

sức khỏe cá nhân

02

03 04

05 06

Phổ cập sử dụng
Nền tảng dạy học trực tuyến

Phổ cập sử dụng
Nền tảng số khác phục vụ nhu cầu 
thiết yếu

Phổ cập sử dụng
Nền tảng số phục vụ hoạt động
sản xuất, kinh doanh 

Phổ cập sử dụng 
Dịch vụ công trực tuyến 



MỐI TƯƠNG QUAN 
TỔNG THỂ

Quốc gia 
số

Xã hội 
số

Kinh tế 
số

Chính 
phủ số
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1

üNgười đứng đầu chịu trách
nhiệm trực tiếp về CĐS;

üDuy trì hoạt động hiệu quả Liên
minh CĐS;

üXây dựng bộ nhận diện CĐS;
üThử nghiệm CĐS .

Chuyển đổi nhận thức

2

üChấp nhận Sandbox;
üHoàn thiện hệ thống

văn bản pháp luật

Kiến tạo thể chế

3

üPhát triển hạ tầng băng rộng;
üMạng 5G;
üKết nối VNIX;
üSử dụng IPv6;
üHạ tầng IoT;

Phát triển hạ tầng số
5

üQuy tắc ứng xử trong môi
trường số, hình thành văn hóa
số;

üCác hệ thống an toàn, an ninh
mạng.

Tạo lập niềm tin, 
bảo đảm ATANM

4

üHệ thống định danh và xác
thực điện tử quốc gia;

üHệ thống thanh toán điện
tử (mobile money);

üCác nền tảng số cho các
lĩnh vực.

Phát triển nền tảng số
.  

Hợp tác quốc tế,
nghiên cứu, phát triển
và đổi mới sáng tạo
trong môi trường số

NHIỆM VỤ 1. Tạo nền móng Chuyển đổi số

6
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Phát triển 
Chính phủ số
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NHIỆM VỤ 2

Quyết định số 942/QĐ-TTg 
ngày 15/6/2021 của TTgCP 
phê duyệt Chiến lược phát 
triển CPĐT hướng tới CPS 
giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030.



MỘT SỐ THÔNG TIN HIỆN TRẠNG 
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
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Một số kết quả

Nội bộ

• Hầu hết CQNN 
có hệ thống 
QLVBĐH, thư 
điện tử riêng.

• Tỷ lệ VBĐT trao 
đổi 95%

Phục vụ người 
dân, DN

• Tất cả các 
bộ/tỉnh có cổng 
DVC

• Tỷ lệ DVCTT đủ 
đk là trên 97%

• Khoảng 40% 
phát sinh hồ sơ
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Phát triển các nền tảng
Chính phủ điện tử

ØPhát triển NGSP: 200 HT kết nối
ØPhát triển LGSP: 22/22 bộ ngành;
63/63 địa phương

Nền tảng 'ch hợp, chia sẻ

CSDL QG đăng ký doanh nghiệp, 
CQDL về bảo hiểm, dân cư.

Một số CSDL quy mô quốc gia

Hỗ trợ cho các Cổng dịch vụ công, hệ
thống thông tin một cửa điện tử kết nối
với các hệ thống trung gian thanh toán.

Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia
(PayGov)

Ø Đầu mối công bố dữ liệu mở, cung
cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu
CQNN.

Cổng dữ liệu quốc gia
(Data.gov.vn)

Một số kết quả 19/57



Các Nghị định:

ü NĐ số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu
tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

ü NĐ số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
ü NĐ số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC
trên môi trường điện tử.

ü NĐ số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và
chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Nhiều văn bản quy định các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát
triển Chính phủ điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Về môi trường
pháp lý

Một số kết quả 20/57



Chính phủ số là chính phủ điện tử + 4 “có”

21

Có toàn bộ
hoạt động trên
môi trường số

Có khả năng
cung cấp

dịch vụ mới

Có khả năng
hỗ trợ đưa ra 

quyết định dựa
trên dữ liệu

Có khả năng giải
quyết các bài

toán khó
(y tế, giáo dục...)
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Tầm nhìn đến năm 2030

Việt Nam có chỉ số phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số ở mức độ
cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên
Hiệp Quốc.
Chính phủ số chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp và
người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan
nhà nước để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng
thuận xã hội.
Chính phủ số chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm
việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực
hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

22/57
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MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025

Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội

Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội

Vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước

Giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển KTXH

Thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia
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• Cơ quan nhà nước cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn
hóa, thống nhất trên phạm vi toàn quốc các thủ tục hành chính
phục vụ xã hội.
• Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ mới một cách chủ động, kịp

thời đáp ứng nhu cầu của xã hội.
• Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu

cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực
tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy
tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu.

24/57

1. Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội



100%

Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật được cung cấp dưới

hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

100%

Dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế 
lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng 

(điền form tự động, …)

100%

Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến được định danh và xác thực 

thông suốt, hợp nhất

Content  Here

80%

Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn 
toàn trực tuyến (Tối thiểu)

Người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc
giải quyết thủ tục hành chính (Tối thiểu)

90%

Content  Here
Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that is 
beautifully designed. 

hope and I believe that 
this Template will your 

Time

Thủ tục hành chính của các cơ quan nhà
nước được cắt giảm (Tối thiểu)

20%
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• Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng tham gia ý
kiến đóng góp cho hoạt động của cơ quan nhà nước, phản ánh những vấn đề
của xã hội xung quanh mình tới cơ quan nhà nước và nhận được ý kiến
phản hồi về sự tham gia, kết quả tham gia của mình.
• Doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp dịch vụ công hoặc phát triển những
dịch vụ mới, sáng tạo, giúp xã hội có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch
vụ công của cơ quan nhà nước.
• Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác cùng tham gia phổ
cập việc sử dụng dịch vụ công nói riêng, chuyển đổi số nói chung.

26/57

2. Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội



Cơ quan nhà nước 
cấp bộ, tỉnh tham 
gia mở dữ liệu và 
cung cấp dữ liệu 
mở phục vụ phát 

triển chính phủ số, 
kinh tế số, xã hội 

số. 

100% 50%

Dịch vụ công mới 
của cơ quan nhà 
nước có sự tham 
gia cung cấp của 

doanh nghiệp hoặc 
tổ chức ngoài nhà 

nước. 

100%

Cổng dịch vụ công
cấp bộ, cấp tỉnh hỗ
trợ người dân,
doanh nghiệp khả
năng tương tác
thuận tiện, trực
tuyến với cơ quan
nhà nước qua nền
tảng số
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• Cơ quan nhà nước thiết kế mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ
liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán
bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, kết
nối và hợp tác với nhau dễ dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban
hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn.
• Cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích,
khai thác dữ liệu và công nghệ số, có năng lực kiến tạo phát triển, dẫn dắt
chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

28/57

3. Vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước



100%

Cơ quan nhà nước cung cấp 
dịch vụ 24/7

100%

Công chức được gắn định danh số 
trong xử lý công việc

100%

Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội 
bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện 
trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất

100%

Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước 
được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký 
số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản 

mật theo quy định của pháp luật.

Content  Here

Hồ sơ công việc cấp huyện được xử lý 
trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 
việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

80%

Hồ sơ công việc cấp bộ, tỉnh được xử lý 
trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

90%

Hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên 
môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

60% 100%

Công tác báo cáo được thực hiện trên hệ
thống thông tin báo cáo quốc gia.
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Content  Here
Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that is 
beautifully designed. 

hope and I believe that 
this Template will your 

Time

100%

Hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ 
dữ liệu điện tử theo quy định

Cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh có nền tảng phân 
tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

100%

Hoạt động giám sát, kiểm tra được 
thực hiện thông qua môi trường số

50%

70%

Đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch trực
tuyến CBCCVC được bồi dưỡng kỹ năng số

100%

Content  Here
Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that is 
beautifully designed. 

hope and I believe that 
this Template will your 

Time

CBCCVC đươc bồi dưỡng kỹ năng phân tích, 
khai thác dữ liệu

50%
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Mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe 
cá nhân. Mỗi trạm y tế xã đều triển khai hoạt 
động quản lý trạm y tế xã trên môi trường số 
(tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, triển khai hồ 
sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí 
không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử. 
Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá 
khám chữa bệnh…)

(3) Thúc đẩy y tế số

Mỗi học sinh, sinh viên đều có hồ sơ số về 
việc học tập cá nhân. Mỗi cơ sở đào tạo đều 
triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên 
môi trường số. Triển khai thanh toán học phí 
không dùng tiền mặt, học liệu số. Triển khai 
đại học số là quốc gia số thu nhỏ, thay đổi mô 
hình dạy và học để tối ưu hóa vận hành các 
cơ sở đào tạo đại học, tối ưu hóa trải nghiệm 
học tập của sinh viên và khuyến khích các 
mô hình đào tạo mới.

(4) Thúc đẩy giáo dục số

Mỗi người dân có danh tính số, có điện 
thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình có địa 
chỉ số, có khả năng truy cập Internet cáp 

quang băng rộng.

(1) Phổ cập smartfone, danh tính số

Mỗi người dân đều được sống trong môi trường 
bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và có 
quyền riêng tư cá nhân trong môi trường số 

được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

(2) Môi trường an toàn, lành mạnh

4. GIẢI QUYẾT 12 VẤN ĐỀ LỚN PHÁT 
TRIỂN KTXH
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Mỗi tuyến giao thông đường bộ cao tốc đều 
được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều 
hành giao thông thông minh. Triển khai thu 
phí điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu 
phí trên toàn quốc, xóa bỏ tất cả các làn thu 
phí sử dụng tiền mặt. Mỗi phương tiện ô tô 
sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh 
toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông 
đường bộ. Giảm chi phí dịch vụ giao nhận -
kho vận và xây dựng được chuỗi cung ứng 
giao nhận - kho vận làm chủ bởi doanh 
nghiệp Việt Nam.

(7) Thúc đẩy giao thông thông minh

Mỗi người nhập cảnh, xuất cảnh đều có thể 
dễ dàng, giảm thiểu thời gian, nhanh chóng 
thực hiện các thủ tục cần thiết nhờ sự trợ 
giúp hiệu quả của các quy trình đã được tự 
động hóa, thuộc nhóm 03  nước tốt nhất 
trong khu vực ĐNA.

(8) Quản lý xuất nhập cảnh

Mỗi người nông dân đều có khả năng truy 
cập, khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng 

dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy 
xuất nguồn gốc, giảm sự phụ thuộc vào 

các khâu trung gian từ sản xuất, phân 
phối đến người tiêu dùng.

(5) Phát triển nông nghiệp số

Mỗi người dân ở độ tuổi lao động đều có khả 
năng tiếp cận cơ hội việc làm. Mỗi người dân 

đều có khả năng tiếp cận các khóa học kỹ năng 
trực tuyến MOOC (Massive Open Online 

Course) được cá nhân hóa cho đối tượng người 
học và mở rộng ra toàn xã hội, bao gồm cả 

những khóa học cơ bản, góp phần nâng cao kỹ 
năng số của xã hội, xóa mù công nghệ số cho 

vùng sâu, vùng xa.

(6) Phổ cập kỹ năng

4. GIẢI QUYẾT 12 VẤN ĐỀ LỚN PHÁT 
TRIỂN KTXH
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33

Mỗi cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh 
nghiệp có thể dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện 
tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền 
tảng công nghệ số.

(11) Thúc đẩy hóa đơn điện tử

Mỗi hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện 
xuất nhập cảnh được quản lý từ khâu đầu 

đến khâu cuối sử dụng nền tảng công nghệ 
số, giảm thiểu thời gian, nhanh chóng thực 
hiện thủ tục hải quan, thuộc nhóm 03 nước 

tốt nhất trong khu vực ĐNA.

(9) Cải thiện năng lực logistics

Mỗi hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đều có thể dễ dàng trải nghiệm sử dụng các 

nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất, kinh 
doanh.

(10) Hỗ trợ SME chuyển đổi số

4. GIẢI QUYẾT 12 VẤN ĐỀ LỚN PHÁT 
TRIỂN KTXH

Mỗi di sản của Việt Nam đều có hiện diện 
số và hình thành di sản số để người dân, 
khách du lịch có thể truy cập thuận lợi 
trên môi trường số.

(12) Di sản số



01

Nhóm các nước
dẫn đầu về chỉ số tổng thể

TOP 

02

Nhóm quốc gia dẫn đầu 
về chỉ số tham gia điện tử

TOP TOP

0350 50
Nhóm quốc gia dẫn đầu 

về chỉ số dữ liệu mở.

50

5. Cải thiện thứ hạng quốc gia
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUỐC GIA

Hoàn thiện môi trường pháp lý

Phát triển hạ tầng số

Phát triển nền tảng số

Phát triển dữ liệu số

Phát triển ứng dụng, dịch vụ

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

• Luật Chính phủ số
• Nghị định thay thế Nghị định 64; Nghị định 43
• Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuât

• Mạng Truyền số liệu chuyên dung kết nối 04 cấp chính
quyền

• Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ

• Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP
• Nền tảng trao đổi định danh và xác thực NIXP; …

• CSDL QG (dân cư, đất đai, doanh nghiệp)
• Dữ liệu: an sinh, y tế, bảo hiểm, hộ tịch, giáo dục, đào tạo, nông
nghiệp, lao động việc làm, phương tiện giao thông,…

•Cổng dịch vụ công quốc gia
•Cổng dữ liệu quốc gia
•Nền tảng họp, làm việc, công tác trực tuyến;…

•Trung tâm giám sát e-Gov SOC
•Hệ thống thao trường điện tử
•Hệ thống điều phối,  ứng cứu sự cố;…
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Cung cấp dịch vụ chất
lượng phục vụ xã hội

Thay đổi đột phá xếp hạng
quốc gia

Hạ tầng mạng chuyên dùng ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối 4 cấp hành 
chính từ Trung ương đến cấp xã
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Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
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nh

Nền tảng hỗ trợ kết nối kỹ thuật giữa các cơ 
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ số với các 

trung gian thanh toán 

Dữ liệu
Dân cư

Dữ liệu
Đất đai

Dữ liệu
doanh nghiệp

Dữ liệu
Tài chính

Dữ liệu
Bảo hiểm

Dữ liệu
Hộ tịch

Nền tảng trao đổi định danh và 
xác thực điện tử quốc gia 

Nền tảng phát triển 
kỹ năng số quốc gia
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Chính phủ số kiến tạo, dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số

Huy động rộng rãi sự
tham gia của xã hội

Vận hành tối ưu các hoạt động
của cơ quan nhà nước

Giải quyết hiệu quả
các vấn đề lớn trong

phát triển

Tầ
m

nh
ìn

Hệ sinh thái đám mây: Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ + Đám mây các 
bộ, ngành, địa phương + Đám mây doanh nghiệp
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…
Dữ liệu GD&ĐT, 

CBCC, …

NOC
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Ứng dụng dùng 
chung cho người dân

Ứng dụng dùng chung 
cho doanh nghiệp …

Bộ 
1

Dữ liệu nội bộ

Ứng dụng, dịch vụ

Nền tảng nội bộ

Bộ 
30

Dữ liệu nội bộ

Ứng dụng, dịch vụ

Nền tảng nội bộ

Tỉnh 
63

Dữ liệu nội bộ

Ứng dụng, dịch vụ

Nền tảng nội bộ

……
Tỉnh 

1
Dữ liệu nội bộ

Ứng dụng, dịch vụ

Nền tảng nội bộ

…
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tư
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vực 
tư
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03

01

04

02

Phát triển 04 loại hình doanh nghiệp công 
nghệ số

.   
Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm 

sản phẩm theo hướng
“Make in Viet Nam”

Phát triển sản phẩm nội dung số, 
truyền thông số, quảng cáo số,

công nghiệp sáng tạo

Xây dựng và triển khai Đề án Hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp 

sản xuất thực hiện CĐS;

Phát triển thương mại điện tử: Xây dựng thị 
trường TMĐT lành mạnh; Phát triển nền tảng 
TMĐT thông qua chuỗi giá trị; Xây dựng bộ 
mã bưu chính điện tử tới từng hộ gia đình.

Phát triển kinh tế số

05
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Chuyển đổi doanh nghiệp số

38

Chuyển đổi số có thể giúp doanh nghiệp tăng trưởng thần kỳ
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Thành công của Moderna
Sau hơn 01 năm (từ tháng 1/2020 – tháng 7/2021): giá / cổ phiếu của Moderna tăng hơn 1.500 lần

Vắc xin theo công nghệ số
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Kinh tế số VIỆT NAM

40/57

2020

8,2% GDP

2025

20% GDP

TrXây dựng, tri
ển khai Chiến 

lược pt KTS và  XHS

Tốc độ tăng trư
ởng hàng năm 

20%, gấp 3 lần tốc độ tăng 

trư
ởng GDP – 7%

§ Tổng 163 tỷ USD:
ü KT ICT/VT: 5,5% GDP - 126 tỷ
ü KT Internet/Nền tảng: 1% GDP - 14 tỷ
ü KT Ngành/lĩnh vực: 1,7% GDP - 23 tỷ

v Đột phá: 26,2%
v Nhanh: 20%
v Trung bình: 10,2%

03 Kịch bản tăng trưởng:



4. Phát triển giáo dục STEAM

3. Tăng cường đào tạo cử nhân, kỹ sư chuyên 
ngành CNTT các trường Đại học; đưa đào công 
nghệ số mới vào Chương trình đào tạo.

2. Đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho 
người đứng đầu.

5. Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số 
cho người lao động; mở các khoá học đại trà trực 

tuyến mở (MOOCS)

1. Đào tạo, tập huấn đội ngũ tối thiểu 1000 chuyên gia về chuyển 
đổi số cho các lĩnh vực.

Phát triển Xã hội sốNHIỆM VỤ 4 41/57



Chuyển đổi số trong lĩnh vực  
Nông nghiệp

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Năng lượng

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Tài nguyên và môi trường

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục

.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực

Tài chính - ngân hàng

Lĩnh vực ưu tiên

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Sản xuất công nghiệp

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Giao thông vận tải và logistics

Chuyển đổi số các lĩnh vực ưu tiênNHIỆM VỤ 5
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐỊA PHƯƠNG?

PHẦN III

(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT
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Chuyển đổi số vì sao lại cần?

• 2025: Tạo ra giá trị mới ~ 1% GDPChính quyền số

• 2025: Đóng góp ~ 20% GDP Kinh tế số

• 2025: Tạo ra giá trị mới ~ 3% GDPXã hội số
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AI DẪN DẮT CHUYỂN ĐỔI SỐ?

Lãnh đạo
không vào cuộc

PHÓ MẶC CHO TƯ VẤN, 
PHÓ MẶC CHO DOANH 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

COI CHUYỂN ĐỔI SỐ 
LÀ VIỆC CỦA CƠ QUAN 
CHUYÊN TRÁCH CNTT

MỘT SỐ SAI LẦM?



CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮT ĐẦU TỪ CÁI GÌ?

46/57

Cái gì không hối 
tiếc

Cái gì hiệu quả vượt 
trội

Cái gì tạo ra giá trị mớiCái gì bắt 
buộc

Hãy bắt đầu từ những “nỗi đau” của chính mình!



Giải quyết những “nỗi đau” của xã hội

47

Quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương
(Ảnh chụp tại bệnh viện Ung bướu) 

Giáo dục tại các vùng miền núi gặp nhiều khó khăn



Giáo dục số
48/57



Thúc đẩy kinh tế số địa phương

#1 - Sử dụng nền tảng số

#3 - Phát triển dữ liệu và mở dữ liệu

#2 - Thúc đẩy thanh toán số
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Câu chuyện mô hình “Cây xoài nhà tôi” – Đồng Tháp

50



Câu chuyện về vải thiều Bắc Giang

Bộ TTTT hỗ trợ địa phương xây dựng và triển khai Chương trình

“Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang”
8.000 tấn vải được bán trên các sàn thương mại điện tử (chủ yếu là POSTMART và VOSO)



(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT

Tháng 04/2022

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

GIỚI THIỆU CÁC NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

Thanh Hoá, 04/2022



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• Phần 1 - Giới thiệu về các nền tảng chuyển đổi số phục vụ 
người dân

• Phần 2 - Giới thiệu các nền tảng quan trọng cho các cơ quan 
tổ chức

53



Giới thiệu về các nền tảng chuyển đổi số 
phục vụ người dân

PHẦN I



Liên lạc

Đi lại

Mua sắm

Tin tức

Sức khỏe

Du lịch

An toàn 
thông tin 

mạng

Thanh toán

Học tập

congdanso.mic.gov.v
n



Xã hội số: Công cụ cho người dân

congdanso.mic.gov.v
n
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Một số sáng kiến cho người dân cho Tỉnh Thanh Hoá
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Liên lạc

Đi lại

Mua sắm

Tin tức

Sức khỏe

Du lịch

An toàn 
thông tin 

mạng

Thanh toán

Học tập

Tỉnh 
Thanh 
Hoá
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GIẢI BÀI TOÁN CỤ THỂ, ĐẶC 
THÙ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM, 

ĐẨY NHANH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cổng thông tin nền tảng số quốc gia

Dễ dàng phổ
biến trên diện

rộng. 

Nhiều bên cùng
tham gia để cung
cấp dịch vụ cho 
các tổ chức, cá

nhân

Có thể sử dụng 
ngay, đơn giản, 
thuận tiện, linh 
hoạt theo yêu 

cầu

Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch 
điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công 
nghệ số. Nền tảng số là “hạ tầng mềm” của không gian 

số, giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số

Càng có nhiều 
người sử dụng 
thì dữ liệu càng 
nhiều, chi phí 
càng rẻ, giá trị 
tạo ra càng lớn

Khác biệt của chuyển đổi số là Nền tảng số
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Các bên tham gia 
không cần tự đầu 
tư, quản lý, vận 

hành, duy trì
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Công bố nền tảng

Cần đưa ra 
deadline

Công bố các nền tảng số được Tỉnh Thanh 
hoá lựa chọn để giải quyết các bài toán của 
xã hội và người dân trên địa bàn, dựa vào 
những “nỗi đau” của người dân và yêu cầu 

của địa phương.



Giới thiệu các nền tảng quan trọng cho các cơ 
quan tổ chức, doanh nghiệp

PHẦN II



Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
http://smedx.vn
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Các nền tảng hỗ trợ CĐS doanh nghiệp

BKAV VALA - Giải pháp tổng

thể Chuyển đổi số Quản trị

doanh nghiệp

StringeeeX - Tổng đài chăm

sóc khách hàng đa kênh

Consultant Anywhere-

Mạng lưới kết nối chuyên gia tư 

vấn đầu tiên & quy mô nhất Việt 

Nam

ezCloud - Nền tảng quản lý

và kinh doanh khách sạn
VietnamWorks - giải pháp

tìm việc làm và tuyển dụng

trực tuyến hiệu quả

Momo – Ví điện tử Giga1 - Nền tảng thương 

mại đa kênh

Misa ASP- Nền tảng Kế toán

dịch vụ

Novaon Onfluencer - Nền

tảng Influencer Marketing 

theo CPA đầu tiên

VNPAY - Cổng trung gian

thanh toán

1Office - Nền tảng quản lý

tổng thể doanh nghiệp

CyRadar Internet Shield -

Nền tảng bảo mật doanh

nghiệp

CyStack - Nền tảng bảo mật

toàn diện cho Doanh nghiệp
MVS SecurityBox 4SME

- Giải pháp đảm bảo an ninh 

mạng cho doanh nghiệp SME

LotusLMS: VietEd - Quản lý

đào tạo nhân sự trực tuyến

62/57
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(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT

Tháng 04/2022

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH VÀ NỘI DUNG 
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Thanh Hoá, 04/2022
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Phần 1 - Giới thiệu mô hình chuyển đổi số cấp xã của một số địa 
phương đang thí điểm triển khai theo hướng dẫn.
Phần 2 - Giới thiệu kết quả triển khai thí điểm tại một số địa 
phương.



PHẦN I

Giới thiệu mô hình chuyển đổi số cấp xã của một số 
địa phương đang thí điểm triển khai theo hướng dẫn



MÔ HÌNH TỔNG THỂ CÁC THÀNH PHẦN CỦA XÃ THÔNG MINH

NGƯỜI DÂN LÃNH ĐẠO CÁN BỘ XÃ TỔ CHỨC TỔ CHỨC

DU KHÁCH

HỢP TÁC XÃ

HỘ KINH 
DOANH

DOANH 
NGHIỆP

CHUYỂN 
ĐỔI SỐ 
CẤP XÃ

CHÍNH 
QUYỀN 

SỐ

KINH TẾ 
SỐ

XÃ HỘI 
SỐ



NỘI DUNG CĐS CẤP XÃ

Nội dung

1. Đẩy mạnh 
xây dựng 

Chính quyền số
3. Phát triển 

Xã hội số

2. Phát triển
Kinh tế số



GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
ĐỊNH HƯỚNG 2030

CHÍNH QUYỀN SỐ

KINH TẾ SỐ

XÃ HỘI SỐ

(1) Xây dựng hạ tầng số để đáp ứng cho việc triển khai 
thuận lợi việc xây dựng Chính quyền số; 
(2) Triển khai các ứng dụng phục vụ cho xây dựng Chính 
quyền số; 
(3) Đào tạo, tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho cán bộ.

(1) Phát triển TMĐT 
(2) Triển khai thanh toán điện tử; 
(3) Triển khai du lịch/nông nghiệp thông 
minh.

(1) Triển khai các dịch vụ giáo dục thông minh; (2)
Triển khai các dịch vụ y tế thông minh;
(3) Triển khai các dịch vụ viễn thông, CNTT;
(4) Tuyên truyền, phổ biến quảng bá các sản phẩm, dịch
vụ trên môi trường mạng.



Phát triển Xã thông minh/Chuyển đổi số cấp xã

Cục THH đã ban hành văn bản hướng dẫn mô hình
ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

• Lựa chọn xã thí điểm
• Giao Sở TT&TT làm đầu mối, phối

hợp, chỉ đạo , Sở NN&PTNN, UBND
huyện, UBND xã

NHIỆM VỤ CỦA TỈNH

• Hỗ trợ phát triển mô hình, phối
hợp, hướng dẫn lựa chọn dịch vụ,
cách thức triển khai

• Đồng hành với Sở TT&TT, Sở
NN&PTNT, doanh nghiệp số để hỗ
trợ giải đáp trong suốt thời gian
triển khai thí điểm.

HỖ TRỢ CỦA BỘ
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1. Phát triển Chính quyền số

Hạ tầng số Đào tạo, tập huấn, 
tuyên truyền

Ứng dụng cho 
Chính quyền số



Phát triển 
thương mại 

điện tử

Triển khai du 
lịch 

thông minh

Triển khai nông 
nghiệp 

thông minh

Triển khai 
thanh toán điện 

tử

2. Phát triển Kinh tế số
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Triển khai các
dịch vụ viễn

thông, công nghệ
thông tin

Triển khai các
dịch vụ y tế
thông minh

Triển khai các
dịch vụ giáo

dục thông minh

Tuyên truyền, phổ biến 
quảng bá các sản phẩm, dịch 

vụ trên môi trường mạng

3. PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ
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PHẦN II

Giới thiệu kết quả triển khai thí điểm tại một 
số địa phương
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TRANG 

THÔNG 

TIN ĐIỆN 

TỬ

Tên miền:h*p://yenhoa.ninhbinh.gov.vn
(Hiện đã có 39.420 lượt truy cập tăng 33.095 lượt sau 1 năm triển khai)



Kinh tế - xã hội

Tình hình xử lý văn bản 
và điều hành

Hành chính công

Lĩnh vực Y tế

Lĩnh vực giáo dục

Trung tâm giám sát, điều hành COC
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Hệ thống (n nhắn SMS

Hệ thống thông báo qua
nền tảng app “Công dân
số” giúp người dân (ếp
nhận các thông (n đồng
thời có thể gửi phản ánh,
kiến nghị

Trang thông (n của cơ
quan, đơn vị trên Zalo
page

Trang thông (n điện tử
Website

Hệ thống đài truyền thanh
xã

Thiết lập các kênh giao tiếp giữa chính quyền và 
người dân
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PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

* Tạo được sàn TMĐT trên sàn Postmart
cho xã Yên Hoà, Yên Mô, Ninh Bình.
* Các sản phẩm đã được đưa lên sàn: chạch
sụn kho niêu đất, sấy khô, đông lạnh; chuối
sấy…
* Sản lượng bán ra từ năm 01/2019 đến
tháng 8/2020 là 934 sản phẩm. Từ khi thực
hiện chuyển đổi số, trong thời gian hơn 1
năm (từ tháng 8/2020 đến 10/11/2021), số
lượng sản phẩm bán ra là 4.384, tăng 4,67
lần, thu nhập tăng từ 1.5 triệu/ngừơi/tháng
lên 4.5 triệu
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CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ VI HƯƠNG

• Xây dựng Fanfage dưới thiệu các sản phẩm
của xã Vi Hương trên Facebook

• Xây dựng các gian hàng trên các sàn Postmart,
Tiki, Shopee...để giới thiệu các sản phẩm

• Xây dựng nền tảng kết nối thương mại điện tử
dành cho nông sản AgriConnect

• Phối hợp với Viettel Post và VNPost vận
chuyển hàng hóa cho các hợp tác xã của xã.
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