
2021, 2022, 2023-2024 và 2025



Việc 5 năm làm 1 năm

Khối lượng phải lớn hơn, nỗ lực phải nhiều hơn, lời giải phải đơn giản hơn



Đại hội Đảng XIII



Việt Nam xếp thứ 25/194 về an toàn, an ninh mạng



Số lượng giao dịch kết nối, chia sẻ dữ liệu qua NDXP
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181 triệu giao dịch

11 triệu giao dịch2 triệu giao dịch



30 triệu người dùng các nền tảng công nghệ phòng chống dịch hàng tháng



100% DVCTT mức độ 4



16.000 SMEs tiếp cận dùng thử miễn phí nền tảng số
2.000 SMEs chính thức sử dụng sau khi kết thúc dùng thử miễn phí



~7,5 triệu lượt truy cập đọc Cẩm nang chuyển đổi số điện tử



26 văn bản quản lý nhà nước quan trọng
20/26 đã được ban hành (77%)

01 Hồ sơ Luật
02 Nghị định

08 Quyết định của TTgCP
02 Thông tư

12 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Hướng dẫn kỹ thuật
01 Định mức





Năm 2022: Hành động nhiều hơn

12 công cụ quản lý nhà nước

35 nền tảng số

“Bền vững hóa” kết quả đạt được



Làm một việc thay vì làm nhiều việc
Nền tảng số quốc gia
Chia việc cho các Bộ

Chia việc cho các Tỉnh
Chia việc trong nội bộ Bộ Thông tin và Truyền thông



Làm một văn bản QPPL thay vì nhiều văn bản QPPL
Luật Giao dịch điện tử sửa đổi



Bồi dưỡng, tập huấn 10K cán bộ chuyển đổi số
MOOCS

Chia việc cho doanh nghiệp
Chia việc cho địa phương



Cẩm nang công tác năm 2022
Rõ trách nhiệm của người đứng đầu
Rõ việc đến từng Lãnh đạo Vụ, Cục

Rõ việc đến từng Chuyên viên



Năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu năm 2025



Năm 2024 “bền vững hoá” kết quả đạt được



Năm 2025 xây dựng và trình ban hành Chiến lược 5 năm 2026 – 2030



24/380 nhân sự xuất sắc (6%)



Nhân sự xuất sắc toàn diện
Có khát vọng phụng sự lớn; 

Có sự chuyên cần bền bỉ; 
Có quá trình không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản thân 

và học hỏi cái mới; 
Có tầm nhìn xa; 

Có trình độ chuyên môn sâu; 
Có uy tín cao;

Có lời giải đơn giản cho các vấn đề khó; 
Có khả năng nhẫn nhịn; 
Có tấm lòng bao dung; 

Có khả năng đoàn kết nội bộ; 
Có khả năng tập hợp lực lượng bên ngoài đơn vị.



Nhân sự có tiềm năng trở nên xuất sắc toàn diện



Nhân sự có tiềm năng trở nên xuất sắc toàn diện



Nhân sự xuất sắc trong học tập

Năm 2021 đã tốt nghiệp văn
bằng 2 Đại học Luật Hà Nội,
đạt kết quả xuất sắc và là nữ
sinh viên lớn tuổi nhất khóa.

HOÀNG THỊ TUYẾT
Vụ Quản lý doanh nghiệp

Năm 2021 tự học và thi đạt
nhiều chứng chỉ chuyên môn
trên một số nền tảng đào tạo
trực tuyến uy tín của thế giới.

NGUYỄN HUY KHÁNG
Cục Tin học hóa

Năm 2021 đạt được nhiều chứng chỉ ATTT
như CISSP, CISM, CTIA.
Là công chức đầu tiên đạt chứng chỉ CISSP
(Việt Nam có 76 người đạt chứng chỉ này)

LƯU MINH TRÍ
Cục An toàn thông tin



Nhân sự xuất sắc trong chuyên môn

Là người chịu trách nhiệm kỹ thuật của 
toàn bộ các ứng dụng, nền tảng công 

nghệ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

ĐỖ LẬP HIỂN
Cục Tin học hóa

Trực tiếp quản lý, vận hành nền tảng 
RootCA quốc gia, phát triển hệ thống xác 
thực QR của hộ chiếu vắc-xin nước ngoài 

để áp dụng tại Việt Nam. 

LÊ QUANG TÚ
Trung tâm NEAC



Nhân sự xuất sắc trong chuyên môn (tiếp)

Năm 2021, một số “đàn em” nằm trong danh sách 
các “cao thủ” được các hãng như Microsoft, 

Facebook vinh danh, phát hiện ra nhiều lỗ hổng, 
điểm yếu được quốc tế ghi nhận.

Chủ trì phát triển trang tuyên truyền của Cẩm nang
điện tử phòng, chống Covid-19, Hệ thống theo dõi
chuỗi lây nhiễm Covid-19, phiên bản đầu tiên của

Dashboard dữ liệu về Covid-19.

PHÙNG VĂN DOANH
Viện CNPM&NDS Việt Nam

NGUYỄN XUÂN QUANG (sovietw0rm)
Cục An toàn thông tin



Nhân sự xuất sắc trong quản lý nhà nước

Năm 2021, là người trực tiếp tham mưu xử lý 
toàn bộ các vấn đề liên quan đến chính sách về 

an toàn thông tin mạng.

TRẦN NGUYÊN CHUNG
Cục An toàn thông tin

• Năm 2021 đã chủ động tham mưu và đôn đốc thúc
đẩy các bộ, tỉnh hoàn thành 100% DVCTT đủ điều kiện
lên mức độ 4

• Tham gia xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị
định 43/2011/NĐ-CP.

ĐẶNG THU HƯƠNG
Cục Tin học hóa



Nhân sự xuất sắc trong quản trị nội bộ

• Năm 2021, đã tổ chức phát triển Trung tâm VNCERT/CC một
cách bài bản, bền vững, mở rộng sự hiện diện ở miền Nam và
miền Trung - Tây Nguyên.

• Mức thu nhập bình quân của Trung tâm VNCERT/CC hiện đang
cao nhất trong các đơn vị sự nghiệp thuộc khối Công nghệ số.

NGUYỄN ĐỨC TUÂN
Cục An toàn thông tin

Trong năm 2021, chủ trì tư vấn nhiều dự án công nghệ thông 
tin lớn của quốc gia. Trong giai đoạn dài, đã phát triển được 
đội ngũ chuyên môn kỹ thuật vững vàng làm nòng cốt cho 

hầu hết hoạt động chuyên môn của Cục Tin học hóa

MAI THÙY NGÂN
Cục Tin học hóa



Nhân sự xuất sắc trong quan hệ đối ngoại

Năm 2020 và 2021, đã trực tiếp có mặt ngay từ đầu ở những 
điểm nóng nhất về dịch bệnh, như Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc 

Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực 
phía Nam để gắn kết giữa Trung ương và địa phương trong 

triển khai công nghệ phòng, chống dịch.

MAI THANH HẢI
Cục Tin học hóa

Năm 2021, đã trực tiếp là đầu mối phụ trách việc xử lý
cung cấp thông tin, trao đổi, xác minh với đầu mối của
Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU về xếp hạng an toàn, 

an ninh mạng của Việt Nam. 

ĐINH VĂN KẾT
Cục An toàn thông tin



Nhân sự đặc biệt của năm 2021

• Nhà ở cách cơ quan 7,5 km, nhưng hàng ngày luôn có mặt ở cơ
quan từ lúc 6h30 để thực hiện việc dọn dẹp, bảo đảm sự sạch
sẽ, ngăn nắp và thơm tho cho không gian làm việc của cơ quan.

• Tự tay chăm sóc toàn bộ cây xanh trong cơ quan, mang đến
màu xanh giữa những khối bê tông, tủ tài liệu và máy tính khô
khan.

• Năm 2021, bị tai nạn giao thông gãy tay nhưng tinh thần làm
việc không hề bị ảnh hưởng. Hàng ngày, vẫn nhờ con gái đưa
đến cơ quan đúng 6h30 để thực hiện công việc với một cánh
tay bị băng bó. Tinh thần làm việc này đã truyền cảm hứng cho
rất nhiều người xung quanh.

HOÀNG THỊ THÀNH
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông



Cảm ơn Bộ trưởng!
Cảm ơn các anh Lãnh đạo Bộ!

Cảm ơn tất cả mọi người!
Cảm ơn năm 2021!



Ta lên kế hoạch cho ta

Trời lên kế hoạch cho ta

Chuyển đổi số nhìn từ góc độ thực thi


