
Cẩm nang cho  cơ quan nhà nước

Chuyển đổi sốChuyển đổi số



Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là 
hoạt động phát triển chính phủ số của 
các cơ quan trung ương và tương ứng 
với đó là hoạt động phát triển chính 
quyền số, đô thị thông minh của các cơ 
quan chính quyền các cấp ở địa 
phương.

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước tập trung vào:

- Phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập 
trung, thông suốt; 

- Tạo lập dữ liệu về kinh tế - xã hội phục vụ ra quyết định chính sách;

- Tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công 
khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các 
dịch vụ số trong nền kinh tế; 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di 
động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch 
vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

Chính phủ số bản chất là chính phủ điện tử, bổ sung những thay đổi 
về cách tiếp cận, cách triển khai mới nhờ vào sự phát triển của công 
nghệ số. Vì vậy, khi nói phát triển chính phủ số chính là nói phát triển 
chính phủ điện tử, chính phủ số đã bao hàm chính phủ điện tử.

1. Chuyển đổi số cơ quan
 nhà nước là gì?
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2. Chính phủ điện tử là gì?
Chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ 
thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Hay nói 
một cách khác, đây là quá trình tin học hóa các hoạt 
động của chính phủ.

Chính phủ điện tử, hiểu một cách đơn giản, là “bốn 
Không”: 
- Họp không gặp mặt;
- Xử lý văn bản không giấy; 
- Giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc;  
- Thanh toán không dùng tiền mặt.
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3. Chính phủ số là gì?

Chính phủ số là chính phủ có toàn bộ hoạt động an toàn trên 
môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận 
hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung 
cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban 
hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo 
phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả 
những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội. Hay 
nói một cách khác, đây là quá trình chuyển đổi số của chính 
phủ.

Chính phủ số là chính phủ điện tử, thêm “bốn Có”: 
- Có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số;
- Có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng;
- Có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu;
- Có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc 
gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và 
quản lý kinh tế - xã hội.

2. Chính phủ điện tử là gì?
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4.  Điểm khác nhau giữa chính phủ điện tử và chính phủ số là gì?

Nội dung

Khái niệm

Thước đo

Chính phủ điện tử Chính phủ số

Là chính phủ tin học hóa quy 
trình đã có, cung cấp trực 
tuyến các dịch vụ hành 
chính công đã có. 

Là số lượng dịch vụ hành 
chính công trực tuyến. 

Là chính phủ chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động, 
thay đổi quy trình làm việc, thay đổi cách thức cung cấp 
dịch vụ, nhanh chóng cung cấp dịch vụ công mới.

Là số lượng dịch vụ hành chính công giảm đi, số lượng 
dịch vụ công mới, mang tính sáng tạo phục vụ xã hội tăng 
lên, nhờ công nghệ số và dữ liệu.
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5. Chính phủ số và chính 
quyền số
Trong chính phủ điện tử, cơ quan chính quyền cung 
cấp các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như một công 
dân khi sinh ra thì có dịch vụ đăng ký khai sinh, khi đến 
tuổi trưởng thành thì chủ động đi đăng ký dịch vụ cấp 
thẻ căn cước công dân hay dịch vụ cấp hộ chiếu. 
Người dân phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính, mỗi 
lần thực hiện lại phải điền dữ liệu từ đầu, mặc dù đã 
từng cung cấp trước đó.

Còn trong chính phủ số, khi dữ liệu được chia sẻ giữa 
các cơ quan khác nhau và trong trọn vẹn vòng đời, 
người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho một 
cơ quan nhà nước, khi sinh ra được cấp một mã định 
danh duy nhất, khi đến tuổi trưởng thành tự động được 
nhận thẻ căn cước công dân.
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Chính quyền số là chính phủ số được triển khai tại các cấp chính quyền địa phương (cấp tỉnh, cấp 
huyện và cấp xã).

Mối quan hệ giữa đô thị thông minh và chính quyền số?
Ở cấp quốc gia, quốc gia thông minh gồm ba thành phần là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Ở cấp địa phương, đô thị thông minh cũng gồm ba thành phần tương ứng là chính quyền số, kinh tế 
số và xã hội số trong phạm vi địa lý của đô thị đó.

6. Chính quyền số là gì?
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7. Tại sao phải phát triển
chính phủ số?

Mục tiêu đặt ra đến 
năm 2025, 50% hoạt 
động kiểm tra của cơ 
quan nhà nước thực 
hiện từ xa trên môi 
trường số. Còn tỷ lệ 
này năm 2030 là 70%.

Ví dụ, việc chuyển hoạt động của 
chính phủ lên môi trường số bao 
hàm cả việc chuyển hoạt động 
thanh tra, kiểm tra của cơ quan 
nhà nước lên môi trường số. Thay 
vì tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 
doanh nghiệp theo cách truyền 
thống, cơ quan chức năng thực 
hiện thanh tra trực tuyến, thông 
qua các hệ thống thông tin và cơ 
sở dữ liệu được kết nối.

Chính phủ số giúp chính phủ hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
hơn, minh bạch hơn, hạn chế tham nhũng, kiến tạo sự phát 
triển cho xã hội.  
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8. Tại sao cần phân 
biệt khái niệm 

chính phủ điện tử 
và chính phủ số?

Việc phân biệt ra các mức độ phát triển, là chính phủ điện tử và 
chính phủ số, không có nghĩa là làm tuần tự, làm xong chính phủ điện 
tử rồi mới làm chính phủ số.

Phát triển chính phủ số là sự thay đổi nhận thức, từ đó thay đổi cách 
làm. 

Trước đây làm chính phủ điện tử thì chỉ nghĩ đến việc tin học hóa, 
cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; đầu tư hệ thống thông 
tin, số hóa từng quy trình, 10 năm mới đưa được 10% dịch vụ công trực 
tuyến lên mức độ 4. 

Hiện nay làm chính phủ số thì phải nghĩ đến đưa mọi hoạt động của 
chính phủ, lên môi trường số (ví dụ hoạt động thanh tra); sử dụng nền 
tảng, số hóa toàn bộ, trong 3 tháng đưa 100% dịch vụ công trực tuyến 
lên mức độ 4 với chi phí thấp hơn.
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9. Quốc gia nào thành công trong 
phát triển chính phủ số?
Ở châu Âu: Đan Mạch và Estonia là 2 trong số những 
nước thành công nhất. 100% dịch vụ số với 90% 
người dân nước này sử dụng, đạt mức độ phổ cập 
rất cao.

Ở châu Á: Hàn Quốc, Singapore cũng khá thành 
công. Đăng ký thành lập một doanh nghiệp mới 
thực hiện trực tuyến qua mạng có thể được hoàn 
tất trong 15 phút. Thời gian thông quan hàng hóa 
ngắn nhất trong khu vực. Chính phủ Singapore được 
đánh giá là minh bạch, chỉ số tham nhũng thuộc loại 
thấp nhất trên thế giới.
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Chính phủ số xử lý văn bản không giấy, họp không gặp 
mặt, xử lý thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh 
toán không dùng tiền mặt. Đây là sự thay đổi. 

Đối với mỗi cơ quan, tổ chức, sự thay đổi chỉ có thể bắt 
đầu từ người đứng đầu. Thách thức lớn nhất cho cơ quan 
nhà nước là nhận thức và sự vào cuộc thực sự của người 
đứng đầu, là chuyện dám làm hay không dám làm.

Đối với mỗi người dân, sự thay đổi đòi hỏi thay đổi kỹ năng 
và thói quen. Thách thức lớn nhất cho xã hội trước mắt là 
kỹ năng số của người dân, sau đó là thói quen và văn hóa 
sống trong môi trường số.

Đối với mỗi doanh nghiệp, sự thay đổi đòi hỏi phải triển 
khai các giải pháp công nghệ số, có những việc hoàn 
toàn mới, chưa có tiền lệ. Thách thức lớn nhất cho doanh 
nghiệp là môi trường pháp lý để triển khai.

10. Thách thức lớn 
nhất trong phát triển 
chính phủ số là gì?
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Chính phủ số phục vụ những ai?
Trước đây, thông thường, phát triển chính phủ điện tử đặt ra mục tiêu chính là 
phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội tốt hơn.
Trong giai đoạn sắp tới, chính phủ số còn đặt mục tiêu trang bị công cụ làm 
việc mới để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ 
của mình, đó là trợ lý ảo hay những nền tảng làm việc, cộng tác trên môi 
trường số. 

11. Rủi ro gặp phải khi phát triển 
chính phủ số là gì?
Đối với cả quốc gia, rủi ro lớn nhất là mất chủ quyền số quốc gia. Khi chính phủ 
chuyển nhiều hoạt động của mình lên môi trường số, nghĩa là, vấn đề an toàn, 
an ninh mạng là vấn đề sống còn. 
Đối với mỗi cá nhân, rủi ro lớn nhất là lộ lọt dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.
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Mỗi cơ quan, tổ chức nhà nước cần có 
một bản chiến lược và một bản kế hoạch 
hành động phát triển chính phủ số, chính 
quyền số.

12. Chuyển đổi số trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước như thế nào?

Chiến lược phát triển chính 
phủ số được xây dựng dựa 
trên hiện trạng chính phủ điện 
tử, xu thế phát triển chính phủ 
số của thế giới, chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội. Nội 
dung chiến lược phát triển 
chính phủ số phải xác định 
được tầm nhìn, mục tiêu, giải 
pháp phát triển chính phủ số 
trong dài hạn, thường là các 
giai đoạn 05 năm; phải thể 
hiện được sự khác biệt giữa 
phát triển chính phủ số và 
chính phủ điện tử. Chiến lược 
phát triển chính phủ số là kim 
chỉ nam để xây dựng các kế 
hoạch hành động phát triển 
chính phủ số.

Kế hoạch hành động phát triển chính 
phủ số là việc cụ thể hóa chiến lược phát 
triển chính phủ số thành các nhiệm vụ, dự 
án, trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời 
gian, nguồn lực triển khai. Kế hoạch hành 
động phát triển chính phủ số được xây 
dựng và triển khai đồng bộ với các kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
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13. Kiến trúc là gì, khung 
kiến trúc là gì?
Kiến trúc là bức tranh tổng thể, mô tả các 
thành phần và mối quan hệ của chúng trong 
chính phủ điện tử, chính phủ số. Kiến trúc 
giống như một tấm “bản đồ”, giúp những 
người liên quan định vị, hình dung ra những 
việc đã làm và những việc sẽ phải làm, giúp 
kết nối, liên thông, tránh trùng lặp. 

Khung kiến trúc là bản hướng dẫn để từ đó 
có thể xây dựng kiến trúc.



SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH

CẨM NANG CHO NGƯỜI DÂN

05SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH

CẨM NANG CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

15

14. Triển khai hạ tầng như thế nào?
Vòng xoáy sáng tạo liên tục hình thành các phát kiến mới và nghiền nát những 

cái cũ trên đường đi của nó.  Đó là những sáng tạo phá hủy.

Hạ tầng phục vụ chính phủ số 
được xây dựng dựa trên mô hình 
kết hợp hài hòa giữa tập trung và 
phân tán, giữa trung ương và địa 
phương. Định hướng chung là tối 
đa hóa, tập trung hóa những hạ 
tầng chia sẻ, dùng chung quy 
mô quốc gia; tối thiểu hóa việc 
xây dựng hạ tầng dùng riêng tại 
các bộ, ngành, địa phương; ứng 
dụng hiệu quả điện toán đám 
mây để kết nối, chia sẻ hạ tầng, 
nền tảng, dịch vụ.

Hiện nay, mỗi cơ quan, tổ chức 
nhà nước thường tự đầu tư một 
trung tâm dữ liệu hoặc một 
phòng máy chủ phục vụ hoạt 
động của mình, dẫn đến manh 
mún, lãng phí, không bảo đảm 
an toàn, an ninh mạng do thiếu 
hụt nhân sự. Các cơ quan, tổ 
chức nhà nước cần chuyển đổi 
sang sử dụng dịch vụ điện toán 
đám mây được cung cấp bởi 
doanh nghiệp chuyên nghiệp.
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15. Sử dụng các 
nền tảng như thế 

nào?

Phát triển chính phủ điện tử dựa trên hệ thống thông tin là chính.
Phát triển chính phủ số dựa trên nền tảng là chính.

Một cơ quan nhà nước khi đầu tư hệ thống thông tin thường mất từ 1 
năm đến vài năm, cần có đội ngũ chuyên môn vận hành, quản lý.

Một cơ quan nhà nước khi sử dụng các nền tảng thường chỉ mất vài 
tuần, để thiết lập cấu hình và hướng dẫn sử dụng, không cần có đội 
ngũ chuyên môn vận hành, quản lý, vì doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ nền tảng thực hiện việc này. Việc sử dụng các nền tảng cũng giải 
quyết bài toán chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng.
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Giá trị dữ liệu sẽ được tăng lên khi được chia sẻ. Chia sẻ dữ liệu là 
điều kiện tiên quyết để cung cấp dịch vụ số, đơn giản hóa quy trình, 
thay đổi mô hình tổ chức, cách thức cung cấp dịch vụ. Chia sẻ dữ 
liệu là cơ sở để phát triển các dịch vụ đổi mới, sáng tạo dựa trên dữ 
liệu, bao gồm dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Chia sẻ dữ liệu để 
tạo ra dòng chảy dữ liệu kích thích dòng chảy vật chất.

Thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để đáp ứng 
khả năng cung cấp dịch vụ số cho người dân theo nguyên tắc 
người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho một cơ quan 
nhà nước. Thực hiện chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước cho 
xã hội (mở dữ liệu) để phát triển các dịch vụ kinh tế - xã hội.

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước 
được thực hiện qua các nền tảng số. Mỗi bộ, 
ngành, địa phương có một nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu của mình (LGSP) để tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu trong nội bộ, đồng thời là đầu mối kết nối với 
các bộ, ngành, địa phương khác thông qua nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). 
Việc mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước được 
thực hiện qua Cổng dữ liệu Quốc gia data.gov-
.vn.

16. Chia sẻ dữ liệu 
như thế nào?
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Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản 
và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi 
hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ 
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các 
mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các 
giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được 
thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) 
và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức 
cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) 
trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

17. Cung cấp dịch 
vụ như thế nào?

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là 
dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các 
thông tin về thủ tục hành chính và các 
văn bản có liên quan quy định về thủ 
tục hành chính.
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Tổ chức, bộ máy quản lý 
nhà nước phát triển chính 
phủ số từng bước được 
kiện toàn, đồng bộ từ trung 
ương đến địa phương.

18. Thiết lập tổ chức, 
bộ máy phát triển 

chính phủ số 
như thế nào?

Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia 
bao gồm ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở thông tin và truyền thông dần được 
kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để tham mưu, tổ chức 
triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.
Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia 
bao gồm ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở thông tin và truyền thông dần được 
kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để tham mưu, tổ chức 
triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện 
tử được mở rộng chức năng, nhiệm 
vụ để chỉ đạo thêm nội dung về 
chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị 
thông minh; Ban Chỉ đạo Chính phủ 
điện tử, Ban Chỉ đạo Chính quyền 
điện tử của các bộ, ngành, địa 
phương được mở rộng các chức 
năng, nhiệm vụ tương ứng.

Các doanh nghiệp công nghệ số 
Việt Nam làm chủ các công nghệ 
cốt lõi của chính phủ số; đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ 
các dịch vụ chính phủ số dựa trên 
các nền tảng số.
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19. Làm thế nào để quản lý rủi ro khi 
phát triển chính phủ số?
Làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng. Làm chủ các 
công nghệ lõi. Sử dụng các nền tảng Make in Việt Nam để giữ dữ liệu 
của người dùng Việt Nam ở Việt Nam.

Tại sao phải làm nhanh?

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, những quốc gia tiên 
phong, đi trước, hành động nhanh sẽ có cơ hội phát triển đột phá. 
Nói cách khác, ở kỷ nguyên số, không phải cá lớn nuốt cá bé mà cá 
nhanh nuốt cá chậm. 

Việt Nam đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành chính 
phủ số vào năm 2025.



SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH

CẨM NANG CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

21

20. Giải pháp đột phá 
là gì?

Nền tảng số được xác định là giải pháp đột phá để thúc đẩy 
phát triển chính phủ số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. 
Nền tảng được tạo ra bởi những doanh nghiệp công nghệ số 
xuất sắc, cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng 
ngay dưới dạng dịch vụ thay vì phải tự đầu tư, tự vận hành.

Định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác 
tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà 
nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường 
minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn 
đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Giá trị dữ liệu sẽ được tăng lên khi được chia sẻ. Chia sẻ dữ liệu là 
điều kiện tiên quyết để cung cấp dịch vụ số, đơn giản hóa quy trình, 
thay đổi mô hình tổ chức, cách thức cung cấp dịch vụ. Chia sẻ dữ 
liệu là cơ sở để phát triển các dịch vụ đổi mới, sáng tạo dựa trên dữ 
liệu, bao gồm dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Chia sẻ dữ liệu để 
tạo ra dòng chảy dữ liệu kích thích dòng chảy vật chất.

Thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để đáp ứng 
khả năng cung cấp dịch vụ số cho người dân theo nguyên tắc 
người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho một cơ quan 
nhà nước. Thực hiện chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước cho 
xã hội (mở dữ liệu) để phát triển các dịch vụ kinh tế - xã hội.



CẨM NANG CHO NGƯỜI DÂN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH04

CẨM NANG CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH22

21. Chuyển đổi số 
trong từng ngành, lĩnh 
vực như thế nào?
Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên 
chuyển đổi số trước gồm: Y tế; Giáo 
dục; Tài chính - Ngân hàng; Nông 
nghiệp; Giao thông vận tải và kho vận; 
Năng lượng; Tài nguyên và môi trường; 
sản xuất công nghiệp 

Nội dung chú trọng tới việc triển khai 
các sáng kiến nhằm liên kết giữa các 
ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải 
nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại 
giá trị cho người dân, doanh nghiệp và 
xã hội.



Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân 
được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế 
tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y 
tế có bộ phận khám, chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành 
y tế.

Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và 
phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số 
toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách 
hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án 
giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; xây 
dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích 
hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” 
với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên 
cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là 
bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị.

Tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa và 
đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể 
tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển 
bệnh nhân.

22. Chuyển đổi số 
trong lĩnh vực y tế 

như thế nào?
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Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác 
quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài 
nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ 
phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.

100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương 
trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. 
Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và 
nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp, đào tạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng công nghệ 
số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các cấp học. Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào 
tạo ở bậc đại học, sau đại học và dạy nghề các công nghệ số cơ bản như trí tuệ nhân tạo, 
dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet vạn vật.

Cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp 
cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. Phổ 
cập việc thi trực tuyến; công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến; xây dựng nền 
tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; phát triển các doanh nghiệp công nghệ 
phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa.

23. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục 
như thế nào?

Việt Nam đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành chính 
phủ số vào năm 2025.
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Hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn vay nhờ các 
giải pháp chấm điểm tín dụng với kho dữ 
liệu khách hàng và mô hình chấm điểm 
đáng tin cậy.

Xây dựng tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số 
hiện đại, bền vững. Triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ 
số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán.
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 (fintech) 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, 
đưa dịch vụ tài chính - ngân hàng đến gần hơn những đối 
tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc 
chưa được ngân hàng phục vụ dựa vào sự đổi mới sáng tạo 
của công nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng.

24. Chuyển đổi số trong
 lĩnh vực tài chính - ngân hàng như 

thế nào?



25. Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
nông nghiệp như thế nào?
Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông 
nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ 
thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan 
sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp 
thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất 
lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn 
gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực 
phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là 
một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào 
tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ,…) nông sản, 
đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời 
phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.
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26. Chuyển đổi số trong lĩnh 
vực giao thông vận tải và 
kho vận như thế nào?
Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào 
các hệ thống giao thông đô thị, các đường cao tốc, quốc 
lộ. Chuyển đổi các hạ tầng logistics (như cảng biển, cảng 
thủy nội địa, hàng không, đường sắt, kho vận…).

Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các 
nhà giao vận và khách hàng để phát triển thành một hệ 
thống một cửa để cho phép chủ hàng có thể tìm ra 
phương tiện tối ưu trong việc vận chuyển hàng hóa và tìm 
các kho bãi chính xác cũng như hỗ trợ việc đóng gói và 
hỗ trợ đăng ký, hoàn thiện các quá trình xử lý các văn bản 
hành chính liên quan.

Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, 
phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển 
phương tiện, cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, 
cấp và quản lý giấy phép số người điều khiển phương tiện.
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Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên 
tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự 
động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một 
cách hiệu quả. Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải 
thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố 
về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm 
năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện 
năng.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như 
thế nào?
Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo 
hướng chú trọng phát triển các trụ cột: xây dựng chiến 
lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy 
thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm 
thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ 
năng số cho người lao động.

27. Chuyển đổi số trong 
lĩnh vực năng lượng như 

thế nào?
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28. Chuyển đổi số trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường 
như thế nào?
Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn 
diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường, cụ thể như: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; các cơ 
sở dữ liệu về nền địa lý quốc gia; quan trắc tài nguyên và 
môi trường; đa dạng sinh học; nguồn thải; viễn thám; biển 
và hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng - thủy văn; địa chất 
- khoáng sản; xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền 
tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội; 
triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám 
sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.
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Lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp 
được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, 
sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng 
công nghệ số trong công tác chỉ đạo, 
điều hành; cán bộ, công chức được đào 
tạo để sử dụng thành thạo công cụ số 
trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp 
dịch vụ số cho người dân; người dân 
được đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử 
dụng dịch vụ chính phủ số.

29. Đào tạo 
kỹ năng số 

như thế nào?

Xây dựng, thu hút nguồn nhân lực có 
trình độ cao để giảng dạy, đào tạo, lan 
tỏa kỹ năng số, cụ thể như giảng viên 
các trường đào tạo; chuyên gia chính 
phủ số trong các cơ quan nhà nước; 
chuyên gia cao cấp trong và ngoài 
nước; các doanh nghiệp công nghệ số.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số 
để đào tạo kỹ năng số, tiêu biểu 
như: Học trực tuyến; chia sẻ tài 
nguyên số trong giảng dạy và học 
tập; đào tạo cá thể hóa và suốt 
đời dựa trên công nghệ số.

Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông 
nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ 
thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan 
sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp 
thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất 
lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn 
gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực 
phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là 
một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào 
tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ,…) nông sản, 
đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời 
phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.
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30. Tại sao cần đào tạo 
kỹ năng số?

Cần đào tạo kỹ năng số 
cho người dân. Nếu không, 
ai sẽ là người sử dụng dịch 
vụ số cung cấp bởi chính 
quyền.

Cần đào tạo kỹ năng số 
cho cán bộ, công chức 
nhà nước. Nếu không, ai sẽ 
là người cung cấp dịch vụ 
số cho người dân. 

Tìm kiếm nhân lực phát triển chính phủ số ở đâu?
Ngay chính bên trong cơ quan, tổ chức của mình. 
Trước hết, mỗi cơ quan, tổ chức cần chuyển đổi kỹ 
năng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động của mình. Việc sử dụng các nền 
tảng cũng giúp nâng cao mặt bằng chất lượng 
nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ 
chức nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của các 
doanh nghiệp công nghệ số, tận dụng được nguồn 
nhân lực chuyên nghiệp này. Chia sẻ thông tin, 
tham gia mạng lưới kết nối chuyên gia trong và 
ngoài nước cũng là một cách để tìm kiếm nhân lực.
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31. Trợ lý ảo phục vụ 
công chức là gì?
Tri thức của con người tồn tại dưới 2 dạng, tri thức hiện hữu và tri thức tiềm ẩn.

Tri thức hiện hữu là các tri thức được hệ thống hóa trong các văn bản, tài 
liệu, hoặc các báo cáo. Tri thức hiện hữu của mỗi cá nhân khác nhau là 
khác nhau, tùy theo kiến thức. Tri thức hiện hữu có thể dễ dàng truyền lại 
được.

Tri thức tiềm ẩn là những tri thức không và rất khó được hệ thống hóa trong 
các văn bản, tài liệu, các tri thức này là cá nhân, gắn liền với bối cảnh và 
công việc cụ thể. Tri thức tiềm ẩn của mỗi cá nhân khác nhau là khác nhau, 
tùy theo trải nghiệm. Tri thức tiềm ẩn không thể dễ dàng truyền lại được.

Trợ lý ảo trước hết chứa tri thức hiện hữu một cách đầy đủ. Vì vậy, trợ lý ảo có 
thể giúp nâng cao mặt bằng tri thức của công chức lên.

Trợ lý ảo, nếu được các công chức giàu kinh nghiệm huấn luyện, có thể giúp 
lưu giữ và truyền lại tri thức tiềm ẩn từ thế hệ này sang thế hệ khác.
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32. Nền tảng làm việc, cộng tác trên 
môi trường số thế hệ mới là gì?
Nền tảng làm việc, cộng tác trên môi trường số thế hệ mới là nền 
tảng giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể lên 
đó làm việc một cách dễ dàng, quy trình công việc, tri thức công 
việc và nhật ký hoạt động được ghi lại, từ đó, dễ dàng cộng tác, dễ 
dàng chuyển giao, dễ dàng kế thừa.

Nếu như ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý công việc nhanh hơn, 
thuận tiện hơn ở một tác vụ cụ thể sử dụng các hệ thống, ứng dụng riêng lẻ, làm việc trên một nền tảng cộng tác sẽ hỗ trợ 
toàn bộ quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa. Và vì toàn trình như vậy, sẽ không cần xử lý kết hợp giữa điện tử và giấy. Và vì toàn 
trình như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt buộc phải vào nền tảng mới làm việc được. Có như vậy, 

chuyển đổi số mới thực sự phát huy hiệu quả. 
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33. Sau chính phủ số là gì?
Có ba mức độ phát triển. 
- Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hóa các nguồn tài 
nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Phát triển cao hơn là chính phủ số. Ở mức độ phát triển này, chính phủ hoạt động, vận hành, ban hành 
chính sách, đưa ra quyết định chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động theo nhu 
cầu của người dân, doanh nghiệp một cách tối ưu dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu, lấy dữ 
liệu là trung tâm. Để tiến tới mức độ phát triển này, cơ quan nhà nước các cấp từng bước cung cấp dữ liệu 
mở và mở dữ liệu. Hoạt động này cũng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Cao nhất là chính phủ thông minh. Ở mức độ phát triển này, chính phủ kiến tạo sự phát triển bền vững, 
cung cấp các dịch vụ đổi mới, sáng tạo, có tính dự báo trước cho người dân và doanh nghiệp dựa trên các 
công nghệ số và mô hình cung cấp dịch vụ mới, được tối ưu hóa. Còn sau chính phủ thông minh là gì thì chỉ 
có tương lai mới trả lời được.

Các mức độ phát triển nói trên không mang tính tuần tự, không mang tính phủ định lẫn nhau. Ngay ở mức 
độ phát triển chính phủ điện tử đã hình thành các yếu tố của chính phủ số và chính phủ thông minh. Ngược 
lại, ở mức độ phát triển chính phủ số và chính phủ thông minh vẫn có đầy đủ các đặc trưng của chính phủ 
điện tử.
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