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• Thế nào là xã hội số?

• Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu về Chính phủ điện tử

• Hiện trạng quản trị điện tử ở Việt Nam qua Chỉ số PAPI

• Một số sáng kiến hỗ trợ phát triển quản trị điện tử, quản trị số UNDP cùng các đối tác
đang thực hiện

• Một số sáng kiến của cộng đồng

• Các giai đoạn sẵn sàng số hóa

• Đánh giá ban đầu về năng lực số của chính quyền địa phương

• Hàm ý chính sách và thực tiễn

Nội dung chính



Thế nào là xã hội số? 
Việt Nam ở đâu trên bản đồ

chuyển đổi số thế giới? 



• “Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, bao trùm 

lên mọi hoạt động của con người. 

• Động lực chính của xã hội số là công nghệ 

số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ 

liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi 

mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính 

phủ, kinh tế cho tới người dân. 

• Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công 

dân số và văn hóa số. 

• Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính 

phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột 

của một quốc gia số.”

Chính 

quyền số

Xã hội số

Tư duy số

Môi trường
thể chế

quản trị số

Kinh tế số

Thế nào là xã hội số?
Cán bộ, công chức, 

viên chức số

Công dân số Doanh nhân số
Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/chuyen-

doi-so/xa-hoi-so-cong-dan-so-van-hoa-so-la-gi-279786.html



Điều kiện cần và đủ để phát triển xã hội số

Dữ liệu lớn Quy trình thực hiện dữ liệu lớn

• Sự tham gia của toàn xã hội (the whole of the society) vào môi trường thể chế quản trị số mở (open) nhằm tạo ra dữ liệu

lớn (big data)

• Phát triển hạ tầng số an toàn (safe), tin cậy (trust), tạo niềm tin số cho xã hội khi tham gia vào các hoạt động trên không

gian mạng và tương tác với chính quyền số, kinh tế số.

• Thu hẹp khoảng cách số (digital divide) giữa các chủ thể tham gia quản trị xã hội số

Nguồn hình ảnh: Internet



Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu
về Chính phủ điện tử

Việt Nam 

chưa có tên
trên danh
sách các quốc

gia tham gia
khảo sát năng

lực cạnh tranh 
số toàn cầu
(WDC)



Việt Nam trên bảng điểm về Mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ
trong khu vực công năm 2020

Nguồn: Dener, Cem, Hubert Nii-Aponsah, Love E. Ghunney, and Kimberly D. Johns. 2021. GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital 
Transformation. International Development in Focus. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1765-6, trang 82 

Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong khu vực công

Chỉ số đo tinh hệ thống của các chức năng chính quyền chính

Chỉ số đo hiện trạng cung ứng dịch vụ công

Chỉ số đo sự tham gia của người dân trong dịch vụ công điện tử

Chỉ số đo điều kiện khả thể đối với việc ứng dụng công nghệ

trong khu vực công



Tiến trình hướng tới GovTech

“GovTech: Ứng dụng công nghệ trong hiện đại hóa khu vực công trong đó đề cao và thúc đẩy phát triển chính

quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch, lấy người dân là trung tâm của đổi mới.”

Nguồn: Dener, Cem, Hubert Nii-Aponsah, Love E. Ghunney, and Kimberly D. Johns. 2021. GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital 
Transformation. International Development in Focus. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1765-6, trang 3 



Tiềm năng xã hội số 
ở Việt Nam

Nguồn: https://datareportal.com/reports/digital-2021-vietnam



Hiện trạng quản trị
điện tử ở Việt Nam 
qua Chỉ số PAPI

Từ 2018 đến nay



MỘT SỐ CHỈ SỐ 

ĐO LƯỜNG 

HIỆU QỦA 

HOẠT ĐỘNG 

CỦA BỘ MÁY 

CHÍNH QUYỀN 

Ở VIỆT NAM
PCIPAPI

OBI/POBI

PAR-INDEX

PACA 

DTI

SIPAS

PSI

WJI-Rule of Law Index: 

Chỉ số Pháp quyền thế giới

Global Corruption Perception Index

Phong vũ biểu cảm nhận tham nhũng

toàn cầu

Human Development Index

Chỉ số phát triển con người

Global E-Governance Index

Chỉ số Quản trị điện tử thế giới

Global Competitiveness Index

Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

Doing Business 

Xếp hạng về môi trường kinh

doanh

NHÀ NƯỚC
(cán bộ, công chức, viên chức)

Moody’s Country Credit Rating:

Hệ số tín nhiệm quốc gia

Moody’s

THỊ TRƯỜNG
(doanh nghiệp)

XÃ HỘI
(công dân)



Thực thi 
chính sách

Giám sát thực 
thi chính sách

Hoạch
định chính

sách

Đầu vào Quy trình Đầu ra

Đầu vào Quy trình Đầu ra

Mong đợi

Thực tiễn

Người dân và doanh
nghiệp thấy gì từ bộ máy
hành chính công?



Phương pháp, cách tiếp cận, địa bàn và nội dung khảo sát PAPI

Quần đảo

Hoàng Sa

Quần đảo

Trường Sa



Chỉ số sở hữu tài sản hộ gia đình PAPI qua 10 năm (2011-2020)
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Sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia (PAPI 2020): 
Người dùng chủ yếu là CB, CC, VC trong cơ quan nhà nước
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Cơ quan nhà nước

Dịch vụ/Kinh doanh (Tư nhân)

Nông nghiệp

Dịch vụ/Kinh doanh (Nhà nước)

Công nghiệp (Nhà nước)

Công nghiệp (Tư nhân)

Khác

Quốc phòng/Công an

Công nghiệp (Nước ngoài/Liên doanh)

Dịch vụ/Kinh doanh (Nước ngoài/Liên doanh)
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Sử dụng theo lĩnh vực ngành nghề người trả lời đã 

từng/đang công tác (%)

4%

96%

Ông/bà đã bao giờ sử dụng Cổng 

dịch vụ công trực tuyến Quốc gia 

chưa?

Rồi

Chưa

56%

44%

Ông/bà đã có tài khoản (tên 

người dùng và mật khẩu truy 

cập) trên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến quốc gia chưa? 

Rồi

Chưa



Khoảng cách lớn giữa tỉ lệ người sử dụng Internet và tỉ lệ dùng
cổng thông tin điện tử của địa phương



Tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nội, 2019-2020 
so với tỉ lệ người cho biết họ có Internet tại nhà

3.85%

0.88%

1.50%

47.15%

72.04%

3.21%

0.36%

0.23%

44.44%

69.07%

0% 20% 40% 60% 80%

Tỷ lệ người trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn 

và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa 

phương khi làm chứng thực, xác nhận (%)

Tỷ lệ người trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn 

và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa 

phương khi làm thủ tục cấp phép xây dựng (%)

Tỷ lệ người trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn 

và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa 

phương khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (%)

Tỷ lệ người trả lời tiếp cận tin tức trong nước qua 

Internet (%)

Tỷ lệ người trả lời cho biết có kết nối Internet tại nhà (%)

2019

2020



The one-stop shop system

• Ministry’s OSSs (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp bộ)

• ~2500 sets of administrative procedures
Central 

government 

• Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả/Trung tâm
Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (PCSC)

• ~450 sets of administrative procedures

Provincial governments

• Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
huyện/Trung tâm Phục vụ hành chính

công cấp tỉnh (DCSCs)

• ~400 sets of administrative procedures

District governments

• Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả cấp xã

• ~130 sets of administrative 

procedures

Commune governments



Các bộ thủ tục
hành chính do 
các cơ quan bộ
và ngang bộ thực
hiện trên cổng
dịch vụ công trực
tuyến quốc gia

Bộ và cơ quan ngang bộ
Số lượng bộ thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền

Bộ Công thương 444

Bộ Giao thông vận tải 458

Bộ Khoa học và Công nghệ 368

Bộ Ngoại giao 71

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 363

Bộ Tài chính 1091

Bộ Thông tin và Truyền thông 302

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 247

Bộ Y tế 536

Thanh tra Chính phủ 27

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 28

Ngân hàng phát triển Việt Nam 131

Bộ Giáo dục và Đào tạo 207

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 231

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 309

Bộ Nội vụ 258

Bộ Quốc phòng 300

Bộ Tài nguyên và Môi trường 291

Bộ Tư pháp 319

Bộ Xây dựng 110

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 351

Ủy ban Dân tộc 8

Ngân hàng Chính sách xã hội 118

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 11

TỔNG 2513

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=94&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=94&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=314&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=314&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=734&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=734&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=857&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Ngo%E1%BA%A1i%20giao&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=857&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1053&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=1053&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1301&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=1301&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3868&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=3868&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=5119&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=5119&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4881&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=4881&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6468&lan=1&name1=Thanh%20tra%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=6468&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364088&lan=1&name1=B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=364088&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=363973&lan=1&name1=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=363973&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=2&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=2&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=599&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=599&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6284&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=6284&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=924&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=924&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6407&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=6407&tinh_bo=0&is_advanced_search=1
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Ví dụ: Thừa Thiên-Huế

Agency Total No. of 
Sets

Level 
1

Level 
2

Level 
3

Level 
4

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế 434 0 16 394 24

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- - - Sở Công thương 135 0 32 62 41

- - - Sở Giáo dục và Đào tạo 73 0 0 27 46

- - - Sở Giao thông Vận tải 109 0 67 16 26

- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư 218 0 15 169 34

- - - Sở Khoa học và Công nghệ 58 0 0 2 56

- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 122 0 0 76 46

- - - Sở Ngoại vụ 4 0 0 4 0

- - - Sở Nội vụ 118 0 0 117 1

- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 112 0 1 40 71

- - - Sở Tài chính 31 0 2 26 3

- - - Sở Tài nguyên và Môi trường 116 0 54 30 32

- - - Sở Thông tin và Truyền thông 38 0 0 1 37

- - - Sở Tư pháp 131 0 89 37 5

- - - Sở Văn hóa Thể thao 101 0 37 54 10

- - - Sở Xây dựng 57 0 0 21 36

- - - Sở Y tế 184 0 41 3 140

- - - Thanh tra tỉnh 9 0 9 0 0

- - - Ban Dân tộc 2 0 0 0 2

- - - Sở Du lịch 27 0 0 1 26

- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 90 0 1 0 89

Agency Số thủ tục Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4

Cấp huyện/ District 382 0 80 179 123

- - - Huyện A Lưới 382 8 0

- - - Thành phố Huế 382 26 0

- - - Hương Thủy 382 7 1

- - - Hương Trà 382 14 0

- - - Nam Đông 382 7 0

- - - Phong Điền 382 8 0

- - - Phú Lộc 382 8 0

- - - Phú Vang 382 199 0

- - - Quảng Điền 382 7 0

Cấp xã/Commune 130 0 39 34 57

Các cơ quan khác

- - - Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh/Trạm y tế

10 0 7 0 3

- - - Cơ sở điều trị
nghiện các chất
dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay

thế

2 0 0 0 2

- - - Cơ sở quản lý
thực hiện việc điều
trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện

2 0 0 0 2

- - - Cơ sở giáo dục 3 0 0 2 1
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https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=218&iMucDo=2
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=218&iMucDo=3
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=218&iMucDo=4
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/donvi?iDonVi=219
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=219&iMucDo=1
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=219&iMucDo=2
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=219&iMucDo=3
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=219&iMucDo=4
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/donvi?iDonVi=220
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=220&iMucDo=1
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=220&iMucDo=2
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=220&iMucDo=3
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Dichvucong/donvi?iDonVi=220&iMucDo=4


Chỉ số Chuyển đổi số Việt Nam (DTI) 
và cuộc đua số hóa bất cân xứng?



Chuyển đổi số ở Việt Nam

Đối với phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng 
cách số, các mục tiêu cơ bản đến năm 2025: 

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 
80% hộ gia đình, 100% xã; 

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện 
thoại di động thông minh; 

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử 
trên 50% đến năm 2025; và 

- Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an 
toàn, an ninh mạng (GCI).

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030

Tài liệu: baocao.pdf (dti.gov.vn)

https://dti.gov.vn/Uploads/baocao.pdf


Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

TRANG CHỦ | DTI

Tài liệu: baocao.pdf (dti.gov.vn)

https://dti.gov.vn/
https://dti.gov.vn/Uploads/baocao.pdf


Sáng kiến Đổi mới sáng tạo
vì người dân

http://cpiivietnam.org



Sự tham gia của người dân (Citizen engagement)

Nguồn cung cấp giải pháp sáng tạo, 

khả thi cho các vấn đề của địa phương

Biết điểm

nghẽn cần

giải quyết

Hiểu bối

cảnh địa

phương

Hiểu vì sao

thách thức

phát sinh

Người dân

Xu hướng trên thế giới:

Chính quyền tăng cường huy động sự tham gia của người dân để cùng thiết
kế và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề phát triển ngày càng phức tạp

của địa phương

Chính phủ đổi mới sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất
lượng dịch vụ, tính minh bạch và hiệu quả quản trị công



Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân

Sáng kiến CPII

Sáng kiến CPII

- Sáng kiến phát triển từ Chương trình PAPI;

- Phát hiện và thí điểm các giải pháp đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề do 
người dân nhận diện;

- Có sự cam kết của lãnh đạo cao nhất tại địa phương;

- Thúc đẩy hành động cộng đồng và tạo ra các điển hình có sức lan tỏa.

Sáng kiến/giải pháp đổi mới sáng tạo có sự tham gia của người dân để thành công

- cần đặt trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương;

- thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa chính quyền và người dân;

- dựa trên nguyên tắc hợp lý và khả thi với cả hai bên.



Triển lãm số CPII 2021: Đổi mới sáng tạo vì người dân

Cầu nối chia sẻ với thông tin cập nhật nhằm giới

thiệu, lan tỏa các giải pháp/ý tưởng sáng tạo; 

đồng thời chia sẻ, nhận diện các vấn đề chung

đang hiện diện tại các địa phương trên cả nước

Sáng kiến trưng bày hướng đến 3 mục tiêu

- Phản ánh “360 độ” mức độ hài lòng của người
dân về quản trị hành chính công

- Cải thiện hiệu quả quản trị điện tử

- Tận dụng tốt hơn ý kiến đóng góp từ cộng
đồng cho xây dựng và thực thi chính sách

http://cpiivietnam.org



Đối tượng tham dự
Cơ quan quản lý nhà nước

Đoàn thể xã hội

Cá nhân, tổ chức 

Đối tượng triển lãm
Sáng kiến Triển lãm

Sáng kiến Cộng đồng

Góc Chia sẻ/Tin tức

http://cpiivietnam.org

Triển lãm số CPII 2021: Đổi mới sáng tạo vì người dân



Sáng kiến đổi mới sáng tạo vì người dân



Sáng kiến được lựa chọn vào vòng tiếp theo



Sáng kiến Công khai
thông tin đất đai, do 

CEPEW, RTA và UNDP 
đồng thực hiện

Sáng kiến “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy 

việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” - YouTube

https://www.youtube.com/embed/Dh-H1xWWQfs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Dh-H1xWWQfs?feature=oembed


Tìm hiểu và hỗ trợ thực hiện chính quyền điện tử ở một số tỉnh có nhiều đồng bào dân
tộc thiểu số, do Học viện CTQG HCM và UNDP thực hiện, Đại sứ quán Ai-len tài trợ.



Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Giang



Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang và Lào Cai 

Land titling (Level 3, An Giang)

Land Titling (Level 3, Lao Cai)



THỬ THÁCH 
CÔNG DÂN SỐ 2021

Phát triển bộ giải pháp là sản phẩm/dịch vụ có ứng dụng công
nghệ hoặc sáng kiến truyền thông nhằm hỗ trợ tăng cường

chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Hà Nội

ydccvietnam@gmail.com



Điều kiện khả thể để thế hệ trẻ tham gia
thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử ở 
Hà Nội

● Cam kết của Hà Nội trong kế hoạch thực hiện nhằm cải thiện
điểm số PAPI về quản trị điện tử hướng tới 2025: 

○ 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ
4 trong năm 2021 (Công văn 1251/STTTT-CNTT của Sở
TTTT ngày 26/5/2021)

○ 100%: tỉ lệ hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được 
số hóa,  lưu trữ và có giá trị tái sử dụng

○ >85%: tỉ lệ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành
chính công hài lòng với chất lượng cung ứng dịch vụ
đến 2023; ≥95% đến 2025 

○ ≥ 50%: tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến và thưc hiện TTHC 
trên môi trường điện tử trong tổng số hồ sơ tiếp nhận



Giải Nhất: HACHI -
“Ứng dụng giúp phát
hiện nhu cầu của
người dân và đề xuất
dịch vụ công phù
hợp”

Giải nhì: GOT THE RUNS 
- “Giải pháp thúc đẩy tiếp 
cận hành chính công 
trực tuyến dành cho 
người khiếm thị”

Giải ba: HEALTECH -
“Nền tảng sắp xếp lịch 
làm việc,  lịch hẹn tại các 
bệnh viện công”

Giải truyền cảm hứng: 
IGOV - “Giải pháp kỹ 
thuật số cho phép tiếp 
nhận và xử lý các thắc 
mắc của người dân khi 
sử dụng các dịch vụ 
hành chính công”

“Youth Digital Citizen Challenge 2021” - Thử thách Công dân số
2021 Phát triển bộ giải pháp là sản phẩm/dịch vụ có ứng dụng
công nghệ hoặc sáng kiến truyền thông nhằm hỗ trợ tăng cường
chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Hà Nội

ydccvietnam@gmail.com



Thanh niên tham gia thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ công
trực tuyến ở một số địa phương

Bình Phước

Bắc Giang Bến Tre Long An Hà Tĩnh TP HCM Nam Định

Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực

tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 (có nơi cấp tỉnh, có nơi cấp huyện, có nơi cấp xã) 



Dịch vụ giáo dục

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/ky-tich-chang-trai-co-

dung-lan-giua-nui-rung-bat-song-4g-hoc-online-mua-dich-
covid-19-1206886.html

Có cách nào khác để hỗ trợ

học sinh, sinh viên ở vùng

sâu, vùng xa có kết nối

Internet với chất lượng

đường truyền tốt? 



Bắc Carolina, Mỹ: Xe buýt trường 
công đem ‘cục wifi’ đến phát sóng
phục vụ học sinh, sinh viên gặp
khó khăn trong kết nối Internet 

(Sáng kiến của AT&T, Google và 
Quỹ Năng lượng Duke)



Hỗ trợ chăm sóc y tế mùa dịch COVID-19

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-trao-oxy-

noi-dai-su-song-ho-tro-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-va-
nguoi-benh-dang-dieu-tri-bang-oxy-1491881769

“Trao oxy - nối dài sự sống” – ATM Oxy

Sáng kiến của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp cùng

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và PHG Smart home



SOSMAP.NET

XTEK và đối tác tạo cầu

nối giữa người trao và 

người nhận bằng trang 

web SOSMap.

SOS Map còn cho thấy

rõ hiện trạng về nhu cầu

cần được hỗ trợ ở các 

địa phương đang áp

dụng CT16. TP HCM và 
Hà Nội là hai điểm có số 

lượng người có nhu cầu

được hỗ trợ nhiều nhất.



Các giai đoạn sẵn sàng cho số hóa



Chuyển đổi số với sự tham gia của toàn xã hội

Data exchange

Digital legal identity
Digital payment

Approach (benchmarking, risk 

analysis, key initiatives)

Ambition (mid- and long-

term, incl. clear targets)

Infrastructure: 

- Connectivity 

infrastructure

- Innovation 

ecosystem

Government: 

- Digital public 

services

- Funding and 

Procurement

- Leadership and 

Coordination

- Monitoring 

- Capabilities 

Regulation: 

- Data standards and 

protection

- Cybersecurity

- Ethical standards

Business: 

- Technology 

adoption

- Financing incentives

- Impact 

commitments 

- Startup environment

People: 

- Digital literacy

- Culture

- Digital well-being

- Usage and 

ownership



Nguồn: Báo cáo đánh giá năng

lực số của một số địa phương

của FSPPM và UNDP, 2021



• Chính phủ điện tử: Các thách thức được nêu bao gồm kỹ năng tin học của công chức, cơ sở hạ tầng CNTT, ngân sách, và 

năng lực quản lý. Mô hình chính phủ điện tử chủ yếu dựa trên việc số hóa các quy trình thủ tục cung cấp dịch vụ truyền thống 

lên môi trường website. Các dịch vụ hầu hết đã có 

• ‘Số’ và ‘Số hóa’: Hiện được hiểu khái quát là chuyển từ văn bản giấy sang văn bản số, vận dụng tính năng thông tin liên 

lạc do CNTT mang lại (email, web, chữ ký số). Nhìn từ góc độ CNTT, hệ thống số bao gồm nhiều bộ phận phần cứng và phần 

mềm kết nối với nhau. Mỗi hệ thống có chức năng xử lý vấn đề theo nhiệm vụ của mỗi cơ quan, chưa có tính đồng bộ.

• Quản lý theo vòng lặp: Phương pháp quản lý dự án ‘từ trên xuống’ được dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước trong thiết kế và 

triển khai các dịch vụ công điện tử, thường không phù hợp trong phát triển dịch vụ công trong môi trường số đòi hỏi linh hoạt, 

thay đổi trên nguyên tắc vòng lặp, học hỏi từ mỗi vòng sản phẩm. Đa số lãnh đạo, công chức địa phương chưa quen với quản 

lý theo vòng lặp. 

• Người dùng là trung tâm: Trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng chưa là mục tiêu rõ ràng trong việc thiết kế các dịch vụ 

công điện tử. Phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm hầu như không hiện diện trong hệ thống quản lý nhà nước.

• Sử dụng dữ liệu: Các sở ngành địa phương sử dụng các bộ dữ liệu rất đa dạng cho các mục đích khác nhau, đa số là dữ liệu thứ 

cấp. Chất lượng dữ liệu và các năng lực phân tích dữ liệu được xác định là hai thách thức lớn nhất (bên cạnh hạ tầng CNTT

chưa đồng bộ và không phù hợp)

• Quản lý rủi ro trong khai thác dữ liệu: Các địa phương báo cáo rất ít hoặc rất chung chung về các rủi ro liên quan đến việc 

thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu.  Sở TTTT là đầu mối thực hiện triển khai các dịch vụ và hệ thống liên quan đến công nghệ 

thông tin →các sở ban ngành khác ít quan tâm hơn về các rủi ro liên quan đến các hệ thống này.

• Làm việc trong môi trường mở: Nhận định của cán bộ, công chức còn rất khái quát, mơ hồ về cách thực hiện ‘chính quyền mở’. 

Các cơ quan QLNN phải làm đúng quy định, e ngại thông tin bị lộ lọt, bị lợi dụng, xâm phạm quyền riêng tư

• Các rào cản chính với chính quyền mở: Những rào cản được xem còn hiện hữu phổ biến: thể chế, con người, thủ tục hành chính, 

công nghệ

Phát hiện từ địa phương tham gia đánh giá năng lực số của FSPPM và UNDP

Nguồn: Báo cáo đánh giá năng lực số của một số địa phương của FSPPM và UNDP, 2021



Tầm quan trọng của mã

định danh duy nhất cá

nhân và tổ chức

Source:GOG/APCA 

http://thutuchanhchinh.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/101/
2.%20TL%20huong%20dan.20.4pm.pdf

http://thutuchanhchinh.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/101/2.%20TL%20huong%20dan.20.4pm.pdf


Hàm ý chính sách
và thực tiễn trong

tiến trình xây dựng
xã hội số từ phía

chính quyền

• Dư địa phát triển xã hội số, lấy người dùng là trung tâm

còn rất lớn. 

• Bước đầu cần điện tử hóa các dịch vụ hành chính công

phục vụ công dân môi trường điện tử, số hóa các tương

tác của công dân trên môi trường nền tảng này. 

• Cần tạo lập một hệ thống dữ liệu thống nhất trên nguyên

tắc mỗi công dân một hồ sơ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

• Thu hẹp khoảng cách số hỗ trợ và hướng dẫn người dân, 

đặc biệt là người đồng bào thiểu số, những người gặp khó

khăn trong sử dụng máy vi tính, điện thoại trong thực hiện

dịch vụ công trực tuyến.  

• Tạo môi trường số an toàn, tin cậy.

• Bảo vệ và bảo đảm quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi

tham gia vào các hoạt động của cả khu vực công và khu vực

tư trên môi trường điện tử, Internet, nền tảng số.

• Học hỏi kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong giải quyết

các thách thức

• Đa dạng hóa hình thức tương tác, cung ứng dịch vụ công


