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Đề án Chuyển đổi số quốc gia

Xã hội sốKinh tế số Chính phủ số



“Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên
phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn
bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ,
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức
sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn,
nhân văn, rộng khắp.”

Tầm nhìn
2030

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA



Diễn đàn Kinh tế thế giới 
(World Economic Forum)

Úc ban hành Chiến lược 
Chuyển đổi số 2018 - 2025

Việt Nam ban hành 
Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia 2021 - 2025

Singapore làm rõ nội 
hàm của chuyển đổi số 
bao gồm: chính phủ số, 
kinh tế số và xã hội số

2015

2018

2020

2020

9/2020

Nhật xác định thành lập cơ 
quan chuyên trách để thực 

hiện chuyển đổi số 

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



CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ

• Cẩm nang cơ bản
• Cẩm nang cho người dân
• Cẩm nang cho doanh nghiệp
• Cẩm nang cho cơ quan nhà nước

“Cẩm nang chuyển đổi số” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong tháng 9/2020



Bộ TT&TT đã ban hành Bộ chỉ số đo lường chuyển đổi số để thường xuyên theo dõi, 
đo lường và giám sát hiệu quả của chuyển đổi số

1. CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC 100

2. KIẾN TẠO THỂ CHẾ 100

3. HẠ TẦNG SỐ 100

4. DỮ LIỆU SỐ 100

5. AN TOÀN, AN NINH MẠNG 100

6.  CHÍNH QUYỀN SỐ 100

7.  KINH TẾ SỐ 100

8.  XÃ HỘI SỐ 100

9.  ĐÁNH GIÁ TRÊN KHÔNG GIAN 
MẠNG 100

10. ĐÁNH GIÁ TRONG XÃ HỘI 100

6. CHÍNH QUYỀN SỐ 100
6.1. Ban hành / cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử 5
6.2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 35
6.2.1. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến
6.2.2. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến
6.2.3. Tính khả dụng, thân thiện của DVCTT
6.2.4. Tỉ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ
công trực tuyến
6.2.5. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên
môi trường mạng
6.3. Hệ thống thông tin báo cáo 10
6.4. Nguồn nhân lực Chính quyền số 10
6.4.1. Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi
dưỡng về kỹ năng số
6.4.2. Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi
dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu
6.5. Tỉ lệ hoạt động kiểm tra quản lý nhà nước được thực
hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của
cơ quan quản lý

10

6.6. Trao đổi văn bản điện tử 10
6.7. Cổng dịch vụ công 10
6.8. Cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ minh bạch
hoạt động của cơ quan nhà nước 10



CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ?

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công
nghệ số để thay đổi tổng thể và toàn diện cách
sống, cách làm việc và phương thức sản xuất
của cá nhân, tổ chức



VÌ SAO DOANH NGHIỆP CẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ?
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Ngoài các đối thủ truyền thống, doanh nghiệp phải đối mặt với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung
vào một / một vài giá trị trong toàn bộ chuỗi giá trị

Đổi mới sáng tạo
#digital_disruptor

Truyền thống
#digital_laggard

Pháp lý

Bộ máy cồng
kềnh

Quy trình rườm
rà, phức tạp

Ngại thay đổi

Bộ máy tinh gọn

Công nghệ

Mô hình kinh
doanh mới

Doanh nghiệp truyền thống sẽ là đối tượng “yếu thế” 
với các gánh nặng lịch sử, bộ máy cồng kềnh, quy
trình phức tạp, ngại thay đổi, phát triển và ứng dụng
công nghệ mới

Chuyển đổi số là con đường tất yếu để tồn tại và phát
triển (transformation or die)



NHÀ NƯỚC CÓ CẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ KHÔNG?
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Chính 
phủ số

Kinh 
tế số

Xã 
hội số



NHẬN THỨC ĐÓNG VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn
lĩnh vực phù

hợp

Thay đổi
quy trình

Công
nghệ số

Xây dựng
thói quen

Chuyển đổi
nhận thức

Chỉ số
đánh giá



TRIỂN KHAI XUYÊN SUỐT TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG
Quốc gia Bộ / Ngành / Địa phương

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 52 Cấp ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề
TTgCP ban hành Chương trình CĐSQG Bộ trưởng, Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch 

hành động
Đưa nội dung CĐS vào văn kiện Đại hội XII Đưa nội dung CĐS vào Chiến lược phát triển
Đưa ra bài toán chung của quốc gia
Ví dụ:
- Năng suất lao động hàng năm tăng: 7-8%
- Dịch vụ công trực tuyến mức 4: 100%
- Thanh tra, kiểm tra trực tuyến: 50 - 70%
- Tỷ trọng kinh tế số trong GDP: 20-30%

Đưa ra bài toán riêng của Bộ, Ngành, Địa phương



CÁCH TIẾP CẬN: 
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Dùng công nghệ để giải quyết nỗi đau của xã hội



Nông 
nghiệp

Lĩ
nh

 v
ực



THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

SẢN XUẤT

THU 
HOẠCH VÀ 

VẬN 
CHUYỂN

XỬ LÝ VÀ 
LƯU TRỮ

PHÂN 
PHỐI, 

ĐÓNG GÓI 
TRUNG 

GIANCẤP 2, 
…

THỊ 
TRƯỜNG

Đột phá chuỗi cung ứng. Mỗi hộ gia đình là một doanh nghiệp số
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TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG SẢNTRUY XUẤT NGUỒN GỐC





Y TẾ

15 
Bệnh viện

10
Phòng khám đa
khoa khu vực

144
Trạm y tế cấp xã

~1266 bác sĩ / 2,47 triệu dân
~ 5,1 bác sĩ / 10.000 dân



CHUYỂN ĐỔI SỐ 
Y tế

Kết nối các cơ sở y tế
Kết nối các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã với các cơ sở

y tế trung ương

Khám chữa bệnh từ xa
Nâng cao chất lượng, dịch vụ và khả năng tiếp cận

Bác sĩ gia đình
Mỗi gia đình được chăm sóc bởi một bác sỹ

Hồ sơ bệnh án điện tử
Lưu trữ hồ sơ, bệnh án điện tử

Liên thông dữ liệu



Giáo dục – đào tạo



Một vài con số thống kê
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Tỉ lệ sinh viên / 1 vạn dân
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Google Career Certificates

• Đào tạo qua mạng
• Các khóa học được cung cấp

qua nền tảng số Cousera

Phạm vi toàn cầu

• Tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp
• Được công nhận tương đương với 4 năm

đào tạo theo cách truyền thống
• Không yêu cầu bằng cấp chính quy

Tuyển dụng sau đào tạo

Mỗi khóa học kéo dài 06 tháng
Rút ngắn thời gian học

AI, UI, UX
Tập trung vào kỹ năng cần thiết

• Liên kết với hàng trăm đối tác
• Đào tạo đối tác đào tạo, sáng tạo

Hệ sinh thái

Được dự báo thay đổi tương lai
của đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

6 tháng học trực
tuyến được đánh giá
tương đương với
chương trình đại học
4 năm



Đại học số tại Hàn Quốc

19 trường trực tuyến / 
52 triệu dân

30.000 khóa học mở
và 400.000 học liệu

mở đóng góp bởi 200
trường đại học

59% thanh niên
độ tuổi 25 – 34 có
trình độ đại học
Tỉ lệ cao nhất

thế giới



FUNIX – Đại học trực tuyến



Học liệu mở
Tri thức Việt số hóa

Học liệu số
Tiếp cận sớm với môi trường công nghệ

Đào tạo kỹ năng cho học sinh

Nền tảng giáo dục
Văn hóa giảng dạy qua mạng
Tạo động lực cho giáo viên và học
sinh

Duy trì môi trường giáo dục số
Đào tạo cho người đào tạo để có

hiệu ứng lan tỏa

Đào tạo kỹ năng cho giáo viên

Chuyển đổi số giáo dục



Chuyển đổi số ngành tài chính – ngân hàng  



Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số trong các ngân hàng 
thương mại để cung cấp dịch vụ ngân 
hàng số theo hướng phát triển đa dạng 
các kênh phân phối, đổi mới sáng tạo, tự 
động hóa quy trình, thúc đẩy hợp tác với 
các công ty công nghệ tài chính và trung 
gian thanh toán trong việc xây dựng hệ 
sinh thái dịch vụ tài chính ngân hàng để 
thúc đẩy phổ cập tài chính quốc gia



Tiếp cận theo Nguyên tắc đầu tiên
“Nguyên tắc đầu tiên là cái gốc mà từ đó hình thành nên sự việc”

Nguyên tắc đầu tiên

Bank 1.0

+Bank 2.0

+ +
Bank 3.0

Nguyên tắc tuần tự

Nếu hôm nay xây dựng một
ngân hàng từ đầu, ta có làm như

đang làm hay không?



Trải nghiệm khách hàng mới

Thay thế các ATM và chi nhánh ngân hàng
Xuất phát từ thiết bị di động

Mọi lúc mọi nơi

Nguyên tắc 3:1:0 của Zhima
Tự động hóa quy trình

Ngày càng tối ưu do giảm nhân công và các chi phí tuân thủ
Chi phí

Visa trung bình có 9.000 giao dịch / 1 giây. Alipay trung bình 87.000 giao dịch / 1 
giây, 84% qua thiết bị di động. Alipay không có chi nhánh để nhận tiền gửi, nhưng 
huy động được tài sản tiền gửi gần 200 tỷ USD.

DIGITAL 

BANK
Ngân hàng luôn bên bạn



Chuyển đổi số bằng các nền tảng
Các nền tảng số sẽ giúp chuyển đổi số nhanh hơn

1 Hạ tầng số

2

Nền tảng phân tích dữ
liệu dùng chung

3
Nền tảng dữ liệu dùng
chung, kho dữ liệu lớn
tập trung

4

Nền tảng Cloud

1
2

3

4
5

5 Nền tảng ứng dụng dùng
chung (as-a-service)



PHÁT TRIỂN VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ



VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ PHỔ CẬP MÔ HÌNH 4 LỚP BẰNG CÁC NỀN TẢNG



Chính phủ số, kinh tế số
và xã hội số



Mối tương quan tổng thể

35

Quốc gia 
số

Xã hội 
số

Kinh tế 
số

Chính phủ 
số



Chính phủ điện tử là chính phủ thực hiện 4 “không”

Xử lý văn bản
không giấy

Họp không
gặp mặt

Giải quyết thủ
tục hành

chính không
tiếp xúc

Thanh toán dịch
vụ không sử

dụng tiền mặt



Chính phủ số là chính phủ điện tử + 04 hơn

Dịch vụ tốt hơn Dịch vụ 
kịp thời hơn

Chính sách 
tốt hơn

Nguồn lực 
tối ưu hơn



Chính
phủ số

Mọi hoạt
động trên

môi trường
số

Dùng dữ liệu 
và công nghệ 
để tối ưu hóa

Giải quyết
các vấn đề

lớn

Dẫn dắt
chuyển đổi
số

Chính phủ số



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

(3) Thúc đẩy y tế số

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

(4) Thúc đẩy giáo dục số

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

quang băng rộng. Hạ tầng 4G/5G quốc
gia

(1) Hạ tầng xã hội số

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

được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

(2) Môi trường an toàn, lành mạnh



(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT 40

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

(7) Thúc đẩy giao thông thông minh

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

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

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

(5) Phát triển nông nghiệp số

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

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

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

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

vùng sâu, vùng xa.

(6) Phổ cập kỹ năng

Giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia

Mỗi hàng hóa xuất nhập khẩu, phương 
tiện xuất nhập cảnh được quản lý từ khâu 
đầu đến khâu cuối sử dụng nền tảng công 
nghệ số, giảm thiểu thời gian, nhanh 
chóng thực hiện thủ tục hải quan, ngang 
bằng với những nước tốt nhất trong khu 
vực.

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

(11) Thúc đẩy hóa đơn điện tử

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

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

(10) Hỗ trợ SME chuyển đổi số

Giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia



03

01

04

02

Phát triển 04 loại hình doanh nghiệp công 
nghệ số

.   
Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm 

sản phẩm theo hướng
“Make in Viet Nam”

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

công nghiệp sáng tạo

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

sản xuất thực hiện CĐS;

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

Phát triển kinh tế số

05



HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ



4. Phát triển giáo dục STEAM/STEAME 

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

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

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

tuyến mở (MOOCS)

Phát triển xã hội số

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



Người dân là trung tâm

01

Người dân sử
dụng điện thoại

thông minh

Điện thoại
thông minh

02 Cáp quang 03 Tài khoản
thanh toán

100% 100%
Hộ gia đình có

đường cáp quang
băng rộng

80%
Người dân có tài
khoản thanh toán

điện tử



Chuyển đổi số là cuộc chuyển đổi toàn diện
Những gì chúng ta nhìn thấy

Những gì chúng
ta cần làm

Nhanh

Tiện lợiTiết kiệm

Dễ dàng

Hiệu quả
đầu tư

Thiết kế
quy trình

Công
nghệ, 
ứng
dụng

Liên thông
dữ liệu

Số
hóa

Chấp
nhận cái
mới

Kỹ
năng
số

An toàn
thông tin



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Chi tiết liên hệ:

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thư điện tử: nhdung@mic.gov.vn


