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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /STTTT-VTCNTT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

V/v triển khai các văn bản, tài liệu  

của Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia 

về Chuyển đổi số. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Hội, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- VCCI - Chi nhánh Vũng Tàu. 

 

Căn cứ các văn bản, tài liệu, báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số của Bộ 

Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia về 

Chuyển đổi số; Nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin để thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi 

số và tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đến từng CBCCVC, người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, tổ chức một số 

nội dung về chuyển đổi số như sau: 

- Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố và đưa vào hoạt động 

các chuyên trang về chuyển đổi số như: Chia sẻ những câu chuyện về chuyển đổi 

số của các tỉnh, thành phố tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn; Chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp tại địa chỉ: https://smedx.mic.gov.vn; Cẩm nang chuyển đổi số tại 

địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn. 

- Hàng tuần, Bộ Thông tin và Truyền thông đều thực hiện các Báo cáo 

chuyên đề về chuyển đổi số (Lưu hành nội bộ), Sở Thông tin và Truyền thông sẽ 

cung cấp các Báo cáo chuyên đề này trên trang thông tin của Sở tại địa chỉ: 

http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/chuyen-doi-so. 

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị: 

- Các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo các nội dung nêu trên tại 

chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và 

Truyền thông; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật, công khai các 

https://t63.mic.gov.vn/
https://smedx.mic.gov.vn/
http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/chuyen-doi-so
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nội dung trên lên chuyên mục Chuyển đổi số của Trang thông tin điện tử của cơ 

quan, tổ chức mình; đồng thời triển khai đến các CBCCVC, đơn vị trực thuộc để 

tham khảo, nghiên cứu. 

- Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ cập 

nhật, công khai các nội dung trên lên chuyên mục Chuyển đổi số của Cổng thông 

tin điện tử tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu 

và triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);                 
- GĐ Sở (báo cáo); 

- VP Sở (p/h thực hiện); 

- Lưu VT, VTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Việt Trung 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
Tuần 15/2022  

Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  

Số: 06/BC-UBQGCĐS Ngày 18 tháng 4 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ 

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa 

phương như sau: 

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ 

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 

411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030.  

Cùng với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã 

hội số được ban hành đã hoàn thiện tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số theo 03 

trụ cột tại Việt Nam. 

Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam 

vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung 

bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.  

Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động 

xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp 

phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp. 

Chiến lược xác định thể chế, hạ tầng, nhân lực, người dân, doanh nghiệp 

đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế số và xã hội số. Chiến lược nêu ra 

07 ngành, lĩnh vực trọng tâm, 09 yếu tố nền tảng, 17 nhóm nhiệm vụ và 08 nhóm 

giải pháp để đưa công nghệ số và dữ liệu số thấm sâu một cách tự nhiên mặc định 

vào mọi mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. 
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Báo cáo chuyên đề của cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số tuần này sẽ tập trung giới thiệu các điểm cốt lõi và giải pháp đột phá của 

Chiến lược.  

1. Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia ban hành sớm Chiến lược về phát 

triển kinh tế số, xã hội số. 

Kinh tế số và xã hội số là phạm trù mới không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế 

giới. Theo tổng hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì soạn thảo 

Chiến lược, tại thời điểm trình ban hành mới có khoảng 14 quốc gia trên thế giới 

(chiếm 7%) ban hành Chiến lược quốc gia về việc này.  

Nếu xét tổng thể về chuyển đổi số, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW 

của Bộ Chính trị. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển 

đổi số quốc gia. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia 

phát triển chính phủ số. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số và xã hội số.  

Như vậy, tầm nhìn quốc gia đã rõ ràng, kế hoạch hành động quốc gia đã cụ thể. 

Xét trên góc độ này, quyết tâm của Việt Nam, khát vọng của Việt Nam, sự nhanh 

nhạy của Việt Nam là không kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới.  

2. Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số của Việt Nam là kết quả 

của tham khảo quốc tế một cách có chọn lọc, kết hợp với thực tiễn Việt Nam.  

Phát triển kinh tế số và xã hội số là đưa các hoạt động của người dân, doanh 

nghiệp lên môi trường số. Môi trường số là môi trường mang tính toàn cầu. Do vậy, 

Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở 

tham khảo quốc tế một cách có chọn lọc, kết hợp với thực tiễn Việt Nam để xác định 

tường minh khái niệm về kinh tế số và xã hội số.  

Việc xác định tường minh nội hàm khái niệm là điều kiện tiên quyết cho việc 

thống nhất hành động, thúc đẩy phát triển, quản lý và đo lường, giám sát. 

Kinh tế số Việt Nam gồm 3 thành phần chính là:  

(1) Kinh tế số ICT là công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông 

(2) Kinh tế số nền tảng là hoạt động kinh tế của các nền tảng số, các hệ thống 

trực tuyến kết nối giữa cung và cầu và các dịch vụ trực tuyến trên mạng 

(3) Kinh tế số ngành là hoạt động kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực. 

Trong 03 thành phần này, thành phần kinh tế số nền tảng và kinh tế số ngành 

còn nhiều dư địa phát triển. Định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam là đưa 

kinh tế số thẩm thấu mặc định vào từng ngành, lĩnh vực thông qua phổ cập sử dụng 

các nền tảng số. 
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Xã hội số Việt Nam gồm 8 thành phần chính là: 

(1) Phương tiện số: mỗi người dân một điện thoại thông minh để làm tất cả 

những gì mình muốn (all-in-one). 

(2) Kết nối số: mỗi hộ gia đình một đường cáp quang, phổ cập kết nối di động 

băng rộng. 

(3) Danh tính số: mỗi người dân có danh tính số được xác thực dễ dàng từ xa, 

qua môi trường mạng, thay vì phải hiện diện trực tiếp. 

(4) Tài khoản số: mỗi người dân một tài khoản thanh toán số để thanh toán cho 

các giao dịch điện tử, giao dịch số từ xa qua môi trường số. 

(5) Chữ ký số: mỗi người dân có chữ ký số cá nhân trên điện thoại thông minh 

có thể ký số từ xa, qua môi trường số, thay vì phải ký tươi trên bản giấy. 

(6) Địa chỉ số: mỗi hộ gia đình có địa chỉ số, có thể dễ dàng được nhận biết, 

tìm kiếm trên môi trường số. 

(7) Kỹ năng số: mỗi người dân được trang bị kỹ năng số cơ bản để thao tác, sử 

dụng ứng dụng, nền tảng số và tự bảo vệ mình trên môi trường số.  

(8) Văn hóa số: làm cho người dân nhận rõ được lợi ích của các dịch vụ số, từ 

đó hình thành thói quen cho mỗi người dân lựa chọn sử dụng các dịch vụ số một 

cách tự nhiên, mặc định.   

 3. Điểm cốt lõi, độc đáo và khác biệt của Việt Nam trong phát triển kinh tế 

số và xã hội số 

 Chuyển đổi số, hiểu một cách đơn giản nhất, là đưa toàn bộ hoạt động của người 

dân, doanh nghiệp và Chính phủ lên môi trường số một cách an toàn.  

 Điểm cốt lõi, độc đáo và khác biệt của Việt Nam trong phát triển kinh tế số và 

xã hội số là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số bằng các 

nền tảng số Việt Nam. Đây là tinh thần xuyên suốt của Chiến lược. Chiến lược đã 

nêu tên 54 nền tảng số cụ thể. Trong đó, năm 2022 này xác định 35 nền tảng số ưu 

tiên triển khai trước. 

Việt Nam có 100 triệu dân, 9 triệu hộ nông dân, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 1 

triệu doanh nghiệp, 70 nghìn nhà máy sản xuất, 44 nghìn trường học, 14 nghìn cơ 

sở y tế, 3000 doanh nghiệp vận tải. 

Điểm đột phá là phổ cập thật nhanh các nền tảng số quốc gia phục vụ nhu cầu 

riêng, nhu cầu đặc thù của người dân Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam. 
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4. Công thức thành công của người Việt Nam là Nhỏ - Nhanh - Gần và 

Cơ động. 

Khi người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, họ thấy được lợi ích và sẽ 

phát triển kinh tế số và xã hội số. Mỗi người dân có cơ hội trở thành một “doanh 

nhân số”. Mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ sản xuất kinh doanh có cơ hội trở thành một 

doanh nghiệp số. Chuyển đổi số thành công thì cần nhỏ tới mức từng người dân, 

từng doanh nghiệp, từng tổ chức nhỏ. Vì nhỏ nên có thể nhanh, linh hoạt. Chuyển 

đổi số thì cá nhanh thắng cá chậm, chứ không phải cá to nuốt cá bé. 

Giải pháp đặc thù Việt Nam là tận dụng và phát triển mạng lưới doanh nghiệp 

công nghệ số đông đảo hiện có trên 60.000 doanh nghiệp, có những tập đoàn công 

nghệ lớn, thuộc cả khối doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân, hàng đầu trong khu vực 

và các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ sáng tạo. Doanh nghiệp Việt Nam tập 

trung phát triển các nền tảng số Make in Việt Nam, ở ngay bên cạnh người dùng 

Việt Nam, đó là gần. 

Giải pháp đặc thù Việt Nam là tổ chức mạng lưới công nghệ số cộng đồng, 

thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng để đưa các nền tảng số tới với người dân, 

hướng dẫn người dân và hỗ trợ người dân nhanh nhất có thể, đó là gần. Tổ công 

nghệ số cộng đồng có thể do Đoàn Thanh niên và các doanh nghiệp công nghệ số 

làm nòng cốt, tổ chức theo nhóm ít người để tiếp cận tới từng người dân, từng hộ gia 

đình đó là nhỏ.  

Giải pháp đặc thù Việt Nam là việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn dân với 

hệ thống truyền thông rộng khắp, đến tận cấp cơ sở, đó là gần. Khi đã xác định được 

đúng mục tiêu, đúng công cụ, thì có thể nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến tới toàn 

dân. Việc phổ cập công nghệ phòng chống dịch trong năm 2021 là minh chứng rõ 

nét nhất cho điều này.  

5. Một số điểm đột phá trong phát triển kinh tế số, xã hội số 

Chiến lược quốc gia đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để phát triển 9 yếu tố nền móng, 

7 ngành, lĩnh vực trọng tâm và 8 nhóm giải pháp. Một số điểm đột phá khác là: 

a) Về thể chế 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của thể chế là sửa đổi Luật Giao dịch 

điện tử, ban hành chính sách thúc đẩy hoạt động trực tuyến nhanh hơn, dễ dàng hơn, 

rẻ hơn và an toàn hơn. Khi đó, người dân, doanh nghiệp sẽ chuyển sang hoạt động 

trên môi trường số một cách tự nhiên.  

Ví dụ: DVCTT quy định thu phí, lệ phí thấp hơn, thời gian trả kết quả nhanh 

hơn, thì người dân, doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng DVCTT thay vì nộp hồ sơ 

trực tiếp.  



   

Lưu hành nội bộ |   

 

5 

b) Về hạ tầng số 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của hạ tầng số là phổ cập điện thoại 

thông minh tới người dân, phổ cập Internet cáp quang băng rộng tới hộ gia đình, phổ 

cập điện toán đám mây tới doanh nghiệp do Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.  

Đây cũng là điểm đặc thù Việt Nam có thể làm nhanh hơn các nước khác. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch ngừng phát sóng 2G và 

chuyển băng tần của 2G cho các công nghệ di động tiên tiến hơn như 4G, 5G. Trong 

đó, một trong những việc làm quan trọng cần làm là giảm số lượng người sử dụng 

điện thoại 2G. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Thông tư số 

43/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin 

di động mặt đất – phần truy cập vô tuyến" quy định tất cả các thiết bị di động được 

sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam phải được tích hợp công nghệ 4G. Song song 

với đó là đồng hành cùng với các doanh nghiệp công nghệ để cung cấp các thiết bị 

điện thoại, máy tính bảng chi phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập của 

người dân. 

c) Về dữ liệu số 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của dữ liệu số là phát triển dữ liệu chủ 

trong các cơ sở dữ liệu có độ chính xác cao làm dữ liệu gốc theo các nguyên tắc: 

- Một trường dữ liệu chỉ do một cơ quan thu thập, quản lý và chia sẻ cho các 

cơ quan khác dùng chung. 

- Người dân cung cấp dữ liệu một lần khi sử dụng các DVCTT. Đối với các 

thông tin, tài liệu đã cung cấp, không yêu cầu người dân cung cấp lại. 

- Dữ liệu mở và mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước.  

Việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức sẽ giúp người 

dân, doanh nghiệp không phải cung cấp, kê khai thông tin nhiều lần; giúp công chức, 

viên chức, người lao động không phải nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trên nhiều phần 

mềm khác nhau; giúp lãnh đạo có thông tin tổng hợp, thống nhất, tin cậy để có quyết 

định kịp thời, hiệu quả; giúp tăng cường sử dụng lại dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, 

gây lãng phí. 

Giả sử với mỗi giao dịch giúp tiết kiệm 3.000 đồng cho xã hội như chi phí di 

chuyển đến-về chỗ chứng thực giấy tờ bản giấy, chi phí chứng thực giấy tờ, thời gian 

chờ, chi phí xử lý của công chức; chưa kể chi phí cơ hội, chi phí lưu trữ giấy tờ bản 

giấy... việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 

gia đã góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho xã hội trong thời gian qua. 
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Kho dữ liệu mở được hình thành sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dán 

nhãn dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.  

d) Về an toàn, an ninh mạng 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của an toàn, an ninh mạng là phổ cập 

dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản và chữ ký số tới người dân. 

Người dân là đối tượng chưa được trang bị đồng đều, đầy đủ về các kỹ năng tự 

bảo vệ trên không gian mạng. Việc đưa người dân lên môi trường mạng khi chưa 

được trang bị kỹ năng đầy đủ có thể tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro bị tấn công, lừa đảo trên 

mạng.  

Thống kê cho thấy, các cuộc tấn công, lừa đảo trên mạng chủ yếu (khoảng 80%) 

xuất phát từ việc thiếu kỹ năng số cơ bản. Do vậy, phổ cập các dịch vụ an toàn thông 

tin mạng miễn phí sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt kỹ năng số của người dân, bảo vệ người 

dân đến 80% các trường hợp. 

Do vậy, kèm theo mục tiêu mỗi người dân một điện thoại thông minh là thực 

hiện mục tiêu mỗi người dân cài đặt ứng dụng phần mềm bảo đảm an toàn thông tin 

mạng ở mức cơ bản trên điện thoại di động. 

Ngoài ra, người dân phổ cập chữ ký số để thực hiện các giao dịch trên môi 

trường số một cách an toàn. Chữ ký số, được thực hiện thông qua các thuật toán 

phức tạp, có tính bảo mật cao sẽ an toàn hơn chữ ký tươi vốn rất dễ giả mạo.    

đ) Về nhân lực số 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của nhân lực số là triển khai đại học số, 

toàn trình trực tuyến, học liệu cá nhân hóa, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. 

Hiện nay, Việt Nam đang thiếu hụt khoảng 100.000 – 150.000 nhân lực kỹ 

thuật số trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

nghệ số. Nếu so tỉ lệ nhân lực công nghệ số / tổng nhân lực hoạt động trong nền kinh 

tế, Việt Nam mới đạt khoảng hơn 1%, vẫn còn khiêm tốn với nhiều quốc gia trên thế 

giới như Ấn Độ (1,78%), Hoa Kỳ (4%). 

Đại học số, hiểu một cách đơn giản là chuyển đổi số giáo dục đại học, đưa toàn 

bộ hoạt động của trường đại học, của giảng viên, sinh viên lên môi trường số. Và vì 

chuyển đổi hoàn toàn lên môi trường số, mô hình hoạt động của một trường đại học 

số trở nên linh hoạt và vượt qua nhiều giới hạn vật lý mà một ngôi trường truyền 

thống gặp phải, dẫn tới dịch vụ giáo dục được tiếp cận dễ dàng hơn, đào tạo được 

nhiều hơn, chi phí thấp hơn, với chất lượng tối thiểu tương đương.  
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Mục tiêu tới 2025, Việt Nam có tối thiểu 05 trường đại học đào tạo chuyên 

ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, an toàn thông tin mạng 

hoạt động theo mô hình đại học số.  

e) Về kỹ năng số 

Trong chuyển đổi số, kỹ năng số là quan trọng nhất để đưa người dân lên môi 

trường số một cách an toàn, lành mạnh. Việt Nam có 100 triệu dân. Vấn đề đặt ra là 

làm thế nào để thực hiện việc đào tạo kỹ năng số cho 100 triệu dân Việt Nam một 

cách hiệu quả để tận dụng được cơ hội mà chuyển đổi số mang lại.  

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá là phổ cập kỹ năng số toàn dân thông 

qua Nền tảng Khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOCS). Nền tảng cung cấp khóa 

học trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động đánh 

giá, phân tích trong suốt quá trình học tập để điều chỉnh, cá nhân hóa tới từng người 

học. Nền tảng MOOCS góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt giáo viên giỏi, giúp các 

em học sinh, sinh viên trên cả nước tiếp cận được với các giáo viên giỏi nhất. 

Định hướng phát triển nền tảng MOOCS quốc gia, không chỉ đào tạo kỹ năng 

số mà đào tạo kiến thức, kỹ năng trong các ngành, lĩnh vực khác. 

g) Về thanh toán số 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá là phổ cập thanh toán số, Mobile Money. 

Chúng ta nói nhiều đến thương mại điện tử, đến khởi nghiệp, đến đổi mới sáng 

tạo thì không thể không nói đến nền tảng quan trọng nhất để thúc đẩy chúng là nền 

tảng thanh toán số.  

Chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên 

sàn thương mại điện tử v.v. muốn hiệu quả thì phải phổ cập nền tảng thanh toán số 

tới 100% người dân. Ngoài 5 ngân hàng lớn (Vietcombank, Viettin Bank, AgriBank, 

BIDV và MB), thì mobile money là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái thanh 

toán số để giúp thực hiện mục tiêu này nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

Hiện nay các ngân hàng hay cả hệ thống ví điện tử cũng sử dụng các kênh của 

ngân hàng đang có trên 11.000 điểm giao dịch, tuy nhiên tập trung phần lớn ở thành 

phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mới chỉ có 31.39% các xã trên cả nước có 

điểm giao dịch ngân hàng.  

Để tháo gỡ khó khăn này Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Ngân 

hàng Nhà nước triển khai thí điểm Mobile Money. Qua đó tận dụng các điểm giao 

dịch của doanh nghiệp viễn thông trở thành đại lý giúp người dân có thể nạp rút tiền.  
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Trong năm 2022 dự kiến có thể đạt được hơn 180.000 điểm giao dịch phổ cập 

tới 100% xã phường trên cả nước. Đây sẽ là chìa khóa để thúc đẩy phổ cập nền tảng 

thanh toán số tới toàn dân.  

Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt 

qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao 

vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045. 

Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã 

hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần 

đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp. 

Chuyển đổi số là một hành trình dài đầy thách thức nhưng cũng đầy ý nghĩa. 

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 

số cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ ngành, địa phương trên hành trình này.  

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./. 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
Tuần 14/2022  

Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  

Số: 05/BC-UBQGCĐS Ngày 11 tháng 4 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ 

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa 

phương như sau: 

THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ CHIA SẺ 

Báo cáo chuyên đề của cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số tuần này sẽ không tập trung báo cáo về các vấn đề lớn, cụ thể trong triển 

khai chuyển đổi số như các báo cáo tuần trước đây, mà kể lại những câu chuyện 

về chuyển đổi số Việt Nam.   

Nếu như trước kia, khi nói về chuyển đổi số, chúng ta thường kể những câu 

chuyện của Mỹ, của Trung Quốc, của Nhật Bản hay của một quốc gia nào khác, 

thì nay, chúng ta kể về câu chuyện của chính mình, của những con người Việt 

Nam. Những câu chuyện đúc kết những cách làm hay, những thực tiễn tốt, những 

kinh nghiệm quý báu, có tính lan tỏa để các địa phương tham khảo, từ đó hiểu rõ 

và triển khai hiệu quả. 

Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng trang web Câu 

chuyện chuyển đổi số của 63 tỉnh, thành phố tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn/ để 

sưu tầm, phổ biến các câu chuyện mà do chính lực lượng công nghệ tại địa phương 

kể lại. Mỗi một câu chuyện đều là sự nỗ lực bền bỉ trong cả năm của một địa phương, 

được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả có thể tham khảo nhân rộng. Các câu chuyện 

này cũng đã được biên tập và xuất bản thành cuốn sách 21 câu chuyện chuyển đổi 

số năm 2021. Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ tổ chức Hội nghị hằng Quý để 

các Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin 

của bộ, ngành chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số đúc kết từ thực tiễn.  

https://t63.mic.gov.vn/
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“Thành công đến từ chia sẻ” – Một vấn đề mới khó, ở chỗ này có thể đã được 

giải quyết ở một chỗ khác. Những câu chuyện giản dị về chuyển đổi số có thể tạo 

ra sức mạnh, là lời giải đột phá cho các vấn đề chuyển đổi số mà một bộ, một 

ngành, một địa phương đang gặp phải. Mỗi tổ chức, cá nhân góp một câu 

chuyện, chúng ta sẽ có một kho lời giải về chuyển đổi số Việt Nam. Mỗi câu chuyện 

đều làm rõ các vấn đề, cách làm hiệu quả, các bước triển khai, kết quả đạt được 

và bài học rút ra để các bộ, ngành, địa phương tham khảo.  

Trong báo cáo chuyên đề tuần này, Bộ Thông tin và Truyền thông – cơ quan 

thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xin giới thiệu 06 câu chuyện chuyển 

đổi số tiêu biểu tại các địa phương: 

- Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế với câu chuyện Dịch vụ phản ánh hiện trường 

trên nền tảng Hue-S giúp người dân phản ánh hiện trường nhanh hơn, thuận tiện 

hơn từ đó tăng mức độ hài lòng của người dân, củng cố niềm tin của người dân 

với Chính quyền.    

- Tại tỉnh Lạng Sơn với câu chuyện về Giải pháp ATM mềm giải quyết vấn 

đề tiếp cận ATM tại các vùng miền núi, thôn, bản của Lạng Sơn; và câu chuyện 

Tổ Công nghệ số cộng đồng được coi là giải pháp đột phá để hình thành lực 

lượng hỗ trợ chuyển đổi số tại các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. 

- Tại thành phố Đà Nẵng với câu chuyện xây dựng Kho dữ liệu dùng chung 

thành phố, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành để phục vụ người 

dân, doanh nghiệp được tốt hơn, đồng thời tạo tiền để đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo, các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu. 

- Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với câu chuyện xây dựng Trợ lý ảo phục vụ 

cung cấp thông tin cho lãnh đạo, giúp nhanh chóng tra cứu được số liệu kinh tế 

- xã hội của tỉnh theo cách mọi lúc, mọi nơi, 24/7. 

- Tại tỉnh Thái Bình với câu chuyện triển khai Sổ tay đảng viên điện tử thể 

hiện sự thay đổi tư duy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt tại các Đảng bộ, 

Chi bộ. Từng bước thay thế hình thức cung cấp thông tin truyền thống và nâng 

cao chất lượng học tập Nghị quyết trên môi trường mạng. 

Do có phần hạn chế, báo cáo chỉ kể lại câu chuyện mang tính tóm lược nội 

dung chính. Nội dung cụ thể về các bước triển khai có thể truy cập vào trang web 

https://t63.mic.gov.vn/ hoặc cuốn sách 21 câu chuyện chuyển đổi số năm 2021 

đã xuất bản.    

 

 

https://t63.mic.gov.vn/
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1. Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng “Hue-S”  

Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Thừa Thiên - Huế 

Trước kia, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, để phản ánh một vấn đề với Chính quyền, 

người dân phải thực hiện nhiều thủ tục tại các cơ quan chức năng. Nhiều trường hợp 

phải đi lòng vòng rất nhiều thời gian và công sức. Việc này đã tạo ra tâm lý ngại 

phản ánh. Trong khi các cơ quan chức năng vất vả trong quá trình xử lý. Thời gian 

giải quyết các đơn thư phản ánh của người dân vì thế đa số đều rất chậm trễ. 

Xuất phát từ thực tế này, từ năm 2018, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên - Huế đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng nền tảng 

Hue-S, ban đầu là cung cấp dịch vụ xử lý phản ánh hiện trường của người dân, sau 

mở rộng thêm các chức năng khác. Từ khi Hue-S được triển khai, hầu hết tất cả các 

ý kiến, nguyện vọng, bức xúc của người dân đều được chính quyền tiếp nhận, xử lý.  

Trên ứng dụng di động Hue-S, người dân có thể gửi phản ánh gồm nội dung và 

đính kèm hình ảnh hoặc video mô tả. Sau khi gửi phản ánh, người dân có thể giám 

sát được quá trình xử lý phản ánh của các cơ quan, đơn vị và đánh giá mức độ hài 

lòng với kết quả xử lý. Nếu kết quả xử lý chưa thực sự phù hợp, người dân có thể 

tương tác, phản biện lại. 

Một quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để trong suốt, minh bạch 

hóa quá trình xử lý. Trong đó, quy định tổng thời gian tối đa xử lý phản ánh hiện 

trường trong vòng 07 ngày làm việc. Đối với các phản ánh phải thực hiện quy trình 

xử phạt vi phạm hành chính, thời gian xử lý thực hiện theo các văn bản quy định và 

các hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Sau 3 năm triển khai, số lượng người dùng nền tảng Hue-S đến nay là 867.598 

tài khoản, số phản ánh đã được tiếp nhận xử lý đạt 50.111 phản ánh, tỉ lệ xử lý đạt 

97,1%, thời gian xử lý các vụ việc được rút ngắn từ 60% đến 70% so với trước, tỷ 

lệ hài lòng của người dân: 56,8% hài lòng, 18,6% chấp nhận, 24,6% không hài lòng; 

số cơ quan, đơn vị tham gia hệ thống xử lý phản ánh là 227; tổng số tiền đã xử phạt 

là 3.098.490.000 đồng. 

Từ thành công của dịch vụ Phản ánh hiện trường ban đầu, đến nay Hue-S đã 

được mở rộng, tích hợp thêm nhiều dịch vụ đô thị thông minh và chính quyền số, 

bao gồm các dịch vụ: Thông báo cảnh báo; Giáo dục đào tạo; Chống bão lụt; Chống 

dịch bệnh; Taxi; Dịch vụ thiết yếu; Y tế sức khỏe; Giao thông, di chuyển; Dịch vụ 

du lịch; Môi trường, tài nguyên; Quy hoạch đất đai; Cảnh báo cháy và phân hệ Chính 

quyền số.  
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Trong quá trình triển khai dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng Hue-S, 

một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau: 

- Ngay từ ban đầu, Hue-S được xây dựng từ cách tiếp cận lấy người dân làm 

trung tâm. Các cơ quan chức năng lắng nghe, tôn trọng xử lý kịp thời mọi ý kiến 

phản ánh của người dân. Quan điểm chỉ đạo tiên quyết được Lãnh đạo tỉnh đưa ra 

để đảm bảo sự thành công là “Biến mỗi phản ánh của người dân thành ý kiến chỉ 

đạo của Chủ tịch tỉnh”.   

- Quy trình hóa và tuân thủ nghiêm việc thực hiện có giám sát là yếu tố quyết 

định thành công. Tránh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cũng như vai trò giám 

sát của người dân được thể hiện cụ thể. UBND tỉnh cũng vận dụng cơ chế, chính 

sách về chế độ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo để bồi dưỡng, khuyến 

khích, động viên đối với các nhân viên xử lý phản ánh hiện trường. 

- Cơ chế ủy quyền, thừa lệnh thực hiện của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Thông 

tin và Truyền thông góp phần quan trọng trong việc điều phối và vận hành Hue-S.  

- Khi người dân đã quen với việc phản ánh hiện trường và sử dụng các dịch vụ 

qua nền tảng Hue-S, cũng có nghĩa là chính quyền phải ứng dụng công nghệ để thay 

đổi và quản trị sự thay đổi. Thay đổi quy trình, quy định, thay đổi nhận thức, tư duy 

và thay đổi cách làm, hành vi để đáp ứng, theo kịp yêu cầu của người dân.  

- Triển khai thành công Hue-S là minh chứng cho việc khi chuyển đổi số lấy 

người dân làm trung tâm, thì chuyển đổi số sẽ phát huy hiệu quả, tăng niềm tin yêu 

của người dân với chính quyền. Khi dân đã tin, đã dùng, thì làm việc gì cũng dễ, 

chuyển đổi số cũng trở thành việc dễ. 

2. Giải pháp ATM mềm tỉnh Lạng Sơn 

Tác giả: Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, chủ yếu là 

đồi núi, dân cư không tập trung, với địa giới hành chính gồm 200 xã. Trên địa bàn 

tỉnh, số lượng điểm ATM do các ngân hàng triển khai rất ít và hầu hết tập trung tại 

địa bàn thành phố và trung tâm huyện. 

Mỗi lần cần rút tiền, chuyển tiền, người dân và giáo viên tại các xã, điểm trường 

thôn, bản ở Lạng Sơn phải đi quãng đường hàng chục ki-lô-mét đường rừng để ra 

trung tâm huyện. Mỗi huyện có từ 1 đến 2 cây ATM. Đi cả quãng đường xa, đến nơi 

đã ít cây ATM, mà có khi ATM lại hết tiền hoặc bị trục trặc. Hiện trạng này không 

chỉ diễn ra một đôi lần, mà kéo dài nhiều năm. Làm sao để người dân và các giáo 

viên thoát khỏi cảnh vất vả này và mong muốn mỗi xã có ít nhất 01 cây ATM là nỗi 

suy tư của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn.  
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Từ thực tế của tỉnh có 200 xã, thị trấn, kinh phí đầu tư mỗi cây ATM khoảng 

500 triệu đồng, chi phí duy trì 200 triệu đồng/cây/năm, như vậy cần 300 tỷ đồng để 

có 200 cây ATM duy trì trong 5 năm. Con số đầu tư quá lớn. Chưa kể, về mặt thời 

gian, xin phép đầu tư 01 cây ATM mất 2 năm có khi chưa được duyệt, để triển khai 

200 cây thì thời gian là quá lâu.  

Bắt nguồn những khó khăn từ trong thực tiễn và nhu cầu cấp thiết của người 

dân, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã xác định cần phải chuyển đổi 

số cho ATM. Giải pháp ATM mềm ứng dụng trên nền tảng số ra đời, cho phép người 

dân sử dụng ứng dụng ngân hàng di động MB-Bank (của ngân hàng MB) để nạp/rút 

tiền từ các ngân hàng tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên toàn tỉnh. 

Người dân muốn rút tiền có thể dùng điện thoại di động thông minh và thực 

hiện các thao tác đơn giản từ App MB-Bank, mở tài khoản bằng eKYC (phương 

thức xác thực, định danh người dùng từ xa, không cần người dân đến ngân hàng), 

liên kết ngân hàng thẻ ATM của ngân hàng bất kỳ (ngân hàng thuộc nhóm 40 ngân 

hàng đã liên kết với ngân hàng MB) vào ứng dụng và nạp tiền, khi muốn rút tiền thì 

tạo mã rút tiền, tại điểm Bưu điện văn hóa xã nhân viên sẽ quét mã rút tiền, kiểm tra 

thông tin khách hàng và xuất tiền.  

Từ tháng 12 năm 2021 đến nay, giải pháp ATM mềm đã chính thức được tỉnh 

Lạng Sơn đưa vào vận hành, cung cấp dịch vụ tại 68 điểm Bưu điện văn hóa xã. 

Việc nạp/rút tiền của người dân vô cùng thuận tiện, không cần phải di chuyển khoảng 

cách quá xa để đến được cây ATM truyền thống. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng 

tất cả tiện ích, dịch vụ trên App MB-Bank để phục vụ nhu cầu thanh toán phí, chuyển 

tiền hằng ngày một cách an toàn, tiện lợi. 

Chuyển đổi số cho ATM tại điểm Bưu điện văn hóa xã có người phục vụ góp 

phần giải quyết khó khăn cho hàng trăm ngàn người dân vùng nông thôn và 20.000 

giáo viên có tài khoản điện tử không phải đi hàng chục ki-lô-mét đường rừng, núi 

để rút tiền; thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4, phát triển kinh tế số 

nông nghiệp nông thôn. Việc mở rộng triển khai ATM mềm 200/200 xã còn giúp 

tỉnh dự kiến tiết kiệm được 300 tỷ đồng trong 05 năm kinh phí đầu tư, triển khai, 

duy trì; đồng thời, góp phần triển khai có hiệu quả chủ trương thanh toán không dùng 

tiền mặt, tạo thói quen sử dụng tài khoản thanh toán cho người dân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Câu chuyện về ATM mềm tại tỉnh Lạng Sơn cho thấy chuyển đổi số không phải 

chỉ bắt nguồn từ tầm vĩ mô, từ những vấn đề lớn lao mà chuyển đổi số bắt nguồn từ 

những vấn đề, những nỗi đau của người dân trong cuộc sống hằng ngày; những vấn 

đề khó nhưng nếu thay đổi tư duy, thay đổi cách làm một cách phù hợp thì việc khó 

có thể trở thành việc dễ.  
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3. Trợ lý ảo phục vụ cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Bà Rịa – Vũng Tàu đang trong giai đoạn hoàn thiện Chính quyền điện tử, từng 

bước chuyển sang Chính quyền số - Chính quyền được xây dựng, phát triển, vận 

hành theo hướng dựa trên dữ liệu và công nghệ số, giúp cung cấp dịch vụ tiện ích 

cho người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp 

thời và chính xác hơn. 

Dù tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội và quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, triển khai thực 

tế cho thấy số liệu kinh tế - xã hội của một tỉnh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, số liệu 

đa dạng, việc tra cứu thường rất mất thời gian, kể cả đã có các phần mềm quản lý và 

các dashboard hiển thị các chỉ tiêu, số liệu. Mặt khác, để thao tác, thực hiện khai 

thác các dữ liệu một cách hiệu quả cần có kiến thức công nghệ thông tin nhất định, 

điều này cũng không dễ dàng đối với lãnh đạo không chuyên về công nghệ thông 

tin, nhất là các chỉ tiêu, số liệu chuyên ngành. 

Do đó, ý tưởng về giải pháp trợ lý ảo ra đời để xử lý các khó khăn trên cơ sở 

tận dụng thế mạnh của công nghệ AI, giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức 

nhanh chóng tra cứu được số liệu kinh tế - xã hội của tỉnh theo cách mọi lúc, mọi 

nơi, 24/7. Việc tra cứu được thực hiện thông qua hỏi - đáp sử dụng ngôn ngữ tự 

nhiên tiếng Việt, với độ chính xác về ngôn ngữ cao (trên 95%). 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng hơn 4.000 câu hỏi, 

kịch bản mẫu để gợi ý cho trợ lý ảo trả lời trên các lĩnh vực: giáo dục (gồm cấp sở, 

huyện và cụ thể cho các trường); y tế (gồm câu hỏi tổng hợp phục vụ quản lý và câu 

hỏi chi tiết về tình hình bệnh nhân, bệnh viện); kinh tế - xã hội (gồm các câu hỏi về 

chỉ tiêu kinh tế xã hội theo yêu cầu báo cáo của tỉnh, Chính phủ); hành chính công 

(các câu hỏi liên quan đến tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính). 

Đã tạo 150 tài khoản cho các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo 

UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện thị, thành phố. Sau quá 

trình thử nghiệm sẽ mở rộng ra toàn bộ đội ngũ công chức. 

Hiện tại, hệ thống đã ghi nhận tổng cộng trên 6.000 câu hỏi từ người dùng. 

Trong đó hệ thống phản hồi, đáp ứng đúng yêu cầu đạt khoảng 90%. 

Trợ lý ảo được kết nối và sử dụng dữ liệu từ Trung tâm điều hành thông minh 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là dữ liệu được tự động lấy từ các hệ thống tại đơn 

vị; tự động tổng hợp số liệu báo cáo theo từng lĩnh vực. Số liệu báo cáo có sẵn và 
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mới nhất, giúp các đội ngũ lãnh đạo, công chức có thể cập nhật thông tin mới nhất 

để đưa ra các quyết định kịp thời. 

4. Kho dữ liệu dùng chung thành phố Đà Nẵng 

Tác giả: Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

thành phố Đà Nẵng 

Chuyển đổi số thì quan trọng nhất là kết nối dữ liệu. Kết nối thì cần vai trò của 

người điều phối, thúc đẩy, đồng hành, ở trung ương là Bộ Thông tin và Truyền thông, 

ở địa phương là các Sở Thông tin và Truyền thông.   

Chuyển đổi số là sử dụng công nghệ số và dựa trên dữ liệu số. Tại thành phố 

Đà Nẵng, trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chính quyền điện 

tử đã hình thành một số cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu hiện có tồn tại rải 

rác, không đầy đủ, chưa đảm bảo chất lượng và tính duy nhất, không được chia sẻ 

để sử dụng chung cho toàn thành phố. Kho dữ liệu dùng chung được xây dựng để 

giải quyết vấn đề này, đồng thời thực hiện chức năng thu nhận ngay dữ liệu số của 

các ứng dụng xây mới, phát sinh mới để bảo đảm tập hợp, sử dụng dữ liệu số được 

quy củ trong thời gian đến. 

Từ năm 2020, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành nghiên cứu, hình thành nền tảng 

Kho dữ liệu dùng chung (giai đoạn 1) tổng quát, linh hoạt, có khả năng thu nhận, 

hợp nhất dữ liệu đến từ nhiều nguồn, hỗ trợ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu để phân 

tích, xử lý dữ liệu lớn, ra quyết định dựa trên dữ liệu; cũng như là đầu mối duy nhất 

chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan khác khai thác, sử dụng, cung cấp dữ liệu mở cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Kết quả đạt được đến nay như sau: 

- Đã tích hợp về Kho dữ liệu dùng chung 9 nguồn dữ liệu: CSDL công dân; 

CSDL nhân, hộ khẩu; CSDL doanh nghiệp; CSDL bảo hiểm xã hội; CSDL cấp phép 

xây dựng; CSDL cấp phép lái xe; CSDL du lịch; CSDL đất đai; CSDL môi trường. 

Chi tiết: 112 bảng dữ liệu; 1.149 trường dữ liệu; 7.669.915 bản ghi. 

- Đã xây dựng 58 chuẩn, 252 quy tắc dữ liệu (ví dụ: CMND/CCCD chỉ có 9 số 

hoặc 12 số; mã quốc gia theo TCVN 7217-1: 2007; mã đơn vị hành chính theo quy 

chuẩn 124/2004/QĐ-TTg;...). 

- Thông qua bộ lọc dữ liệu đã phát hiện khoảng 10% bản ghi dữ liệu không đáp 

ứng quy tắc dữ liệu. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chủ 

quản nguồn dữ liệu để làm sạch dữ liệu và đưa vào Kho dữ liệu chuẩn hóa. 

Trên cơ sở Kho dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa, các cơ quan, địa phương đã 

tích cực khai thác, sử dụng để cung cấp dịch vụ số, tạo ra giá trị mới.  
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Thành phố Đà Nẵng đã triển khai thí điểm sử dụng dữ liệu điện tử (CSDL 

đất đai, CSDL nhân hộ khẩu, CSDL doanh nghiệp) để thay thế thành phần hồ sơ 

thủ tục hành chính phải nộp tại hầu hết các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 

cấp quận, phường. 

Thành phố Đà Nẵng cũng đã phân tích, khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 chủ động, hiệu quả như khai thác CSDL bảo hiểm 

xã hội, CSDL doanh nghiệp để cấp Giấy đi đường QRCode; phân tích dữ liệu khai 

báo y tế để biết, cảnh báo sớm người có nguy cơ (ho, sốt, người về từ vùng dịch, tiếp 

xúc với F0)... 

Từ Kho dữ liệu, đã hỗ trợ phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành, ra quyết định của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là trong phòng, 

chống dịch COVID-19 vừa qua. Từ đó góp phần nâng cao sự tin tưởng của lãnh đạo 

các cấp địa phương về tính hiệu quả của dữ liệu số, tạo thói quen xây dựng và chia 

sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan, đơn vị. 

Từ Kho dữ liệu, thành phố Đà Nẵng đã mở dữ liệu của cơ quan nhà nước; đến 

nay đã cung cấp gần 600 dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp khai thác thông 

qua API, SMS, Zalo, Web. 

Tinh thần xuyên suốt trong câu chuyện này là sự thống nhất về nguyên tắc, 

quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố: dữ liệu được tạo ra trong quá trình hoạt 

động của cơ quan nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của nhà nước, không phải của 

riêng cơ quan/cá nhân nào. Do đó, dữ liệu phải được chia sẻ, sử dụng dùng chung 

giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung 

tâm để phục vụ tốt hơn. Coi chất lượng dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp là 

đầu ra, là “giá trị” của dữ liệu số. 

5. Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình 

Tác giả: Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình 

Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình đã trở thành môi 

trường làm việc số quen thuộc và hữu ích đối với tất cả cán bộ đảng viên đang công 

tác trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh. 

Tuy nhiên, đối với lực lượng lớn các cán bộ, đảng viên (chiếm tỷ lệ trên 

50%)  đã về hưu hoặc đang sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn, tổ dân phố tại 260 xã 

phường, thị trấn và các đảng viên trong khối doanh nghiệp trên toàn tỉnh, thì làm thế 

nào để kịp thời cung cấp và trao đổi thông tin một cách chính thống, thuận tiện nhất 

góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại cơ sở, thực sự trở thành lực lượng 

trực tiếp tuyên truyền cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân là trăn trở đặt ra 

đối với người đứng đầu một tỉnh.  
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Đó là yếu tố then chốt thôi thúc Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định xây dựng 

và đưa vào triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình. 

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được xây dựng cả trên môi trường web 

dành cho quản trị (cấp ủy các cấp) và trên nền tảng di động để các đảng viên có thể 

cài đặt, sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuyển 

văn bản thành giọng nói trong việc cung cấp thông tin tới đảng viên, phục vụ các 

đảng viên cao tuổi và trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm thông tin. Phần mềm cũng được cá 

nhân hoá giao diện, tăng tính tương tác, hướng đến đối tượng người dùng. 

Trước khi đưa vào triển khai diện rộng trong phạm vi toàn Đảng bộ tỉnh, phần 

mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai thử nghiệm từ tháng 5 đến tháng 10 

năm 2021 với 06 đảng bộ và 40 chi bộ.  

Các đảng uỷ được lựa chọn tiến hành họp và triển khai các văn bản của Tỉnh 

uỷ về công tác thực hiện thí điểm phần mềm cho các đồng chí đảng uỷ viên, ban chi 

uỷ của các chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đồng chí đảng uỷ viên phụ trách hướng 

dẫn cho các chi bộ tổ chức thực hiện. 

Trong giai đoạn triển khai mở rộng từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 01 năm 

2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trưng dụng 29 cán bộ, công chức thuộc các cơ 

quan, đơn vị để giúp việc Ban Quản lý đề án; thành lập 7 đoàn tham gia triển khai 

phần mềm tại các huyện, thành phố; tổ chức triển khai giảng thử, rút kinh nghiệm, 

biên soạn nội dung giáo án để triển khai diện rộng trong toàn tỉnh. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song trong khoảng thời gian 

ngắn (25 ngày) các đoàn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với gần 300 lớp 

tập huấn với trên 50.000 học viên. Đến nay, tổng số đảng viên cập nhật trên phần 

mềm là trên 100.000 đảng viên, sinh hoạt tại trên 5.000 chi bộ. Đối với các Đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai đến đảng viên, trên 

95% đảng viên sử dụng thành thạo phần mềm, thường xuyên ứng dụng phần mềm 

trong công tác sinh hoạt đảng định kỳ hằng tháng. Theo báo cáo của các huyện, thành 

phố, đến nay có trên 70% đảng viên thuộc đảng bộ các xã, phường, thị trấn khai thác, 

sử dụng phần mềm.  

Phần mềm được triển khai bước đầu đã có hiệu quả rõ rệt về thay đổi tư duy 

lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ. Với những chức năng được 

xây dựng, phần mềm từng bước thay thế hình thức cung cấp thông tin truyền thống, 

đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết trên môi trường mạng. 

Đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí báo cáo viên từ cơ quan trung ương, 

lãnh đạo tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh trình bày nội dung các Nghị quyết, Văn kiện của 

Đảng. Kết quả triển khai thí điểm việc học tập Nghị quyết trên phần mềm cho thấy 

hình thức này rất phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid 19. 
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Nếu như trước đây đến kỳ sinh hoạt, đảng viên mới được tiếp cận thông tin, 

văn bản từ Bản tin nội bộ của tỉnh, của huyện thì hiện nay khi ứng dụng phần mềm 

đảng viên được tiếp cận thông tin sớm hơn, chủ động tham gia đóng góp xây dựng 

Nghị quyết của chi bộ trước và trong cuộc họp từ đó, góp phần rút ngắn thời gian và 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh các thông tin chính luận, thời sự, 

phần mềm thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên qua việc cung cấp các thông 

tin hữu ích về sức khỏe, đời sống, văn nghệ, thể thao, xây dựng nông thôn mới, điểm 

đến cuối tuần... Ứng dụng trở thành món ăn tinh thần hằng ngày không thể thiếu đối 

với cán bộ đảng viên. Tới đây, nếu triển khai triệt để sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí in 

ấn bản tin nội bộ của tỉnh và của huyện, cắt giảm chi phí hội họp, học tập triển khai 

Nghị quyết. 

 6. Tổ Công nghệ số cộng đồng tỉnh Lạng Sơn 

Tác giả: Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn 

Thực tế triển khai thời gian vừa qua cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi 

được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, người dân trở thành công dân số, có các 

hoạt động được đưa lên môi trường số. Một số địa phương đã có những cách làm 

sáng tạo để giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng kiến thành lập “Tổ công 

nghệ số cộng đồng” tại tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn ban hành Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng. Trong đó, mỗi 

thôn, bản, tổ dân phố có thể thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi Tổ công 

nghệ số cộng đồng có thể gồm Trưởng thôn/bản, Tổ trưởng tổ dân phố và 02 nhân 

sự (khuyến nghị có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) có 

lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái 

mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

các doanh nghiệp công nghệ số bồi dưỡng, tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng về 

các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài 

đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số (ví dụ: sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, nền tảng trợ lý ảo, 

sổ sức khỏe điện tử, các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch và các nội dung khác 

theo từng thời kỳ). 
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Đến tháng 12 năm 2021, Lạng sơn đã thành lập được 1.702 Tổ Công nghệ số 

cộng đồng với 6.214 người tham gia tại 200/200 xã thuộc 11 huyện trong toàn tỉnh. 

Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; 

người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu 

cầu và tạo ra giá trị thiết thực. 

Một trong những thành công của Tổ Công nghệ số cộng đồng Lạng sơn là hỗ 

trợ nông dân lên sàn thương mại điện tử. Từ 200 cửa hàng số ban đầu, Tổ Công nghệ 

số cộng đồng là lực lượng nòng cốt phát triển được hơn 116.000 cửa hàng số, đạt 

60% số hộ gia đình có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, doanh thu tăng 

gần 200 lần. 

Tổ Công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn 

dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia,  

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Nếu triển khai thành công mô hình này tại 63 

tỉnh, thành phố trên cả nước, sẽ có thêm lực lượng hàng trăm nghìn người tham gia 

vào triển khai Chuyển đổi số từ cấp trung ương tới tận cấp xã, phường, thị trấn. 

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./. 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
Tuần 13/2022  

Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  

Số: 04/BC-UBQGCĐS Ngày 01 tháng 4 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ 

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, 

ngành, địa phương như sau: 

ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN  
TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ VIỆT NAM QUÝ I/2022 

Với dân số khoảng 100 triệu người và số người sử dụng Internet trên 75 

triệu người, Việt Nam là nước nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn nhất” trên 

không gian mạng. Hằng ngày, người dùng Việt Nam tạo ra một lượng dữ liệu 

khổng lồ. Dữ liệu này đang bị thu thập, phân tích để sinh lợi cho các nền tảng 

xuyên biên giới. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề an 

ninh quốc gia. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số đã chỉ đạo năm 2022 lấy người dân là trung tâm. Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn định hướng đưa hoạt động của người dân lên môi 

trường số bằng các nền tảng số Việt Nam. Đây là điểm mấu chốt để vừa phát 

triển kinh tế số và xã hội số, vừa bảo đảm chủ quyền số quốc gia.  

Trên thế giới, Trung Quốc là nước sớm nhận ra điều này. Dưới sự chủ trì 

của ông Tập Cận Bình, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến 

hành nghiên cứu tập thể về dữ liệu lớn quốc gia, nhấn mạnh vấn đề cấp bách 

là hiểu biết sâu sắc về thực trạng và xu hướng phát triển dữ liệu lớn tác động 

tới sự phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc đã phát triển các nền tảng số quốc 

gia lớn, chẳng hạn thương mại điện tử, mạng xã hội, đài phát thanh - truyền 

hình số, đồng tiền nhân dân tệ số. Quy mô lãnh thổ Trung Quốc lớn thứ tư trên 

thế giới, nhưng quy mô lãnh thổ số Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, chỉ 

sau Mỹ, không ngừng mở rộng với tốc độ rất nhanh. 
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Tổng thống Indonesia Joko Jokowi Widodo mới đây nhất cũng kêu gọi các 

doanh nghiệp sáng tạo ra các công cụ, nền tảng để đáp ứng nhu cầu trực tuyến 

của hơn 200 triệu người dân Indonesia. 

Xu hướng chủ yếu là mọi thứ hội tụ trên chiếc điện thoại di động thông 

minh của người dùng. Năm 2021, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về tổng số 

lượt người dùng tải ứng dụng và thứ 10 trên thế giới về thời gian người dùng 

sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.  

Điểm sáng được người dân Việt Nam sử dụng nhiều là nền tảng số Việt 

Nam trong lĩnh vực liên lạc. Số lượng người dùng thường xuyên hằng tháng 

của Zalo đạt 74,7 triệu vào tháng 2/2022, cao hơn Messenger của Meta (67,8 

triệu). Đặc biệt, trong Top 5 app liên lạc, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi 

người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi hàng tháng với nhau trên Zalo và Mocha 

xấp xỉ 591 MB (~ 58,84% toàn thị trường), nhiều hơn 1,43 lần so với tổng 

lượng dữ liệu trao đổi trên Top 3 nền tảng nước ngoài phổ biến ở Việt Nam 

(tổng Messenger, Viber và Telegram là 413,3 MB, chiếm 41,16%). Đây là tín 

hiệu đáng mừng về khả năng thu hút dữ liệu người dùng Việt Nam lưu trữ trên 

nền tảng số của Việt Nam. Sổ sức khỏe điện tử là điểm sáng tiếp theo trong lĩnh 

vực chăm sóc sức khỏe, thường xuyên giữ vị trí đứng đầu về lượt tải và số lượng 

người dùng thường xuyên hằng tháng (19,9 triệu) trong nhóm Y tế. ViettelPost 

chuyển phát nhanh đứng đầu nhóm ứng dụng giao hàng cả về lượt tải và số 

lượng người dùng thường xuyên hằng tháng. Lĩnh vực tài chính số phát triển 

khá ổn định, vững chắc và tương đối đồng đều giữa các ngân hàng.  

Tuy nhiên, hầu hết các nhóm nền tảng xã hội số khác còn phát triển khá 

khiêm tốn, trong đó một số nền tảng số như du lịch, học tập, chăm sóc sức khỏe 

có dấu hiệu suy giảm trong Quý 1/2022.  

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông thí điểm đánh giá, công 

bố các nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục 

vụ nhu cầu đời sống hằng ngày.  

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương tích cực triển khai 

các tổ công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn quốc để hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam.  
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1. Số liệu thống kê 

1.1. Nền tảng số Việt Nam phục vụ liên lạc  

Nền tảng số Việt Nam phục vụ liên lạc đã vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường, 

đạt quy mô người sử dụng tương đương và hơn các nền tảng số phổ biến của nước 

ngoài. Đây là một điểm sáng đáng ghi nhận và rất cần duy trì.  

Zalo có trung bình khoảng 74,7 triệu người sử dụng hằng tháng và Mocha có 

trung bình khoảng 4,6 triệu người sử dụng hằng tháng. Zalo hướng tới siêu ứng dụng 

phục vụ toàn dân, đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến. Mocha chủ yếu chỉ 

nhắm tới khách hàng giới trẻ, vừa dùng liên lạc vừa giải trí.  

Thời gian mỗi người sử dụng Zalo trung bình hằng ngày tương đối cao (~28 

phút) so với Messenger (~20 phút), Facebook (~30 phút). Đặc biệt, trong Top 5 app 

liên lạc, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi 

hằng tháng với nhau trên Zalo và Mocha xấp xỉ 591 MB (~ 58,84% toàn thị trường), 

nhiều hơn 1,43 lần so với tổng lượng dữ liệu trao đổi trên 3 nền tảng nước ngoài 

phổ biến ở Việt Nam (tổng Messenger, Viber và Telegram là 413,3 MB, chiếm 

41,16%). Đây là tín hiệu đáng mừng về khả năng thu hút dữ liệu người dùng Việt 

Nam lưu trữ trên nền tảng số của Việt Nam. 

1.2. Nền tảng số Việt Nam phục vụ đi lại  

Ứng dụng gọi xe cá nhân Be có trung bình khoảng 3,65 triệu người sử dụng 

hằng tháng, ổn định vị trí thứ 2 trên thị trường ứng dụng gọi xe ở Việt Nam, chỉ xếp 

sau Grab. 

Ứng dụng gọi xe khách An vui và Vé xe rẻ có lượng người sử dụng suy giảm 

mạnh do tác động của đại dịch Covid-19. Số lượng người sử dụng sụt giảm khoảng 

80% so với cùng kỳ Quý I/2021. Tuy nhiên, thị trường ứng dụng vé xe khách hiện 

vẫn là thị trường dành riêng cho các nền tảng số Việt Nam, chưa có sự hiện diện của 

nền tảng số nước ngoài. 

1.3. Nền tảng số Việt Nam phục vụ giao hàng 

Viettel Post có trung bình khoảng 3,5 triệu người sử dụng hằng tháng, đứng 

đầu thị trường ứng dụng phục vụ giao hàng tại Việt Nam. My Vietnam Post có trung 

bình khoảng 2,6 triệu người sử dụng hằng tháng.  

Ứng dụng Viettel Post chuyển phát nhanh đứng vững vị trí số 1 trên thị trường 

ứng dụng phục vụ giao hàng ở Việt Nam. 

1.4. Nền tảng số Việt Nam phục vụ mua sắm 

Đến hết Quý I/2022, tổng số hộ sản xuất nông nghiệp đã được tạo tài khoản 

trên Postmart, Vỏ Sò là gần 5,4 triệu hộ, trong đó số tài khoản đủ điều kiện tham gia 

giao dịch trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là 1.2 triệu  tài khoản (chiếm 21,5%), 



   

4 

 

đã đưa lên 2 sàn hơn 80 nghìn sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên 2 sàn 

trong Quý I/2022 đạt 109.670 giao dịch, tổng giá trị ước đạt 7 tỷ đồng.  

Trong các sàn TMĐT ở Việt Nam, sàn Vỏ Sò hiện có số lượt truy cập website 

trung bình là 109.000 lượt/tháng, xếp hạng thứ 43. Postmart đạt xấp xỉ 50.000 lượt 

truy cập website/tháng, xếp hạng 274. Đây là khoảng cách chênh lệch lớn so với số 

lượng truy cập của các sàn TMĐT dẫn đầu thị trường. Nguyên nhân một phần vì Vỏ 

Sò, Postmart tham gia thị trường TMĐT muộn hơn các sàn TMĐT khác (năm 2019) 

và tập trung chủ yếu vào thị trường TMĐT nông sản. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Công Thương sẽ có báo 

cáo chuyên đề riêng về các sàn TMĐT. 

1.5. Nền tảng số Việt Nam phục vụ tin tức  

VTV GO phục vụ xem truyền hình trực tuyến của Đài Truyền hình Việt Nam 

có khoảng 5,89 triệu người sử dụng hằng tháng. Mỗi người sử dụng trung bình xem 

VTV GO 28 phút một ngày, tiêu thụ khoảng 300 MB dữ liệu một tháng.  

Đối với các trang báo điện tử, tổng số lượt truy cập trung bình hằng tháng của 

VnExpress là 135,7 triệu, dẫn dầu Việt Nam; Vietnamnet đạt 41,07 triệu, xếp thứ 8; 

Nhân dân đạt 2,17 triệu, xếp thứ 61.  

1.6. Nền tảng số Việt Nam phục vụ chăm sóc sức khỏe 

Nền tảng số phục vụ chăm sóc sức khỏe có số người sử dụng còn rất nhỏ. 

Ngoại trừ “Sổ sức khỏe điện tử” mới được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2021 đang 

phát triển mạnh do nhu cầu chống đại dịch Covid-19 và đang tích hợp nhiều tính 

năng mới để thành siêu ứng dụng. Sổ sức khỏe điện tử có khoảng 19,9 triệu người 

sử dụng hằng tháng.  

Ngoài ra, VOV Bác sĩ 24 là ứng dụng giúp kết nối trực tiếp người dân với bác 

sĩ để tư vấn sức khỏe có khoảng 20 nghìn người sử dụng hằng tháng. 

1.7. Nền tảng số Việt Nam phục vụ du lịch 

Hai nền tảng số Việt Nam phục vụ du lịch là VnTrip và MyTour có số lượng 

người sử dụng hằng tháng không đáng kể, do du lịch trong Quý I/2022 tạm ngừng 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  

1.8. Nền tảng số Việt Nam phục vụ học tập 

Ba nền tảng số Việt Nam phục vụ các cơ sở giáo dục là VNEdu của VNPT, 

K12Online của Viettel và MobiEdu của MobiFone đều có số lượng người sử dụng 

hằng tháng nhỏ hơn 1 triệu. Đáng chú ý, MobiEdu tuy số lượng người sử dụng ít 

nhất trong 3 nền tảng, nhưng lại có tổng thời gian sử dụng trung bình của mỗi người 

dùng trong một ngày cao nhất, khoảng 1 giờ 20 phút mỗi ngày.  
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Ba nền tảng số Việt Nam phục vụ các em học sinh có thể trực tiếp lên học trực 

tuyến các môn học hoặc làm bài tập lần lượt là Azota có số lượng truy cập hằng 

tháng vào khoảng 25,6 triệu lượt, Học mãi khoảng 2,9 triệu lượt và Ôn luyện khoảng 

470 nghìn lượt. 

1.9. Nền tảng số Việt Nam phục vụ thanh toán số  

 Các ứng dụng tài chính số của 05 ngân hàng trên có sự phát triển mạnh so với 

cùng kỳ năm ngoái và tương đối đồng đều nhau, trong đó số lượng người sử dụng 

hằng tháng của Vietcombank là 12,2 triệu; MB là 7,82 triệu; BIDV là 7,62 triệu; 

Viettin Bank là 5,46 triệu và AgriBank là 4,86 triệu. 

Cuối tháng 11/2021, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone) 

đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ 

Mobile Money, đây là mảnh ghép quan trọng để phổ cập nền tảng thanh toán số, đặc 

biệt cho người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải 

đảo của Việt Nam, nơi hầu như chưa có sự hiện diện của hệ thống ngân hàng. Để 

đáp ứng các quy định chặt chẽ về điều kiện triển khai thí điểm dịch vụ Mobile 

Money, các doanh nghiệp viễn thông đã tiếp cận và triển khai thí điểm một cách thận 

trọng và có các biện pháp quản trị rủi ro cụ thể. 

 Sau 03 tháng triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đã đạt được một số 

kết quả nhất định và bước đầu đã đạt được mục tiêu đề ra về thí điểm dịch vụ an toàn 

trong giai đoạn đầu triển khai, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Việt Nam, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, 

đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 

của Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai thí điểm khi dịch bệnh Covid-19 còn nhiều 

diễn biến phức tạp, dịch vụ Mobile Money đã tạo được niềm tin cho khách hàng sử 

dụng dịch vụ, đáp ứng một phần nhu cầu của thực tiễn và từng bước đi vào cuộc 

sống. Các kết quả cụ thể: 

- Số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ đạt hơn 835.000 khách 

hàng, trong đó có 487.000 khách ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới và hải đảo, chiếm 58,3%; 

- Số lượng tài khoản Mobile Money đang hoạt động (có phát sinh ít nhất một 

giao dịch) đạt 834.376 tài khoản, đạt 99,8%; 

- Số lượng điểm kinh doanh là 2.642 điểm phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả 

nước, trong đó có 537 điểm kinh doanh ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới và hải đảo; 

- Số lượng đơn vị chấp nhận sử dụng tài khoản Mobile Money để thanh toán 

là 11.254 đơn vị; 

- Số lượng giao dịch đạt 7,5 triệu giao dịch với giá trị lên tới 280 tỷ đồng.  
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2. Một số kinh nghiệm của bộ, ngành 

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ Y tế giúp 

người dân Việt Nam dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động 

phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi. 

Với Sổ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ có 1 quyển sổ y bạ điện tử gồm 

thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng; tạo thuận lợi cho cán bộ y 

tế chẩn đoán và điều trị bệnh giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và 

liên tục, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh. 

Đối với ngành y tế, Sổ sức khỏe điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc xây 

dựng y tế điện tử, ứng dụng phát triển y tế thông minh, góp phần hiện đại hóa ngành 

y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. 

Được đưa lên các kho ứng dụng của Google, Apple cho người dân tải và sử 

dụng từ giữa năm 2021, đến nay Sổ sức khỏe điện tử đã có hơn 34 triệu người dùng 

đã cài đặt. Ứng dụng có các tính năng nổi bật như đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa 

Covid-19, khai báo y tế online, chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19, tư vấn y tế 

từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe, cẩm nang y tế. Bộ Y tế đang triển khai thử nghiệm tại 

một số tỉnh, thành phố các tính năng mới tư vấn sức khỏe F0 và đặt lịch khám tại cơ 

sở y tế. 

Trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022, Bộ Y tế đã xác định mở rộng ứng 

dụng Sổ Sức khỏe điện tử trong nhiều lĩnh vực, hướng tới bao phủ toàn dân sử dụng 

trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể, Bộ Y tế sẽ mở rộng ứng dụng Sổ Sức 

khỏe điện tử trong 4 lĩnh vực: Quản lý bệnh không lây nhiễm; Quản lý và chăm sóc 

sức khỏe trẻ em; Quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; Quản lý khám, 

chữa bệnh y học cổ truyền. Cục Quản lý Khám chữa bệnh được giao nhiệm vụ xây 

dựng hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh hình thành kho dữ liệu quản lý Hồ 

sơ sức khỏe điện tử. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ thực hiện việc xây 

dựng hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y học cổ truyền kết nối Sổ sức 

khỏe điện tử. Hệ thống thông tin quản lý bệnh không lây nhiễm kết nối Sổ sức khỏe 

điện tử sẽ do bệnh viện Nội tiết trung ương thực hiện. Hệ thống thông tin quản lý và 

chăm sóc sức khỏe trẻ em kết nối Sổ sức khỏe điện tử được giao cho bệnh viện Nhi 

trung ương. Thực hiện hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh ngoại trú chi trả 

bảo hiểm xã hội kết nối Sổ sức khỏe điện tử là Bệnh viện E. Nhiệm vụ xây dựng hệ 

thống thông tin quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên kết nối Sổ sức 

khỏe điện tử được giao cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

3. Một số kinh nghiệm của địa phương 

 Dịch vụ phản ánh hiện trường trên nền tảng Hue-S là ứng duṇg nền tảng di 

đôṇg đươc̣ xây dưṇg theo hướng siêu ứng dụng (super App) với điṇh hướng môṭ ứng 
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duṇg duy nhất tích hơp̣ các dịch vụ thành phố thông minh và chính quyền số của 

tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cách tiếp cận của Hue-S là người dân dẫn dắt chuyển đổi số, 

coi ý kiến phản ánh của người dân là ý kiến của Chủ tịch Tỉnh.  

 Theo báo cáo của Thừa Thiên - Huế, đến hết năm 2021, tổng số tiền đã xử 

phạt là: 3.098.490.000 đồng từ khi áp duṇg ứng duṇg phản ánh hiêṇ trường trên nền 

tảng Hue-S. Thời gian xử lý các vu ̣viêc̣ đươc̣ rút ngắn từ 60% đến 70% so với trước 

đây, có những vu ̣viêc̣ gây bức xúc kéo dài trong dân đươc̣ xử lý kip̣ thời với thời 

gian rút ngắn hơn 90%. Tỷ lê ̣hài lòng của người dân: 56,8% hài lòng, 18,6% chấp 

nhâṇ, 24,6% không hài lòng. 

 Hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, đến hết tháng 

02/2022, tổng số lượt tải ứng dụng lũy kế đạt 793.050 lượt; thời gian sử dụng trung 

bình hằng ngày của người dùng thiết bị di động là 34 phút 52 giây; số lượng người 

dùng thường xuyên hằng tháng (MAU) cao điểm cuối năm 2021 đạt 610.512 người 

dùng (tương đương: 101,3% tổng số dân tỉnh Thừa Thiên - Huế có sử dụng điện 

thoại di động thông minh). 

Việc triển khai bước đầu thành công ứng dụng Hue-S xuất phát trên quan điểm 

lấy người dân làm trung tâm; tôn troṇg, lắng nghe, cầu thị và phát huy đươc̣ sức 

maṇh trong nhân dân. Mô hình đã khẳng định vai trò của người định hướng đó là 

lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương. Bên cạnh đó, còn có 

2 yếu tố khác không kém phần quan trọng: Sự quyết liệt chỉ đạo và sự am hiểu về 

lĩnh vực công nghệ thông tin. Quan điểm công khai của địa phương được chỉ đạo 

quyết liệt và mấu chốt “Biến phản ánh người dân thành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh để các đơn vị phải thực hiện”.  

Từ thành công của dịch vụ “Phản ánh hiện trường ban đầu”, Hue-S đang được 

mở rộng, tích hợp thêm nhiều dịch vụ đô thị thông minh và chính quyền số, gồm: 

Thông báo cảnh báo; Giáo duc̣ đào taọ; Chống bão luṭ; Chống dic̣h bêṇh; Taxi; Dic̣h 

vu ̣thiết yếu; Y tế sức khỏe; Giao thông, di chuyển; Dic̣h vu ̣du lic̣h; Môi trường, tài 

nguyên; Quy hoac̣h đất đai; Cảnh báo cháy và phân hệ Chính quyền số hỗ trơ ̣tác 

nghiêp̣, tương tác và cung cấp thông tin phuc̣ vu ̣công tác quản lý Nhà nước của các 

cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã.  

4. Đề xuất 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa các hoạt động của người dân lên 

môi trường số, nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới gần đây đã xác định 

đây là nhiệm vụ ưu tiên ở mức độ cao nhất trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.  

Trong bài phát biểu tại cuộc học tập tập thể lần thứ 34 của Bộ Chính trị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 vào ngày 18/10/2021, 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng: Nền kinh tế trực tuyến của Trung 
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Quốc dẫn đầu thế giới và đã đóng một vai trò tích cực trong việc phòng, chống và 

kiểm soát dịch bệnh. Làm việc trực tuyến, mua sắm trực tuyến, giáo dục trực tuyến 

và chăm sóc y tế trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với nền 

kinh tế ngoại tuyến. Trung Quốc phải tận dụng động lực, đẩy nhanh quá trình xây 

dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp số 

hóa trong các lĩnh vực khác nhau và tích cực tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế 

như: Tiền tệ kỹ thuật số và thuế kỹ thuật số để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.  

Tổng thống Indonesia Joko Jokowi Widodo mới đây nhất cũng kêu gọi các 

doanh nghiệp sáng tạo ra các công cụ, nền tảng để đáp ứng nhu cầu trực tuyến của 

hơn 200 triệu người dân Indonesia.  

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thí điểm đánh giá, công 

bố các nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục vụ 

nhu cầu đời sống hằng ngày.  

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương: 

(1) Tích cực triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng trên phạm vi địa 

phương để hướng dẫn, hỗ trợ người dân địa phương sử dụng các nền tảng số Việt 

Nam. 

(2) Tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ của địa phương về 

chuyển đổi số, làm nòng cốt để thúc đẩy chuyển đổi số với trọng tâm năm 2022 là 

đưa hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam.  

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./. 

  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA UỶ BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
Tuần 12/2022  

Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số  

 

Số: 03/BC-UBQGCĐS Ngày 25 tháng 3 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về 

Chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, 

ngành, địa phương như sau: 
 

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Tháng 6 năm 2021, theo báo cáo xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu 

(GCI) năm 2020 được Liên minh Viễn thông quốc tế, Việt Nam đã tiến bộ 25 

bậc, từ vị trí thứ 50 vươn lên vị trí thứ 25 trong số 194 quốc gia, vùng lãnh thổ 

được xếp hạng, thứ 7 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và thứ 4 khu 

vực Đông Nam Á. 

Ðạt được kết quả nêu trên là nhờ nỗ lực lớn của Việt Nam trong một chặng 

đường dài, thể hiện rõ qua quyết tâm chính trị lớn của Ðảng, Chính phủ đối với 

vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương 

triển khai bảo đảm an toàn thông tin. Thể hiện rõ vai trò của các cơ quan, đơn 

vị để Việt Nam có một hành lang pháp lý về an toàn, cơ bản đầy đủ. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh đã nỗ lực để đưa tỷ lệ bảo đảm 

an toàn thông tin theo mô hình bốn lớp từ 0% năm 2019 lên 100% vào cuối 

năm 2020. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông có các chương trình, đề án 

bài bản, dài hạn, phát triển nguồn lực an toàn thông tin mạng và xây dựng Hệ 

sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng “Make in VietNam”. 

Việc cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số an toàn, an 

ninh mạng không hề đơn giản và việc bảo đảm an toàn thông tin mạng dài hạn 

là thách thức của Việt Nam. Thời gian tới, để cải thiện thứ hạng trong bảng xếp 

hạng toàn cầu về chỉ số an toàn, an ninh mạng và là nền tảng vững chắc phục 

vụ chuyển đổi số cần sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng 

hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin "Make in Viet Nam" và phát triển đội 

ngũ chuyên gia xuất sắc, nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng Việt Nam. 
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1. Tình hình đảm bảo an toàn thông tin mạng 

1.1. Số liệu tấn công mạng 

Trong tháng 02/2022, đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.260 cuộc 

tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (181 cuộc 

lừa đảo - phishing, 118 cuộc tấn công thay đổi giao diện - Deface, 961 cuộc tấn 

công cài, cắm mã độc - Malware), giảm 8,89% so với tháng 01/2022. Số lượng 

địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet là: 879.342 địa chỉ, giảm 9,52% 

so với tháng 01/2022.  

Đến tháng 02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) 

đã gắn tín nhiệm mạng cho 1.544 website. 

1.2. Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

a) Bộ, ngành 

Theo thống kê báo cáo của các bộ, ngành, đến tháng 12/2021, tổng số hệ 

thống thông tin (HTTT) của bộ, ngành là 674, trong đó HTTT được phê duyệt Hồ 

sơ đề xuất cấp độ (HSĐXCĐ) là: 322, chiếm 48%, cụ thể: 

TT Cấp độ 

Tháng 12/2021 Kế hoạch 2022 

Số HT 
Số HT đã 

phê duyệt 

Tỷ lệ  

phê duyệt 
Số HT Tỷ lệ 

1 Cấp độ 1 138 52 38% 86 100% 

2 Cấp độ 2 241 107 45% 134 100% 

3 Cấp độ 3 255 152 60% 103 100% 

4 Cấp độ 4 37 9 25% 28 100% 

5 Cấp độ 5 03 02 67% 01 100% 

b) Địa phương 

Đến tháng 12/2021, tổng số HTTT của địa phương là: 2.179, trong đó HTTT 

được phê duyệt HSĐXCĐ là: 523, chiếm 24%, cụ thể: 

TT Cấp độ 

Tháng 12/2021 Kế hoạch 2022 

Số HT 
Số HT đã 

phê duyệt 

Tỷ lệ phê 

duyệt 
Số HT Tỷ lệ 

1 Cấp độ 1 398 37 9% 361 100% 

2 Cấp độ 2 1.390 340 25% 1.050 100% 

3 Cấp độ 3 386 139 37% 247 100% 

4 Cấp độ 4 9 7 78% 2 100% 

5 Cấp độ 5 0 0  0  
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c) Cả nước 

Tổng số HTTT của cả nước là: 2.853, trong đó HTTT được phê duyệt là: 

845, chiếm 30%, như sau: 

TT Cấp độ 

Tháng 12/2021 Kế hoạch 2022 

Số HT 
Số HT đã 

phê duyệt 

Tỷ lệ phê 

duyệt 
Số HT Tỷ lệ 

1 Cấp độ 1 536 89 17% 447 100% 

2 Cấp độ 2 1.631 447 27% 1.184 100% 

3 Cấp độ 3 641 291 45% 350 100% 

4 Cấp độ 4 46 16 35% 30 100% 

5 Cấp độ 5 03 02 67% 01 100% 

 

1.3. Phát triển thị trường an toàn thông tin mạng 

Tình hình sản xuất kinh doanh và phát triển lĩnh vực ATTT mạng vẫn tương 

đối ổn định: Doanh thu tháng 02/2022, tăng 41,1% so với tháng 01/2022, tăng 

22,3% so với cùng kỳ tháng 02/2021.  

Tổng số doanh nghiệp được cấp phép đến nay là: 92 doanh nghiệp (tăng 01 

so với tháng 01/2022; tăng 05 so với 12/2020). Trong đó:  

- 74 doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu sản phẩm;  

- 16 doanh nghiệp được cấp phép sản xuất sản phẩm; 

- 58 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ;  

- 61 doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hà Nội; 

- 29 doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; 

- 01 doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hải Phòng. 

Tỷ lệ nhóm sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng của Việt Nam so với 22 nhóm 

sản phẩm hệ sinh thái ATTT mạng đạt 95,5%. Tỷ lệ sản xuất/nhập khẩu tháng 

02/2022 đạt 55%. 

1.4. Mạng lưới ứng cứu sự cố 

Đến tháng 02/2022, mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc 

gia có 220 thành viên, bao gồm: 58 thành viên thuộc bộ, ngành; 63 thành viên 

thuộc địa phương và 99 thành viên thuộc các doanh nghiệp và các tổ chức khác.  

Mạng lưới được phân thành 11 cụm, hằng năm các cụm đều xây dựng và 

triển khai kế hoạch hoạt động theo Cụm, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, diễn tập 

ứng cứu sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng. 
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1.5. Xếp hạng mức độ sẵn sàng Bảo đảm ATTT mạng 2021 

a) Đánh giá đơn vị cấp Bộ 

 

b) Đánh giá đơn vị cấp tỉnh 

 

 

2. Kinh nghiệm quốc tế 

2.1. Bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin cơ quan nhà nước, lĩnh vực 

quan trọng nhìn từ cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina. 

Trong cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina, không gian mạng trở thành mặt 

trận khốc liệt, nhiều hệ thống thông tin của các cơ quan chính phủ, ngân hàng, tổ 

chức tài chính và lĩnh vực quan trọng đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS - 
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Distributed Denial-of-Service) và nhiễm mã độc nguy hiểm xóa dữ liệu có tên 

WhisperGate, qua đó gây ngưng trệ và gián đoạn cung cấp dịch vụ, điển hình là: 

Ngày 13/01/2022, Ucraina thông báo đã xảy ra một cuộc tấn công mạng quy 

mô lớn nhằm vào các trang web của chính phủ nước này khiến một số trang không 

truy cập được, trong đó có các trang web của Bộ Ngoại giao, Nội các, Bộ Chính 

sách ruộng đất, Bộ Giáo dục, Hội đồng an ninh và quốc phòng. Tiếp đó, ngày 

15/02/2022, trang web của Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang, ngân hàng 

Privatbank và Oschadbank tiếp tục bị tấn công. 

Sau đó, ngày 25/02/2022, Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số 

Ucraina, thông báo thành lập đội quân tình nguyện tấn công mạng của nước này. 

Các lực lượng tình nguyện tấn công mạng phía Ucraina đã sử dụng cuộc gọi, 

emails, tin nhắn qua các tổng đài ảo để gửi hình ảnh, video binh lính Nga tử trận 

trực tiếp tới người dân tại Mát-xcơ-va. Các website của chính phủ Nga liên tục bị 

đánh sập trong thời gian ngắn, chủ yếu bởi tấn công DDoS. 

2.2. Chương trình tìm kiếm lỗ hổng cho các hệ thống quan trọng của cơ 

quan nhà nước 

Tại Singapore, từ năm 2018 đã tổ chức chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo 

mật (bug bounty) cho các hệ thống thông tin, trang web, dịch vụ số quan trọng 

của các cơ quan chính phủ, trong đó kêu gọi các chuyên gia bảo mật trên thế giới 

tham gia chương trình này. Tại chương trình, Bug Bounty lần thứ tư, phát động 

vào tháng 8 năm 2021, đơn vị tổ chức thông báo giải thưởng cho mỗi báo cáo lỗ 

hổng tìm được sẽ dao động từ 250 USD đến 5.000 USD và chương trình sẽ có 

giải thưởng lớn nhất lên đến 150.000 USD (khoảng gần 3,5 tỷ đồng) cho báo cáo 

“đặc biệt”, tìm được lỗ hổng đặc biệt nghiêm trọng. 

Tại Mỹ, các cơ quan về đảm bảo an toàn thông tin của chính phủ Mỹ đã tổ 

chức nhiều chương trình tìm kiếm lỗ hổng, sáng kiến an toàn thông tin để kêu gọi 

cộng đồng chuyên gia ATTT tìm kiếm, cung cấp thông tin lỗ hổng đối với các hệ 

thống của cơ quan chính phủ thuộc chương trình. Điển hình như Bộ An ninh nội 

địa (DHS - Department of Homeland Security) đã công bố chương trình “Hack 

DHS - Hack Bộ An ninh nội địa”, hay Bộ Quốc phòng Mỹ (Department of 

Defense) từ năm 2019 công bố chương trình “Hack the Pentagon” (Hack Lầu Năm 

Góc), các chuyên gia ATTT khi tham gia các chương trình này được trả thưởng 

tương ứng với giá trị, mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng tìm được.  

Thông qua các chương trình Bug Bounty, các cơ quan đảm bảo ATTT mạng, 

an ninh mạng của chính phủ các nước sẽ huy động được tri thức của cộng đồng 

chuyên gia, nhanh chóng giúp khắc phục và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn 

đối với các hệ thống của cơ quan chính phủ. 
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3. Một số tồn tại, hạn chế 

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã nỗ lực 

triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin mạng, chưa để xảy ra các 

sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả vừa qua chưa xứng tầm với yêu cầu về 

đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động chuyển đổi số theo quan điểm 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 

là “Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và 

bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số”, 

điển hình: 

- Còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa triển khai, tuân thủ quy định pháp 

luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (tỷ lệ phê duyệt bằng 0%), 

gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Bộ Nội vụ; Bộ Xây dựng; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Ủy 

ban Dân tộc; Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam; Ban quản lý Lăng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh An Giang; Bắc Giang; Bà Rịa – Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bến Tre; 

Bình Dương; Bình Phước; Cà Mau; Đắk Nông; Điện Biên; Đồng Nai; Đồng 

Tháp; Hà Giang; Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hậu Giang; Hồ Chí Minh; Kiên 

Giang; Lai Châu; Ninh Bình; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Tây Ninh. 

- Chưa quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho đội ngũ nhân lực an toàn thông tin 

mạng. Đến tháng 02/2022, chỉ có 03/22 đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin 

(CNTT), an toàn thông tin (ATTT) thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có phòng chuyên 

trách về ATTT, chiếm 13,6%; 100% Sở (62 Sở Thông tin và Truyền thông, 01 Sở 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) thuộc UBND các tỉnh và thành phố trực 

thuộc Trung ương không có phòng chuyên trách ATTT thuộc Sở. Chỉ có 07/63 

Sở có phòng chuyên trách về ATTT thuộc Trung tâm trực thuộc Sở.  

- Tỷ lệ chi cho ATTT trên tổng chi cho CNTT còn thấp. Theo khảo sát số 

liệu chi năm 2021, có 10/26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ1 và 

25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2 có tỷ lệ chi cho ATTT so với chi 

cho CNTT thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu là 10%. 

- Chưa quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kiểm tra, đánh giá ATTT 

định kỳ cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị 

định số 85/2016/NĐ-CP, không thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mã 

nguồn (code review). 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên không được kịp thời khắc phục sẽ đặt ra 

nhiều thách thức lớn cho việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, góp phần thực 

hiện công cuộc chuyển đổi số thành công. 

                                                 
1 10 cơ quan gồm: Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban Dân tộc, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban 

Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
2 26 tỉnh:Quảng Trị, Cà Mau, Lai Châu, Hà Nam, Bạc Liêu, Phú Thọ, Cần Thơ, Bắc Giang, Hà Giang, Kiên Giang, 

Bình Phước, Hậu Giang, Đắk Nông, Lạng Sơn, Bình Dương, Bắc Ninh, Nghệ An, Sơn La, Cao Bằng, Gia Lai, 

Bắc Kạn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Sóc Trăng, Ninh Bình. 
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4. Kiến nghị, đề xuất 

Trong thời gian tới, nhằm hiện thực quan điểm chỉ đạo về bảo đảm an toàn, 

an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là 

phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương: 

(1) Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan 

về hai nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cụ thể là hệ thống thông tin 

chưa kết luận bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đưa vào sử dụng; hệ thống thử 

nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức. 

Thời hạn hoàn thành: Tháng 5/2022.  

(2) Tổ chức triển khai đầy đủ bốn giải pháp bảo đảm ATTT mạng, cụ thể là 

phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển theo quy 

trình DevSecOps; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm ATTT 

mạng theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá ATTT mạng trước 

khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống 

thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg 

ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành: Tháng 10/2022. 

(3) Tổ chức xác định, phân loại và phê duyệt HSĐXCĐ của 100% các hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Thời hạn hoàn thành: Tháng 9/2022. 

(4) Tăng cường tổ chức diễn tập thực chiến về ATTT theo hướng dẫn của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. Tối thiểu tổ chức 01 diễn tập thực chiến trong năm 

2022. Thời hạn hoàn thành: Tháng 11/2022. 

(5) 100% các hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư hoàn thành phê duyệt HSĐXCĐ và triển khai đầy đủ phương án bảo 

đảm an toàn thông tin. Thời hạn hoàn thành: Tháng 06/2022. 

(6) Chủ quản các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin cấp độ 

4, 5 tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá tìm kiếm lỗ hổng bảo mật theo quy 

định và phải tham gia chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật (Bug Bounty) do 

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phát động. 

(7)  100% bộ, ngành, địa phương có phòng chuyên trách về ATTT thuộc đơn 

vị chuyên trách về CNTT, ATTT hoặc phòng chuyên trách về ATTT trong Trung 

tâm sự nghiệp trực thuộc và phân bổ tối thiểu 05 nhân sự chuyên trách về an toàn 

thông tin mạng. Thời hạn hoàn thành: Tháng 11/2022. 

(8) 100% hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên của các bộ, ngành và địa 

phương được triển khai giám sát an toàn thông tin mạng tập trung, có cam kết chất 

lượng dịch vụ và trả kinh phí (nếu thuê ngoài). Thời hạn hoàn thành: Tháng 

6/2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./.  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
Tuần 11/2022  

Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  

 

Số: 02/BC-UBQGCĐS Ngày 18 tháng 3 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, 
ngành, địa phương như sau: 

 

TỔ CHỨC, BỘ MÁY VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân 
và tổ chức về cách sống, cách làm việc từ môi trường thực mà chúng ta đã quen 
thuộc sang môi trường mới là môi trường số. Vì vậy, chuyển đổi số trong mỗi 
cơ quan, tổ chức nói riêng và cả quốc gia nói chung chỉ có thể thành công khi 
được người lãnh đạo cao nhất vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt, xác định chiến 
lược đúng đắn, cùng với việc thiết lập bộ máy thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu 
quả, xuyên suốt các cấp, các ngành. 

Ở Việt Nam, với quyết tâm lấy chuyển đổi số là phương thức, mô hình phát 
triển trong giai đoạn mới, định hướng chuyển đổi số đã được đưa vào các văn 
bản chiến lược cao nhất của Đảng, chính quyền các cấp; bộ máy thực thi về 
chuyển đổi số đang được củng cố, hình thành từ Trung ương đến địa phương 
và bắt đầu phát huy hiệu quả. Cụ thể: 

(1) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác 
định đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia là một trong những định hướng phát 
triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Tại các địa phương, 46 tỉnh ủy/thành ủy 

đã ban hành nghị quyết riêng để định hướng chiến lược chuyển đổi số. Định 
hướng, chiến lược chuyển đổi số của các cấp ủy Đảng được hiện thực hóa, đưa 
vào thực thi thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số của các 
cấp chính quyền. Trên quy mô quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 15 bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban 
hành chương trình/kế hoạch/đề án riêng về chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-
2025. 
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(2) Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã được thành lập trên cơ sở kiện 
toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử để chỉ đạo, điều hành chuyển đổi 
số trên quy mô quốc gia; 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính 
phủ, 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển 
đổi số của bộ/tỉnh trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện 
tử/Chính quyền điện tử để chỉ đạo, điều phối chuyển đổi số của bộ/tỉnh. Bộ máy 
chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông các cấp ngày càng phát 

huy vai trò tham mưu, tổ chức thực thi chuyển đổi số. Ngoài ra, cũng xuất hiện 
một số mô hình mới, với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội, để thúc đẩy 
chuyển đổi số, tiêu biểu như Tổ công nghệ số cộng đồng. 

Trong giai đoạn tới, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy vẫn cần được coi là 

nhiệm vụ quan trọng nhất để thực hiện thành công các định hướng chiến lược, 
mục tiêu chuyển đổi số của Quốc gia. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần 
tập trung một số nội dung: (1) Ban hành và tổ chức triển khai Nghị quyết của 
cấp ủy Đảng về chuyển đổi số; (2) Ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch 
tổng thể giai đoạn 05 năm và Kế hoạch hành động hằng năm về chuyển đổi số; 
(3) Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; (4) Kiện toàn 
và phát huy vai trò tham mưu, tổ chức triển khai chuyển đổi số của cơ quan 
chuyên trách công nghệ thông tin của các bộ, ngành, Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (5) Thành lập và tổ chức hoạt 
động hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng và hình thành mạng lưới công nghệ 
số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

1. Số liệu thống kê:  

1.1. Mô hình tổ chức chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT) của 

các bộ, ngành, địa phương: 

Bộ, ngành có cơ quan chuyên trách về CNTT theo mô hình Cục: 10/30 cơ 

quan; 

Bộ, ngành có cơ quan chuyên trách về CNTT theo mô hình Trung tâm: 
20/30 cơ quan; 

30/30 bộ, ngành có Thứ trưởng hoặc Lãnh đạo cấp tương đương phụ trách 

lĩnh vực CNTT;  

Các địa phương có cơ quan chuyên trách về CNTT là Sở Thông tin và 

Truyền thông: 62/63 tỉnh; 

Các địa phương có cơ quan chuyên trách về CNTT khác: 1/63 tỉnh (tỉnh 

Bạc Liêu với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu); 

Các địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách lĩnh vực CNTT: 

4/63 tỉnh (Đăk Nông, Điện Biên, Lào Cai, Phú Yên); 

Các địa phương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực CNTT: 
59/63 tỉnh. 
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1.2. Về việc thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, 

ngành, địa phương:  

Tính đến ngày 07/3/2022, số lượng bộ, ngành đã thành lập/kiện toàn Ban 
Chỉ đạo chuyển đổi số là 30/30 cơ quan; 

Số lượng tỉnh, thành phố đã thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

là 58/63 tỉnh; 

Bảng 1 – Các bộ, ngành và địa phương kiện toàn BCĐ về CĐS sớm nhất 

BỘ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG 

5 bộ, ngành thực hiện sớm nhất Thời gian 5 tỉnh thực hiện sớm nhất Thời gian 

Bộ Thông tin và Truyền thông 25/01/2021 Bến Tre 11/01/2021 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

16/6/2021 Lào Cai 25/02/2021 

Bộ Công Thương 21/6/2021 Thái Nguyên  13/4/2021 

Đài Truyền hình Việt Nam 26/8/2021 Bà Rịa - Vũng Tàu  20/5/2021 

Bộ Nội vụ 30/8/2021 Ninh Thuận  18/6/2021 

Các tỉnh, thành phố chưa thành lập/kiện toàn (05/63 tỉnh): Bình Định, Bình 

Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Phú Thọ. 

 1.3. Về việc ban hành Nghị quyết/Chỉ thị về Chuyển đổi số:  

Tính đến ngày 07/3/2022, số lượng tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị 
quyết/Chỉ thị về Chuyển đổi số là 46/63 tỉnh; 

Bảng 2 – Các địa phương ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số sớm nhất 

5 tỉnh ban hành Nghị quyết tỉnh uỷ về 
Chuyển đổi số sớm nhất 

Thời gian 

Bến Tre 20/10/2020 

Hậu Giang 2/12/2020 

Thái Nguyên 31/12/2020 

Tây Ninh 26/01/2021 

Hải Dương 26/3/2021 

Các tỉnh, thành phố chưa ban hành (17/63 tỉnh): An Giang, Bắc Ninh, Bình 

Dương, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Nội, Kiên Giang, Lâm 

Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, 

Vĩnh Long, Vĩnh Phúc. 
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1.4. Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022: 

Tính đến ngày 07/3/2022, số lượng bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch chuyển 
đổi số năm 2022 là 7/30 cơ quan; 

Số lượng tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 
là 25/63 tỉnh. 

 

Bảng 3 – Các bộ, ngành và địa phương ban hành Kế hoạch về CĐS sớm nhất 

BỘ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG 

5 bộ, ngành thực hiện sớm nhất Thời gian 5 tỉnh thực hiện sớm nhất Thời gian 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/10/2021 Điện Biên 18/10/2021 

Ủy ban Dân tộc 17/11/2021 Bắc Giang 2/11/2021 

Bộ Giao thông vận tải 27/12/2021 Trà Vinh 4/11/2021 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

31/12/2021 Cao Bằng 24/11/2021 

Bộ Tư pháp 31/12/2021 Hải Dương 26/11/2021 

 

- Các bộ, ngành chưa ban hành (23/30 cơ quan): Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính 

phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm 

Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp.  

- Các tỉnh, thành phố chưa ban hành (38/63 tỉnh): An Giang, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Thuận, 

Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa 

Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ 

An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Bình, 

Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên 

Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc. 
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2. Một số kinh nghiệm của bộ, ngành:  

Chuyển dịch từ tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của 

cơ quan, đơn vị sang chủ trì, điều phối, dẫn dắt chuyển đổi số toàn ngành.  

Trước đây, các bộ, ngành tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt 

động nội bộ của bộ, ngành. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu và thực thi này được 

giao cho đơn vị chuyên trách về CNTT.  

Ngày nay, các bộ, ngành tổ chức triển khai chuyển đổi số toàn ngành, bao 

gồm chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật của ngành 

và chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh của cả ngành. Ví dụ, Cục Công 

nghệ thông tin của Bộ Y tế không chỉ là triển khai chuyển đổi số trong hoạt động 

Y tế, mà còn thúc đẩy hoạt động khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ bệnh án điện tử ở 

các bệnh viện. Vì thế, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT 

cũng cần được xem xét thay đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới.  

Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia - Mô hình huy 

động sức mạnh cộng đồng được hình thành từ cuộc chiến chống dịch. 

Trước yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ về việc thúc đẩy ứng dụng công 

nghệ trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng các chuyên gia và các doanh 

nghiệp công nghệ lớn thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 

quốc gia. Mô hình này được thiết lập để thực hiện 2 mục tiêu: (i) áp dụng công 

nghệ chống dịch và (ii) đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngành Y tế, hình thành 

một mối quan hệ hữu cơ giữa một bên đặt đề bài là ngành Y tế và một bên hiện 

thực hoá bằng công nghệ là ngành Thông tin và Truyền thông.  

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lấy Trung tâm công nghệ 

phòng, chống Covid-19 quốc gia làm hạt nhân, nhiều địa phương đã chủ động 

thiết lập mô hình Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid địa phương kết nối 

với trung tâm quốc gia, trước hết là để triển khai nhanh các nền tảng công nghệ 

phòng, chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, đây chính là mô hình giúp các địa 

phương tiến hành chuyển đổi số lĩnh vực y tế ngay trong giai đoạn dịch bệnh diễn 

biến phức tạp. Mô hình này là sự kết hợp giữa 2 ngành Y tế và Công nghệ, giữa 

các cơ quan quản lý và các chuyên gia, doanh nghiệp, giữa cơ quan chính quyền 

các cấp và các tổ chức đoàn thể, xã hội.  

Một số địa phương đã triển khai rất hiệu quả mô hình này, có thể kể đến 

như:  

Tỉnh Bắc Giang đã triển khai hiệu quả các nền tảng công nghệ hỗ trợ ngành 

Y tế thông qua mô hình trung tâm công nghệ địa phương, đặc biệt là nền tảng hỗ 
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trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, giúp chính 

quyền tỉnh nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh bùng phát ở đợt dịch thứ ba.  

Cũng từ mô hình này, tỉnh Lạng Sơn đã là địa phương đầu tiên triển khai 

thành công sáng kiến Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào 

mọi ngõ ngách cuộc sống. 

Thừa Thiên - Huế khai thác hiệu quả của nền tảng quản lý ra vào bằng mã 

QR để thần tốc hiện thức hoá mục tiêu mỗi người dân một mã QR trên địa bàn 

tỉnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số không 

chỉ của lĩnh vực y tế mà còn nhiều lĩnh vực khác.   

Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 trong lĩnh vực y tế chính là 

một ví dụ điển hình về mô hình để triển khai chuyển đổi số. Mô hình này phải có 

sự hiện diện và chủ trì của cơ quan chuyên trách lĩnh vực (tri thức ngành), có sự 

tham gia của lực lượng công nghệ, và đặc biệt cần có sự nhận thức đầy đủ và tham 

gia sâu rộng của chính quyền, đoàn thể các cấp cơ sở.   

  3. Một số kinh nghiệm của địa phương: 

 Thái Nguyên sớm ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số và có Ngày 

chuyển đổi số của Tỉnh. 

Chuyển đổi số muốn thành công cần tổng thể, toàn dân, toàn diện, có sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần được chỉ đạo sát sao, xuyên suốt 

của các cấp ủy Đảng. Ở các tỉnh/thành phố, Nghị quyết của tỉnh uỷ/thành uỷ về 

chuyển đổi số là kim chỉ nam, định hình chiến lược chuyển đổi số tại địa phương. 

Ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 

Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là đổi 

mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước tiến tới xây dựng 

chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; đưa Thái Nguyên trở thành trung 

tâm chuyển đổi số khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 

15, đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. 

So với các địa phương khác, Thái Nguyên là một trong các tỉnh đầu tiên 

của cả nước ban hành Nghị quyết của tỉnh uỷ/thành uỷ về chuyển đổi số. Căn cứ 

Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành và tổ chức triển khai 

Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số và Quyết định lấy ngày 31 tháng 

12 là Ngày chuyển đổi số của Tỉnh; Ngày để tổng kết kết quả đạt được, tôn vinh 

những tổ chức, cá nhân có đóng góp trong chuyển đổi số hằng năm, đồng thời 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định các giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi 

số cho giai đoạn tiếp theo. 
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Từ sự chỉ đạo, vào cuộc sớm, sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền, 

chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là 

phát triển chính quyền số để dẫn dắt chuyển đối số. Đến nay, 100% dịch vụ công 

đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; khoảng 2 triệu văn bản gửi 

nhận qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Ứng dụng công dân Thái 

Nguyên “C-ThaiNguyen” được đưa vào sử dụng là cầu nối giữa chính quyền và 

người dân, là kênh thông tin thu hút người dân gửi các thông tin phản ánh hiện 

trường tới Chính quyền. 

Yên Bái, đổi mới cách thức hoạt động của Sở Thông tin và Truyền 

thông, thành lập Trung tâm Chuyển đổi số của Tỉnh. 

Chuyển đổi số là việc khó, việc mới đối với tỉnh Yên Bái nói riêng và các 

địa phương nói chung. Muốn chuyển đổi số phải có cơ quan thực hiện vai trò dẫn 

dắt, làm đúng, bài bản, rõ kết quả, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa, mở rộng; ở quy mô 

cấp tỉnh, đó chính là vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Xuất phát từ 24 biên chế công chức, 15 biên chế viên chức tại 04 phòng và 

01 đơn vị sự nghiệp, để thực hiện sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số của Tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái xác định phải có cách làm mới, ưu tiên 

hàng đầu là đổi mới tổ chức, phân công nhiệm vụ trong Sở. 

Theo cách thức cũ, tham mưu và tổ chức quản lý nhà nước về công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số được giao chuyên biệt cho 5 công chức Phòng Công nghệ 

thông tin thực hiện, giai đoạn hiện nay, khó có thể đảm đương được khối lượng 

công việc lớn. Nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã giao nhiệm vụ cho tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia các Nhóm công 

tác chuyển đổi số do Giám đốc Sở thành lập. Hiện nay, 100% công chức, viên 

chức vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa tham gia 05 Nhóm công 

tác xây dựng mô hình thí điểm chuyển đổi số (cơ quan nhà nước, cấp xã/phường, 

cấp huyện, doanh nghiệp, trường học) và Nhóm công tác triển khai thí điểm “Sổ 

tay đảng viên điện tử”. Với mô hình này, lực lượng tham gia chuyển đổi số của 

Sở đã tăng gấp 4 lần so với trước. 

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 đổi tên Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông thuộc Sở thành Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái 

và bổ sung chức năng: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; tư vấn, xây dựng và 

triển khai giải pháp, cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ chính quyền số, kinh tế 

số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh. Đây là Trung tâm Chuyển đổi số - đơn 

vị sự nghiệp chuyên trách về chuyển đổi số của tỉnh thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông đầu tiên của cả nước, có vai trò kết nối, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ 
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quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng các nền tảng số, chuyển 

đổi số hiệu quả, hướng đến người dân.   

Thông qua đổi mới mô hình tổ chức, cách thức tổ chức công việc, Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã bước đầu khắc phục khó khăn, huy động tối 

đa nguồn nhân lực để thực hiện vai trò dẫn dắt chuyển đổi số trong điều kiện tỉnh 

miền núi còn nhiều khó khăn. 

Lạng Sơn và những sáng kiến về tổ chức triển khai chuyển đổi số.  

Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyển đổi số: 

Ngày 23/11/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông được kiện toàn; bổ sung thêm 

các chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, 

cửa khẩu số, hạ tầng số, an toàn, an ninh thông tin, đô thị thông minh; đổi tên 

Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Chuyển đổi số, Phòng Bưu chính - Viễn 

thông thành Phòng Hạ tầng số, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

thành Trung tâm Công nghệ số; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở 

được điều chỉnh theo tên tương ứng. 

Việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, là điều kiện 

tiên quyết để Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt chức năng 

tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chuyển đổi số và dẫn 

dắt toàn diện các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Không còn chỉ giới hạn 

trong các nhiệm vụ truyền thống về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, Sở 

Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn còn chủ trì điều phối các hoạt động về kinh 

tế số như đưa người nông dân lên các sàn TMĐT, xã hội số như triển khai các nền 

tảng dạy học trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, các giải pháp và công cụ phòng, 

chống dịch bệnh, v.v… 

Sáng kiến về Tổ công nghệ số cộng đồng: 

Xuất phát từ đặc điểm là một tỉnh miền núi, có nhiều xã nông thôn rất xa 

cách thị trấn, thị tứ, đi lại khó khăn, người dân sinh sống chủ yếu theo phương 

thức truyền thống, trao đổi hàng hoá nội huyện, liên xã, thu nhập thấp; Lãnh đạo 

tỉnh Lạng Sơn xác định phải thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số để giúp 

dân xoá đói, giảm nghèo, hướng đến làm giàu và việc làm thiết thực đầu tiên là 

phát triển các cửa hàng số để người dân dễ dàng bán sản phẩm qua mạng cho 

khách hàng cả nước. Lạng Sơn đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, có 50% hộ gia đình 

có cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử; năng suất lao động sẽ tăng 7%. 
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Để đạt mục tiêu trên, việc quan trọng nhất là phải có lực lượng trực tiếp 

hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo lập và sử dụng cửa hàng số. Lạng Sơn đã có sáng 

kiến thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng1 trên cơ sở bài học thành lập Tổ 

COVID cộng đồng hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch 

thành công thời gian qua. Đây cũng là một thành phần ở cấp cơ sở của mô hình 

Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia. Theo đó, mỗi thôn bản 

thành lập một Tổ công nghệ cộng đồng, với thành phần là Trưởng thôn và những 

người dân ham mê, nhiệt huyết ứng dụng công nghệ bán hàng qua mạng, có khả 

năng tuyên truyền, hướng dẫn những người dân khác sử dụng công nghệ số. Tổ 

công nghệ cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ 

số để mở cửa hàng số trên hai sàn thương mại điện tử VOSO.VN và 

POSTMART.VN; mở tài khoản thanh toán điện tử; đăng ảnh sản phẩm, tạo kho 

hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản 

phẩm đúng chất lượng cho khách hàng. 

Với sáng kiến trên, đến ngày 31/12/2021, Lạng Sơn đã phát triển được hơn 

1.702 Tổ công nghệ cộng đồng với hơn 6.214 người tham gia. Từ 200 cửa hàng 

số ban đầu đã phát triển được hơn 116.000 cửa hàng số, đạt 60% số hộ gia đình 

có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, doanh thu tăng gần 200 lần, theo 

trang web thống kê về số hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử của Bộ Thông 

tin và Truyền thông thì chỉ tính riêng số giao dịch thành công trên cửa hàng số 

của các hộ nông dân Lạng Sơn đứng thứ 2 toàn quốc sau Bắc Giang và số sản 

phẩm đưa lên sàn cũng đứng thứ 2 toàn quốc sau Hà Nội. 

Qua kinh nghiệm thành lập Tổ công nghệ cộng đồng tại Lạng Sơn cho thấy 

Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người 

dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho 

người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc 

sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

 4. Kinh nghiệm thế giới:  

 4.1. Nhật Bản 

Vào tháng 9/2021, Nhật Bản đã thông qua luật “Digital Agency law”, thành 

lập Cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số (Digital Agency), trên cơ sở phát triển, 

nâng cấp Cơ quan tham mưu chiến lược về công nghệ thông tin. Cơ quan chuyển 
                                              
1 Thực tế triển khai chuyển đổi số thời gian vừa qua cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng 

ứng, tham gia, người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số. Một số địa phương đã có những 

cách làm sáng tạo để giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng kiến thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng”. Tổ công 

nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ 

số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo 

ra giá trị thiết thực. Trên cơ sở thực tế triển khai trên, để nhân rộng các sáng kiến thành công, Bộ Thông tin và Truyền thông 

đã ban hành văn bản số 793/BTTTT-THH ngày 05/03/2022 về hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại 
các địa phương, trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, các ho ạt động triển khai của Tổ công nghệ số cộng đồng 

và Tổ chức thực hiện. 
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đổi số là cơ quan trực thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động 

chuyển đổi số thống nhất từ Trung ương tới địa phương, bao gồm cả việc điều 

phối phân bổ kinh phí cho các hoạt động này. Trọng tâm hoạt động trong 05 năm 

tới của Cơ quan này là: Số hóa, đưa toàn bộ dịch vụ công lên môi trường số; triển 

khai nền tảng điện toán đám mây dùng chung cho Chính phủ; thúc đẩy sử dụng 

thẻ căn cước thông minh. Các sáng kiến chuyển đổi số đã được ông Suga 

Yoshihide quyết liệt triển khai ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 

9/2020 với mục tiêu thay đổi toàn diện hoạt động của Chính phủ Nhật Bản đang 

ngày một quan liêu, trì trệ.   

Cơ quan chuyển đổi số này bắt đầu với khoảng 600 nhân sự. Trong đó 200 

nhân sự đến từ lĩnh vực tư nhân, phần nhân sự còn lại được sử dụng lại từ IT 

Strategic Headquarters (khoảng 200 nhân sự) và điều chuyển từ các bộ, ngành 

khác. Với việc hợp tác với lĩnh vực tư nhân, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng thay 

đổi cách thức vận hành và làm việc của cơ quan nhà nước vốn đang ngày một 

quan liêu và trì trệ. Một Ban kiểm soát cũng được thành lập để bảo đảm việc hợp 

tác công - tư này là công khai, minh bạch và Chính phủ đối xử công bằng với các 

doanh nghiệp.    

Với vai trò như vậy, Cơ quan chuyển đổi số Nhật Bản có ảnh hưởng tới các 

bộ, ngành và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản 

mong muốn xây dựng Cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số trở thành hình mẫu 

cho các cơ quan khác của Chính phủ. 

4.2. Singapore 

 Singapore GovTech (Singapore Government Technology Agency) được 

thành lập vào năm 2016 với vai trò dẫn dắt tổng thể và toàn diện quá trình chuyển 

đổi số trong các hoạt động của Chính phủ Singapore. Về nhân sự, hiện nay, 

GovTech có khoảng 3.000 nhân viên, tập trung vào phát triển sản phẩm và bảo 

đảm an toàn thông tin mạng. 

Trọng tâm của GovTech là tạo ra các nền tảng công nghệ để dựa trên đó, 

các cơ quan tổ chức khác tập trung vào phát triển các giải pháp để giải quyết bài 

toán nghiệp vụ chuyên ngành thay vì phải giải quyết các vấn đề liên quan đến 

công nghệ. Theo đó, GovTech chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ các nền tảng 

chuyển đổi số quốc gia trọng yếu của Singapore (thay vì giao có các bộ, ngành 

chuyên môn như mô hình của các nước), đồng thời GovTech có thể huy động 

nhân lực của các bộ, ngành liên quan tham gia trong quá trình triển khai các nền 

tảng. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Quốc gia thông minh 

(Smart Nation) của Singapore được thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn.  

 Các nền tảng chuyển đổi số quốc gia do GovTech phát triển gồm có: Nền 

tảng trở lý ảo Jamie, Nền tảng dữ liệu data.gov.sg, Nền tảng thanh toán bằng mã 
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QR, Nền tảng đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Nền tảng khảo sát ý kiến 

người dân FormSG, v.v…. 

 Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long xác định mục tiêu dài hạn là xây dựng 

và nâng cao năng lực kỹ thuật của Chính phủ thông qua GovTech. Mỗi cơ quan, 

tổ chức của Chính phủ phần nào đã có năng lực kỹ thuật phục vụ nhu cầu của 

riêng mình. Tuy nhiên, chỉ khi GovTech được ra đời mới có một cơ quan thực 

hiện chuyển đổi số Chính phủ một cách tổng thể và toàn diện. Ông Lý Hiển Long 

cũng nhấn mạnh việc thuê ngoài là cần thiết, tuy nhiên, không thể thuê ngoài tất 

cả mọi thứ. Chính phủ Singapore cần có năng lực để tự xây dựng để làm chủ, và 

sứ mệnh đó được trao cho GovTech.  

5. Đề xuất:  

Trong giai đoạn tới, để kiện toàn và phát huy vai trò tổ chức bộ máy về 

chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương: 

 - Ban hành Nghị quyết của cấp ủy Đảng về chuyển đổi số theo hướng dẫn 

tại Văn bản số 16-CV/BCSĐ ngày 26/5/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin 

và Truyền thông.  

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể giai đoạn 05 năm và Kế hoạch 

hành động hằng năm về chuyển đổi số theo hướng dẫn tại Văn bản số 

2390/BTTTT-THH ngày 29/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, phù hợp 

với định hướng chuyển đổi số năm 2022. 

- Kiện toàn và phát huy vai trò Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, tỉnh. 

- Kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu, tổ chức triển khai chuyển đổi số 

của cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin của các bộ, ngành, Sở Thông tin và 

Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng và 

hình thành mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính phủ số, kinh 

tế số và xã hội số đến tận cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội với nòng cốt 

là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, có sự tham gia của Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin tại mỗi địa phương; tham gia vào Mạng lưới công 

nghệ số cộng đồng toàn quốc theo hướng dẫn tại Văn bản số 793/BTTTT-THH 

ngày 5/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./. 

  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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