
 
 

 CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ VỀ TÔN VINH DỊCH VỤ CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU 

(thứ Tư, ngày 28/12/2022, phòng họp 2, tầng 9, toà nhà VNTA) 

TT Thời gian Nội dung Ghi chú 

I Phiên 1 Lễ tôn vinh các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp 

1 8h00-8h30 Đón tiếp đại biểu Hội Truyền thông số Việt Nam 
Cục Chuyển đổi số quốc gia 

2 8h30-8h40 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 
biểu, thông qua Chương trình 
Hội nghị. 

 
Hội Truyền thông số Việt Nam 

3 8h40-9h10 Phát biểu khai mạc  

- Đ/c Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng,  
Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông 
tin và Truyền thông. 
- Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch 
Hội Truyền thông số Việt Nam. 

4 9h10-9h30 

Công bố mục đích và tiêu chí 
tôn vinh bộ, ngành, địa phương 
và doanh nghiệp có thành tích 
nổi bật trong cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến: 
- Trao kỷ niệm chương tôn 
vinh bộ, ngành. 
- Trao kỷ niệm chương tôn 
vinh địa phương. 
- Trao kỷ niệm chương tôn 
vinh cho doanh nghiệp. 

 
 
 
Hội Truyền thông số Việt Nam 

5 9h30-9h45 Giải lao  

II Phiên 2 Hội thảo Phát triển dữ liệu  

1 9h45-10h00 

Khai thác tài nguyên dữ liệu 
trong khu vực công phục vụ 
quản trị nhà nước - Kinh 
nghiệm từ khối OECD 

PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh,  
Học viện CN Bưu chính Viễn Thông 

2 10h00-10h15 

Khai thác dữ liệu và đảm bảo 
an toàn, an ninh dữ liệu và 
quyền riêng tư công dân - bài 
học và khuyến nghị chính sách 

Ông Nguyễn Quang Đồng,  
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính 
sách và Phát triển Truyền thông 

3 10h15-10h30 

Kinh nghiệm sử dụng dữ liệu 
nhằm tăng cường hiệu quả 
quản trị nhà nước ở cấp độ địa 
phương, các khuyến nghị từ 

Bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân 
tích chính sách, UNDP Việt Nam 



 
 

Chương trình Phát triển Liên 
Hiệp Quốc 

4 10h30-10h45 
Kinh nghiệm khai thác dữ liệu 
phục vụ cho phát triển dịch vụ 
công trực tuyến ở Đà Nẵng 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông 
thành phố Đà Nẵng 

5 10h45-11h00 

Xây dựng và khai thác dữ liệu 
du lịch: Đánh giá và khuyến 
nghị từ góc nhìn của doanh 
nghiệp 

Ông Nguyễn Quyết Tâm, Giám đốc, 
Công ty VietISO 

6 11h00-11h15 
Thay đôỉ tư duy và cách tiếp 
cận để khai thác dữ liệu trong 
khu vực công  

Ông Lê Đặng Trung, Tổng giám đốc 
Công ty Real-Time Analytics 

7 11h15 Bế mạc hội thảo  

Ghi chú:  
- Hội nghị sẽ nghỉ giải lao 15 phút. 
- Đại biểu tham dự Hội nghị quét mã QR code để nhận tài liệu. 
- Tài liệu xem tại: https://dti.gov.vn/Home/ChiTietHoiNghi?id=14 
 


