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Khảo sát “Năng lực trong Môi trường số”

Hà Giang Thừa Thiên - Huế Quảng Ninh

Trung tâm Dịch vụ Hành 

chính công

Trả lời khảo sát và tham 

gia phỏng vấn sâu

Tham gia phỏng vấn sâu Trả lời khảo sát và tham 

gia phỏng vấn sâu

Sở Thông tin và Truyền 

thông

Trả lời khảo sát và tham 

gia phỏng vấn sâu

Tham gia phỏng vấn sâu Trả lời khảo sát

Sở Nội vụ Trả lời khảo sát Trả lời khảo sát (Không tham gia)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Trả lời khảo sát và tham 

gia phỏng vấn sâu

(Không tham gia) (Không tham gia)



Học phần 1: Chính phủ điện tử là gì?

Những khác biệt khi điều hành nhà nước trong kỷ nguyên số 

- Kỹ thuật số là xu thế mới nhất trong mô hình vận hành của chính phủ và 
do công nghệ dẫn dắt

- Cùng với cơ hội, kỷ nguyên số mang lại nhiều thách thức cho chính phủ

- Xu thế chính phủ số vẫn đang trong giai đoạn định hình

Học phần này khái quát toàn bộ 8 năng lực. Tạo bối cảnh chung cho các 
học phần giới thiệu cụ thể một hay nhiều năng lực này.



Học phần 1: Chính phủ điện tử là gì?

Học phần 1 trang bị các kiến thức sau

- Chính phủ số là mô hình mới nhất trong các mô hình quản lý nhà nước

- Tại sao chính phủ muốn và phải sử dụng công nghệ số

- Những thách thức khi ứng dụng và vận hành trong môi trường số

- Những năng lực cần có khi khu vực công vận hành trong môi trường số

- Hiểu rõ môi trường số (hay digital) có nghĩa là gì 



Học phần 1: Chính phủ điện tử là gì?

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- Mô hình tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam có đặc thù riêng, không theo đúng 
ba mô hình nổi bật trên thế giới

- Sử dụng công nghệ trong quản lý nhà nước nhằm: tăng hiệu quả cung cấp dịch vụ 
công, tiết kiệm chi phí, và theo kế hoạch chung của trung ương.

- Công nghệ là công cụ đắc lực để đạt mục tiêu cải cách hành chính

- Các thách thức được nêu bao gồm kỹ năng tin học của công chức, cơ sở hạ tầng 
IT, ngân sách, và năng lực quản lý

- Digital được hiểu khái quát là chuyển từ văn bản giấy sang văn bản số, vận dụng 
tính năng thông tin liên lạc do ICT mang lại (email, web, chữ ký số)



Học phần 1: Chính phủ điện tử là gì?

Nội dung đào tạo đề xuất

- Giới thiệu tổng quan về lịch sử các mô hình quản lý công, của thế giới và 
của Việt Nam

- Tổng hợp giá trị và đặc trưng của các mô hình này, giúp hiểu rõ thách thức 
và thuận lợi khi chuyển đổi giữa các mô hình, đặc biệt là chính phủ trong 
kỷ nguyên số

- Văn hóa điều hành và thực thi bằng văn bản (giấy tờ) là trở lực trong sự 
vận hành của chính phủ trong môi trường số

- Giới thiệu các khái niệm quan trọng, digital và digital transformation



Học phần 2: Các cấu phần của một hệ thống số 

Hệ thống số là một hệ sinh thái nhiều thành phần liên kết với nhau, không 
phải là một khối đơn nhất

- Cấu trúc ngăn xếp (stack) chứa các thành phần tách rời và có công năng 
khác nhau, với nhiều phiên bản cập nhật

- Tiến bộ công nghệ liên tục dẫn đến nhiều phiên bản khác nhau của các 
cấu phần trong hệ thống, do đó cần linh hoạt trong lựa chọn thay thế 
công nghệ

Nội dung liên quan đến nhóm năng lực số 8: hiểu và nhận biết công năng 
phù hợp của công nghệ



Học phần 2: Các cấu phần của một hệ thống số 

Học phần 2 trang bị các kiến thức sau

- Hệ thống số bao gồm nhiều thành phần kết nối và giúp giải quyết các vấn 
đề khác nhau

- Các cấu phần này có công năng và tuổi đời khác nhau phụ thuộc vào tiến 
bộ công nghệ

- Khái niệm chính phủ đóng vai trò thiết lập nền tảng (‘Government as a 
Platform’)



Học phần 2: Các cấu phần của một hệ thống số 

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- Nhìn từ góc độ IT, 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.

- Các cấu phần kết nối với nhau và phải đảm bảo đồng bộ, do đó khó thay 
thế

- GaaP trong bối cảnh địa phương được là cơ sở hạ tầng nói chung. Về mặt 
quản trị, GaaP có hàm ý tương tự ‘chính phủ kiến tạo’, đi đầu trong lĩnh 
vực phát triển IT.



Học phần 2: Các cấu phần của một hệ thống số 

Nội dung đào tạo đề xuất

- Làm rõ hệ thống IT/ICT không là một thể đơn nhất mà bao gồm nhiều cấu 
phần kết nối trên nền tảng chung, và có thể thay thế

- Giải thích các khái niệm quan trọng, legacy, cơ sở trùng lặp, tuổi đời 
công nghệ mỗi thành phần trong hệ thống

- Giới thiệu đầy đủ khái niệm GaaP, cơ sở hạ tầng tái sử dụng, mục tiêu và 
đặc trưng của nền tảng dùng chung trong kỷ nguyên số

Năng lực 8. Hiểu biết về thực trạng và sự tiến hóa 
của các công nghệ số; đánh giá khả năng ứng dụng 

các công nghệ này trong cải thiện chất lượng dịch vụ công.



Học phần 3: Quản lý theo vòng lặp 

- Theo truyền thống, các dự án phát triển dịch vụ công thường được thực hiện theo 
phương pháp ‘từ trên xuống’.

- Phương pháp này thường không hiệu quả trong việc phát triển các dịch vụ công 
trong môi trường số

- Phương pháp quản lý theo vòng lặp (‘agile’ hoặc ‘iteration’) có thể giúp xây dựng 
sản phẩm dịch vụ công đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp 

- Khác biệt giữa tư duy “Quản lý sản phẩm” và tư duy “Quản lý dự án”.



Học phần 3: Quản lý theo vòng lặp

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- 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

- 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.

- Đa số lãnh đạo địa phương chưa quen với quản lý theo vòng lặp

- Các luật lệ hành chính được xác định là rào cản chính trong việc ứng dụng quản lý 
theo vòng lặp

- Một số địa phương đã linh động sáng tạo ứng dụng một số nguyên tắc của quản 
lý theo vòng lặp trong thiết kế dịch vụ công điện tử



Học phần 3: Quản lý theo vòng lặp

Đề xuất nội dung đào tạo

- Hiểu rõ bản chất và sự khác nhau của hai phương pháp quản lý, ‘từ trên xuống’ và 
‘theo vòng lặp’ 

- Vận dụng phương pháp quản lý phù hợp trong các tình huống khác nhau

- Vai trò của lãnh đạo địa phương trong việc đảm bảo nhu cầu và trải nghiệm người 
dùng được thu thập và triển khai liên tục trong quá trình xây dựng các dịch vụ 
công (trực tuyến)

- Các vấn đề cần lưu ý khi vận dụng phương pháp quản lý theo vòng lặp

- Nhận thức các ràng buộc về mặt tổ chức và thể chế trong vận dụng quản lý theo 
vòng lặp

Năng lực 4. Thấu hiểu tầm quan trọng của phản hồi nhanh 
trong thiết kế dịch vụ công, tạo được môi trường 

khuyến khích việc liên tục tiếp thu để cải thiện chất lượng.



Học phần 4: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm 

‘Người dùng làm trung tâm’ là khái niệm then chốt trong kỷ nguyên số

- Người dùng trong môi trường số nay rất đa dạng về nhu cầu, bối cảnh và kiến 
thức → thách thức cho thiết kế sản phẩm dịch vụ mang lại trải nghiệm tốt

- Thiết kế dịch vụ lấy ‘người dùng làm trung tâm’ về lâu dài sẽ giảm gánh nặng tài 
chính

- Có nhiều phương thức thiết kế dịch vụ hiệu quả cho khu vực công. Tuy nhiên thiết 
kế bắt đầu từ người dùng, và qua nhiều bước thử nghiệm và tinh chỉnh là cốt lõi 
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

- Các chính sách thất bại do không hiểu tác động của chính sách đến đối tượng thụ 
hưởng (bên ngoài bộ máy hành chính)



Học phần 4: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm 

Học phần 4 trang bị các kiến thức sau

- Thiết kế chính sách tốt so với thiết kế chính sách tồi

- Làm quen với phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

- Hiệu quả của tư duy thiết kế trong khu vực công

- Những kỹ năng cần thiết để hình thành năng lực thiết kế lấy người dùng làm 
trung tâm

- Ứng dụng tư duy thiết kế

- Nhận biết tầm quan trọng của khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân



Học phần 4: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm 

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- Phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm hầu như không hiện diện 
trong hệ thống quản lý nhà nước ở Việt Nam.

- 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 
sẵn quy trình

- Người dùng tiết kiệm thời gian đi lại khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, và sẽ 
được lấy ý kiến khi hoàn tất dịch vụ.



Học phần 4: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm 

Đề xuất nội dung đào tạo

- Giới thiệu tư duy thiết kế một cách bài bản - các ưu và khuyết điểm, minh họa 
bằng tình huống cụ thể trong khu vực công

- Phân biệt người dùng dịch vụ - bên trong và bên ngoài bộ máy nhà nước

- Tư duy thiết kế có thể áp dụng trong khâu thực thi chính sách.

- Nhận thức rõ không gian luật định cho phép vận dụng tư duy thiết kế

Năng lực 1. Xem trọng trải nghiệm người dùng dịch vụ công, 
có năng lực hợp tác với chuyên gia để nắm bắt nhu cầu của người dùng, 
từ đó thiết kế, kiểm tra và ứng dụng các giải pháp phù hợp và hiệu quả.



Học phần 5: Sử dụng dữ liệu 

Một số thách thức đặt ra cho chính phủ khi sử dụng dữ liệu để ra quyết định 
và ban hành chính sách (trong kỷ nguyên số)

- Dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, và từ nhiều nguồn khác nhau

- Các kỹ năng chuyên biệt để khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu để tạo giá trị 
công.

- Nhận thức, quản trị, và giảm thiểu các rủi ro trong việc dùng dữ liệu để đưa ra các 
quyết định và chính sách.

- Mở và chia sẻ một cách phù hợp và an toàn các bộ dữ liệu do các cơ quan quản lý 
nhà nước tạo ra, thu thập và quản lý với người dân và doanh nghiệp.

Năng lực 7. Hiểu cách dữ liệu được dùng để ra quyết định, 
thiết kế và vận hành dịch vụ công, tạo ra giá trị công

cả trong và ngoài chính quyền địa phương.



Học phần 5: Sử dụng dữ liệu 

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- 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.

- Dữ liệu chủ yếu được dùng đánh giá hoạt động và báo cáo hành chính

- Một số địa phương đã triển khai chuẩn hóa và đồng bộ hóa dữ liệu.

- 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 IT chưa đồng bộ và không phù hợp)



Học phần 5: Sử dụng dữ liệu 

Đề xuất nội dung đào tạo

- Các bộ dữ liệu khác nhau do các sở ban ngành khác nhau thu thập, quản lý và 
phân tích sử dụng.

- Các ứng dụng chính của dữ liệu và các dạng bài toán khai thác dữ liệu thường 
dùng trong quản lý nhà nước.

- Hiểu sâu các thách thức chính phủ phải đối mặt để khai thác tốt dữ liệu

- 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 IT chưa đồng bộ và không phù hợp)

- Hiểu vòng đời của dữ liệu, các lợi ích và thách thức khi chuẩn hóa và chia sẻ dữ 
liệu giữa các cơ quan nhà nước và với người dân và doanh nghiệp.

- Vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong việc thu thập và sử dụng dữ 
liệu.



Học phần 6: Các rủi ro khi sử dụng khai thác dữ liệu 

Các sai sót trong sử dụng dữ liệu có thể dẫn đến những rủi ro cho người dân, 
xã hội, và các cơ quan quản lý nhà nước

- Những sai sót có thể nằm ở việc thu thập dữ liệu, quản lý dữ liệu, và phân tích dữ 
liệu

- Cơ quan QLNN cần nhiều nhóm năng lực khác nhau để nhận diện, quản lý và 
giảm thiểu những rủi ro này.

- Việc triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro không cẩn trọng có thể ảnh 
hưởng đến tính hiệu quả của các dịch vụ công.



Học phần 6: Các rủi ro khi sử dụng khai thác dữ liệu 

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- 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.

- Nhận thức được rằng các biện pháp bảo mật có thể ảnh hưởng đến việc người 
dân sử dụng các dịch vụ (hành chính) công.

- Các lãnh đạo địa phương nhận thức được nhu cầu cần nâng cao kỹ năng và đào 
tạo về các phương pháp an toàn bảo mật thông tin, nhưng lại không rõ các kỹ 
năng là gì và ưu tiên như thế nào.



Học phần 6: Các rủi ro khi sử dụng khai thác dữ liệu 

Đề xuất nội dung đào tạo

- Hiểu rõ các loại rủi ro có thể có do sai sót trong thu thập, quản lý, và sử dụng dữ 
liệu (không chỉ về khía cạnh an toàn và bảo mật thông tin)

- Các biện pháp các cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng để giảm thiểu các rủi 
ro này.

- Xác định các nhóm kỹ năng cơ quan QLNN cần có để xác định và giảm thiểu các 
rủi ro trên.

- Vai trò của các sở ban ngành trong bộ máy QLNN địa phương trong giảm thiểu sai 
sót và rủi ro trong thu thập, quản lý, và khai thác dữ liệu (không chỉ Sở TTTT)

Năng lực 2. Có năng lực dự báo và giảm thiểu rủi ro 
về bảo mật cá nhân, an ninh, và đạo đức

trong quản lý hành chính trong kỷ nguyên số.



Học phần 7: Làm việc trong môi trường mở  

Mục đích: nắm bắt rõ các xu thế ‘Làm việc trong môi trường mở’ và ‘Chính quyền mở’ 
trong thời đại số, cũng như động lực, lợi ích, bất cập và thực tiễn triển khai các xu thế 
trên

- Phân biệt các khái niệm và mô hình liên quan đến ‘Chính quyền mở’

- Nguyên nhân dẫn đến ‘Chính quyền mở’

- Lợi ích và bất cập

- Triển khai



Học phần 7: Làm việc trong môi trường mở  

Ghi nhận từ khảo sát địa phương

- Khái niệm: phản hồi khái quát về khác biệt giữa chính quyền đóng, chính quyền 
minh bạch và chính quyền mở

- Xác định các động lực cho chính quyền mở: hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế 
xã hội

- Lợi ích: tiết kiệm thời gian chi phí, gần gũi người dân, quản trị chuyên nghiệp hiệu 
quả, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tham gia thiết kế các công cụ và 
phần mềm mở, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ, xây dựng nền tảng 
số chung để kết nối hoạt động của chính quyền ở mọi cấp

- Bất cập: các cơ quan QLNN phải làm đúng quy định, thông tin bị lộ lọt, bị lợi dụng 
cho các hoạt động chống chính quyền, xâm phạm quyền riêng tư

- Nhận định còn rất khái quát mơ hồ về cách thực hiện ‘chính quyền mở’



Học phần 7: Làm việc trong môi trường mở  

Đề xuất nội dung đào tạo

- Đi sâu hơn khái niệm và tư duy ‘chính quyền mở’, ‘môi trường mở’

- Tại sao những khái niệm này càng phổ biến

- Làm rõ sự khác biệt giữa chính quyền mở và các khái niệm/phương thức phổ biến 
ở Việt Nam: tham gia, dung hợp, xã hội hóa, tư nhân hóa, ‘dân biết dân bàn dân 
làm dân kiểm tra’, dân chủ cơ sở

- Chi phí và lợi ích của làm việc trong môi trường mở

- Triển khai làm việc trong môi trường mở - tư duy và quản trị trong môi trường số

Năng lực 6. Ứng dụng có chọn lọc các kỹ thuật và công cụ tăng tính mở, 
khả năng hợp tác và trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.



Học phần 8: Rào cản với chính quyền mở  

Làm rõ các loại rào cản (pháp lý, tài chính, tổ chức) thay đổi trong chính quyến, đặc 
biệt trong thời đại số.

- Xác định các rào cản phổ biến

- Nguyên nhân

- Giải pháp

- Tác động của môi trường số lên các rào cản 



Học phần 8: Rào cản với chính quyền mở  

Ghi nhận từ khảo sát địa phương 

- Đã xác định các rào cản: thể chế, con người, thủ tục hành chính, công nghệ

- Một số rào cản khác cần làm rõ: môi trường văn hóa, pháp luật, ngân sách, mua 
sắm công, kiểm toán

- Chưa làm rõ các nguyên nhân và tác động của môi trường số lên những rào cản 
này

- Giải pháp: còn khái quát, ví dụ phụ thuộc vào quản lý



Học phần 8: Rào cản với chính quyền mở

Đề xuất nội dung đào tạo

- Đi sâu về các rào cản cải cách trong chính quyền

- Tìm hiểu thêm thách thức về môi trường văn hóa, pháp luật, ngân sách, mua sắm 
công, kiểm toán

- Nguyên nhân của những rào cản này

- Tác động của môi trường số lên những rào cản này

- Bài học kinh nghiệm từ thành công và thất bại

- Giải pháp

Năng lực 5. Xác định các cơ hội để cải thiện chất lượng quản trị nhà nước, 
dịch vụ công và quá trình ra chính sách; 

xác định và vượt qua các rào cản về tổ chức và thể chế để tạo ra thay đổi.



Thảo luận chung


