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NÓI THÊM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

LÀ GÌ?

PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU TRONG 

CHUYỂN ĐỔI SỐ NHƯ THẾ NÀO?



Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số khác gì so từ trước tới

nay ta vẫn ứng dụng CNTT?

Chúng ta chuyển đổi

số thế nào?



Mọi hoạt động của chúng ta có sử dụng máy tính, điện

thoại thông minh để giao tiếp, làm việc

Không phải chỉ là việc của người làm về CNTT mà của tất

cả mọi người.

Không phải là một chuyên ngành riêng rẽ mà là cách

chúng ta thay đổi cuộc sống, hoạt động hằng ngày khi có

sự tham gia của công nghệ.

Chuyển đổi số







Để chuyển đổi số

Ta phải làm thế nào?



 Công nghệ số luôn có thể giúp chúng ta trong

những gì chúng ta đang làm để làm tốt hơn

 Nếu đã ứng dụng rồi thì luôn có cách để công

nghệ số làm tốt hơn cái chúng ta hiện có

 Nếu chúng ta chưa thể tìm được cách thì

 Tìm kiếm kinh nghiệm, ý tưởng trên Internet

 Hỏi các chuyên gia, doanh nghiệp làm về CĐS

 Sở TTTT, Bộ TTTT



Chiếu cói
Phú Tân



Dữ liệu số
trong

Chuyển đổi số
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Ví dụ

Quá trình
phát triển
dữ liệu
trong
chuyển đổi
số
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Cán bộ khuyến nông

• Hộ nào?

• Trồng cây gì?

• Ở đâu?

• Năng suất ra sao?

• Thửa đất nào?

• Đặc tính của cây trồng là gì?

• Thường sâu bệnh gì?

• Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nào?
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1: Ghi vào sổ tay

• Nhưng ….
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Có cách nào tốt hơn không?



2: Ghi bảng/bảng tính

• Nhưng ….
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Có cách nào tốt hơn không?



3: Bảng tính dùng chung

• Nhưng ….
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Có cách nào tốt hơn không?



4: Phần mềm

• Nhưng ….
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Có cách nào tốt hơn không?



5: Chia sẻ

• Nhưng ….
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Có cách nào tốt hơn không?

Nông nghiệpCông thương



6: CSDL dùng chung
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Nông nghiệpNông nghiệp



CSDL dùng chung gồm dữ liệu nào?
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• Đối tượng quản lý chính của nhà nước
• Người dân, doanh nghiệp, đất đai.

• Dữ liệu văn bản giấy tờ chính thức có yếu tố pháp lý giúp cải cách
hành chính, đơn giản hóa giấy tờ.

• Dữ liệu cần cho nhiều hệ thống thông tin khác
nhau: tài khoản dùng chung; hồ sơ cán bộ CCVC.

• Dữ liệu tổng hợp, tích hợp dùng chung toàn tỉnh để
cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành cho các cấp

• Dữ liệu trong những nền tảng lớn mà nhiều người
sử dụng đa ngành, đa lĩnh vực



Các địa phương phải làm gì?

Thu thập, xây dựng các cơ

sở dữ liệu dung chung

Xây dựng CSDL
Quản trị dữ liệu, nâng

cao chất lượng dữ liệu

Đảm bảo an toàn dữ

liệu

Kết nối, chia sẻ, sử

dung chung dữ liệu

Quản trị

An toàn

Chia sẻ

Tổng hợp

Nhân lực

Khai thác phục vụ chỉ

đạo điều hành

Nâng cao nhận thức, kỹ

năng khai thác dữ liệu

hiệu quả

Mục tiêu



Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước

Bộ

Quốc gia

Địa phương

Ngành

Khác

Dữ liệu dùng chung trong bộ

Dữ liệu lõi, cơ bản nhất

Dữ liệu khác trong nội tại của

các HTTT riêng lẻ

Dữ liệu dùng chung cho địa

phương

Dữ liệu dùng chung cho ngành

dọc từ TƯ-ĐP
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