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Nội dung

1. Chuyển đổi số và Chính phủ số

2. Chính phủ điện tử và Chính phủ số trong ngành Y tế

3. Một số chuyển đổi cho giai đoạn tới

4. Một số giải pháp 

5. Các khuyến nghị



Chuyển đổi số: Nhìn từ góc độ người sử dụng của 
ngành Y tế

Lãnh đạo quản lý các 
cấp:

Ra quyết định dựa trên 
báo cáo giấy 

Ra quyết định trên tablet 
dashboard

Doanh nghiệp tổ chức

Giấy tờ, gặp trực tiếp

Thực hiện mọi nghiệp vụ 
trên môi trường số

Đội ngũ y tế, Người dân

Giấy tờ, gặp trực tiếp

Online

Công chức, nhân 
viên:

Đi tìm thông tin dữ liệu để 
thực hiện nghiệp vụ

Đề xuất từ dữ liệu tích hợp 
để thực hiện nghiệp vụ

1. Số hóa dữ liệu: analog → digital : số hóa các dữ liệu, thông tin ananlog

2. Số hóa: bao hàm số liệu hóa ( đôi khi được dùng lẫn nhau) nhưng thuờng bao 
hàm cả số hóa các quy trình ( tin học hóa )

3. Chuyển đổi số: chuyển đổi số là những thay đổi mà một tổ chức cần thay đổi 
nhìn từ phía khách hàng / người dùng để đáp ứng mô hình kinh doanh / nghiệp 
vụ mới, môi trường kinh doanh / nghiệp vụ mới trong kinh tế số



Mô hình chuyển đổi CP Số

Mô hình gartner



Mô hình trưởng thành Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Hiện diện

Tăng 

nhận thức

Tích hợp
Độ sẵn sàng

Giao dịchĐơn giản hóa

Liên thông nghiệp 

vụ và giảm 

khoảng cách

số
Chuyển đổi

Mở và bền vững

Trao quyền & 

Kiến tạo

Đồng sáng tạo

Vào cuộc 

mạnh mẽ

Vào cuộc 

mạnh mẽ

Hướng quy trìnhBắt đầu sử dụng

Quản trị con 

người và tổ 

chức

Công nghệ và 

thông tin

Lấy 

người 

dùng 

làm 

trung 

tâm

https://www.researchgate.net/publication/262168400_Explaining

_the_eGovernment_paradox_An_analysis_of_two_decades_of_

evidence_from_scientific_literature_and_practice_on_barriers_to

_eGovernment

Kết quả nghiên cứu 20 năm về 

CPĐT tại các nước cho thấy 

mô hình trưởng thành đồng 

hành từ phía quản trị công và 

phía Công nghệ thông tin.

Chúng ta có thể thấy sự tương 

đồng với các giai đoạn phát 

triển tại Việt Nam

https://www.researchgate.net/publication/262168400_Explaining_the_eGovernment_paradox_An_analysis_of_two_decades_of_evidence_from_scientific_literature_and_practice_on_barriers_to_eGovernment


Mô hình trưởng thành Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Hiện diện

Tăng 

nhận thức

Tích hợp
Độ sẵn sàng

Giao dịchĐơn giản hóa

Liên thông nghiệp 

vụ và giảm 

khoảng cách

số
Chuyển đổi

Mở và bền vững

Trao quyền & 

Kiến tạo

Đồng sáng tạo

Vào cuộc 

mạnh mẽ

Vào cuộc 

mạnh mẽ

Hướng quy trìnhBắt đầu sử dụng

Quản trị con 

người và tổ 

chức

Công nghệ và 

thông tin

Lấy 

người 

dùng 

làm 

trung 

tâm

https://www.researchgate.net/publication/262168400_Explaining

_the_eGovernment_paradox_An_analysis_of_two_decades_of_

evidence_from_scientific_literature_and_practice_on_barriers_to

_eGovernment

Mô hình này cho chúng ta đích 

đến rõ ràng của giai đoạn này 

đó là phía Quản trị công cần 

đẩy mạnh liên thông nghiệp vụ 

và phía CNTT cần tạo ra sự 

Chuyển đổi ( hay còn gọi là 

chuyển đổi số), đồng thời cần 

giảm khoảng cách số

MOH 2020

https://www.researchgate.net/publication/262168400_Explaining_the_eGovernment_paradox_An_analysis_of_two_decades_of_evidence_from_scientific_literature_and_practice_on_barriers_to_eGovernment


Cập nhật triển khai CPĐT- CPS tại Việt Nam

• Nghị quyết 17: Chính phủ điện tử: lấy người dùng làm trung tâm, số 
hóa hoạt động

• Nghị định 61: Dịch vụ công và một cửa điện tử

• Nghị định 47: Chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở

• Nghị định 45: Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

• Dự thảo nghị định định danh số: tích hợp định danh số

• Dự thảo nghị định dữ liệu riêng tư: Bảo đảm dữ liệu riêng tư

• Quyết định 749: Chuyển đổi số: nền tảng, dữ liệu → kinh tế số

• Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

• Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

• Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

Nhiên liệu tuần hoàn: 
Lấy dữ liệu làm nhiên 

liệu phát triển

Động cơ: Cải cách 
quản trị công * Lấy nền 

tảng công nghệ tăng 
tốc chuyển đổi số

Định hướng: Người 
dùng làm trung tâm: 
liên thông nghiệp vụ, 
giảm khoảng cách số

Mục tiêu: 
Chính phủ 

hiệu lực, hiệu 
quả, phát 

triển Kinh tế 
Số

Dự thảo chiến lược Chính phủ số: dẫn dắt kinh tế số

Mục tiêu tổng quát: “Chính phủ có khả năng cung cấp dịch vụ số nhanh

chóng, thuận tiện, an toàn; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước minh

bạch thông qua môi trường số; sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích

thông minh để đưa ra chính sách chính xác, kịp thời; cung cấp dữ liệu mở có

thể truy cập, sử dụng dễ dàng. Xếp hạng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

của Việt Nam có thay đổi mang tính đột phá.”

Dự thảo chiến lược Dữ liệu: Khai thác dữ liệu cho phát triển kinh tế số

Mục tiêu tổng quát: Số hóa toàn diện hình thành quốc gia số, tiến tới quốc 

gia thông minh; các hoạt động của cơ quan nhà nước được đơn giản hóa, tối 

ưu hóa trên nền tảng dữ liệu số; dữ liệu số trong kinh tế số, xã hội số mở ra 

cơ hội mới cho Việt Nam bứt phá về năng lực, tính sáng tạo và khả năng 

cạnh tranh quốc tế. Dữ liệu số cũng là nhân tố tạo sự công bằng và minh 

bạch về cơ hội phát triển kinh tế, xã hội cho người dân, doanh nghiệp.
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Khung xây dựng giải pháp chuyển đổi số

1. Các giải pháp cơ bản

2. Con người

3. Thể chế/chính sách

4. Công nghệ/giải pháp

5. Nguồn lực
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Phương pháp xây dựng các chiến lược chuyển đổi số

Các xu hướng cải cách Các xu hướng công nghệ

Chiến lược, kế hoạch của 

Chính phủ

Chiến lược, kế hoạch của 

Ngành Y tế

Các kế hoạch chuyển đổi
nghiệp vụ

Nghị quyết, thể chế của CP
Các kế hoạch hỗ trợ chuyển

đổi số

Các sáng kiến CĐS tại NYT

Các cải cách nghiệp vụ



Phương pháp xây dựng các chiến lược chuyển đổi số

Các xu hướng cải cách Các xu hướng công nghệ

Chiến lược, kế hoạch của 

Chính phủ

Chiến lược, kế hoạch của 

Ngành Y tế

Các kế hoạch chuyển đổi
nghiệp vụ

Nghị quyết, thể chế của CP
Các kế hoạch hỗ trợ chuyển

đổi số

Các sáng kiến CĐS tại NYT

Các cải cách nghiệp vụ

Ví dụ: Sáng kiến triển khai 
khám chữa bệnh từ xa

Ví dụ: thiết kế lại một số 

quy trình để bảo đảm việc 
quản lý y tế công cộng được 
tích hợp với mọi đối tượng, 

mọi khâu trong ngành



Một số chuyển đổi cụ thể về CPĐT trong 
ngành Y tế

Dịch vụ công trực 
tuyến 

Văn bản điều 
hành 

Văn phòng điện 
tử 

Thông tin báo cáo 

Quản lý chất 
lượng bệnh viện 

HTT phòng chống 
dịch

Quản trị trải nghiệm 
người dùng

Hệ thống cộng tác thực 
hiện công việc

Mạng xã hội y tế

Dữ liệu từ nguồn, Quản trị 
thông minh, Hoạch định 

thông minh

HT Quản trị chất lượng 
dịch vụ KCB

HT Quản trị dịch bệnh



Một số việc cấp bách cần làm ngay 

• Định danh số: Trên cơ sở thông tin định danh của Chính phủ, ngành Y 
tế cần đưa ra khung quản trị và phát triển định danh số.

• Quản trị dữ liệu: Ngành y tế cần xây dựng hạ tầng số để có thể tổng 
hợp phân tích dữ liệu nguồn.

• Hoạch định thông minh: Các kế hoạch của ngành cần dựa trên các mô 
hình dữ liệu theo các chỉ số đầu ra phục vụ hoạch định

• Cộng tác thông minh: Ngành y tế cần tạo ra hệ sinh thái người dùng, 
tổ chức và quản lý một cách thông suốt và bảo đảm dữ liệu riêng tư 
trên cơ sở kết nối và trao quyền cho người dùng cuối.
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Kênh giao tiếp số (Web, Mobile, IoT)

12/17/2020 DTT copyright 2018 - chỉ dành cho VN Post

Nền tảng điện toán đám mây lai hỗ trợ cung cấp APIs cho các ứng dụng

Hạ tầng phần cứng

Lớp hạ tầng

Mô hình khái niệm các giải pháp đề xuất

Khách hàng Đối tác Cán bộ Hệ thống mở rộngLãnh đạo

Cổng DVC, Cổng TT
Hệ thống National Health 

Dashboard
Ứng dụng hỗ trợ

báo cáo

Lớp ứng dụng

Kho ứng 
dung số

Cổng dữ liệu 
và APIs

KCB
Dự 

phòng
ATTP TTB Dược

Dân 
số

… VBĐH Cộng
tác

QL Nội 
bộ

(HR, 
ERP)

Ứng dụng chuyên ngành Ứng dụng nội bộ

QL báo
cáo

Báo cáo

Lớp nền tảng tích hợp

QL định danh tập 
trung

Nền tảng cộng tác
( collaboration)

Hệ thống tích hợp báo cáo và
phân tích dữ liệu ( MIS)

Nền tảng dữ liệu lớn phục vụ
thu thập, phân tích, dự báo

Nền tảng tích hợp hướng dịch vụ
(SOA Platform, ESB, Microservices)

Nền tảng dữ liệu tích hợp ( Data lake, warehouse)

Nền tảng xác thực và lưu trữ phân tán nội bộ và liên thông

Hệ thống 
bên 

ngoài

Dược TTB KCB ID EMR ….
Lớp CSDL
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ATTT mức
người dùng

ATTT CSDL

ATTT

ATTT mức
ứng dụng

ATTT nền
tảng tích

hợp

ATTT hạ
tầng



Các khuyến 
nghị chuyển 
đổi

Nhìn từ góc độ chính sách

Nhìn từ góc độ quy trình 
nghiệp vụ

Nhìn từ góc độ dữ liệu

Nhìn từ góc độ công nghệ



Nhìn từ góc 
độ chính sách

1. Chiến lược chuyển đổi số trong ngành Y 
tế cần hướng tới một hệ thống nhất quán, 
tạo ra một trải nghiệm nhất quán tới 
người dùng. 

2. Chiến lược cần xác định rõ các ưu tiên 
theo nhóm người sử dụng và các nhu cầu 
của họ. Đặc biệt lưu ý Lãnh đạo ngành y 
tế cần được hỗ trợ bởi thông tin được 
phân tích từ dữ liệu nguồn, dữ liệu lớn.

3. Chiến lược cần đảm bảo các nền tảng 
chính sách đi trước một bước để chuyển 
đổi có thể xảy ra.

4. Chiến lược cần đảm bảo một sự thay đổi 
hợp lý dựa trên quản lý sự thay đổi một 
cách khoa học.



Nhìn từ góc 
độ quy trình 

nghiệp vụ

1. Tự động hóa quy trình và cải tiến quy 
trình cần được làm song song. Các quy 
trình cần được dịch vụ hóa để tạo ra một 
bộ các dịch vụ linh hoạt xoay quanh nhu 
cầu người dùng

2. Quy trình nghiệp vụ cần được nhìn từ góc 
độ nghiệp vụ thay vì tổ chức, cần quan 
tâm tới trải nghiệm người dùng, quản lý 
rủi ro và quản lý chất lượng.

3. Chuyển đổi số sẽ giúp chất lượng và 
năng suất công việc tăng lên, tuy nhiên 
chuyển đổi quy trình nghiệp vụ ảnh 
hưởng tới con người và vị trí công việc vì 
vậy cần có kế hoạch chuyển đổi phù hợp 
với giảm biên chế.



Nhìn từ góc 
độ dữ liệu

• NYT phụ trách những thông tin gì để lãnh 
đạo Chính phủ ra quyết định, để có những 
thông tin đó, cần dữ liệu gì?

• NYT sở hữu các dữ liệu gì, và có quyền 
truy cập vào các dữ liệu gì, trên cơ sở này 
xem các giá trị gia tăng mà việc tích hợp, 
làm giàu dữ liệu có thể mang lại cho người 
dùng nghiệp vụ và lãnh đạo?

• Cách nào để NYT nhanh chóng sờ - hands-
on được vào dữ liệu gốc của mình và làm 
giàu nó



Nhìn từ góc 
độ công nghệ

• Khám chữa bệnh từ xa - mHealth

• Hỗ trợ tri thức, hoạch định thông minh –
Data analytics, A.I

• Quản trị y tế - IOT, AI, Blockchain …

• Công nghệ mới trong ngành Y tế: CNTT 
trong kỹ thuật y sinh ( Tin học y sinh, Y tế 
viễn thông); Kỹ thuật lâm sàng; Thiết bị y tế 
thông minh



Kết luận

Cốt lõi của Chính phủ điện tử trong giai đoạn tới là trải 
nghiệm người dùng và hỗ trợ ra quyết định

Chính phủ điện tử Ngành Y tế cần chuyển sang mô hình 
liên thông tổng thể nghiệp vụ

Cốt lõi của phục vụ người dùng trong kinh tế số là dữ liệu

CPĐT ngành y tế nên hướng tới coi trọng đầu ra ( người 
dùng /kh được gì) và nhấn mạnh về dữ liệu nguồn

Thực hiện chuyển đổi cần đảm bảo quản lý thay đổi phù 
hợp

NYT nên thử nghiệm ngay các công nghệ mới trong phạm 
vi nhỏ và hỗ trợ cấp phép các công nghệ này



Trân trọng 
cảm ơn


