
Năng lực ‘Dữ liệu’ nhìn từ DTI: 
Hướng tới khai thác Dữ liệu

phục vụ Chuyển đổi số toàn diện

Viện Nghiên cứu Chính sách và Truyền thông
(Hội Truyền thông số Việt Nam) 



Giá trị Dữ liệu – Nhìn từ chống dịch Covid

• Truy vết, khai báo; 

• Lập kế hoạch; ra quyết định chống dịch

• Thủ tục hành chính phục vụ vận hành kinh tế – xã hội (Di 
chuyển; cung cấp hỗ trợ xã hội – cứu trợ) 



Câu hỏi đặt ra

• Dữ liệu có được trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử;
Đô thị thông minh triển khai trong thời gian vừa qua phục vụ
được gì cho những mục tiêu đó ?

• Dài hạn: Sử dụng dữ liệu như thế nào?



Thực trạng điểm số về dữ liệu trong DTI 
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Bài học kinh nghiệm: cơ chế tài chính và tầm nhìn

• Giải pháp công nghệ về dữ liệu – ‘tiến trình’ chứ không phải là
phần mềm đóng gói

• Tầm nhìn về giá trị ‘dữ liệu’  và chiến lược khai thác tối ưu hoá



VƯƠNG QUỐC ANH
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VƯƠNG QUỐC ANH

Chính sách phân loại dữ liệu Chiến lược dữ liệu mở
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SINGAPORE

Kiến trúc dữ liệu chính phủ (GDA)
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SINGAPORE

Văn phòng Chính phủ Số và Quốc gia

Thông minh (SNDGO) chịu trách nhiệm

1) Áp dụng các công nghệ thông minh và

kỹ thuật số để cải thiện cuộc sống của

công dân trong các lĩnh vực quan trọng,

hợp tác với các cơ quan chính phủ,

ngành công nghiệp và công chúng

khác.

2) Phát triển các nền tảng và công cụ hỗ

trợ kỹ thuật số cho Quốc gia Thông

minh.

3) Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số cho

dịch vụ công, để tăng cường cơ sở hạ

tầng CNTT-TT của Chính phủ và cải

thiện việc cung cấp dịch vụ công.

Ⓒ copyright. 2021 
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Khuyến nghị

• Chiến lược dữ liệu

• Luật Chính phủ số; 
• thiết chế về ‘cơ quan quốc gia về dữ liệu’ 

• Vai trò ‘Chief Information Offcier/ Data Oficer’ 

DỮ LIỆU

Dịch vụ công

trực truyến

Ra quyết

định /điều

hành

Tương tác với

người dân, 

doanh nghiệp



Cơ chế tài chính bền vững

• Định giá dịch vụ công nghệ thông tin; 

• Hợp tác công tư về ICT 



THANK YOU!


