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I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ, NỀN KINH TẾ SỐ
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1. MÔ HÌNH TRƯỞNG THÀNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (theo Gartner)
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2. CHỦ ĐỘNG TIẾP CẬN CMCN4.0 ĐỂ PHÁT TRIỂN CPĐT HƯỚNG ĐẾN 
CHÍNH PHỦ SỐ, NỀN KINH TẾ SỐ
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Lãnh đạo số

(Tầm nhìn & Chiến lược)

Nền tảng số

Chia sẻ nền tảng và hạ tầng số

Nền tảng thể chế, quy định và kỹ năng
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Tăng trưởng Việc làm Dịch vụ

Lợi ích của công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain, Clound

Computing…)trong CMCN 4.0
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Phát triển Chính phủ điện tử
là bước đi quan trọng của
Chuyển đổi số quốc gia. Việc
ứng dụng các công nghệ mới
trong bối cảnh CMCN4.0 là
con đường ngắn nhất để hiện
thực hóa khát vọng vì một
Việt Nam hùng cường.

Phát biểu tại phiên đối thoại chủ đề "Việt Nam và thế giới" 
thuộc Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) Davos, ngày 24/01/2019 

Khung khổ xây dựng Chính phủ số (Nguồn World Bank)



3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CMCN4.0 PHÁT TRIỂN CPĐT, CPS, KTS

66

Chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, dữ liệu lớn, dữ liệu mở

Họp, xử lý công việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan, địa
phương không giấy tờ

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng số thông minh

Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia dựa trên công nghệ phân
tán ngang hàng

Giải pháp xác thực định danh điện tử, thanh toán điện tử tích hợp với Cổng
DVC Quốc gia, Cổng DVC bộ, ngành, địa phương hỗ trợ phát triển KTS

Giao dịch bảo đảm, chống chối bỏ trong giao dịch điện tử hỗ trợ phát triển
kinh tế số

Tái cấu trúc, phát triển hạ tầng số dựa trên công nghệ điện toán đám mây …

Đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao kỹ năng số trong thời
đại kỹ thuật số… hình thành văn hóa số



II. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
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Các chương trình Chính phủ
số thành công

Hỗ trợ cải cách năng lực và 
quá trình hiểu biết về̀ công

nghệ; tích hợp, đơn giản hóa
và tác động của công nghệ số. 
Vai trò then chốt của khu vực

tư nhân và lãnh đạo Chính
phủ (Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Anh, Phần Lan, Estonia, Thụy
Điển, Singapore)

Sự lãnh đạo, chỉ đạo
dựa trên dữ liệu số

Khung khổ thể chế, chính sách

Truyền thông hiệu quả

Xây dựng nền tảng, tích hợp
chia sẻ dữ liệu quốc gia, CSDL 
Quốc gia (Estonia)

Tái cấu trúc hạ tầng ứng
dụng công nghệ điện
toán đám mây

Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo

Hợp tác, phối
hợp triển khai

Xây dựng Cổng DVC Quốc
gia, cung cấp dịch vụ công
trực tuyến trên các thiết bị
di động

Xác thực định danh cá
nhân, tổ chức trên
Cổng DVC QG 
(FranceConnect)

Chính phủ không giấy tờ, 
bộ, ngành, địa phương
không giấy tờ (eCabinet, 
eConsultation)



III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

TẠI VIỆT NAM
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2001-2007: Đề án 112
• Xây dựng hệ thông tin điện tử của các cơ quan trong hệ thống HCNN; 

• Tin học hóa hoạt động điều hành của các bộ, ngành, CQ địa phương các cấp; 

• Tin học hóa hoạt động cung ứng DVC cho người dân và doanh nghiệp

2006 – 2014: Dự án
“Phát triển CNTT-TT VN” 
vay vốn WB

• Thúc đẩy phát triển CNTT-TT và ứng dụng CNTT-TT trong 
các cơ quan CP và khối DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ; 

• Xây dựng CPĐT; 

• Hỗ trợ nâng cao năng lực về CNTT-TT

2015-2017: Nghị quyết
36a về Chính phủ điện tử

•Tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường
ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp
DVCTT, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm
số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung 
hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC

•Cải cách toàn diện cả ba nhóm chỉ số DVCTT 
(OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực
(HCI); phấn đấu đến hết 2016, VN nằm trong
Nhóm 4 và đến hết 2017 nằm trong Nhóm 3 QG 
đứng đầu ASEAN về OSI và Chỉ số phát triển
CPĐT (EGDI) của LHQ

Điểm lại các giai
đoạn phát triển
CPĐT tại Việt Nam

2018-
nay

Nghị quyết số
17/NQ-CP: Phát
triển Chính phủ
điện tử hướng tới
Chính phủ số, KTS, 
XHS
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Chỉ số phát triển CPĐT Việt Nam – Theo đánh giá của LHQ

2020
Chỉ số phát triển

CPĐT
Xếp hạng: 86/193

Chỉ số dịch vụ công
81/193

Chỉ số hạ tầng viễn thông
69/193

Chỉ số nguồn nhân lực
117/193
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Về Chỉ số phát triển CPĐT: năm 2020 tăng 2 bậc so với 2018, tăng 26 bậc so 
với năm 2004 (Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6/11 khu vực ASEAN)

TT Quốc gia 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004

1 Singapore(-) 11 7 4 3 10 11 23 7 8

2 Malaysia(+) 47 48 60 52 40 32 34 43 42

3 Thái Lan(+) 57 73 77 102 92 76 62 46 50

4 Brunei (+) 60 59 83 86 54 68 47 73 63

5 Philippines(-) 77 75 71 95 88 78 66 41 47

6 Việt Nam (+) 86 88 89 99 83 90 91 105 112

7 Indonesia (+) 88 107 116 106 97 109 106 96 85

8 Campuchia (+) 124 145 158 139 155 140 115 128 129

9 Đông Timo (+) 134 142 160 161 170 162 155 144 174

10 Myanmar 146 157 169 175 160 141 145 129 123

11 Lào (-) 167 162 148 152 153 151 156 147 144

Xếp hạng Chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN 
theo đánh giá của LHQ giai đoạn 2004-2020
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IV. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, 

CHÍNH PHỦ SỐ, NỀN KINH TẾ SỐ
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1. Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính
nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh
nghiệp;

2. Phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ
liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã
hội số;

3. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng;

4. Đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong
xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.
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V. MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ PHỤC VỤ SỰ CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP
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UBQG về CPĐT 
chỉ đạo toàn

diện: Phát triển
CPĐT, hướng tới

CPS, KTS, XHS

(Nghị quyết số
17/NQ-CP)

Thể chế, chính
sách

Trục liên thông
văn bản quốc

gia

Xử lý công việc
trên môi

trường mạng

Hệ thống báo
cáo quốc gia và
Trung tâm chỉ

đạo, điều hành
của CP, TTgCP

Cổng dịch vụ
công quốc gia

Hệ thống
eCabinet

Hệ thống
eConsultation

Công nghệ phân tán ngang
hàng (Xroad)
khai trương 12/3/2019

Họp CP không giấy tờ, Biểu
quyết điện tử, khai trương
24/6/2019

Ứng dụng thiết bị di động, ký
số văn bản điện tử, thực hiện
Văn phòng Chính phủ không
giấy tờ (tháng 5/2018)

Công nghệ Chatbot, xác thực
điện tử phân tán
(VNConnect), khai trương
tháng 12/2019

1. NĐ số 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa điện tử
2. NĐ số 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo
3. NĐ số 45/2020/NĐ-CP về giải quyết TTHC trên môi

trường mạng
4. NĐ số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối DL số
5. QĐ số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận VBĐT
6. QĐ số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng DVC QG
7. QĐ số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia

Công nghệ AI, BigData, BI,
ra mắt tháng 13/3/2020,
khai trương 19/8/2020



Lợi ích trong việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các CQNN

- Kết quả: Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 17/12/2020, có tổng số 3,7 triệu văn bản điện tử gửi, nhận 
trên Trục liên thông văn bản quốc gia

- Lợi ích: Thay đổi lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước, chuyển đổi từ phương thức xử lý, gửi, 
nhận văn bản truyền thống sang môi trường điện tử (giúp giảm chi phí bưu chính, giảm thời gian
tiếp nhận, xử lý văn bản, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh
nghiệp); 
Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia khoảng: 1.200 tỷ đồng/năm.
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Lợi ích của Dịch vụ công quốc gia

- Kết quả: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 17/12/2020 đã tích 
hợp, cung cấp 2.649 DVCTT; khoảng 97 triệu lượt truy cập, 
trên 405 nghìn tài khoản; hơn 26 triệu hồ sơ đồng bộ trạng 
thái, trên 683 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; 
tiếp nhận, hỗ trợ trên 42 nghìn cuộc gọi và 9,5 nghìn PAKN; 
đã kết nối với 10 ngân hàng và trung gian thanh toán cho 
phép thanh toán qua tài khoản của 40/46 ngân hàng đối 
với việc nộp thuế; phí, lệ phí thủ tục hành chính; nộp phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 
BHXH; nộp tiền điện tại 10 Bộ, cơ quan và 50/63 tỉnh. 

18

- Lợi ích: công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thực
hiện kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ 
thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến 
và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc; tại địa chỉ
duy nhất: dichvucong.gov.vn
Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng (tính tại thời điểm tích hợp, cung cấp dịch vụ công

thứ 1.000) khoảng: 6.700 tỷ đồng/năm.



Lợi ích của Hệ thống eCabinet

- Kết quả: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày
17/12/2020, đã phục vụ 24 Hội nghị,
phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử
lý 610 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính
phủ thay thế thay thế việc phát hành, in
ấn, sao chụp hơn 222 nghìn bộ hồ sơ, tài
liệu giấy.
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- Lợi ích: giúp chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang môi trường điện tử, 
sử dụng văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, 
hiệu quả, giảm thời gian, tăng tính kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý công việc của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng tới Chính phủ không giấy tờ.

Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng: khoảng 169 tỷ đồng/năm.



Lợi ích của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm
thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng CP

- Kết quả: Hệ thống đã kết nối với 51 bộ,
cơ quan với 106/200 chỉ tiêu kinh tế - xã
hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tương
tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ
thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng,
mạng chuyên dùng, Internet với gần 50
điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương.
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- Lợi ích: thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số; tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công 
tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhờ biểu đồ trực quan, tính năng phân 
tích, dự báo số liệu chuyên sâu; đồng thời, cho phép theo dõi, giám sát các mục tiêu về 
kinh tế - xã hội…

Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng: khoảng 460 tỷ đồng/năm.



VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CHÍNH 

PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ PHỤC VỤ 

SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN
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1. Tiếp tục nâng cao
nhận thức về yêu cầu

chuyển đổi số trong các
cơ quan nhà nước

Nghị quyết số 17/NQ-CP 
ngày 07/3/2019 của

Chính phủ về phát triển
CPĐT

Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 03/6/2020 về
Chương trình Chuyển

đổi số quốc gia

2. Hoàn thiện thể chế
thúc đẩy phát triển

Chính phủ điện tử, Chính
phủ số, nền kinh tế số

Xây dựng NĐ: định danh
và xác thực cá nhân; bảo

vệ dữ liệu cá nhân; 
hướng dẫn Luật An ninh

mạng…

Nghiên cứu xây dựng
Luật CPĐT (ứng dụng

công nghệ của
CMCN4.0)

3. Hoàn thiện nền tảng
phát triển Chính phủ
điện tử, Chính phủ số

Nghiên cứu Khung Quản
trị dữ liệu quốc gia

Tiếp tục phát triển Trục
LTVBQG, eCabinet, Cổng
DVCGG, Hệ thống BCQG, 
Trung tâm TTĐH của CP, 

TTgCP

Tập trung triển khai CSDL 
Quốc gia ưu tiên: Dân cư, 

đất đai, BHXH… 

Tái cấu trúc hạ tầng CNTT 
ứng dụng Công nghệ
điện toán đám mây

4. Ứng dụng trong các cơ
quan nhà nước để phục

vụ người dân tốt hơn

Hoàn thiện hệ thống
QLVB&ĐH hướng tới Bộ, cơ

quan, địa phương không
giấy tờ

Hoàn thiện Cổng DVC của
các bộ, ngành, địa phương
kết nối với Cổng DVC Quốc 
gia, tích hợp các ứng dụng

xác thực điện tử, thanh
toán ĐT… để cung cấp DVC 

trực tuyến



VII.BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Vai trò, sự chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Chính
phủ là yếu tố thành công quan trọng nhất

2. Cơ chế bảo đảm thực thi là yếu tố quyết định

3. Thể chế nhất thiết phải đi trước một bước

4. Lấy người dân làm trung tâm và ra quyết định
điều hành dựa trên dữ liệu số là điều kiện bảo
đảm thành công

5. Dành nguồn lực phù hợp để phát triển Chính
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế
số là yếu tố khả thi quan trọng
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