
 
 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VÀ TỔNG KẾT  

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 
 (Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2022) 

_______________ 

Buổi sáng: Từ 8h00 - 12h00 
 

Thời gian Nội dung/Thực hiện 

8h00- 8h05 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 
(5 phút) 

8h05- 8h20 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội 
nghị (15 phút) 

8h20 - 8h40 
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo 
cáo tóm tắt sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 (20 phút) 

8h40-8h50 
Trình chiếu Video clip một số kết quả nổi bật ứng dụng dữ liệu 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia (10 phút) 

8h50-9h10 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng 
báo cáo tóm tắt kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022 và dự 
thảo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban quốc gia về 
chuyển đổi số (20 phút) 

9h10 - 9h20 
Trình chiếu Video clip về kết quả phát triển, triển khai các nền 
tảng số mới xuất sắc Make in Viet Nam năm 2022 phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia (10 phút) 

9h20 - 9h55  
Phiên 1: Bộ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận về triển 
khai Đề án 06 (dự kiến 05 tham luận, mỗi đại biểu phát biểu, 
tham luận trong khoảng 07 phút) 

9h55-10h10 Nghỉ giải lao (15’) 

10h10 - 10h35 
Phiên 2: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều hành 
tham luận về chuyển đổi số (dự kiến 05 tham luận, mỗi đại biểu 
phát biểu, tham luận không quá 07 phút). 

10h35-10h45 Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu ý kiến (10 phút) 

10h45-10h55 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến (10 
phút) 

10h55 - 11h10 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến (15 
phút) 

11h10 - 12h00 Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận tại Hội nghị  

 


