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THAM LUẬN CỦA CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Hội thảo Công bố báo cáo kết quả đánh giá kết quả chuyển đổi số cấp bộ,
cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện
lên trực tuyến mức độ 4
“Một số kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số cấp Bộ”

Kính thưa:.........................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................................
Trong thời gian qua bám sát chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh
ứng dụng CNTT thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới
Chính phủ số, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp tổ chức triển khai ứng
dụng CNTT nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài chính, cải cách thủ tục hành chính
trong ngành và đạt được một số kết quả.
I. Một số kết quả đạt được
1. Về kết quả thực hiện xây dựng các cơ chế chính sách nhằm khuyến
khích đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong
lĩnh vực công nghệ thông tin.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua
các Luật về thuế khi được sửa đổi, bổ sung đã tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều
ưu đãi cho các hoạt động đầu tư cho hoạt động KH&CN, ứng dụng công nghệ
mới, công nghệ tiên tiến.
Đây có thể coi là sự quyết tâm thực hiện cải cách toàn diện hệ thống chính
sách tài chính nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đặc
biệt là tăng cường ứng dụng CNTT nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày
càng tốt hơn.
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2. Tập trung phát triển, tạo bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân
lực công nghệ thông tin - truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm
an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Đến nay, Bộ Tài chính đã triển khai có hiệu quả nhiều công nghệ mới, công
nghệ “lõi” gồm: công nghệ di động (Mobility), công nghệ phân tích dữ liệu lớn
(Analytics), công nghệ điện toán đám mây (Cloud) trong thực hiện cải cách thủ tục
tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị công, nhằm tạo điều kiện cho người dân
và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển.
Từ năm 2017, Bộ Tài chính đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để triển
khai cung cấp Hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng TTĐT Bộ
Tài chính nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tự tìm kiếm câu hỏi và trả lời
các vấn đề liên quan đến thắc mắc về các chính sách của ngành Tài chính một
cách tự động, thông minh. Qua đó đã rút ngắn được thời gian trả lời, giải đáp các
vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Tài chính.
CSDL quốc gia về Tài chính và các CSDL chuyên ngành được nghiên cứu,
xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn từng bước đáp
ứng được yêu cầu thông tin dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định
chính sách của ngành Tài chính. Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu của ngành Tài chính
cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu khai thác, sử dụng, đảm bảo tính
liên kết, tích hợp, chia sẻ thông tin, giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tài
chính.
Toàn ngành Tài chính đã nghiên cứu, áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ
trong hệ thống CNTT nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư phần cứng cũng như giải
quyết nhanh các yêu cầu tăng trưởng hạ tầng phần cứng trong thời gian ngắn.
Đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và hải quan đã có quyết tâm và nỗ lực lớn
để triển khai tốt các Nghị quyết của Chính phủ như triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin hỗ trợ kê khai thuế, hải quan điện tử đều vượt chỉ tiêu đề ra: đến tháng
9 năm 2021 số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đã đạt hơn 99%;
99, 11% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử...
Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ứng dụng CNTT trong
thời gian qua không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của
ngành mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội. Kết quả ứng dụng CNTT
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đã mang lại sự cải thiện đáng kể trong công tác quản lý tài chính ngân sách theo
hướng hiện đại, từng bước tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát tài chính, góp
phần quan trọng trong thúc đẩy cải cách thể chế, cải cách hành chính, tái cấu trúc
quy trình nghiệp vụ,... tăng độ chính xác, tính kịp thời và minh bạch trong báo cáo
tài khoá, kế toán và thống kê NSNN. Năm 2018 Bộ Tài chính được Tổ chức Công
nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao giải thưởng ASOCIO
2018 trong hạng mục “Tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc” dành cho khối cơ quan
của Chính phủ.
II. Bài học rút ra
Trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ
số, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, tập trung nguồn lực của toàn ngành Tài chính, chú trọng công tác
tuyên truyền, quán triệt trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới
Chính phủ số trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong toàn ngành Tài chính về việc
triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Bộ Tài chính đã
tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là sự chủ động
tham gia, đồng hành của các đơn vị nghiệp vụ trong việc rà soát, tái cấu trúc quy
trình nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT.
Hai là, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số cần phải thực
hiện kiên trì, thường xuyên với những mục tiêu và giải pháp rõ ràng. Xác định
một cách cụ thể vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay
không phải là nhằm mục tiêu tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, mà là những
giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi nghiệp vụ lấy phân tích dữ liệu và nghiệp
vụ thông minh (BI) giữ vị trí trung tâm, và nghiệp vụ bắt đầu vai trò dẫn dắt các
thay đổi của tổ chức. Do đó, cần làm thế nào để có thể sử dụng dữ liệu tốt nhất để
giải quyết các ưu tiên quan trọng và tạo ra cải tiến và chuyển đổi dịch vụ được
phản ánh ở các đơn vị nghiệp vụ riêng lẻ.
Ba là, chú trọng xây dựng chiến lược và hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển
đổi số, đây là điều kiện tiên quyết để có thể tiến hành thực hiện chuyển đổi số trong
ngành Tài chính, các chính sách tài chính tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống
nhất trong triển khai Tài chính số: (i) Các cơ chế, chính sách, pháp luật về thuế,
tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công
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nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực CNTT và các
công nghệ tiên tiến khác; (ii) Quy định, hướng dẫn về thu thập, chia sẻ thông tin,
dữ liệu ngành Tài chính tạo lập nền tảng dữ liệu mở, đảm bảo khả năng tiếp cận
cho các cơ quan tổ chức, người dân, doanh nghiệp; kết nối, tích hợp, trao đổi thông
tin dữ liệu giữa Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương; triển khai lưu trữ điện
tử, số hóa các giao dịch nội bộ; các quy chuẩn, tiêu chuẩn về dịch vụ nền tảng
CNTT và hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin trong môi trường ứng dụng Tài chính
số.
Bốn là, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số cần phải phải
được tiến hành đồng bộ, toàn diện, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ mới,
tiên tiến vào các lĩnh vực hoạt động của ngành, đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng
công nghệ về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, internet kết nối vạn vật…
Thường xuyên đào tạo, tập huấn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng
như chuyển đổi số ngành Tài chính.
Trên đây là tham luận về một số kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số
cấp Bộ.
Xin trân trong cảm ơn!

CỤC TIN HỌC VÀTHỐNG KÊ TÀI CHÍNH

4

