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Nội dung bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 

Dành cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về CNTT tại các bộ, ngành, địa phương 

 

1- Tại Phiên họp 1 của UBQG về CĐS, TTgCP đã chỉ đạo: Chuyển đổi số 

phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực của 

chuyển đổi số. Vì vậy, định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 là: Đưa 

hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử 

dụng các nền tảng số Việt Nam. 

2- TTgCP, Chủ tịch UBQG về CĐS đã ký Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số năm 2022.  

Năm điểm mới của Kế hoạch năm 2022 của UBQG về CĐS: 

Giao mục tiêu rất cao. 

Giao nhiệm vụ tới từng cá nhân. 

Giao nhiệm vụ tới từng bộ, ngành. 

Giao nhiệm vụ tới từng địa phương. 

Giao thời hạn cụ thể tới từng tháng. 

Cơ quan Thường trực UBQG về CĐS có báo cáo chuyên đề hàng tuần về 

việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm. 

Đặc biệt, Kế hoạch giao mỗi địa phương một nhiệm vụ đặc thù để triển khai 

nhanh có kết quả trong 6 tháng đầu năm, từ đó, sơ kết, rút kinh nghiệm để phổ 

biến nhân rộng trên toàn quốc. 

Dự kiến, UBQG sẽ họp Phiên 2 vào đầu tháng 4/2022 để rà soát, đôn đốc 

thực hiện, họp Phiên 3 trực tuyến tới BCĐ về CĐS của các bộ, ngành, địa phương 

vào tháng 6/2022 để sơ kết 6 tháng đầu năm. 

3- Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 do Bộ TT&TT 

chuẩn bị gồm: 

Nội dung hướng dẫn tổng thể: 

Đưa ra 6 định hướng và 22 nhiệm vụ cụ thể.  
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Nội dung hướng dẫn cụ thể theo 12 chuyên đề: 

- Hướng dẫn xây dựng nghị quyết của cấp ủy 

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của cấp chính quyền 

- Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước 

- Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng 

- Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng 

- Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực 

- Hướng dẫn thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia 

- Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 

- Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu 

- Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Hướng dẫn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt 

- Hướng dẫn tham gia kênh truyền thông cộng đồng 

4- Định hướng cụ thể của năm 2022: 

(1) Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử cho người dân và các hộ sản 

xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. 

(2) Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, trong đó chú trọng hướng 

dẫn người dân chủ động sử dụng các nền tảng số phục vụ việc học tập, ôn luyện 

các môn học về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng mềm. 

(3) Phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, kết nối 

trực tiếp giữa người dân với bác sĩ theo quy định của pháp luật, sử dụng nền tảng 

số hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa của các bệnh viện. 

(4) Phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người 

dân như liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng. 

(5) Phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan chính quyền các 

cấp cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. 

(6) Phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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5- Bộ TT&TT giới thiệu 22 nhiệm vụ cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ để các 

Sở TT&TT, các đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, ngành có cùng chung một 

mặt bằng nhận thức về các việc phải làm, từ đó tham mưu cho UBND, Ban Chỉ 

đạo CĐS của tỉnh, của bộ triển khai một cách hiệu quả, thống nhất. 

6- Hướng dẫn xây dựng nghị quyết của cấp ủy 

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. 

Chuyển đổi số là xu thế mới, tất yếu của thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chuyển đổi số là tạo 

ra sự thay đổi, chấp nhận cái mới, tạo cho cái mới một không gian phát triển. Và 

do vậy, triển khai chuyển đổi số cần có sự thống nhất về mặt chủ trương từ Trung 

ương tới địa phương. 

Ở tầm quốc gia, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52. Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, các Chiến lược, 

Chương trình, Kế hoạch triển khai cụ thể. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia 

là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và thực 

hiện chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm 

kỳ Đại hội XIII. 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, để đẩy mạnh triển khai chuyển 

đổi số tại các địa phương góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, các tỉnh ủy, 

thành ủy nên xem xét, ban hành nghị quyết riêng về chuyển đổi số để có chủ 

trương chỉ đạo ở tầm chiến lược về công tác chuyển đổi số tại địa phương vào giai 

đoạn hiện nay. 

Cần coi Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số là cơ sở, nền móng quan 

trọng để triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, tránh các rủi 

ro về mặt pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra cho lực lượng công nghệ triển khai 

chuyển đổi số. Bởi một sự cố đáng tiếc xảy ra có thể làm chậm lại tiến trình chuyển 

đổi số tới vài năm. 

Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã có văn bản số 16-CV/BCSĐ ngày 

26/5/2021 hướng dẫn cụ thể về xây dựng Nghị quyết. Nghị quyết cần đặt ra các 
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mục tiêu lớn phù hợp với chiến lược và tình hình phát triển của địa phương, cần 

có các chính sách đột phá, tháo gỡ các rào cản, khó khăn khi thực hiện chuyển đổi 

số. Hiện nay, đã có 48/63 tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề / lồng ghép nội 

dung về CĐS trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy.  

Đối với các tỉnh chưa ban hành Nghị quyết, đề nghị các Sở TT&TT tham 

mưu phù hợp để Nghị quyết được ban hành trong tháng 4/2022 theo tinh thần họp 

giao ban QLNN Quý I giữa Bộ TT&TT và các Sở TT&TT. 

Trường hợp gặp khó khăn về mặt nội dung, liên hệ với Cục THH để được 

hỗ trợ. Tinh thần của đồng chí Bộ trưởng sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi với đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy để ban hành Nghị quyết trong thời gian sớm nhất. 

7- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của cấp chính quyền 

Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể giai đoạn 05 năm và Kế hoạch 

hành động hàng 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. 

Bước tiếp theo của ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về CĐS là xây dựng 

Kế hoạch, Chương trình của UBND triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy. 

Để việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia được đồng bộ, hiệu 

quả trên quy mô toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Khung 

Chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương.  

Trong đó tập trung vào 6 nội dung chính, bao gồm: 

(1) Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; 

(2) Người dân là trung tâm của chuyển đổi số; 

(3) Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; 

(4) Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi; 

(5) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số; 

(6) Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và 

sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi. 
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Căn cứ Khung Chương trình Chuyển đổi số, các bộ, ngành, địa phương có 

thể xây dựng văn bản riêng về chuyển đổi số như chiến lược, chương trình, kế 

hoạch, đề án chuyển đổi số hoặc lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các 

chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của mình một cách phù 

hợp với tình hình thực tế.  

Kế hoạch, Chương trình chuyển đổi số của UBND tỉnh cần có kế hoạch chi 

tiết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được liệt kê tại văn bản 797, theo giai đoạn 

và theo từng năm.  

Đối với các địa phương đã ban hành Kế hoạch, Chương trình chuyển đổi 

số trước khi Bộ TT&TT gửi văn bản 797, Sở TT&TT rà soát, tham mưu UBND 

cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm còn thiếu. 

Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch, cập nhật Kế hoạch cần được hoàn 

thành ngày trong tháng 4/2022 để có sở cứ triển khai. 

8- Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 phù hợp với Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đã được ban hành tại Quyết 

định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ 

chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về quản lý, 

duy trì, cập nhật và tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử; tổ chức giám sát, kịp 

thời phát hiện và xử lý, khắc phục các trường hợp không tuân thủ. 

Chuyển đổi số là thay đổi tư duy, thay đổi cách làm. Việc thay đổi mang 

tính sáng tạo này chỉ phát huy được hiệu quả nếu dựa trên một khung kiến trúc 

được định nghĩa thống nhất từ trước. Nếu không, rất dễ xảy ra hiện tượng “trăm 

hoa đua nở” gây lãng phí. Khung kiến trúc giúp hình dung ra bức tranh tổng thể 

về ứng dụng, nền tảng, dữ liệu dùng chung, dùng riêng, và các yêu cầu kỹ thuật 

để tương thích, liên thông.   

Cho đến nay, đã có 02 phiên bản Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam 

được ban hành. Phiên bản 1.0 được ban hành vào năm 2015. Phiên bản 2.0 được 

ban hành năm 2019. Khung Kiến trúc nhằm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây 

dựng Kiến trúc Chính phủ/Chính quyền điện tử; Hình thành và triển khai áp dụng 
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đồng bộ, thống nhất hệ thống Kiến trúc Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa 

phương với 03 mục tiêu: 

(1) Tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên 

công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với 

các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc. 

(2) Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ 

thông tin; hướng tới triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số đồng bộ, lộ trình 

phù hợp, hạn chế trùng lặp. 

(3) Tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong triển 

khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Với vai trò, ý nghĩa như vậy, mỗi bộ, ngành, địa phương cần sớm xây dựng 

và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0; đồng thời, tổ chức phổ biến, quán 

triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về quản lý, duy trì, cập nhật và 

tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử; tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử 

lý, khắc phục các trường hợp không tuân thủ. 

9- Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước 

Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về 

việc tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông 

tin, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Chúng ta đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng nghĩa với việc tăng cường kinh phí 

chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Theo thống kê của Bộ 

KH&ĐT, giai đoạn 2021-2025 NSTW bố trí gần 8000 tỷ chi đầu tư công cho 79 

dự án CNTT của các bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, nếu không cẩn thận có thể 

xảy ra tai nạn mà bài học về Đề án 112 cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị.  

Bộ TT&TT đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Khẩu quyết ngắn gọn, 

dễ nhớ là thực hiện NĂM ĐÚNG: 

(1) ĐÚNG BÀI TOÁN 

Xác định đúng bài toán cần giải quyết. Mọi nhiệm vụ chi đều yêu cầu phải 

có thuyết minh rõ ràng để chứng minh hiệu quả mang lại lớn hơn chi phí bỏ ra. 

Ví dụ, chi 1 đồng thì hiệu quả mang lại phải là 3 đồng, 5 đồng hay 10 đồng. 
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(2) ĐÚNG NGƯỜI 

Xác định đúng người tư vấn, đúng người tổ chức triển khai, đúng người 

thực hiện thẩm định, đúng người thực hiện giám sát. Người làm có người thẩm 

định, có người giám sát độc lập ngay từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ. 

(3) ĐÚNG SẢN PHẨM 

Xác định đúng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, 

an ninh mạng. Tham khảo công bố của Bộ TT&TT về các sản phẩm, dịch vụ tốt 

đã được đánh giá, công bố. 

(4) ĐÚNG GIÁ 

Xác định đúng giá sản phẩm, dịch vụ. Nếu là sản phẩm, dịch vụ đã có trên 

thị trường thì tham khảo giá trúng thầu của các gói thầu đã thực hiện, ở cả các cơ 

quan nhà nước và các doanh nghiệp. Nếu là sản phẩm, dịch vụ chưa có trên thị 

trường thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT về xác định giá trị, chủ động 

tham vấn các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT. 

(5) ĐÚNG QUY TRÌNH 

 Thực hiện đúng quy trình phê duyệt chủ trương, lập dự toán, đấu thầu, 

nghiệm thu, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật. Người làm có người 

thẩm định, có người giám sát độc lập ngay từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ. 

Nói vui là ngay từ khi đăng ký kinh phí, đăng ký dự toán, triển khai đấu 

thầu thì phải đặt mình vào vị trí của thanh tra, kiểm toán, thậm chí của C03 để 

làm. Cách phòng ngừa rủi ro tốt nhất là hiệu quả mang lại phải lớn hơn kinh phí 

bỏ ra, chọn đúng sản phẩm tốt, chọn đúng doanh nghiệp tốt, mua đúng giá, triển 

khai đúng quy trình, ngay từ đầu thì người làm có người độc lập giám sát. 

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ xây dựng CSDL về các dự án CNTT và 

thông tin về các gói thầu. CSDL này sẽ là cơ sở để các chủ đầu tư tham khảo về 

tính năng kỹ thuật của thiết bị, sản phẩm và giá tương ứng, từ đó phát hiện sớm 

các nguy cơ, rủi ro và kịp thời điều chỉnh.  

Đề nghị các Sở TT&TT, đơn vị chuyên trách CNTT của bộ, ngành trên cả 

nước cùng chung tay để xây dựng, duy trì và đưa vào sử dụng CSDL trong tháng 

6/2022.    
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10- Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng 

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 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. 

Đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, vì đang phát triển nên 

nguồn lực của chúng ta là hữu hạn, vì hữu hạn nên chúng ta ưu tiên cho khía cạnh 

phát triển trước mà chưa có sự phân bổ nguồn lực thích đáng cho an toàn, an ninh 

mạng. Cách tiếp cận này mang lại nhiều rủi ro và có thể làm chậm lại quá trình 

chuyển đổi số vài năm nếu sự cố xảy ra. Chuyển đổi số mà không gắn liền với an 

toàn, an ninh mạng giống như xây một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ trên cát, có 

thể bị đánh sập bất kỳ lúc nào. 

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng 

được coi là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt cần được đặc biệt ưu tiên. An toàn thông 

tin phải song hành, xuyên suốt và không thể tách rời của chuyển đổi số, là tấm 

khiên bảo vệ vững chắc để chuyển đổi số thành công, bền vững. 

Bảo đảm an toàn thông tin mạng cho người dân, doanh nghiệp trong quá 

trình sử dụng các nền tảng số là một trong những định hướng xuyên suốt để thúc 

đẩy triển khai chuyển đổi số trong năm 2022. 

02 Nguyên tắc trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng: 

(1) Hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đưa vào 

sử dụng. 

(2) Hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định 

như hệ thống chính thức. 

Tổ chức triển khai đầy đủ bốn giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, 

cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển 

theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps); hệ thống thông 

tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ; hệ 

thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 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. 
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An toàn, an ninh mạng là vấn đề thường trực 24/7 khi vận hành. Hôm nay 

an toàn, nhưng ngày mai có thể không. Giờ này an toàn, nhưng giờ sau có thể 

không. Phút này có thể an toàn, nhưng phút sau có thể không. Giây này có thể an 

toàn, nhưng giây sau có thể không. Chúng ta đã chứng kiến một số sự cố an toàn, 

an ninh mạng ở một số bộ, tỉnh, doanh nghiệp, làm chậm tiến trình chuyển đổi số 

vài năm.  

Cách phòng ngừa rủi ro là an toàn từ khi thiết kế bằng cách lập hồ sơ cấp 

độ ngay từ khi lập dự án đầu tư, an toàn trước khi đưa vào sử dụng bằng việc kiểm 

tra, đánh giá mã nguồn và an toàn khi vận hành theo mô hình 4 lớp: Lớp 1 lực 

lượng bảo vệ tại chỗ, lớp 2 thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, lớp 3 định kỳ 

hàng năm, thậm chí hàng quý, hàng tháng kiểm tra, đánh giá độc lập, lớp 4 kết 

nối với Trung tâm giám sát quốc gia. 

Đối với các phần mềm tự phát triển, cần lưu ý các nguyên tắc phát triển 

phần mềm an toàn đã hướng dẫn. Các nguyên tắc này dựa trên tài liệu về phát 

triển phần mềm an toàn do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ (NIST) xây 

dựng. Đưa mặc định các yêu cầu về phát triển phần mềm an toàn vào trong hồ sơ 

bài thầu về phát triển phần mềm. 

Hướng dẫn về Khung phát triển phần mềm an toàn bao gồm nhiều hướng 

dẫn mang tính cụ thể, chi tiết kỹ thuật, dựa trên cách tiếp cận mới trong phát triển 

phần mềm gọi là Dịch chuyển sang trái (Shifting left): dịch chuyển hàm lượng 

kiểm thử trong vòng đời phát triển phần mềm.    

Trong cách tiếp cận cũ trước đây, công đoạn kiểm thử phần mềm được thực 

hiện chủ yếu ngay trước khi phát hành phần mềm và ít được thực hiện ở những 

công đoạn trước đó (kiểm thử phân bố lệch sang bên phải). Cách làm này mang 

lại các sản phẩm có nhiều lỗi tiềm ẩn và chi phí để sửa lỗi là rất lớn. 

Trong cách tiếp cận Dịch chuyển sang trái, kiểm thử được thực hiện ngay 

tại những công đoạn đầu tiên của vòng đời phát triển phần mềm. Hàm lượng kiểm 

thử phân bố lệch sang bên trái, tức là kiểm thử được làm chủ yếu ở những công 

đoạn này. 

Hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận này và thực hành trong thực tế thế nào, 

các Sở TT&TT và đơn vị chuyên trách liên hệ với Cục ATTT (Bộ TT&TT) để 

được hỗ trợ.   
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04 Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng: 

(1) Phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát 

triển theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps). 

(2) Hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông 

tin mạng theo cấp độ. 

(3) Hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng 

trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định. 

(4) 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. 

Mỗi bộ, ngành, địa phương cần nhận thức được rằng an toàn thông tin là 

chiếc phanh trong cỗ xe chuyển đổi số. Chiếc phanh không phải để cản trở việc 

tiến lên của cỗ xe, mà để cỗ xe ấy yên tâm đi nhanh hơn. 

Song song với việc thực hiện triệt để 02 nguyên tắc và 04 giải pháp, các bộ, 

ngành, địa phương cần bảo đảm kinh phí cho bảo đảm an toàn thông tin chiếm 

khoảng 10% kinh phí đầu tư dự án công nghệ thông tin để các hệ thống, ứng dụng, 

nền tảng được bảo vệ an toàn thông tin mạng một cách bài bản, chuyên nghiệp. 

11- Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng 

Thiết lập 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 05/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Như đã đề cập ở trên, trọng tâm của chuyển đổi số năm 2022 là đưa người 

dân lên các nền tảng số. 

Rào cản lớn nhất để đưa người dân lên các nền tảng số là người dân thiếu 

kỹ năng số. Đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, 

những nơi mà người dân chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ, hoặc chưa 

khám phá ra nhu cầu sử dụng công nghệ số. Nếu có cách làm đúng, Việt Nam có 



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

Đề án Nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 
 
 

onetouch.mic.gov.vn 
 

11 

thể khai phóng được tiềm năng phát triển kinh tế số - xã hội số tại các địa bàn còn 

gặp nhiều khó khăn, từ đó giải quyết được nhiều vấn đề vốn đã tồn tại từ rất lâu: 

- Phổ cập dịch vụ giáo dục thông qua các nền tảng số đào tạo trực tuyến, 

các nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến mở (MOOC). Học sinh không cần đến 

trường vẫn học được. 

- Phổ cập dịch vụ y tế thông qua các nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh từ 

xa. Bệnh nhân không cần đến bệnh viện vẫn khám được. 

- Phát triển thương mại điện tử, kinh tế nông thôn. Theo đó, mỗi người dân, 

mỗi hộ sản xuất kinh doanh có thể trở thành một doanh nghiệp, đưa nông sản bán 

trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng phạm vi kinh doanh. Nếu như trước đây 

chỉ bán cho khách đến du lịch, nay bán cho khách hàng trên toàn quốc.      

Có kỹ năng số cơ bản, người dân tham gia vào nhiều hoạt động hơn, mua 

bán trên mạng nhiều hơn, tạo thị trường thúc đẩy kinh tế số  phát triển. 

Nhiều quốc gia cũng xác định phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân là 

việc trọng tâm để phát triển kinh tế số - xã hội số.  Dùng giải pháp nào cũng cần 

bảo đảm hài hòa với thể chế chính trị, bối cảnh văn hóa và các đặc thù của quốc 

gia đó. Cách làm của iệt Nam thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng để hình thành 

lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số tới tận thôn, bản.  

Tổ công nghệ số cộng đồng này là giải pháp đột phá của năm 2022, là cánh 

tay nối dài của chính quyền, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của quốc gia, 

của tỉnh, của huyện/xã. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổ công 

nghệ số cộng đồng là hỗ trợ chính quyền đưa người dân lên các nền tảng số một 

cách an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững. 

Đoàn Thanh niên là chủ lực, chủ trì phối hợp cùng các tổ chức chính trị - 

xã hội khác trên địa bàn. Người thanh niên nên có kinh nghiệm của bậc lão niên. 

Người thanh niên đi tìm bậc lão niên có khát vọng như thanh niên để giúp mình. 

Có rất nhiều bậc lão niên thuộc Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Phụ nữ nhưng có khát vọng như thanh niên. 

Các thành viên 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. 
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Với đặc thù phân bố khắp cả nước, Tổ công nghệ số cộng đồng có lợi thế 

để “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, 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 của 

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. Ví dụ như: sử dụng mạng xã hội Zalo 

để liên lạc, đưa nông sản lên bán tại các sàn thương mại điện tử Vỏ sò, Postmart, 

thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng Viettel Pay, VNPT Pay hay mobile 

money, hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng các DVCTT hay các kỹ năng cơ 

bản để người dân tự bảo vệ mình trên không gian mạng. 

Tùy theo đặc thù, mỗi thôn, bản tổ dân phố có thể có 01 Tổ công nghệ số 

cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số 

tới người dân. Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã thì lấy Bí thư Đoàn xã làm 

Tổ trưởng (vì là chuyên trách).  

Chia sẻ về mô hình triển khai thành công tại Lạng Sơn. Hiện nay, Lạng Sơn 

thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 11/11 huyện, 200/200 xã với hơn 1.700 

Tổ, hơn 6.000 thành viên tham gia, đồng hành cùng với chính quyền phát triển 

kinh tế số. Các địa phương khác như Quảng Nam, Yên Bái, Hải Dương cũng đang 

tăng tốc triển khai.  

Nhân rộng, triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc, 

chúng ta có thêm lực lượng hàng trăm nghìn người, là cánh tay nối dài của Ủy 

ban quốc gia về chuyển đổi số, của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, là hạt nhân 

lan tỏa chuyển đổi số tới từng người dân tại tuyến cơ sở. 

Và vì được tiếp thêm lực lượng như vậy, nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho 

người dân từ một việc khó trở nên khả thi hơn rất nhiều. 

12- Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực 

Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã 

hội số để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 489/BTTTT-

THH ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền  thông, trong đó đặc biệt chú 

trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định 

và hoạch định chính sách; huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, 

tập huấn cho mạng lưới công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh 
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nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số. 

Tham khảo Quyết định số 64/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số 

năm 2022 để xây dựng Kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình, gắn kết với các 

hoạt động chung trên phạm vi toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì 

triển khai. 

Nhân lực là yếu tố quyết định dẫn tới thành công của chuyển đổi số. Ở tầm 

quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và trình Thủ tướng Quyết 

định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng về huấn luyện, bồi dưỡng về 

chuyển đổi số.  

Chuyển đổi số ở Việt Nam chỉ thành công khi có lực lượng thực hiện 

chuyển đổi số tới tận tuyến xã để đưa công nghệ số vào cuộc sống.  

Ở trên chúng ta đã nói về hình thành Tổ Công nghệ số cộng đồng là quan 

trọng nhưng chưa đủ. Bởi Tổ Công nghệ số cộng đồng là lực lượng hỗ trợ thực 

thi những việc cụ thể tại cấp cơ sở (cấp xã, thôn, bản). Còn việc định hướng, tổ 

chức, quản lý các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn cần sự quyết tâm vào cuộc 

của người đứng đầu - Chủ tịch xã. 

Trong năm 2022, Bộ TT&TT sẽ triển khai chương trình bồi dưỡng, tập 

huấn 10.000 cán bộ chuyển đổi số cấp xã để làm hạt nhân triển khai chuyển đổi 

số tới tận cấp xã. Đối tượng của chương trình huấn luyện, bồi dưỡng bao gồm 

không chỉ Chủ tịch xã, mà còn các Phó Chủ tịch xã và các đối tượng thuộc diện 

quy hoạch Phó Chủ tịch xã. 

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cấp xã sẽ được triển khai theo hình thức 

kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Chương trình trực tiếp sẽ diễn ra trong 01 ngày tại 

một số địa phương. Với chương trình trực tuyến, các học viên sẽ học 01 tháng 

trên nền tảng MOOC của Bộ TT&TT. 

Nội dung của khóa học sẽ bao gồm 5 + 1 học phần. 05 học phần cứng gồm: 

Nhận thức chung về chuyển đổi số, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, Mạng 

lưới chuyển đổi số. 01 học phần mềm về an toàn thông tin. 

Các địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ phù hợp, 

đồng thời, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình 

đào tạo 10.000 cán bộ. 
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Bộ TT&TT sẽ mời một số Giám đốc Sở TT&TT tham gia giảng dạy cho 

các lớp bồi dưỡng, huấn luyện cho khóa học này. Thời gian dự kiến: Giữa tháng 

4/2022. 

13- Hướng dẫn thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia 

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 

phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc 

ngành, lĩnh vực và địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 

11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy 

phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số và xã hội số. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy sử dụng các nền tảng số Việt 

Nam phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thuộc các lĩnh vực liên lạc, mua 

sắm, giải trí, sức khỏe, học tập, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông 

tin mạng. 

Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số mà Thủ tướng mới ban hành đã 

đưa ra định nghĩa về nền tảng: Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao 

dịch điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số để tạo môi 

trường mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để cung cấp dịch vụ cho các tổ 

chức, cá nhân, có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo yêu cầu, 

dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, 

vận hành, duy trì. 

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch 

Ủy ban đã xác định trọng tâm chuyển đổi số của năm 2022 là đưa người dân, 

doanh nghiệp lên các nền tảng số Việt Nam. Hiểu nôm na là khuyến khích và 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng các nền tảng số Việt Nam. 

Trước là phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh, học tập, làm việc, giải trí và 

các hoạt động khác, sau là góp phần hình thành và phát triển các doanh nghiệp 

công nghệ số nòng cốt có năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra khu 

vực và thế giới. Việc người dân Việt Nam sử dụng nền tảng do doanh nghiệp Việt 

Nam phát triển, làm chủ công nghệ, và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam cũng là bảo 

vệ chủ quyền số quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. 

Căn cứ vào nhu cầu chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức, người dân, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thúc đẩy sử dụng 35 nền 

tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, với nguyên tắc “rõ người, rõ việc”. 35 
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nền tảng quốc gia gồm 02 nhóm: nhóm 20 nền tảng do cơ quan nhà nước chủ trì, 

mỗi nền tảng đề xuất do một bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ 

chủ trì thúc đẩy; nhóm 15 nền tảng còn lại do doanh nghiệp Việt Nam chủ trì phát 

triển, thúc đẩy. UBND các tỉnh đặt hàng và tiên phong sử dụng nền tảng số phục 

vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn 

tỉnh. 

Tất cả các nền tảng quốc gia được Bộ TT&TT phối hợp với cơ quan, doanh 

nghiệp chủ quản để đánh giá đáp ứng theo các tiêu chí: tiêu chí nền tảng số quốc 

gia, tiêu chí về doanh nghiệp nòng cốt, được đánh giá bởi một Hội đồng do Bộ 

TT&TT thành lập. Chỉ có những nền tảng đáp ứng các bộ tiêu chí mới được thúc 

đẩy, để bảo vệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa những nguy 

cơ, rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình sử dụng. 

Danh sách 35 nền tảng quốc gia này là linh hoạt. Trong quá trình triển khai 

thực tiễn, danh sách sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. 

Bộ TT&TT sẽ xây dựng, vận hành Cổng thông tin nền tảng số quốc gia 

(National Digital Plaforms) tại địa chỉ ndp.gov.vn để cung cấp thông tin, thúc đẩy 

phát triển, hỗ trợ sử dụng các nền tảng số Việt Nam. 

Từ góc độ triển khai của địa phương, các Sở TT&TT cần lưu ý thực hiện 

một số nhiệm vụ: 

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND đề xuất đẩy mạnh sử dụng các nền tảng 

số quốc gia để chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số 

trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch để triển khai cụ thể. Kế hoạch 

này được cập nhật, bổ sung vào kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của địa 

phương theo giai đoạn và từng năm. 

- Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp nòng cốt, Bộ TT&TT và các Cơ 

quan chủ quan các nền tảng số quốc gia để thúc đẩy phát triển và đưa các nền 

tảng số quốc gia vào sử dụng. Tham mưu UBND ban hành các cơ chế, chính sách 

ưu tiên thúc đẩy sử dụng phát triển các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sử dụng các nền tảng số quốc gia tại 

địa phương mình để đẩy nhanh đưa vào sử dụng, nhân rộng. 

- Căn cứ vào nhu cầu chuyển đổi số của địa phương, tham mưu cho UBND 

tỉnh đề xuất đặt hàng và bổ sung danh sách các nền tảng số quốc gia.          
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14- Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 

Tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 và Quyết 

định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số cũng xác định đưa hộ sản xuất 

nông nghiệp lên sàn TMĐT là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế 

số nông nghiệp, nông thôn.  

Việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT là ví dụ điển hình của 

triển khai Chương trình phát triển, thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia. Trong 

đó, 02 doanh nghiệp nòng cốt cung cấp Nền tảng TMĐT là Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam (Postmart) và Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Vỏ sò). 

Với thế mạnh về mạng lưới bưu chính phủ khắp cả nước, 02 doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ TMĐT người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng. 

Để người nông dân, hộ sản xuất có thể bán hàng trên sàn thương mại điện 

tử Vỏ sò và Postmart, Bộ TT&TT phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp đào 

tạo kỹ năng số, các kỹ năng thương mại điện tử liên quan như đăng ký tài khoản, 

tạo gian hàng, chụp ảnh, livestream, marketing số, thực hiện quy trình đóng gói – 

kết nối – giao nhận để hộ sản xuất nông nghiệp tác nghiệp trong toàn bộ quá trình 

kết nối mua bán trên sàn thương mại điện tử.    

Đồng hành, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Vỏ sò, 

Postmart, mỗi hộ sản xuất nông nghiệp trở thành một doanh nghiệp, bán nông sản 

trực tiếp tới khách hàng trên toàn quốc, không phụ thuộc vào cấp trung gian, giảm 

thiểu tình trạng “được mùa, mất giá”, “mất mùa, được giá” diễn ra trong nhiều 

năm nay. 

Các địa phương, đặc biệt là các địa phương “mùa nào thức nấy” cần lên kế 

hoạch phối hợp cụ thể với các sàn TMĐT, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ người dân, 

hộ SXNN tiêu thụ nông sản đúng thời điểm để nông sản có giá trị cao nhất.   

Để biết thêm thông tin về chương trình, truy cập cổng 1034 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông tại địa chỉ: tmdt.mic.gov.vn 
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15- Hướng dẫn triển khai Mạng Truyền số liệu chuyên dùng 

Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm 

soát truy cập tập trung Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết 

nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ chính phủ số. 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng là một phần của nền tảng số quốc gia, là 

nền tảng quan trọng để phục vụ các hoạt động của Chính phủ số. Mạng được kết 

nối thông suốt tới bốn cấp: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

Mạng lưới cấp Trung ương là do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu 

điện Trung ương) thực hiện đầu tư, duy trì và vận hành. 

Mạng lưới cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tùy vào từng tỉnh thực hiện đầu tư 

hoặc thuê dịch vụ của doanh nghiệp.  

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đã kết nối mạng cấp Trung ương (cấp 1), 

100% huyện kết nối tới mạng TSLCD, khoảng 96% cấp xã kết nối. Mục tiêu trong 

tháng 4/2022, sẽ hoàn thành 100% Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối bốn 

cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã. 

Dù đầu tư mới hay thuê của doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các yêu cầu 

kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương) về kết 

nối bảo đảm ổn định, thông suốt và an toàn, an ninh mạng.  

Việc đánh giá an toàn thông tin mạng cũng được đánh giá theo nguyên tắc 

toàn trình. Mạng chỉ an toàn khi mạng các cấp an toàn. Chỉ 1 nút mạng không an 

toàn, tạo ra điểm yếu có thể bị khai thác, đột nhập đồng nghĩa với việc mạng 

không an toàn. 

Đây là quan điểm xuyên suốt mà đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo Cục ATTT 

thực hiện khi đánh giá mức độ ATTT của Mạng TSLCD. Do vậy, các địa phương 

khi triển khai mạng TSLCD cấp 2, cấp 3, cấp 4 cần hết sức lưu ý để bảo đảm an 

toàn thông tin cho toàn mạng lưới.    

16- Hướng dẫn triển khai nền tảng điện toán đám mây 

Ban hành Kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám 

mây, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, đánh giá, bảo đảm trung tâm dữ 

liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ chính phủ số, chính quyền 

số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp. 
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Điểm khác biệt giữa chuyển đổi số và ứng dụng CNTT là trong chuyển đổi 

số: hạ tầng dùng chung, nền tảng dùng chung, dữ liệu liên thông, dùng chung. 

Do vậy, chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật, đưa các nền tảng, ứng dụng lên nền 

tảng điện toán đám mây là điểm cốt lõi của chuyển đổi số. Điện toán đám mây và 

nền tảng như điện nước, dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu và dễ dàng mở rộng 

theo nhu cầu. Các bộ ngành, địa phương không có điều kiện về nguồn lực, về kỹ 

thuật để đầu tư duy trì, vận hành Trung tâm dữ liệu cần sớm có kế hoạch chuyển 

đổi hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây. 

Ưu tiên chuyển đổi lên nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp công 

nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ. Hiện nay, Bộ TT&TT đã đánh giá và công bố 

05 nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đáp ứng yêu 

cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước phục vụ Chính phủ số, chính quyền số. 

Đưa hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp chuyên 

nghiệp cung cấp dịch vụ, các bộ, ngành, địa phương sẽ giải quyết được vấn đề 

nhân lực kỹ thuật vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

Thực hiện Nghị quyết 50 năm 2021 của Chính phủ, Bộ TT&TT đang xây 

dựng Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng 

nền tảng điện toán đám mây để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc 

chuyển đổi. 

17- Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu 

Công bố công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung để hệ thống hóa tài 

nguyên dữ liệu, tăng cường quản trị, nâng cao chất lượng dữ liệu và thúc đẩy chia 

sẻ dữ liệu. Công bố công khai danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; chỉ định một 

cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu; công khai số điện thoại, 

địa chỉ thư điện tử, tên và vị trí, chức năng cán bộ đầu mối phụ trách; tổ chức phổ 

biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc cơ quan nhà 

nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo 

quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với 

thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 

thông tin; không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người 

dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết các thủ 

tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp, sẵn sàng 

cung cấp thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu, trừ trường hợp dữ liệu đó không bảo 
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đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp 

luật có quy định khác. 

Nếu phải mô tả về bản chất của CĐS chỉ bằng một từ, thì từ đó là "DỮ 

LIỆU". CĐS vì vậy có thể thực hiện theo cách hết sức đơn giản vì dữ liệu ở ngay 

đây xung quanh chúng ta. Ứng dụng CNTT thì từ khóa là "phần mềm". CĐS thì 

từ khóa là "dữ liệu". 

Dữ liệu là tài nguyên đặc biệt. Khác với tài nguyên thiên nhiên, dữ liệu 

càng dùng càng sinh ra, càng dùng càng giá trị. Dữ liệu được kết nối, liên thông, 

chia sẻ sẽ mang lại bức tranh tổng thể hỗ trợ Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, 

chính xác, hiệu quả. 

Nguyên tắc về xây dựng phát triển dữ liệu: 

- 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.  

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu được thực hiện thông suốt, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng 

quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 

6/2021 đã xác định rõ quan điểm phát triển dữ liệu trong Chính phủ số: “Dữ liệu 

là tài nguyên mới. Cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ 

phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các cơ quan nhà nước kết nối, chia 

sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải khai báo, cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ 

quan nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thiết yếu”. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ 

TT&TT đã xây dựng và đưa Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National 

Data Exchange Platform - NDXP) vào sử dụng, phục vụ việc kết nối, tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/thu-tuong-phe-duyet-chien-luoc-de-hinh-thanh-chinh-phu-so-vao-nam-2025-287448.html
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Việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức qua nền 

tảng NDXP 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. 

Trong thời gian qua, đã hoàn thành kết nối kỹ thuật CSDL QG về Dân cư 

với CSDL QG, CSDL chuyên ngành của 04 Bộ, ngành (Y tế, Tư pháp, GDĐT, 

BHXH), 63/63 Cổng DVC và Hệ thống MCĐT của các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW.  

18- Hướng dẫn triển khai phân tích, xử lý dữ liệu 

Triển khai hoặc thí điểm triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng 

hợp cấp bộ, cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về 

phát triển kinh tế-xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch 

vụ dữ liệu mới phục vụ chính phủ số, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng 

chung cấp bộ, ngành, địa phương. 

Nếu phải sử dụng một từ để mô tả chuyển đổi số, mà không được dùng từ 

“dữ liệu số”, “nền tảng số”, thì chúng tôi lựa chọn từ “trí tuệ nhân tạo”.  

Trong bối cảnh của cuộc CMCN lần thứ 4: trong 3 cuộc CMCN trước, 

chúng ta sử dụng máy móc để lao động thay con người. Trong cuộc CMCN lần 

thứ 4, máy móc nghĩ thay con người. Vì vậy, một đặc trưng của chuyển đổi số là 

trí tuệ nhân tạo. 

Một công ty du lịch Mỹ thực hiện CĐS chỉ bằng việc lắp camera AI để thu 

thập và phân tích dữ liệu công khai ở nhà ăn công ty, và nhận ra rằng: Những 

người thường xuyên ăn cùng nhau trong nhóm 4 người hoặc 8 người là những 

người có năng suất lao động cao hơn. Công ty đã thiết kế lại chính sách và kích 
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thước bàn ăn trong công ty chỉ gồm 2 loại, dành cho 4 người và dành cho 8 người. 

Năng suất lao động năm tiếp theo tăng 30%. 

Bộ TT&TT phân tích dữ liệu từ hệ thống xử lý văn bản và thư điện tử công 

vụ. Một nhân viên thường xuyên sử dụng ngoài giờ hành chính, thời gian trung 

bình từ khi tiếp nhận một văn bản đến khi xử lý văn bản chỉ dưới 3h. Một nhân 

viên chỉ sử dụng trong giờ hành chính, thời gian trung bình từ khi tiếp nhận một 

văn bản đến khi xử lý văn bản là 2,5 ngày. Lãnh đạo Bộ có thể cảm nhận tương 

đối chính xác để đánh giá khách quan về cán bộ thay vì chỉ dựa vào báo cáo kiểm 

điểm hàng năm như trước đây. 

Trong thời gian dịch bệnh, chúng ta đã chứng kiến những tổng đài trí tuệ 

nhân tạo thực hiện giúp đội ngũ y bác sỹ tư vấn, chăm sóc cho các bệnh nhân f0. 

Vì khi số lượng bệnh nhân tăng cao, lực lượng y bác sỹ của chúng ta có hạn và có 

rất nhiều nội dung mà trí tuệ nhân có thể hỗ trợ con người trong tư vấn, trả lời các 

thắc mắc. 

Trên đây chỉ là một số ví dụ về việc sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu. 

Dữ liệu ở sẵn quanh ta, có thể giúp Lãnh đạo giải quyết tất cả các vấn đề đang gặp 

phải.  

Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh triển khai hoặc thí điểm triển khai Nền 

tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, 

tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế-xã hội từ các nguồn khác 

nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ chính phủ số, hướng 

tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp bộ, ngành, địa phương. 

19- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ cao hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, tham 

mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ 

tục hành chính theo hình thức trực tuyến; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng Sở, Ban, Ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị  xã trên địa bàn; huy động sự tham gia 

của các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, 

hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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Năm 2021, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu lớn trong phát triển 

Chính phủ điện tử là đưa 100% DVCTT đủ điều kiện trên cả nước lên mức độ 4. 

Năm 2022 là năm nâng cao hiệu quả của các DVCTT, để người dân nhận thức 

được lợi ích rõ ràng mà DVCTT mang lại và sử dụng nhiều hơn.   

Phổ biến một số kinh nghiệm hay: 

(1) Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân Thành phố 

(2) UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

18/2/2022 giao chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến phát sinh trên tổng số 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho 27 sở, ban, ngành và UBND huyện, thành 

phố. Theo đó, trong năm 2022, cả 17 sở, ban, ngành và 10 UBND các huyện, 

thành phố của Hòa Bình cần đưa tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 55%. 

(3) Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành Quyết định 752/QĐ-

UBND ngày 22/3/2022 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến 

mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022. Trong đó, giao chỉ tiêu tới 

từng cấp xã, phường, thị trấn. Cụ thể: chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh đạt tối thiểu 45% - 50%; chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện đạt tối thiểu 35% - 40%; chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn 

thuộc UBND cấp xã, phường, trị trấn tối thiểu đạt 25% - 30%. 

20- Hướng dẫn kết nối, đo lường dịch vụ công trực tuyến 

Thực hiện kết nối Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến 

và Hệ thống một cửa điện tử với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp 

và sử dụng dịch vụ chính phủ số để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến, mức 

độ, chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. 

Chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và CCHC là hoạt 

động có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. 

Một trong những điểm “cải cách” trọng tâm nhất là: Trước đây, chúng ta 

đo lường, sử dụng dữ liệu do con người nhập vào, theo định kỳ, thì hiện nay, 

chúng ta từng bước bổ sung cách làm mới, đó là đo lường, sử dụng dữ liệu do các 

hệ thống sinh ra, theo thời gian thực, tiến tới dữ liệu lớn. 
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TTgCP nói: Dữ liệu do hệ thống sinh ra thì không biết vui buồn theo ngữ 

cảnh, lúc nào cũng khách quan. Dữ liệu theo thời gian thực thì kịp thời. Dữ liệu 

lớn thì ra quyết định, hoạch định chính sách tốt hơn. 

Nếu làm được việc này một cách quyết liệt, kiên trì đi đến tận cùng, thì sẽ 

là một trong những điểm “cải cách” đột phá nhất trong nhiệm kỳ này. 

Đo lường sự hài lòng của người dân, đo lường chất lượng, hiệu quả của 

việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiến tới, mỗi bộ, 

ngành đề xuất chủ trì một sáng kiến đo lường, sử dụng dữ liệu do các hệ thống 

sinh ra, theo thời gian thực ngay trong năm 2022. 

21- Hướng dẫn thí điểm triển khai trợ lý ảo 

Triển khai hoặc thí điểm triển khai Trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ 

trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. 

Triển khai trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước có thể hỗ trợ cán bộ, công chức, 

viên chức nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và nâng cao mặt bằng tri thức 

trong cơ quan nhà nước. 

Trong Bộ TT&TT, mức độ tri thức của cán bộ, công chức trong khoảng 

thang đo từ 1 đến 10. Người giỏi nhất được 10, người mới nhất được 1. Thì khi 

huấn luyện ra một Trợ lý ảo có mức độ tri thức là 5, thì toàn bộ cán bộ, công chức 

của Bộ TT&TT được nâng tầm tri thức là trên 5. 

Hiện nay, theo Gartner, chỉ có 2% công chức văn phòng sử dụng Trợ lý ảo. 

Nhưng đến năm 2025, con số này được dự báo là 50%. Thị trường Trợ lý ảo toàn 

cầu ước tính vào khoảng 3,5 tỷ USD năm 2021, 44 tỷ USD năm 2027. Nếu Việt 

Nam làm tốt việc này, cơ hội mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh thị 

trường trong nước là rất lớn. 

Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch phát triển Nền tảng quốc gia về trợ lý ảo 

dùng chung trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giúp tự động hóa quy trình, 

tiết kiệm nhân công, tăng cường năng suất công việc và chất lượng dịch vụ. 

Mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là phát triển các nền tảng trợ lý ảo: (1) Trợ 

lý ảo cho các cơ quan nhà nước; (2) Trợ lý ảo cho người dân; (3) Trợ lý ảo cho 

khách du lịch; (4) Trợ lý ảo cho người học. 

Đưa Trợ lý ảo trở nên phổ biến với công chức, viên chức trong cơ quan nhà 

nước và phục vụ nhu cầu cơ bản tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân. 
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22- Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Ban hành Chương trình đánh giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ 

chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số; Quyết 

định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

SMEdx và Văn bản số 294/BTTTT-QLDN ngày 28/01/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, trong đó chú trọng các chỉ tiêu: số doanh nghiệp thực hiện đánh 

giá, xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số trên cổng https://dbi.gov.vn; số doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số (trên cổng SMEdx 

https://smedx.mic.gov.vn). 

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới khoảng 98% tổng số 

doanh nghiệp. Đây là những đối tượng doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn lực 

để thực hiện chuyển đổi số. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2020, Bộ TT&TT và 

các doanh nghiệp nền tảng số Make in Việt Nam xuất sắc đã cùng đồng hành với 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp 

cận, sử dụng miễn phí các nền tảng số xuất sắc đã được Bộ TT&TT đánh giá và 

công bố. 

Hiện nay đã có 23 doanh nghiệp cung cấp nền tảng tham gia Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số với chính sách sử dụng miễn phí 

06 tháng. Nếu sau 06 tháng, ký hợp đồng 01 năm sẽ được sử dụng miễn phí thêm 

06 tháng nữa. Tức là dùng 02 năm chỉ phải trả tiền 01 năm (hỗ trợ 50%). Đây là 

những hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong quá 

trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. 

Với đa dạng hình thức tiếp cận, trong năm 2021 đã có hơn 16.000 doanh 

nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn sử dụng nền tảng trong chương trình. Cũng trong năm 

2021, Bộ TT&TT đã triển khai Chương trình tại một số địa phương và mang lại 

hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp tại Bắc Giang, Bình Phước … Bộ TT&TT 

thúc đẩy mở rộng phạm vi triển khai của Chương trình ra các tỉnh, thành phố khác 

để lan tỏa tinh thần, mang lại hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ 

https://smedx.mic.gov.vn/
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và vừa trên cả nước. Thông qua Chương trình, thúc đẩy, phát triển các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam từng bước chiếm lĩnh được thị trường trong nước.   

Song song với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận sử dụng miễn phí 

nền tảng số Make in Việt Nam, Bộ TT&TT đã ban hành tiêu chí đánh giá mức độ 

chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chuyển đổi số là một hành trình. Bộ tiêu chí là 

công cụ để doanh nghiệp biết được mình đang ở đâu trên hành trình chuyển đổi 

số đó, đang đạt được mức độ nào trong 05 mức độ chuyển đổi số: Mức 1 - Khởi 

động, Mức 2 – Bắt đầu, Mức 3 – Hình thành, Mức 4 – Nâng cao, Mức 5 – Dẫn 

dắt. 

Đối tượng áp dụng đánh giá theo bộ tiêu chí bao gồm các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong tất cả 

các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, 

nhỏ, vừa, lớn). 

Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp 

dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánh giá của tư vấn độc lập hoặc 

đánh giá của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT có thể tổ chức đánh 

giá trực tiếp đối với doanh nghiệp. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá, Bộ TT&TT cung cấp bộ công cụ thu 

thập thông tin và đánh giá theo bộ tiêu chí. Công cụ được chuẩn hóa bảo đảm các 

doanh nghiệp có cùng một cách hiểu, cách đánh giá, đưa ra kết quả một cách thống 

nhất. 

Doanh nghiệp đã được Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ được cấp Chứng 

nhận mức độ chuyển đổi số và được sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương 

hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp và 

các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước. 

Cũng trong Chương trình, lần đầu tiên Bộ TT&TT tổ chức hoạt động Mạng 

lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Mạng lưới bao gồm các 

chuyên gia và đơn vị tư vấn, cùng đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số. 

Từ góc độ triển khai của địa phương, các Sở TT&TT cần lưu ý thực hiện 

một số nhiệm vụ: 



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

Đề án Nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 
 
 

onetouch.mic.gov.vn 
 

26 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phối 

hợp với Bộ TT&TT tổ chức Chương trình trên địa bàn tỉnh, thực hiện truyền thông 

tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kế hoạch này được cập nhật, bổ sung vào kế 

hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của địa phương theo giai đoạn và từng 

năm. 

- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT đánh giá mức độ chuyển đổi số 

của doanh nghiệp theo đề xuất của doanh nghiệp. 

- Triển khai điều tra, thống kê, phân loại doanh nghiệp trên địa bàn để cung 

cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ triển khai Đề án. 

- Tích cực cử cán bộ có năng lực tham gia vào mạng lưới chuyên gia tư vấn 

về chuyển đổi số, kinh tế số của Bộ TT&TT.  

23- Hướng dẫn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt 

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng 

tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế tại địa 

phương theo hướng dẫn tại Văn bản số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó chú trọng các chỉ tiêu: số trường học, cơ 

sở giáo dục thực hiện chuyển đổi số, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ 

lệ số tiền thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục; 

số bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện chuyển đổi số, áp dụng thanh toán không dùng 

tiền mặt; tỷ lệ số tiền thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở 

y tế. 

Thanh toán là một công đoạn quan trọng, gần như không thể thiếu trong tất 

cả các giao dịch. Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại sự tiện lợi cho người 

dân, doanh nghiệp, minh bạch hóa các hoạt động, góp phần giảm thiểu hiện tượng 

nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ trong cơ quan nhà nước. 

Với vai trò như vậy, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là một trong 

những trọng tâm quan trọng cần thực hiện triệt để, quyết liệt trong năm 2022, đưa 

các giao dịch lên trực tuyến, toàn trình. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và hình thành xã hội số. 

Năm 2021, Bộ TT&TT đã thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương đưa 100% 

đủ điều kiện lên mức độ 4. Người dân, doanh nghiệp đã thực hiện các dịch vụ 
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công trực tuyến, toàn trình, bao gồm cả công đoạn thanh toán. Năm 2022, Bộ 

TT&TT xác định ưu tiên thúc đẩy thanh toán viện phí, học phí không dùng tiền 

mặt tại các bệnh viện, trường học – những địa điểm mà chuyển đổi số thành công 

sẽ tạo ra tác động lớn đối với toàn xã hội. Cách làm của chuyển đổi số là làm 

nhanh, triệt để tại tất cả các địa phương trên cả nước. 

Để chuyển đổi số một cách toàn diện, tổng thể, các bệnh viện, trường học 

cần lựa chọn, sử dụng đúng các nền tảng số xuất sắc. Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã đánh giá một số nền tảng số phục vụ chuyển đổi số bệnh viện, trường 

học, đăng tải trên cổng thông tin điện tử để tham khảo, khuyến nghị sử dụng. 

Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cần hỗ trợ tối thiểu 03 phương 

thức: mã vuông QR (chuyển khoản / thanh toán), qua website (chuyển khoản / 

thanh toán), mobile money và qua thẻ (POS). Trong đó, mobile money là phương 

thức thanh toán mới, có thể sử dụng dễ dàng cho người dân tại vùng nông thông, 

miền núi, các vùng địa bàn chưa có điều kiện tiếp cận với dịch vụ tài chính của 

ngân hàng. Người dân chỉ cần tài khoản di động được đăng ký mobile money là 

có thể thực hiện giao dịch. 

Từ góc độ triển khai của địa phương, các Sở TT&TT cần lưu ý thực hiện 

một số nhiệm vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để xây dựng, trình UBND 

phê duyệt và triển khai kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không 

dùng tiền mặt tại các trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này được 

cập nhật, bổ sung vào kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của địa phương 

theo giai đoạn và từng năm. 

-  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền 

mặt; đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng có liên quan cho người dân và cán bộ tại 

bệnh viện, trường học thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.      

24- Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô 

hình chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương; chủ động thí điểm triển khai 

sáng kiến mới tại địa phương, có khả năng nhân rộng trên toàn quốc. Bộ Thông 

tin và Truyền thông liên tục cập nhật Cẩm nang chuyển đổi số tại địa chỉ: 

https://dx.mic.gov.vn; liên tục cập nhật, chia sẻ bài học, kinh nghiệm chuyển đổi 
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số của các bộ, ngành, địa phương tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn; công bố danh 

sách các bài toán chuyển đổi số để các bộ, ngành, địa phương tham khảo tại địa 

chỉ: https://c63.mic.gov.vn  

"Thành công đến từ chia sẻ" là thông điệp của Chương trình. Một việc khó 

ở địa phương này có khi đã được giải quyết, hoặc đã có ý tưởng ở địa phương 

khác. Nếu chúng ta kể, chia sẻ câu chuyện ra ngoài, biết đâu lại giúp được nơi 

khác đang gặp khó trong cùng một vấn đề. Mỗi tổ chức, cá nhân góp một câu 

chuyện chúng ta sẽ có một kho truyện về chuyển đổi số của Việt Nam. 

Bộ TT&TT đã và đang duy trì Cổng thông tin t63 để các bộ, ngành, địa 

phương kể các câu chuyện chuyển đổi số thành công của mình để lan tỏa cách làm 

hay, đột phá, sáng tạo. 

Phát huy vai trò, thế mạnh truyền thông là khơi dậy khát vọng và tạo sự 

đồng thuận trong xã hội, Bộ TT&TT đã chỉ đạo một số tờ báo điện tử lớn, có uy 

tín để mở chuyên trang để lan tỏa các câu chuyện về chuyển đổi số. 

Rất mong các Sở TT&TT tích cực kể câu chuyện chuyển đổi số thành công 

trên địa bàn tỉnh mình.   

25- Hướng dẫn đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển 

Định kỳ hàng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố  xếp hạng mức 

độ phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số đối với các cơ quan, 

tổ chức thuộc phạm vi quản lý. 

Chuyển đổi số là một hành trình. Chỉ bắt đầu hành trình khi mà hình dung 

rõ mục tiêu, biết mình đi đến đâu. Nếu không biết đi đến đâu sẽ dẫn đến sai lầm 

về nhận thức.  

Bộ TT&TT đã xây dựng cẩm nang chuyển đổi số và các bộ chỉ số đo lường 

chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết mình đang ở đâu trên 

hành trình đó.  

Trong năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đo lường và công bố 

xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.  

Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành đo lường 

thí điểm mức độ đóng góp của kinh tế số vào GDP, mức độ phát triển của xã hội 

số. Mỗi địa phương đo lường mức độ phát triển của kinh tế số, xã hội số trên địa 

bàn tỉnh mình. 

https://c63.mic.gov.vn/
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Một trong những yêu cầu của việc đo lường là thực hiện thường xuyên, liên 

tục và tự động để minh bạch hóa số liệu thống kê theo thời gian thực dựa trên các 

công nghệ số.  

26- Trên đây là nội dung hướng dẫn 06 định hướng lớn và 22 nhiệm vụ cụ 

thể triển khai chuyển đổi số năm 2022. Các địa phương, tùy theo đặc thù của địa 

phương mình có thể triển khai thêm các nhiệm vụ khác nữa, nhưng tối thiểu thực 

hiện quyết liệt, triệt để, có hiệu quả 22 nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ TT&TT. 

Bộ TT&TT luôn sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương trong hành trình 

chuyển đổi số đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa này.  

Bộ TT&TT giao Cục THH là đầu mối liên hệ, cùng với các đơn vị chức 

năng của Bộ hỗ trợ các Sở TT&TT. 

Chúc cho các địa phương sớm kể những câu chuyện chuyển đổi số thành 

công của địa phương mình.  

Xin trân trọng cảm ơn! 


