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  I   I   U 

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm phát 

triển ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi 

cho ngƣời dân và doanh nghiệp. Tỉnh xác định ứng dụng công 

nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ, thúc đẩy cải cách 

hành chính; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công 

nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phƣơng thức 

làm việc; tăng cƣờng c ng  hai, minh  ạch th ng tin  

Tài  iệu  Sổ tay tuyên truyề  về        uyề       t  v  

Chuyể   ổi số  cung cấp cho cơ quan,  an ngành, đoàn thể, 

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phƣờng, thị trấn 

và các tổ chức, cá nh n một số  iến thức cơ  ản về các quy 

định c a pháp  uật hiện hành về chính quyền điện tử và Chuyển 

đổi số, qua đ  nhằm n ng cao nhận thức về x y  ựng chính 

quyền điện tử và Chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp, 

ngƣời thi hành công vụ và Nhân dân trong tỉnh.  

    du   t      u     04        

-                 ủ      t          uyề       t    

-          Chuyể   ổi số; 

- Ph n III: Chuyể   ổi số trong doanh nghi p; 

- Phần IV: An toàn thông tin mạng, Chữ ký số chuyên dùng. 

Tài liệu này biên soạn  ƣới hình thức Hỏi - Đáp, với nội 

dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhằm giúp cho ngƣời đọc 

nắm  ắt đƣợc những th ng tin cơ  ản nhất,  ễ h nh  ung nhất 

về các vấn đề  i n quan đến Chính ph  điện tử, Chính quyền 

điện tử và Chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, chữ ký số 

chuyên dùng. 
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Đ y  à những vấn đề mới và công nghệ thƣờng xuyên 

phát triển, tài  iệu  h ng thể tránh  hỏi những  hiếm  huyết. 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận đƣợc    iến đ ng 

g p c a các cơ quan, tổ chức, cá nh n để tiếp tục hoàn thiện tài 

liệu trong những  ần xuất  ản sau  
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PH   I  

CH  H PH   I   T   CH  H QU Ề   I   T  

Câ   ỏ  1. K á     m C í     ủ đ     ử    gì? 

Trả lời: Chính ph  điện tử (Electronic government - 

egov)  à Chính ph  ứng  ụng c ng nghệ th ng tin - truyền 

thông để đổi mới tổ chức, đổi mới quy tắc hoạt động, tăng cƣờng 

năng  ực c a chính ph ,  àm cho chính ph   àm việc c  hiệu  ực, 

hiệu quả và minh  ạch hơn; cung cấp th ng tin tốt hơn cho ngƣời 

  n,  oanh nghiệp, các tổ chức và tạo điều  iện thuận  ợi cho 

ngƣời   n thực hiện quyền   n ch  và tham gia quản    nhà nƣớc  

N i một cách ngắn gọn, Chính ph  điện tử  à chính ph  hiện đại, 

đổi mới, v    n, hoạt động hiệu  ực, hiệu quả hơn, cung cấp  ịch 

vụ công tốt hơn tr n cơ sở ứng  ụng c ng nghệ th ng tin - 

truyền th ng. 

Theo định nghĩa c a Ngân hàng thế giới (World Bank): 

 Chính ph  điện tử là việc các cơ quan chính ph  sử dụng một 

cách có hệ thống công nghệ thông tin (ví dụ   ư  ạng di n 

r ng, mạng Internet và mạ   d    ng) để thực hiện quan hệ với 

công dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhờ đ , giao 

dịch c a các cơ quan Chính ph  với công dân và các tổ chức 

đƣợc cải thiện, nâng cao chất  ƣợng. Lợi ích thu đƣợc sẽ làm 

giảm thiểu tham nhũng, tăng cƣờng tính công khai, nâng cao sự 

minh bạch, sự tiện lợi, góp phần vào sự tăng trƣởng và giảm 

chi phí    

Tại Việt Nam, mặc dù Chính ph  điện tử chƣa đƣợc 

định nghĩa cụ thể trong các văn  ản quy phạm pháp luật. Tuy 

nhiên, trong cuốn  Thuật ngữ hành chính   o Viện Nghiên 

cứu hành chính - Học viện Hành chính quốc gia xuất bản định 

nghĩa Chính ph  điện tử là thuật ngữ chỉ  Sự hoạt động liên 

thông c a cả hệ thống các cơ quan trong  ộ máy hành chính 
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nhà nƣớc có ứng dụng một cách có hiệu quả những thành tựu 

c a khoa học, công nghệ th ng tin điện tử để bảo đảm việc 

chấp hành và điều hành c a các cơ quan hành chính nhà nƣớc 

trong mọi  ĩnh vực c a đời sống xã hội và cung ứng đầy đ , 

khẩn trƣơng các th ng tin cho tất cả mọi tổ chức, cá nhân 

th ng qua các phƣơng tiện th ng tin điện tử   Nhƣ vậy Chính 

ph  điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền 

thông, cung cấp dịch vụ công cho ngƣời dân và doanh nghiệp 

và tạo ra sự công khai minh bạch. 

Câ   ỏ  2. C í   q     đ     ử    gì?  

Trả lời: Chính quyền điện tử  à chính quyền ứng  ụng 

c ng nghệ th ng tin nhằm n ng cao hiệu  ực, hiệu quả hoạt 

động c a cơ quan nhà nƣớc, tăng cƣờng c ng  hai, minh  ạch 

th ng tin, cung cấp  ịch vụ c ng tốt hơn cho ngƣời   n và 

doanh nghiệp   ục ti u c a chính quyền điện tử  à  àm tăng 

hiệu quả  àm việc c a các cơ quan chính quyền, tăng tính minh 

 ạch trong hoạt động c a các cơ quan nhà nƣớc  Ngƣời   n, 

 oanh nghiệp đƣợc các cơ quan nhà nƣớc cung cấp th ng tin, 

cung cấp  ịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn  ằng việc cung cấp 

th ng tin,  ịch vụ công trực tuyến  Ngƣời   n trở thành trung 

t m trong quá tr nh các cơ quan chính quyền cung cấp th ng 

tin và  ịch vụ   

Để tiếp nhận đƣợc th ng tin,  ịch vụ c ng th ng qua m i 

trƣờng mạng đòi hỏi mỗi ngƣời   n cần các phƣơng tiện, thiết 

 ị  ết nối Internet nhƣ: Điện thoại th ng minh, máy tính, máy 

tính  ảng và  iến thức,  ỹ năng sử  ụng  ịch vụ c ng trực 

tuyến  o các cơ quan nhà nƣớc cung cấp tr n m i trƣờng 

mạng. C  thể  hẳng định,  ù  ết cấu hạ tầng c ng nghệ th ng 

tin c  đồng  ộ, hiện đại đến đ u nhƣng ngƣời   n,  oanh 

nghiệp  h ng sử  ụng các  ịch vụ c ng trực tuyến th  cũng 

 h ng thể x y  ựng thành công chính quyền điện tử   
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Câ   ỏ  3. S    á       g ữ  C í     ủ đ     ử    

C í   q     đ     ử?  

Trả lời: Về cơ  ản, khái niệm Chính ph  điện tử và 

Chính quyền điện tử là tƣơng đối đồng nhất (Câu 1). Tuy 

nhiên, Chính quyền điện tử đƣợc áp dụng tại các đơn vị từ cấp 

tỉnh đến cấp xã. Chính ph  điện tử bao gồm Chính ph  và các 

bộ, ngành thuộc Chính ph .  

Câ   ỏ  4.                  ủ  C í     ủ đ     ử    gì?  

Trả lời: Mục ti u cơ  ản c a Chính ph  điện tử là tăng 

cƣờng năng  ực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nƣớc c a 

chính ph , mang lại lợi ích cho nh n   n, tăng cƣờng sự công 

khai minh bạch, giảm chi tiêu chính ph . 

Mục tiêu cụ thể c a Chính ph  điện tử là:  

- N ng cao năng  ực quản    điều hành c a Chính ph  và 

chính quyền các cấp (trao  ổ  văn bả     n t , thu thập thông 

tin chính xác và kịp thời ra quyết  ị      ao ba     n t ). 

 - Cung cấp cho ngƣời dân và doanh nghiệp các dịch vụ 

công, tạo điều kiện cho nguời dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng 

dịch vụ ở mọi nơi, mọi lúc.  

- Ngƣời dân có thể tham gia xây dựng chính sách, đ ng 

góp vào quá trình xây dựng luật pháp, quá trình hoạt động, điều 

hành c a Chính ph  một cách tích cực.  

- Giảm đƣợc chi phí cho bộ máy Chính ph .  

- Thực hiện một Chính ph  hiện đại, hiệu quả và minh 

bạch. Chính ph  điện tử sẽ tạo ra phong cách  ãnh đạo mới, 

phƣơng thức làm việc mới, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

cho ngƣời   n và n ng cao đƣợc năng  ực quản    điều hành 

c a Chính ph . 
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Câ   ỏ  5.     í           ủ  C í     ủ đ     ử    gì? 

Trả lời: Một cách tổng quan, có thể thấy những lợi ích 

c a Chính ph  điện tử mang lại:  

- Đối với các cơ quan chính ph : Tăng hiệu quả làm việc 

c a các cơ quan chính ph , tăng tính minh  ạch trong hoạt 

động c a các cơ quan chính ph ;  

- Đối với ngƣời dân, doanh nghiệp: Ngƣời dân và 

doanh nghiệp đƣợc các cơ quan chính ph  cung cấp thông 

tin, cung cấp dịch vụ công nhanh hơn, thuận tiện hơn  ằng 

việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến.  

- Ngƣời dân trở thành trung tâm trong quá trình Chính 

ph  cung cấp thông tin và dịch vụ. Nhờ công nghệ thông tin và 

truyền thông, Chính ph  tƣơng tác và  ịp thời tiếp thu ý kiến 

c a ngƣời dân và tạo điều kiện cho ngƣời dân dễ dàng tham gia 

quá tr nh điều hành c a Chính ph .  

Theo một số chuyên gia và các báo cáo về Chính ph  

điện tử mà các nƣớc đã tổng kết về lợi ích Chính ph  điện tử 

mang lại. Cụ thể nhƣ:  

- Tăng  hả năng tiếp cận với chính ph  c a nhân dân: 

Chính ph  điện tử hƣớng đến cung cấp dịch vụ cho ngƣời dân 

và doanh nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi qua m i trƣờng internet 

(24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tu n), đồng thời ngƣời dân 

vẫn có thể lựa chọn các cách thức truyền thống nhƣ gặp trực 

tiếp, qua điện thoại, qua máy fax,    Đối với ngƣời dân và 

doanh nghiệp, Chính ph  điện tử thực hiện đơn giản hóa các 

th  tục hành chính và tăng hiệu quả phục vụ nhân dân.  

- Nâng cao mức độ hài lòng c a nhân dân: Do các dịch vụ 

c a chính ph  cung cấp cho ngƣời dân nhanh hơn, thuận tiện 

hơn; ngƣời   n đƣợc tham gia đ ng g p    iến vào các hoạt 
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động c a chính ph  thuận tiện hơn trƣớc, đƣợc cung cấp thông 

tin kịp thời về các hoạt động c a Chính ph . Tăng cƣờng vai 

trò giám sát c a nhân dân. 

Câ   ỏ  6. Cá             á        C í     ủ đ     ử 

V      m g    đ    2021-2025 gồm   ữ g  ộ  d  g gì? 

Trả lời: Theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 

c a Chính ph  về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính ph  điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hƣớng đến 

2025 gồm các chỉ tiêu phát triển Chính ph  điện tử là:  

- Tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng phát triển 

Chính ph  điện tử; nghiên cứu, phát triển các giải pháp kết 

nối với các hệ thống thông tin c a các nƣớc trong khu vực 

ASEAN cũng nhƣ một số nƣớc trên thế giới theo quy định, 

thông lệ quốc tế; hoàn thành triển  hai Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về Tài chính, cơ sở dữ liệu về đất đai và tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu với các hệ thống th ng tin, cơ sở dữ liệu c a các bộ, 

ngành, địa phƣơng   

- 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử cấp bộ, cấp tỉnh đƣợc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 phổ biến, liên quan tới nhiều ngƣời dân, doanh nghiệp đƣợc 

tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh đƣợc xác thực điện tử. 

- 40% số  ƣợng ngƣời dân và doanh nghiệp tham gia hệ 

thống Chính ph  điện tử đƣợc xác thực định  anh điện tử thông 

suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin c a các cấp 

chính quyền từ trung ƣơng đến địa phƣơng   

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% th  tục hành 

chính đáp ứng yêu cầu đƣợc triển khai dịch vụ công trực tuyến 
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mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 c a các bộ, ngành, địa phƣơng với Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; tối thiểu 90% ngƣời dân và doanh nghiệp hài lòng về việc 

giải quyết th  tục hành chính.  

- 60% các hệ thống thông tin c a các bộ, ngành, địa 

phƣơng c   i n quan đến ngƣời dân, doanh nghiệp đã đƣa vào 

vận hành,  hai thác đƣợc kết nối, liên thông qua nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin c a ngƣời dân, doanh nghiệp đã 

đƣợc số h a và  ƣu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không 

phải cung cấp lại.  

- 90% hồ sơ c ng việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 80% hồ sơ 

công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ c ng việc tại cấp xã 

đƣợc xử    tr n m i trƣờng mạng (không bao g m h  sơ x  lý 

công vi c có n i dung mật).  

- 80%  áo cáo định kỳ (không bao g m n i dung mật) 

c a các cơ quan hành chính nhà nƣớc đƣợc cập nhật, chia sẻ 

trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả 

hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.  

- Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và 

xử lý công việc c a Chính ph  đến  y ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện; đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% cấp tỉnh, 80% 

cấp huyện thực hiện họp thông qua hệ thống tại các cuộc họp 

c a  y ban nhân dân. 

Tiếp tục nâng cao Chỉ số về Chính ph  điện tử, bao gồm 

ba nhóm chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI), 

hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu 

đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng đầu 

ASEAN về Chỉ số phát triển Chính ph  điện tử theo đánh giá 

c a Liên hợp quốc. 



 19 

Câ   ỏ  7.  â  d  g C í     ủ đ     ử      g       

                 đ m             g              m  g  an 

ninh q ố  g               g      á   â  đ            g  g   

q     17/ Q-CP ngày 07/3/2019  ủ  C í     ủ    mộ  số 

    m     g      á    ọ g  âm   á        CP T g    đ    

2019 - 2020  đ        g đ   2025 gồm   ữ g  ộ  d  g gì?  

Trả lời:  

- Xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin 

phục vụ phát triển Chính ph  điện tử, gồm: Hệ thống xử lý tấn 

công mạng Internet Việt Nam; hệ thống chia sẻ thông tin các cuộc 

tấn công mạng, mối đe  ọa, nguy cơ về an toàn thông tin mạng; 

hệ thống kiểm định an toàn thông tin; hệ thống giám sát, cảnh báo 

sớm về nguy cơ an ninh mạng; hệ thống hỗ trợ điều phối, ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng.  

- Triển khai giải pháp liên thông giữa Hệ thống chứng thực 

chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên 

dùng Chính ph . 

- Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống 

thông tin và thiết bị  i động để thuận tiện cho việc sử dụng c a 

ngƣời dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ 

quan nhà nƣớc trong giai đoạn 2019 - 2020, hoàn thiện trong giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống 

chứng thực điện tử chuyên dùng Chính ph  đáp ứng yêu cầu 

cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính ph .  

Câu hỏi 8. T           â  d  g C í     ủ đ     ử cần 

những nguồn l c nào? 

Trả lời:  

- Huy động các nguồn lực ƣu ti n x y  ựng Chính ph  

điện tử, Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông 
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tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc theo quy 

định hiện hành. Không sử dụng nguồn vốn vay ODA c  điều 

kiện ràng buộc để triển khai xây dựng Chính ph  điện tử. 

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực 

(doanh nghi     u tư       ước thuê dịch vụ; hợp tác công 

tư (   )  k    phí sự nghi p...) để triển khai các dự án xây 

dựng Chính ph  điện tử, báo cáo Th  tƣớng Chính ph  xem 

xét, quyết định. 

- Nghiên cứu, trình Chính ph  về việc sử dụng một phần 

kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho 

việc phát triển Chính ph  điện tử. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành 

phần nguồn nhân lực c a Việt Nam theo phƣơng pháp đánh giá 

Chính ph  điện tử c a Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức quốc tế  i n quan để cung cấp các số liệu kịp thời, đầy đ . 

- Tiếp tục triển  hai Chƣơng tr nh nghi n cứu khoa học, 

phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản 

phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính ph  điện tử 

hƣớng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng 

dụng các công nghệ mới nhƣ trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối 

(Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn 

(BigData), giao diện lập trình ứng dụng mở  Open API     trong 

giai đoạn 2019 - 2020, định hƣớng đến 2025. 

- Chú trọng xây dựng chƣơng tr nh, tổ chức đào tạo, tập huấn 

cho cán bộ, công chức, viên chức về Chính ph  điện tử, Chính 

quyền điện tử; khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, làm việc 

tr n m i trƣờng mạng, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 ( ối vớ    ười dân, doanh nghi p). 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách 

ƣu đãi để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính 

ph  điện tử trong bộ máy nhà nƣớc 
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 - Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tƣ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ triển khai, phát triển Chính ph  điện tử. 

- Tăng cƣờng sự tham gia c a doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ  ƣu chính c ng ích trong việc triển khai Chính ph  

điện tử; trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các 

cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Tích cực truyền th ng để nâng cao nhận thức, thay đổi thói 

quen hành vi, tạo sự đồng thuận c a ngƣời dân, doanh nghiệp về 

phát triển Chính ph  điện tử.  

- Nghiên cứu, triển khai hợp tác quốc tế, học tập kinh 

nghiệm về xây dựng Chính ph  điện tử với các nƣớc xếp hạng 

cao về Chính ph  điện tử theo đánh giá c a Liên hợp quốc, bảo 

đảm đúng pháp  uật, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thế 

mạnh c a các đối tác, không phụ thuộc vào một đối tác duy 

nhất, đặc biệt trong vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo 

đảm không lộ lọt thông tin, bí mật quốc gia, làm ch  công nghệ 

và mã nguồn hệ thống.       

Câ   ỏ  9. Ki n trúc chính quy   đ  n tử t nh B c 

K n, phiên b   2.0 g ú  í   gì        q           c? 

Trả lời: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, 

phiên bản 2.0 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-

UBND ngày 29/6/2020 c a UBND tỉnh xác định các thành 

phần và mối quan hệ giữa các thành phần c a Kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn nhằm: 

- Đảm bảo các điều kiện để kết nối liên thông, tích hợp, 

chia sẻ, sử dụng lại th ng tin, cơ sở hạ tầng thông tin. 

- Đảm bảo khả năng giám sát, đánh giá đầu tƣ; đảm bảo triển 

khai ứng dụng công nghệ th ng tin đồng bộ, tránh trùng lặp, tiết 

kiệm chi phí, thời gian triển khai c a cơ quan nhà nƣớc tại tỉnh. 
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- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các 

thành phần, hệ thống ứng dụng công nghệ th ng tin theo điều 

kiện thực tế c a tỉnh. 

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống ứng dụng 

công nghệ thông tin cần tiếp tục xây dựng, phát triển trong lộ 

trình triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. 

-  ác định lộ trình và lập kế hoạch triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. 

- Số hóa các số liệu về   n cƣ,  oanh nghiệp, th  tục 

hành chính, chỉ số kinh tế, xã hội c a tỉnh để phục vụ cho việc 

tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội c a tỉnh. 

 àm cơ sở để các ngành tham mƣu và giúp  ãnh đạo tỉnh đƣa ra 

các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả để thu hút đầu tƣ, 

phát triển kinh tế và cải cách hành chính c a tỉnh. 

-  àm cơ sở để xây dựng các yêu cầu, thẩm định, phê 

duyệt ch  trƣơng đầu tƣ, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, lựa 

chọn giải pháp c a các dự án công nghệ thông tin triển khai tại 

tỉnh, đảm bảo phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 

Bắc Kạn, phiên bản 2.0. 

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch, quản    đầu tƣ c ng nghệ 

thông tin c a các cơ quan nhà nƣớc. 

- Kiến trúc thể hiện đƣợc bức tranh tổng thể về công nghệ 

thông tin c a tỉnh theo từng giai đoạn xác định. 

- Cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng các Dự án 

công nghệ thông tin triển khai tại tỉnh Bắc Kạn. 

- Cung cấp th ng tin đầu vào phục vụ thiết kế cơ sở, thiết 

kế chi tiết các dự án công nghệ thông tin triển khai tại tỉnh. 

- Cung cấp thông tin hỗ trợ việc lựa chọn giải pháp cơ sở 

hạ tầng, phần cứng, phần mềm… 

- Cung cấp thông tin hỗ trợ việc quản lý, thực hiện kiểm thử 

chấp nhận các dự án công nghệ thông tin triển  hai tr n địa bàn tỉnh. 
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- Cung cấp th ng tin cho  ãnh đạo tỉnh quyết định các dự 

án/hạng mục công nghệ th ng tin ƣu ti n triển khai. 

-  à cơ sở để các cơ quan, đơn vị tăng cƣờng trao đổi, chia 

sẻ thông tin trong triển khai các dự án công nghệ thông tin. 

- Đảm bảo tăng cƣờng gắn kết giữa ứng dụng công nghệ 

và cải tiến quy trình nghiệp vụ nội bộ. 

Câ   ỏ  10. K      ú  C í   q     đ     ử là gì, 

K   g        ú  C í     ủ đ     ử là gì? 

Trả lời: Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/ ộ/ngành 

 à tài  iệu m  tả chi tiết các thành phần Chính quyền điện tử c a 

các Bộ, ngành, địa phƣơng, thể hiện việc sắp xếp,  ết nối các quy 

tr nh nghiệp vụ, ứng  ụng,  ữ  iệu, hạ tầng  ỹ thuật, an toàn th ng 

tin và các thành phần  hác tu n th  Khung Kiến trúc Chính ph  

điện tử Việt Nam  Kiến trúc  à  ức tranh tổng thể, m  tả các 

thành phần và mối quan hệ trong Chính quyền điện tử, chính 

quyền số  Kiến trúc giống nhƣ một tấm   ản đồ , giúp những 

tổ chức, cá nh n  i n quan định vị, h nh  ung ra những việc đã 

 àm và những việc sẽ phải  àm, giúp  ết nối,  i n th ng, tránh 

trùng  ặp   

Khung  iến trúc  à  ản hƣớng  ẫn để từ đ  c  thể x y 

 ựng  iến trúc  

Câu hỏi 11. Ki n trúc C í   q     đ     ử t nh B c 

K n đ       ng những vấ  đ  gì? 

Trả lời: Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 2.0 

xác định 06 định hƣớng, bao gồm: 

1.   y dự     o   t     cơ c ế, chính sách pháp luật về 

ứng dụng,    t tr ể  c         t     t  . 

- Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản 

   văn  ản điện tử; Quy chế hoạt động c a Cổng Dịch vụ công 

và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tr n địa bàn tỉnh; sửa 
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đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 

24/12/2016 c a UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản 

lý và sử dụng chữ ký số, chứng thƣ số chuyên dùng trong các 

cơ quan nhà nƣớc,  y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

tỉnh Bắc Kạn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2196/2010/QĐ-

UBND ngày 14/10/2010 c a UBND tỉnh Bắc Kạn  an hành 

Quy chế đảm bảo an toàn th ng tin trong các cơ quan nhà 

nƣớc, các tổ chức Đoàn thể tr n địa bàn tỉnh Bắc Kạn... phù 

hợp với các quy định tại thời điểm.  

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung 

ƣơng trong x y  ựng và thực hiện các Nghị định, Th ng tƣ, 

đề án, chƣơng tr nh,  ế hoạch về Chính quyền điện tử. 

- Triển  hai, hƣớng dẫn cụ thể các nội dung về an toàn 

th ng tin theo hƣớng quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn 

th ng tin đối với tổ chức, cá nhân; có các biện pháp bảo đảm 

an toàn thông tin, an ninh mạng; thực hiện việc đề xuất, phê 

duyệt kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với 

tất cả các hệ thống thông tin. 

- Hƣớng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật An 

toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng tr n địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng, cập nhật bộ mã định  anh điện tử c a các cơ 

quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo kết 

nối, chia sẻ dữ liệu c a tất cả các hệ thống th ng tin, cơ sở dữ liệu. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung ứng dụng, phát 

triển công nghệ thông tin vào các chiến  ƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt  à năm 2020, cũng 

nhƣ các đề án, dự án đầu tƣ c a tỉnh. 

- Đề nghị Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam nghiên cứu 

giảm giá cƣớc dịch vụ  ƣu chính công ích phù hợp điều kiện 

c a tỉnh, nghiên cứu việc phối hợp triển khai giữa Bƣu điện 
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tỉnh với cơ quan nhà nƣớc trong việc hƣớng dẫn, tiếp nhận, 

trả kết quả, thu phí giải quyết th  tục hành chính. 

2. Xây dựng nền tảng công ngh  phát triển Chính quyền 

   n t  tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ    n t . 

- Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền 

điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0 phù hợp với Khung Kiến 

trúc Chính ph  điện tử Việt Nam, phiên bản 2 0 và thƣờng 

xuyên cập nhật, ban hành các phiên bản tiếp theo phù hợp với 

các phiên bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính ph  điện tử 

Việt Nam. Triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh đã đƣợc ban hành trong quá trình xây dựng Chính quyền 

điện tử tại các Sở, ngành, địa phƣơng, cơ sở. 

- Nâng cấp các hệ thống th ng tin đã x y  ựng chƣa đáp 

ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn mới nhƣ: Hệ thống Cổng 

dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống  M t c a    n t ”  “M t 

c a    n t  liên thông  và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 

Phần mềm Quản    văn  ản và hồ sơ c ng việc; Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh. 

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập 

nhật triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia tại địa phƣơng; 

kết nối, liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, 

Cổng dịch vụ công c a tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ 

ngƣời dân và doanh nghiệp, triển  hai xong trong giai đoạn 2019-

2020; tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về ngƣời dùng và 

cơ sở dữ liệu về giải quyết th  tục hành chính cấp tỉnh, có giải 

pháp xác thực ngƣời dùng phù hợp. Xây dựng hệ thống xử lý 

nghiệp vụ nội bộ trên cùng một nền tảng. 

+ Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên 

chức tích hợp, chia sẻ dữ liệu đến hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức quốc gia đảm bảo lộ trình c a Bộ Nội vụ. 
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+ Tiếp tục triển  hai Cơ sở dữ liệu đất đai c a tỉnh; kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

- Tái cấu trúc lại hạ tầng công nghệ thông tin c a tỉnh theo 

hƣớng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa 

trên công nghệ điện toán đám m y, tối ƣu h a hạ tầng công nghệ 

thông tin theo khu vực, thực hiện thuê dịch vụ c a các nhà cung 

cấp hàng đầu tại Việt Nam nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ 

tầng hiện c ; đồng thời, tăng cƣờng khả năng  ảo mật, sao  ƣu, 

phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông 

tin, an ninh mạng c a các hệ thống th ng tin, cơ sở dữ liệu. 

- Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định đến 

cấp xã; hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ   AN  các đơn vị tuân 

th  các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin; kết nối mạng 

LAN hình thành mạng diện rộng (WAN) c a tỉnh trên nền tảng 

mạng truyền số liệu chuyên dùng với điểm kết nối trung tâm là 

Trung tâm tích hợp dữ liệu c a tỉnh. 

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử tỉnh Bắc 

Kạn theo tiêu chuẩn trong nƣớc và quốc tế.  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn th ng quan t m đầu tƣ x y 

dựng và n ng cao năng  ực mạng  ƣới viễn thông c a tỉnh, nâng 

cao chất  ƣợng đƣờng truyền nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác, sử 

dụng dịch vụ công nghệ thông tin c a các cơ quan nhà nƣớc và 

ngƣời dân, doanh nghiệp tr n địa bàn toàn tỉnh. 

3. Xây dựng, phát triển Chính quyề     n t  của tỉnh 

bảo  ảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công ngh  thông tin 

với cải cách hành chính. 

- Triển khai và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin phục 

vụ họp và xử lý công việc c a Chính ph  tại HĐND và UBND 

các cấp theo lộ tr nh và hƣớng dẫn c a Văn phòng Chính ph . 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 

412/KH-UBND ngày 27/9/2018 c a UBND tỉnh Bắc Kạn về thực 

hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 c a Chính 

ph  về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết th  tục hành chính. 

- Tiếp tục hoàn thiện, duy trì ổn định Hệ thống Cổng dịch 

vụ c ng,   ột cửa điện tử ,   ột cửa điện tử  i n th ng  và  ịch 

vụ công trực tuyến mức độ cao c a tỉnh; duy trì việc kết nối, tích 

hợp chia sẻ dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia 

th ng qua cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng dịch vụ công quốc 

gia theo hƣớng dẫn c a Văn phòng Chính ph . 

- Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo c a tỉnh, kết nối 

vào hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

- Chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống h a mã định danh, thực hiện 

số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã đƣợc số hóa theo 

quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin c a các 

cơ quan nhà nƣớc bảo đảm dữ liệu đƣợc thu thập một lần.  

- Xây dựng hệ thống quản lý chất  ƣợng ISO điện tử từ cấp 

tỉnh đến cấp xã. 

4. Xây dựng Chính quyề     n t  bảo  ảm gắn kết chặt chẽ 

với bảo  ảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, 

bảo v  thông tin cá nhân 

- Triển khai các hệ thống bảo đảm an toàn th ng tin; tăng 

cƣờng hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công 

nghệ thông tin c a tỉnh; thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, đánh 

giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin c a tỉnh. 

- Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống 

thông tin c a tỉnh; triển khai giải pháp ký số trên thiết bị  i động 

để thuận tiện cho việc sử dụng c a ngƣời dân, doanh nghiệp; cán 

bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2019 -2020, hoàn thiện 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 
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- Hƣớng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ 

thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính quyền điện tử; 

đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo 

quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 c a 

Chính ph  về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Tăng cƣờng hoạt động c a Đội ứng cứu sự cố mạng, máy 

tính tỉnh, chú trọng n ng cao năng  ực đội ngũ chuy n trách nhằm 

bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. 

- Tăng cƣờng hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 

kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị. 

- Xây dựng trung t m điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC). 

- Xây dựng trung t m giám sát, điều hành đ  thị thông minh (IOC). 

5. Bảo  ảm các ngu n lực triển khai xây dựng Chính 

quyề     n t  

- Huy động các nguồn lực ƣu ti n x y  ựng Chính quyền 

điện tử tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông trọn gói 

do các doanh nghiệp công nghệ thông cung cấp, sử dụng nguồn 

vốn ng n sách nhà nƣớc theo quy định hiện hành. Không sử dụng 

nguồn vốn vay ODA c  điều kiện ràng buộc để triển khai xây 

dựng Chính quyền điện tử tỉnh. 

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh 

nghi     u tư       ước thuê dịch vụ; hợ  t c c    tư (   )  k    

phí sự nghi  …) để triển khai các dự án xây dựng Chính quyền 

điện tử. 

- Chú trọng xây dựng chƣơng tr nh, tổ chức đào tạo, tập 

huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về Chính ph  điện tử, 

Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, 

làm việc tr n m i trƣờng mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 ( ối vớ    ười dân, doanh nghi p). 
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- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tƣ cơ sở hạ tầng công nghệ thông phục vụ 

triển khai, phát triển Chính quyền điện tử 

- Tăng cƣờng sự tham gia c a doanh nghiệp  ƣu chính c ng 

ích trong việc triển khai Chính quyền điện tử; trong việc hỗ trợ cá 

nhân, tổ chức, đặc biệt là cá nhân, tổ chức tr n địa bàn xã thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Triển  hai các chƣơng tr nh truyền th ng để nâng cao 

nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận c a 

ngƣời dân, doanh nghiệp về phát triển chính ph  điện tử, Chính 

quyền điện tử. 

- Nghiên cứu học tập kinh nghiệm các tỉnh, thành phố đi 

đầu trong xây dựng Chính quyền điện tử; phối hợp chặt chẽ với 

các Bộ, ngành trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, 

đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Nghiên cứu, hợp tác với các 

tổ chức trong xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, bảo đảm đúng 

pháp luật, phù hợp với thế mạnh c a đối tác, không phụ thuộc vào 

một đối tác duy nhất, đặc biệt trong vấn đề an toàn thông tin, an 

ninh mạng, bảo đảm không lộ lọt thông tin, bí mật quốc gia, làm 

ch  công nghệ và mã nguồn hệ thống. 

- Tăng cƣờng nghiên cứu, đề xuất triển  hai Chƣơng tr nh 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích 

hợp, ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng 

Chính quyền điện tử hƣớng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội 

số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới nhƣ: Trí tuệ 

nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật 

(IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở 

(Open API)... tại tỉnh. 

- Nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và làm ch  công nghệ 

mới, phần mềm nguồn mở, công nghệ mở, chuẩn mở. 
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6. Thiết lậ  cơ c ế bảo  ảm thực thi. 

- Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do Ch  

tịch UBND tỉnh  à Trƣởng ban, trực tiếp chỉ đạo công tác xây 

dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 

xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đ ng vai trò  à  ộ phận bảo 

đảm thực thi triển khai việc xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thƣờng trực 

cùng với Văn phòng UBND tỉnh là hạt nhân trong triển khai 

Chính quyền điện tử, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đƣợc 

giao và không làm thay nhiệm vụ c a các Sở, ngành, địa phƣơng, 

cơ sở. Việc xây dựng Chính quyền điện tử đảm bảo gắn kết chặt 

chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách th  tục hành 

chính c a tỉnh. 

- Hoàn thiện bộ phƣơng pháp đánh giá mức độ xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh; c  cơ chế theo  õi, đánh giá, giám sát 

trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vƣớng 

mắc về thể chế, nguồn lực tài chính, giải pháp công nghệ và con 

ngƣời để đảm bảo thực thi hiệu quả mục tiêu xây dựng Chính 

quyền điện tử. 

Câ   ỏ  12. C í   q     đ     ử  ó  á       q       

           ? 

Trả lời: Chính quyền điện tử có các loại quan hệ sau: 

- Quan hệ Chính quyền và ngƣời dân (G2C); 

- Quan hệ Chính quyền và các doanh nghiệp (G2B); 

- Quan hệ giữa các cơ quan chính quyền các cấp với nhau 

và trong các cơ quan chính ph  (G2G); giữa các cơ quan chính 

ph  với các cán bộ, công chức, viên chức (G2E) (Quan h  G2G 

v  G2E t ườ    ược gọi chung là G2G). 
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Câ   ỏ  13. Cá  mố  q           g C í   q     đ    

 ử đ              q    á       g         ? 

Trả lời: Mối quan hệ giữa công dân, doanh nghiệp với 

chính quyền điện tử đƣợc thể hiện qua giao tiếp trên: Cổng thông 

tin điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến; tin nhắn/thƣ điện tử; 

Cổng thanh toán trực tuyến; Ki ốt điện tử; Thiết bị thông minh; 

Trung tâm dịch vụ hành chính công, Trung tâm hỗ trợ dịch vụ... 

Mối quan hệ giữa chính quyền với chính quyền và giữa 

chính quyền với công chức, viên chức nhà nƣớc đƣợc thực hiện 

qua các hệ thống thông tin gồm: Trung tâm dữ liệu; Mạng diện 

rộng; Mạng truyền số liệu chuyên dùng; Mạng Internet; Phần 

mềm liên thông; Phần mềm nghiệp vụ; Nền tảng tích hợp chia sẻ 

dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh. 

Câu hỏi 14.  ố  q       g ữ  C í   q     đ     ử 

     g    dâ             ? 

  Trả lời: Nhóm các dịch vụ c a chính quyền cung cấp trực 

tuyến đến ngƣời dân bao gồm việc phổ biến th ng tin đến ngƣời 

dân, các dịch vụ công phục vụ ngƣời dân và các hoạt động ngƣời 

  n giám sát, đ ng g p    iến thực hiện xây dựng chính quyền. 

- Các Thông tin phổ biến đến ngƣời dân là các thông tin về 

chính quyền, thông tin về các ch  trƣơng, quy định luật pháp, 

các cơ chế, chính sách… giúp cho ngƣời dân hiểu biết về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn c a chính quyền và các cơ quan trực 

thuộc  Th ng tin hƣớng dẫn ngƣời dân tiếp cận và sử dụng hiệu 

quả các dịch vụ công trực tuyến.  

- Các dịch vụ công trực tuyến chính quyền thƣờng cung 

cấp cho ngƣời   n  à: Đăng    chứng thực các loại th  tục hành 

chính nhƣ cấp giấy khai sinh/khai tử/hôn nhân, làm mới hoặc gia 

hạn các loại giấy phép (    xe   ă   ký  uyề  s   ữu      …)  

cũng nhƣ các  ịch vụ hỗ trợ ngƣời dân trong giáo dục, bảo vệ 

sức khỏe và chữa bệnh, thƣ viện… 
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- Các hoạt động mà ngƣời dân có trách nhiệm và nghĩa vụ 

thực hiện là: Khai báo thuế thu nhập, đăng    hoặc chuyển quyền 

sử dụng đất, thay đổi nơi ở…  

- Đối với Chính quyền điện tử, việc cung cấp thông tin, dịch 

vụ công trực tuyến cho ngƣời dân có thể đƣợc thực hiện 24 giờ 

trong ngày, 7 ngày trong tuần, tất cả 365 ngày trong năm  Các 

hình thức thực hiện dịch vụ ngày càng đƣợc thuận tiện, thực hiện 

trên nhiều phƣơng tiện và thực hiện ở bất cứ nơi nào c   ịch vụ 

internet hoặc dịch vụ viễn thông 3G/4G/5G.  

Câ   ỏ  15. Kênh     g     đ   g    dâ  g             

C í   q     đ     ử    gì? 

Trả lời: Là các hình thức, phƣơng tiện th ng tin ngƣời sử 

dụng truy cập thông tin, dịch vụ mà Chính quyền điện tử cung cấp. 

Các hình thức này bao gồm các trang th ng tin điện tử/cổng thông 

tin điện tử (website/portal), thƣ điện tử (email), điện thoại (cố  ịnh 

hoặc d    ng), máy fax, Kiosk, thiết bị thông minh..  Trong đ : 

- Trang th ng tin điện tử: Là trang thông tin hoặc một tập 

hợp trang thông tin tr n m i trƣờng mạng phục vụ cho việc 

cung cấp, trao đổi thông tin. 

- Cổng th ng tin điện tử:  à điểm truy cập duy nhất c a 

cơ quan tr n m i trƣờng mạng, liên kết, tích hợp các kênh 

thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đ  ngƣời dùng 

có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin 

(Nghị  ịnh số 43/2011/ Đ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 

Quy  ịnh về vi c cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

trê  tra   t     t      n t  hoặc cổ   t     t      n t  của cơ 

 ua       ước).  

Câ   ỏ  16. Cá   ộ     g                     g đ    

  m gì     g q á   ì              g    q       ủ          

  í        m        g đ     ử? 

Trả lời: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

c a Chính ph  về thực hiện th  tục hành chính tr n m i trƣờng 
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điện tử, quy định những hành vi cán bộ, công chức, viên chức 

 h ng đƣợc làm trong quá trình tiếp nhận, giải quyết th  tục 

hành chính tr n m i trƣờng điện tử bao gồm: 

- Cản trở việc lựa chọn phƣơng thức thực hiện th  tục 

hành chính trên môi trƣờng điện tử c a tổ chức, cá nhân; 

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn 

bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã 

đƣợc ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, 

giải quyết th  tục hành chính; 

- Can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện th  tục hành 

chính tr n m i trƣờng điện tử, bao gồm: Truyền, thu thập, xử 

lý, gửi hoặc thông báo kết quả xử lý hồ sơ, giao  ịch thanh 

toán; can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao  ịch 

thanh toán, kết quả xử lý th  tục hành chính; tiết lộ thông tin, 

sao chép dữ liệu trái thẩm quyền; 

- Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép danh 

tính điện tử c a tổ chức, cá nh n, cơ quan c  thẩm quyền; 

- Các hành vị bị cấm khác c a pháp luật c   i n quan đến 

hoạt động c a cán bộ, công chức, viên chức tr n m i trƣờng 

điện tử.  

Câ   ỏ  17. Cá  d          g                đ       g 

 ấ         g dâ     d      g          Cổ g d          g? 

Trả lời: Các dịch vụ công trực tuyến đƣợc ƣu ti n thực 

hiện là các nhóm dịch vụ c ng đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 

1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 c a Th  tƣớng Chính ph  Phê 

duyệt chƣơng tr nh Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động c a cơ quan nhà nƣớc giai đoạn 2016-2020; Quyết 

định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 c a Th  tƣớng Chính ph  

ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 

thực hiện tại các bộ, ngành, địa phƣơng năm 2017; Quyết định số 

877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 c a Th  tƣớng Chính ph  ban hành 



 34 

danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, 

ngành, địa phƣơng thực hiện trong năm 2018-2019; các nhóm dịch 

vụ sẽ đƣợc đề xuất bổ sung hàng năm c a Chính ph  và tiến tới là 

100% dịch vụ công c a tỉnh.. Tính tới thời điểm hết năm 2019, 

100% hồ sơ giải quyết th  tục hành chính có thể thực hiện thông 

qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết Th  tục hành 

chính c a từng bộ, ngành, địa phƣơng đạt 20% trở   n; tích hợp 

30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 c a các bộ, ngành, 

địa phƣơng với Cổng Dịch vụ công quốc gia  Ngƣời dân có thể tra 

cứu thông tin chi tiết các dịch vụ công tại mục Th  tục hành chính 

trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: 

https://dichvucong.backan.gov.vn. 

Câ   ỏ  18. Cá    g d  g          á     q        

         g                     g  â  d  g C í   q     

đ     ử gồm   ữ g   g d  g gì? 

Trả lời: Các ứng  ụng phục vụ các cơ quan nhà nƣớc, 

c ng chức, vi n chức trong Chính quyền điện tử gồm: 

 -  ng  ụng nghiệp vụ: Là các ứng dụng phục vụ tác nghiệp 

các nghiệp vụ c a các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan 

chính quyền. 

- Các ứng dụng bên trong: Là các ứng dụng cung cấp khả 

năng hỗ trợ việc quản lý hiệu quả các nghiệp vụ, nhằm nâng cao khả 

năng quản lý tài nguyên (co    ười, tài sản hữu hình, tài chính, tài 

nguyên số …)  c a các cơ quan, từ đ  g p phần n ng cao năng suất 

và hiệu suất hoạt động c a các cơ quan nhà nƣớc nói chung, bao 

gồm các ứng dụng nhƣ: 

+ Quản lý tài chính: Cung cấp các chức năng  ế toán và tài 

chính, các th  tục cho phép quản lý ngân sách, quỹ và việc chi tiêu, 

đầu tƣ c a một cơ quan; 

+ Quản lý nhân sự: Cung cấp các khả năng hỗ trợ việc 

tuyển dụng và quản lý nhân sự c a một cơ quan; 

https://dichvucong.backan.gov.vn/
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+ Quản lý tài sản: Cung cấp các khả năng hỗ trợ việc mua 

sắm, kiểm soát và truy vết các tài sản c a một cơ quan; 

+ Quản lý tài nguyên số: Cung cấp các khả năng hỗ trợ sự tạo 

thành, quản lý và phân phối các tài sản sở hữu trí tuệ và tài sản số 

trong toàn bộ đơn vị; 

+ Truyền thông: Cung cấp các khả năng đảm bảo việc 

truyền dữ liệu, th ng điệp, th ng tin ở các định dạng khác nhau và 

hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau. Với xu thế hội tụ về công nghệ 

thông tin và truyền thông hiện nay, một hệ thống truyền thông hội 

tụ cung cấp các khả năng cơ  ản nhƣ sau: Hội thoại thời gian 

thực, tin nhắn tức thời, hội nghị thoại, hội nghị truyền hình, 

quản lý sự kiện/tin tức, quản lý cộng đồng, truyền thông thoại; 

+ Cộng tác: Cung cấp các khả năng cho phép truyền thông 

tức thời và chia sẻ nội dung, lịch làm việc, th ng điệp,   tƣởng và 

quan điểm tại các cơ quan thuộc địa phƣơng  

-  ng  ụng  i n cơ quan:  à các ứng dụng thực hiện sự kết 

nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tài liệu giữa các cơ quan nhà nƣớc từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, 

tác nghiệp. 

- Các ứng dụng cho cán bộ, công chức, viên chức: Bao 

gồm các ứng dụng chỉ dành riêng cho các công chức, viên chức 

c a cơ quan nhà nƣớc nói chung, bao gồm: 

+ Đào tạo từ xa: Nhóm các ứng dụng phục vụ nâng cao 

kỹ năng,  ồi  ƣ ng nghiệp vụ cho cán bộ c a địa phƣơng từ xa 

thông qua sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hội tụ; 

+ Cung cấp thông tin phục vụ công chức, viên chức: Cung 

cấp các thông tin về chế độ  ƣơng, hƣu, mất sức,… cho các c ng 

chức, viên chức c a địa phƣơng; 

+ Quản lý tri thức: Là ứng dụng cung cấp khả năng xác 

định, thu thập, chuyển đổi các tài liệu, báo cáo và các nguồn 
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thông tin khác thành các thông tin hữu ích hỗ trợ trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

Câu hỏi 19. D          g               gì? Cá  m   

độ d          g           ? 

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính 

công và các dịch vụ khác c a cơ quan nhà nƣớc đƣợc cung cấp 

cho các tổ chức, cá nh n tr n m i trƣờng mạng.  

Theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 c a Chính ph  Quy định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến tr n trang th ng tin điện tử hoặc cổng 

th ng tin điện tử c a cơ quan nhà nƣớc. Dịch vụ công trực tuyến 

đƣợc triển khai theo 4 mức độ: 

 1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm 

bảo cung cấp đầy đ  các thông tin về quy trình, th  tục; hồ sơ; 

thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.  

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 1 và cho phép ngƣời sử dụng tải về các mẫu 

văn  ản và  hai  áo để hoàn thiện hồ sơ theo y u cầu. Hồ sơ 

sau khi hoàn thiện đƣợc gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng  ƣu điện 

đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.  

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 2 và cho phép ngƣời sử dụng điền và gửi 

trực tuyến các mẫu văn  ản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch 

vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch 

vụ đƣợc thực hiện tr n m i trƣờng mạng. Việc thanh toán lệ 

phí (nếu có) và nhận kết quả đƣợc thực hiện trực tiếp tại cơ 

quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.  

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và cho phép ngƣời sử dụng thanh toán lệ phí (nếu 

có  đƣợc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể đƣợc thực hiện 

trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng  ƣu điện đến ngƣời sử dụng 
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PH   II 

CHU Ể   ỔI SỐ 

Câ   ỏ  20. C      đổ  số là gì? 

Trả lời: Chuyển đổi số  à quá tr nh thay đổi tổng thể và 

toàn  iện c a cá nh n, tổ chức về cách sống, cách  àm việc và 

phƣơng thức sản xuất  ựa tr n các c ng nghệ số  

Tổng thể: Nghĩa  à mọi  ộ phận, toàn  iện,  à mọi mặt. 

 ng  ụng c ng nghệ th ng tin: Là tối ƣu h a quy tr nh đã 

c , theo m  h nh đã c  để cung cấp  ịch vụ đã c    

Chuyển đổi số: Là thay đổi quy tr nh mới, thay đổi m  h nh 

hoạt động mới để cung cấp  ịch vụ mới hoặc cung cấp  ịch vụ đã 

c  theo cách mới. 

Câ   ỏ  21. C  g  g   số    gì? 

Trả lời: Trong cuộc sống, con ngƣời giao tiếp với nhau 

 ằng tín hiệu tƣơng tự,  ƣới  ạng giọng n i, chữ viết    Trong m i 

trƣờng số, các thiết  ị giao tiếp với nhau  ằng tín hiệu số,  ƣới 

 ạng tín hiệu nhị ph n  à 0 và 1   

C ng nghệ số, hiểu theo nghĩa rộng: Là c ng nghệ xử    tín 

hiệu số, hay c ng nghệ th ng tin  

C ng nghệ số, hiểu theo nghĩa hẹp: Là một  ƣớc phát triển 

cao hơn c a c ng nghệ th ng tin, cho phép tính toán nhanh hơn, 

xử     ữ  iệu nhiều hơn, truyền tải  ung  ƣợng  ớn hơn, với chi 

phí rẻ hơn  Chiếc điện thoại th ng minh hiện nay c  năng  ực tính 

toán cao hơn gấp hàng ngh n  ần so với chiếc máy ch  điều  hiển 

ph ng tàu Apo  o   n mặt Trăng cách đ y hơn 50 năm  Sự phát 

triển đột phá này c a c ng nghệ cho phép chuyển đổi số một cách 

tổng thể và toàn  iện mà trƣớc  ia  hó có thể  àm đƣợc. 

Hơn 30 năm qua, chúng ta đã và đang chứng  iến 3  àn 

s ng c ng nghệ, mỗi  àn s ng  éo  ài  hoảng 15 năm  
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 àn s ng thứ nhất: Từ năm 1985 đến năm 1999, gắn với sự 

phổ  iến c a máy vi tính; c  thể tạm gọi  à  àn s ng số h a th ng 

tin, chuyển các tài  iệu từ  ản giấy sang  ản điện tử  

 àn s ng thứ hai: Từ năm 2000 đến năm 2015, gắn với sự 

phổ  iến c a Internet, điện thoại  i động và mạng viễn th ng  i 

động; c  thể tạm gọi  à  àn s ng số h a quy tr nh nghiệp vụ, tin 

học h a các quy tr nh nghiệp vụ để n ng cao năng suất, hiệu quả  

 àn s ng thứ  a: Đƣợc cho  à từ năm 2015 và  ự  áo  éo 

 ài đến năm 2030, gắn với sự phát triển đột phá c a c ng nghệ 

số; c  thể tạm gọi  à  àn s ng chuyển đổi số, đƣa toàn  ộ các 

hoạt động từ xã hội thực   n  h ng gian mạng, từ m i trƣờng 

truyền thống   n m i trƣờng số  

Bốn c ng nghệ số ti u  iểu thúc đẩy chuyển đổi số  à trí 

tuệ nh n tạo, Internet vạn vật,  ữ  iệu  ớn, điện toán đám m y  

Ngoài ra, chuỗi  hối cũng  à một c ng nghệ số quan trọng c a 

chuyển đổi số  

Câ   ỏ  22. C í     ủ số    gì? 

Trả lời: Chính ph  số  à chính ph  đƣa toàn  ộ hoạt 

động c a m nh   n m i trƣờng số,  h ng chỉ  à n ng cao hiệu 

 ực, hiệu quả hoạt động, mà còn đổi mới m  h nh hoạt động, 

thay đổi cách thức cung cấp  ịch vụ  ựa tr n c ng nghệ số và 

 ữ  iệu; cho phép  oanh nghiệp cùng tham gia vào quá tr nh 

cung cấp  ịch vụ  Hay n i một cách  hác, đ y  à quá tr nh 

chuyển đổi số c a Chính ph   

Câ   ỏ  23. K       số    gì? 

Trả lời: Kinh tế số gồm ngành c ng nghiệp ICT, ngành 

c ng nghiệp viễn th ng, ngành  án hàng h a  ựa tr n các nền tảng 

ICT mà ta vẫn gọi  à thƣơng mại điện tử, ngành  án  ịch vụ  ựa 

tr n các nền tảng ICT mà ta vẫn gọi  à  inh  oanh số nhƣ  ịch vụ 

đặt phƣơng tiện giao th ng,  ịch vụ đặt nhà hàng,  hách sạn… 
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Câ   ỏ  24.  ã  ộ  số    gì? 

Trả lời: Chuyển đổi số trong xã hội nhằm h nh thành 

xã hội số   ã hội số, xét theo nghĩa rộng,  à  ao trùm   n mọi 

hoạt động c a con ngƣời  Động  ực chính c a xã hội số  à c ng 

nghệ số,  ựa tr n sự tăng trƣởng th ng tin,  ữ  iệu một cách 

nhanh ch ng,  àm thay đổi mọi  hía cạnh c a tổ chức xã hội, từ 

chính ph ,  inh tế cho tới ngƣời   n   ã hội số, xét theo nghĩa 

hẹp, gồm c ng   n số và văn h a số  Theo nghĩa này, xã hội 

số, cùng với chính ph  số và  inh tế số tạo thành  a trụ cột c a 

một quốc gia số  

Câ   ỏ  25.  Vă   ó  số    gì? 

Trả lời: Văn h a trong  ã  ộ       hình thành qua 

hàng trăm năm, hàng ngh n năm  Còn xã hội số mới chỉ đang 

hình thành trong vài chục năm trở  ại đ y  V  vậy, văn h a số 

cũng mới chỉ đang h nh thành, đ   à các quy tắc ứng xử, chuẩn 

mực đạo đức c a con ngƣời trong m i trƣờng số  

Câ   ỏ  26.    ữ g đ   đ  m  ủ  C  g dâ  số là gì? 

Trả lời: Trong một thế giới số, c ng   n số c  thể sử 

 ụng các quyền phát sinh từ quyền c ng   n và thực hiện nghĩa 

vụ c ng   n c a họ  Kh ng phải  ất  ỳ ai sử  ụng internet 

cũng  à c ng   n số  Đặc điểm để xác định một c ng   n số 

đƣợc m  tả  ƣới đ y: 

Đạt tr nh độ nhất định về C ng nghệ; hiểu đƣợc thực tế c a 

thế giới ảo và văn h a số; c   hái niệm s u, rộng về Internet; hiểu 

 iết về Luật truyền th ng số và cẩn trọng trong giao tiếp; trách 

nhiệm và đạo đức th ng tin; tích cực với truyền th ng xã hội đa 

phƣơng tiện; nhận thức đƣợc sự t n trọng quyền ri ng tƣ trong 

tranh  uận;  ng hộ việc tham gia xã hội số một cách tự ch . 

Vào năm 2025, đại đa số ngƣời   n tr n thế giới sẽ trải qua 

một sự thay đổi to  ớn chỉ trong vòng một thế hệ: Từ chỗ gần nhƣ 

 h ng tiếp cận đƣợc th ng tin đến chỗ c  thể truy cập tất cả th ng 

tin tr n thế giới th ng qua điện thoại  i động th ng minh   



 40 

Câ   ỏ  27.  ã  ộ  số đem         í   gì      g    dâ ? 

 ố  số g s       đổ             ? 

Trả lời: Chuyển đổi số c  thể giúp x a nhòa  hoảng 

cách địa   , mang đến cơ hội   nh đẳng cho ngƣời   n về tiếp 

cận  ịch vụ, mang  ại một  oạt những tiến  ộ  ớn về chất  ƣợng 

cuộc sống  Ngƣời   n c  thể sống  hỏe mạnh hơn nhờ các h nh 

thức chăm s c y tế  ịp thời, vui vẻ hơn với các h nh thức giải 

trí đa  ạng và an toàn hơn  

 ột học sinh  ớp 12 ở Pác Nặm c  thể đƣợc học  n thi đại 

học trực tuyến với những thầy giáo giỏi nhất ở Hà Nội giống 

nhƣ học sinh cấp 3 ở Hà Nội qua nền tảng học trực tuyến   ột 

ngƣời  ao động Việt Nam ở nƣớc ngoài c  thể nhận đƣợc những 

tƣ vấn, chăm s c y tế từ xa  ởi những  ác sĩ giỏi nhất ở Bệnh 

viện Bạch  ai  ằng tiếng Việt, với giá thành  ịch vụ rẻ hơn gấp 

nhiều  ần so với sử  ụng  ịch vụ tƣ vấn y tế tại nƣớc sở tại. 

Các thiết  ị, màn h nh và những máy m c  hác nhau ở xung 

quanh chúng ta và thay đổi  ối sống c a chúng ta   ỗi ngƣời   n c  

nhiều hơn các  ựa chọn phù hợp cho nhu cầu c a m nh  

Câ   ỏ  28.    m   á       g ữ    í     ủ đ     ử    

  í     ủ số    gì? 

Trả lời: Chính ph  điện tử  à chính ph  tin học h a quy 

tr nh đã c , cung cấp trực tuyến các  ịch vụ hành chính c ng đã c   

 ột trong những thƣớc đo chính c a chính ph  điện tử  à số 

 ƣợng  ịch vụ hành chính c ng trực tuyến  

Chính ph  số  à chính ph  đổi mới m  h nh hoạt động, 

thay đổi quy tr nh  àm việc, thay đổi cách thức cung cấp  ịch vụ, 

nhanh chóng cung cấp  ịch vụ c ng mới  Một trong những 

thƣớc đo chính c a chính ph  số  à số  ƣợng  ịch vụ hành chính 

c ng giảm đi, số  ƣợng  ịch vụ c ng mới, mang tính sáng tạo 

phục vụ xã hội tăng   n, nhờ c ng nghệ số và  ữ  iệu số. 
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Câ   ỏ  29. T   s          á          í     ủ số? 

Trả lời: Chính ph  số giúp chính ph  hoạt động hiệu  ực, 

hiệu quả hơn, minh  ạch hơn, hạn chế tham nhũng,  iến tạo sự 

phát triển cho xã hội  Ví  ụ, việc chuyển hoạt động c a chính ph  

  n m i trƣờng số  ao hàm cả việc chuyển hoạt động thanh tra, 

 iểm tra c a cơ quan nhà nƣớc   n m i trƣờng số  Thay v  tiến 

hành  iểm tra trực tiếp tại  oanh nghiệp theo cách truyền thống, cơ 

quan chức năng thực hiện  iểm tra, thanh tra trực tuyến, th ng qua 

các hệ thống th ng tin và cơ sở  ữ  iệu đƣợc  ết nối   ục ti u đặt 

ra đến năm 2025, 50% hoạt động  iểm tra, thanh tra c a cơ quan 

nhà nƣớc thực hiện từ xa tr n m i trƣờng số  Tỷ  ệ này đến năm 

2030 là 70%. 

Câ   ỏ  30. T   s    ầ    â         á     m   í   

  ủ đ     ử      í     ủ số? 

Trả lời: C  ph n  iệt  hái niệm rõ ràng th  mới c  

nhận thức đúng đắn, c  nhận thức đúng đắn th  mới c  hành 

động đúng đắn  Việc ph n  iệt các mức độ phát triển c a chính 

ph  điện tử và chính ph  số,  h ng c  nghĩa  à  àm tuần tự, 

 àm xong chính ph  điện tử rồi mới  àm chính ph  số  

Quá tr nh phát triển chính ph  điện tử đã  iễn ra từ nhiều 

năm và sẽ còn tiếp tục nhiều năm nữa,  h ng c  điểm  ết thúc  

Quá tr nh phát triển chính ph  số cũng nhƣ vậy, nhƣng hiện 

nay c ng nghệ số phát triển đột phá, cho phép phát triển chính 

ph  số nhanh hơn  

Phát triển chính ph  số  à sự thay đổi nhận thức, từ đ  thay 

đổi cách  àm  Trƣớc đ y x y  ựng chính ph  điện tử th  chỉ nghĩ 

đến việc tin học h a, cung cấp  ịch vụ hành chính c ng trực tuyến  

Hiện nay, x y  ựng chính ph  số th  phải nghĩ đến đƣa mọi hoạt 

động c a chính ph  (ví  ụ hoạt động thanh tra, iểm tra  lên môi 

trƣờng số  Trƣớc đ y x y  ựng chính ph  điện tử th  chỉ nghĩ đến 

việc đầu tƣ hệ thống th ng tin, số h a từng quy tr nh, 10 năm mới 
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đƣa đƣợc 10%  ịch vụ c ng trực tuyến   n mức độ 4  Hiện nay, 

x y  ựng chính ph  số th  nghĩ đến việc sử  ụng nền tảng, số h a 

toàn  ộ, trong 3 tháng đƣa 100%  ịch vụ c ng trực tuyến   n mức 

độ 4 với chi phí thấp hơn.  

Câ   ỏ  31. C í   q     số    gì?  ố  q       g ữ  

đ          g m         í   q     số? 

Trả lời: Chính quyền số  à hiện thực mục ti u c a Chính 

ph  số nhƣng đƣợc triển  hai tại các cấp chính quyền địa phƣơng 

(cấ  tỉ    cấ   uy   v  cấ  xã). 

Chính quyền số là chính quyền ứng dụng CNTT nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động c a cơ quan nhà nƣớc, 

tăng cƣờng công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ 

công tốt hơn cho ngƣời dân và doanh nghiệp (vă  bản số 

1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của B  TTTT Ban hành 

Khung Kiến trúc Chính phủ    n t  Vi t Nam, Phiên bản 1.0) 

Đ  thị th ng minh  à đ  thị hoặc khu vực cƣ   n ứng dụng 

CNTT và truyền thông phù hợp, tin cậy, c  tính đổi mới, sáng 

tạo và các phƣơng thức khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác phân tích, dự báo, cung cấp các dịch vụ, quản lý các 

nguồn lực c a đ  thị có sự tham gia c a ngƣời dân; nâng cao 

chất  ƣợng cuộc sống và làm việc c a cộng đồng; thúc đẩy đổi 

mới, sáng tạo phát triển kinh tế; đồng thời bảo vệ m i trƣờng 

tr n cơ sở tăng cƣờng liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn, an 

ninh thông tin giữa các hệ thống và dịch vụ. 

Câ   ỏ  32.        Q ố  g             đổ  số     

gồm   ữ g    q       ?  

Trả lời: Theo điều 1 Quyết định 1619/QĐ-TTg ngày 

24/9/2021 c a Th  tƣớng chính ph  về Kiện toàn và đổi tên 

 y ban Quốc gia về Chính ph  điện tử thành  y ban Quốc gia 

về chuyển đổi số thay thế Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 

26/5/2020 về kiện toàn  y ban Quốc gia về Chính ph  điện tử 

(sau   y  ọi tắt là Ủy ban), gồm các thành vi n sau đ y: 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-701-qd-ttg-2020-kien-toan-uy-ban-quoc-gia-ve-chinh-phu-dien-tu-183920-d1.html
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1. Ch  tịch  y ban: Th  tƣớng Chính ph . 

2. Phó Ch  tịch thƣờng trực  y ban: Phó Th  tƣớng 

Chính ph  trực tiếp theo dõi, chỉ đạo  ĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

3. Phó Ch  tịch  y ban: Bộ trƣởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

4. Các  y viên  y ban: Bộ trƣởng Bộ Công an; Bộ 

trƣởng, Ch  nhiệm Văn phòng Chính ph ; Bộ trƣởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; Bộ trƣởng Bộ Tài chính; Bộ trƣởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; Bộ trƣởng Bộ Nội vụ; Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Bộ trƣởng Bộ Y tế; Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng; Bộ trƣởng Bộ Xây dựng; Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Thống đốc Ng n hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam; Thứ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thƣờng 

trực c a  y ban và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt 

động c a  y ban. 

Câ   ỏ  33. C     ă g      m     ủ         Q ố  

g             đổ  số là gì? 

Trả lời:  

Chức năng: Nghi n cứu, đề xuất với Chính ph , Th  

tƣớng Chính ph  và giúp Chính ph , Th  tƣớng Chính ph  chỉ 

đạo, phối hợp thực hiện các ch  trƣơng, chiến  ƣợc, cơ chế, 

chính sách tạo m i trƣờng pháp    thúc đẩy tiến tr nh chuyển 

đổi số quốc gia, gắn  ết chặt chẽ với cải cách hành chính; x y 

 ựng, phát triển Chính ph  điện tử, Chính ph  số,  inh tế số, 

xã hội số và đ  thị th ng minh; tạo thuận  ợi cho việc triển  hai 

Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ tƣ tại Việt Nam  

Nhiệm vụ: 

1. Cho    iến về các chiến  ƣợc, chƣơng tr nh, cơ chế, 

chính sách, đề án,  ự án  i n quan đến chuyển đổi số; x y 
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 ựng, phát triển Chính ph  điện tử, Chính ph  số,  inh tế số, 

xã hội số và đ  thị th ng minh thuộc thẩm quyền quyết định 

c a Chính ph , Th  tƣớng Chính ph   

2  Giúp Chính ph , Th  tƣớng Chính ph  chỉ đạo các  ộ, 

ngành, địa phƣơng thực hiện các mục ti u, nhiệm vụ và giải 

pháp chuyển đổi số, x y  ựng, phát triển Chính ph  điện tử, 

Chính ph  số,  inh tế số, xã hội số và đ  thị th ng minh; điều 

phối việc thực hiện các chiến  ƣợc, chƣơng tr nh, cơ chế, chính 

sách, đề án,  ự án, giải pháp c  tính chất  i n ngành về chuyển 

đổi số, x y  ựng, phát triển Chính ph  điện tử, Chính ph  số, 

 inh tế số, xã hội số và đ  thị th ng minh; điều phối chung việc 

triển  hai Chƣơng tr nh Chuyển đổi số quốc gia; theo  õi, điều 

phối thực hiện các nội  ung  i n quan c a Chiến  ƣợc quốc gia 

về Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ tƣ đến năm 2030  

3  Giúp Chính ph , Th  tƣớng Chính ph  đ n đốc,  iểm 

tra việc thực hiện các chiến  ƣợc, chƣơng tr nh, cơ chế, chính 

sách, đề án,  ự án, giải pháp c  tính chất  i n ngành về chuyển 

đổi số, x y  ựng, phát triển Chính ph  điện tử, Chính ph  số, 

 inh tế số, xã hội số và đ  thị th ng minh; đ n đốc việc triển 

 hai Chƣơng tr nh Chuyển đổi số quốc gia  

Sơ  ết, đánh giá t nh h nh,  ết quả triển  hai các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng t m về chuyển đổi số; x y  ựng, phát triển Chính 

ph  điện tử, Chính ph  số,  inh tế số, xã hội số và đ  thị th ng minh. 

4  Thực hiện các nhiệm vụ  hác theo y u cầu c a Chính 

ph , Th  tƣớng Chính ph   

Câ   ỏ  34. Ban C   đ             đổ  số      B   

K   gồm   ữ g    q       ? Có       ă g      m    gì? 

Trả lời: Theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 

05/10/2021 c a UBND tỉnh Bắc Kạn về việc  iện toàn và đổi 

t n Ban Chỉ đạo x y  ựng Chính quyền điện tử thành Ban Chỉ 
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đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn  sau   y  ọ  tắt    Ba    ỉ 

 ạo)  gồm các thành vi n sau đ y: 

1. Trƣởng ban: Ch  tịch UBND tỉnh. 

2  Ph  Trƣởng Ban thƣờng trực: Phó Ch  tịch UBND 

tỉnh (phụ tr c   ĩ   vực Thông tin và truyền thông). 

3  Ph  Trƣởng  an: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

4. Các thành viên:  

Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

Sở Tƣ pháp; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Y tế; Giám 

đốc Sở C ng Thƣơng; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi 

trƣờng; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển n ng th n; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Giám đốc Sở  ao động, Thƣơng  inh và  ã hội; 

Giám đốc Ng n hàng nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Phó 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh (phụ tr c   ĩ   vực Thông tin và 

truyền thông); Ph  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

(phụ tr c   ĩ   vực Công ngh  thông tin - Bưu c     V ễn 

thông); Ch  tịch UBND các huyện, thành phố. 

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ:  

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND, Ch  tịch UBND tỉnh 

và giúp UBND, Ch  tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các ch  trƣơng, chiến  ƣợc, cơ chế, chính sách tạo môi 

trƣờng pháp    thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt 

chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đ  thị thông 

minh; tạo thuận lợi cho việc tiếp cận cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ tr n địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Ch  tịch UBND 

tỉnh về ch  trƣơng, chiến  ƣợc, cơ chế, chính sách tạo môi 
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trƣờng pháp    thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện 

tử hƣớng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đ  thị 

thông minh tạo thuận lợi cho tiếp cận cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ tại Bắc Kạn. 

Cho ý kiến về các chiến  ƣợc, chƣơng tr nh, cơ chế, chính 

sách, đề án, dự án  i n quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát 

triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đ  thị thông minh 

thuộc thẩm quyền quyết định c a UBND, Ch  tịch UBND tỉnh. 

3. Giúp UBND tỉnh, Ch  tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo các 

Sở,  an, ngành, địa phƣơng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử hƣớng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đ  

thị th ng minh; điều phối việc thực hiện các chiến  ƣợc, 

chƣơng tr nh, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên 

quan có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội 

số và đ  thị th ng minh; điều phối chung việc triển khai 

Chƣơng tr nh Chuyển đổi số quốc gia tr n địa bàn tỉnh; theo 

 õi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan c a Chiến 

 ƣợc quốc gia về ch  động tiếp cận cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ đến năm 2030 c a tỉnh Bắc Kạn. 

4. Giúp UBND tỉnh, Ch  tịch UBND tỉnh đ n đốc, kiểm 

tra việc thực hiện các chiến  ƣợc, chƣơng tr nh, cơ chế, chính 

sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển 

đổi số, xây dựng, phát triển Chính ph  điện tử, Chính ph  số, 

kinh tế số, xã hội số và đ  thị th ng minh; đ n đốc việc triển 

khai Chƣơng tr nh Chuyển đổi số quốc gia tr n địa bàn tỉnh. 

5. Giúp UBND tỉnh, Ch  tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác 

điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong 

phạm vi tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg 
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ngày 16/3/2017 c a Th  tƣớng Chính ph   an hành quy định về 

hệ thống phƣơng án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông 

tin mạng quốc gia. 

6  Tham mƣu tổ chức sơ  ết, đánh giá t nh h nh,  ết quả 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Chính 

quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số 

và đ  thị thông minh. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu c a UBND 

tỉnh, Ch  tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. 

Câ   ỏ  35. Cá   m  g    g  g      ầ            gì? 

Trả lời: Cách mạng c ng nghiệp xảy ra  hi c  đột phá 

 ớn về c ng nghệ  ẫn đến các thay đổi s u sắc trong sản xuất 

và xã hội  

Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ nhất  à giai đoạn từ cuối 

thế  ỷ 18 với sự phát minh ra động cơ hơi nƣớc và tạo ra sản 

xuất cơ  hí   

Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ hai  à giai đoạn từ đầu thế  ỷ 

20 với sự xuất hiện c a điện  ực và tạo ra sản xuất hàng  oạt   

Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ  a  à giai đoạn từ những 

năm 1970 với sự xuất hiện c a điện tử, máy tính, Internet và tạo ra 

sản xuất tự động   

Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ tƣ đƣợc cho  à  ắt đầu từ 

thập  ỷ này với các đột phá và cộng hƣởng c a các c ng nghệ số 

và tạo ra sản xuất th ng minh  

Ba cuộc cách mạng đã qua  à cơ  hí h a, điện  hí h a, tự 

động h a,  à máy m c thay  ao động ch n tay  Cuộc cách mạng 

 ần thứ tƣ  à th ng minh h a,  à máy m c thay  ao động trí  c  

Câ   ỏ  36. T í       â         gì? 

Trả lời: Con ngƣời nỗ  ực  àm cho máy m c c  những 

năng  ực, trí tuệ c a con ngƣời và gọi đ   à trí tuệ nh n tạo   ét 
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theo nghĩa này th  trí tuệ nh n tạo còn phải tiếp tục phát triển   u 

 ài nữa để tới gần hơn điều đ   Nhƣng xét theo nghĩa hẹp hơn,  à 

trí tuệ nh n tạo nhằm  Tă   cườ    ă    ực tr  tu  của co  

  ườ  , th  đã c   ƣớc tiến  ớn trong vòng hai thập  ỷ vừa qua. 

 áy học  à một nhánh c a trí tuệ nh n tạo, c  mục ti u  àm 

cho máy m c c   hả năng học tập nhƣ con ngƣời  Biết học  à sẽ tự 

c  đƣợc  iến thức mới   áy học  ựa tr n tr n  ữ  iệu  Do  ữ  iệu 

ngày càng nhiều, năng  ực tính toán ngày càng mạnh n n đã tạo ra 

những phát triển đột phá trong máy học, gọi  à  ỹ thuật học s u. Có 

thể ví trí tuệ nh n tạo nhƣ hệ thần  inh c a con ngƣời  

Câ   ỏ  37. Dữ             gì? 

Trả lời: Dữ  iệu sinh ra từ hàng tỷ điện thoại th ng minh, 

thiết  ị và cảm  iến  ết nối vạn vật   ỗi một ngày  ữ  iệu sinh ra 

c  thể tƣơng đƣơng  ữ  iệu  ƣu trữ trong một tỷ đĩa DVD trƣớc 

đ y  Nếu c ng nghệ trƣớc  ia cần một thời gian rất  ài để xử    

 ữ  iệu nhƣ vậy th  c ng nghệ số hiện nay cho phép xử   , ph n 

tích trong  hoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều để trích, rút ra 

th ng tin, tri thức hoặc đƣa ra quyết định một cách phù hợp  C  

thể ví  ữ  iệu  ớn nhƣ  ộ não c a con ngƣời  

Câ   ỏ  38. I  e  e             gì? 

Trả lời: Internet  à mạng  ƣới  ết nối các thiết  ị nhƣ 

máy tính, điện thoại th ng minh    với nhau để trao đổi, chia sẻ  ữ 

 iệu  Internet vạn vật là mạng  ƣới  ết nối vạn vật với nhau  Vật 

 ụng gia đ nh nhƣ chiếc quạt điện,  ò vi s ng hay cành c y, ngọn 

cỏ đều c  thể  ết nối, n i chuyện với nhau, nhờ vào những cảm 

 iến c   ích thƣớc ngày càng nhỏ, chi phí ngày càng thấp, ti u 

thụ năng  ƣợng ngày càng ít và c  năng  ực tính toán ngày càng 

mạnh  Internet vạn vật đ ng vai trò quan trọng trong việc  ết nối 

giữa m i trƣờng thực và m i trƣờng số  

C  thể ví Internet vạn vật nhƣ  à các giác quan c a con ngƣời  
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Câ   ỏ  39.        á  đám mâ     gì? 

Trả lời: Điện toán đám m y  à c ng nghệ cho phép năng 

 ực tính toán nằm ở các máy ch  ảo, gọi  à đám m y, tr n Internet 

c a các nhà cung cấp thay v  trong máy tính gia đ nh và văn phòng, 

tr n mặt đất, để mọi ngƣời  ết nối, sử  ụng nhƣ  à  ịch vụ  hi họ 

cần  Điện toán đám mây c  thể ví nhƣ điện  ƣới  Cá nh n, hộ gia 

đ nh,  oanh nghiệp thay v  đầu tƣ máy ch  tính toán c a ri ng 

mình (  ố     ư   y    t     ) th  sử  ụng  ịch vụ điện toán đám 

mây (  ố     ư       ướ ) sử  ụng đến đ u trả chi phí đến đ  mà 

 h ng phải  ận t m tới việc vận hành, quản     C  thể ví điện toán 

đám m y nhƣ  à cơ  ắp c a con ngƣời. 

Câ   ỏ  40. C  ỗ    ố   B              gì?  

Trả lời: Chuỗi  hối, nhƣ t n gọi,  à một chuỗi  ữ  iệu 

ph n tán tr n mạng, gồm các  hối th ng tin đƣợc  i n  ết với 

nhau  ằng mã h a và mở rộng theo thời gian  V  mã hóa nên 

đƣợc  ảo mật; vì phân tán n n  h ng ai c  thể  iểm soát toàn 

 ộ; vì   ê  kết n n  ất cứ sự sửa đổi nào đều để  ại  ấu vết, 

chống chối  ỏ  V  tất cả các yếu tố nhƣ vậy n n  ảo đảm sự an 

toàn, tin cậy và minh  ạch. 

Câ   ỏ  41. K ó   ă       á              ấ   ủ  

       đổ  số    gì? 

Trả lời: Kh   hăn  ớn nhất c a chuyển đổi số  à thay 

đổi th i quen  Thách thức  ớn nhất c a chuyển đổi số  à c  

nhận thức đúng  

 oài ngƣời đã quen với m i trƣờng thực nhiều thế  ỷ. 

Chuyển   n m i trƣờng số  à thay đổi th i quen  Thay đổi th i 

quen  à việc  h   Thay đổi th i quen cần thời gian lâu dài. 

Thay đổi th i quen ở một tổ chức phụ thuộc ch  yếu vào quyết 

t m c a ngƣời đứng đầu  
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Chuyển đổi số  à chuyện chƣa c  tiền  ệ; v  vậy, nhận 

thức đúng  à thách thức  Nhận thức đúng về chuyển đổi số còn 

phải đặt trong  ối cảnh cụ thể c a một tổ chức  Chuyển đổi số 

 à vấn đề nhận thức chứ  h ng phải  à vấn đề c ng nghệ,  à 

chuyện  ám  àm hay  h ng  ám  àm c a ngƣời  ãnh đạo  

Câ   ỏ  42. Ch     đổ  số  ó gì     g  ố ? 

Trả lời: Chuyển đổi số cũng giống nhƣ mọi việc khác, 

 u n  u n c  hai mặt, c ng nghệ số  à cội nguồn c a những 

điều tốt đẹp  ớn  ao và cũng  à nguồn gốc c a những tác hại 

 h ng  hiếp tiềm tàng  Chúng ta c  thể chƣa h nh  ung hết 

đƣợc tất cả về những điều tốt đẹp và điều  h ng  hiếp đ  ở 

thời điểm hiện nay  

Những hệ  ụy đến từ m i trƣờng số c  thể  ể ra nhƣ: 

Những chi u trò  ừa đảo, những chiến  ịch  ắt nạt tr n mạng, 

những trang mạng c a các nh m hận thù và những trang c a 

các nh m  h ng  ố… 

Chuyển đổi số,  ắt đầu từ những đột phá c ng nghệ số, 

nhƣng chuyển đổi số  h ng phải chỉ  à c ng nghệ số, mà quan 

trọng hơn, chuyển đổi số là chấp nhận cái mới;  o đ , chuyển đổi 

số  à cuộc cách mạng về tƣ  uy, nhận thức, thể chế, chính sách 

nhiều hơn  à một cuộc cách mạng về c ng nghệ  

Câ   ỏ  43. V      m  ì s    ầ         đổ  số ? 

Trả lời: Chuyển đổi số mở ra cơ hội chƣa từng c  cho 

Việt Nam   

Chính ph  số giúp Chính ph  hoạt động hiệu quả, hiệu 

 ực hơn, minh  ạch hơn, giảm tham nhũng   

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, 

giúp tăng năng suất  ao động, tạo động  ực tăng trƣởng mới, 

thoát  ẫy thu nhập trung   nh   

 ã hội số giúp ngƣời   n   nh đẳng về cơ hội tiếp cận 

 ịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp  hoảng cách phát triển, giảm 



 51 

 ất   nh đẳng  Các ngành,  ĩnh vực đƣợc tối ƣu, th ng minh 

hoá hƣớng đến n ng cao trải nghiệm và chất  ƣợng cuộc sống 

c a ngƣời   n  

Câ   ỏ  44. V      m  ó     ộ         đổ  số     g? 

Trả lời: Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho tất cả các 

quốc gia  Các nƣớc đang phát triển thậm chí c  thể tận  ụng cơ 

hội để chuyển đổi số nhanh hơn  Đ y  à cơ hội để Việt Nam 

vƣơn   n, thay đổi thứ hạng quốc gia   ợi thế c a Việt Nam  à 

 ƣới sự  ãnh đạo c a Đảng, Việt Nam c  thể c  những ch  

trƣơng  ớn một cách nhanh ch ng và tập trung  

Chuyển đổi số  à một sự thay đổi mang tính tổng thể và toàn 

 iện, từ Chính ph , đến từng  oanh nghiệp, từng tổ chức, từng 

ngƣời   n, trong mọi  ĩnh vực  Văn hoá c a ngƣời Việt Nam  à 

thích ứng nhanh với cái mới, ham học hỏi cái mới, sáng tạo trong 

ứng  ụng cái mới  Việt Nam  à nƣớc c  truyền thống   u đời 

trong việc triển  hai thành c ng các cuộc cách mạng toàn   n  

Câ   ỏ  45. Vì s          đổ  số        ộ    ố   ù g? 

Trả lời: Chuyển đổi số  à cơ hội v  giá c a chúng ta  

Chuyển đổi số cũng  à cơ hội cuối cùng c a chúng ta trong 

vòng một vài thập  ỷ tới  Những đột phá về c ng nghệ số đều 

thai nghén trong nhiều chục năm và nhiều chục năm mới c  

một  ần; hiện nay mới phổ  iến đƣợc vài năm  

Chúng ta  h ng tiến  hi ngƣời  hác tiến  à chúng ta đã tụt  ại  

Nếu  ỏ    cơ hội này, chúng ta sẽ  ị tụt  ại sau các quốc gia  hác xa 

hơn nữa,  o ngƣời đi trƣớc thắng cuộc  à ngƣời có đƣợc tất cả. 

Câ   ỏ  46.      ã   đ          đổ  số      ? 

Trả lời: Nhà  ãnh đạo chuyển đổi số  à ngƣời đứng đầu 

tổ chức, c  tầm nh n, thiết  ập đƣợc sứ mệnh cho tổ chức, c  

niềm tin  à c ng nghệ số, chuyển đổi số giúp giải quyết những 

vấn đề nhức nhối c a tổ chức m nh và  i n định với mục ti u đặt 

ra  Nhà  ãnh đạo chuyển đổi số  h ng nhất thiết và  h ng cần 
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phải hiểu về c ng nghệ số  Điều quan trọng nhất đối với nhà 

 ãnh đạo  à  iết đặt ra  ài toán  

Câ   ỏ  47. C      g      g  g   số      ? 

Trả lời: Chuy n gia c ng nghệ số c  thể  à ngƣời   n 

trong hoặc   n ngoài c a tổ chức   

Chuy n gia   n trong c a tổ chức  à ngƣời nhận  ài toán 

từ  ãnh đạo và chuyển h a thành y u cầu,  à ngƣời ra đầu  ài 

thông thái.  

Chuy n gia   n ngoài c a tổ chức  à những ngƣời chuy n 

nghiệp, trong các  oanh nghiệp c ng nghệ số,  ùng c ng nghệ 

số để giải quyết  ài toán đặt ra   

Tr n thực tế, nhiều ngƣời  ầm tƣởng chuy n gia chỉ n i 

những c u chuyện chuy n m n phức tạp; v  thế, nhiều ngƣời tự 

nhận  à chuy n gia  ằng cách  iến c u chuyện đơn giản thành 

c u chuyện phức tạp  Thực tế  h ng phải vậy, chuy n gia  à 

ngƣời c   hả năng  àm ngƣợc  ại,  iến c u chuyện phức tạp 

thành c u chuyện đơn giản  

Câ   ỏ  48.  g       m g          đổ  số      ? 

Trả lời:  ọi thành vi n trong tổ chức đều tham gia; 

nhƣng c  thể ph n  oại  hái quát thành hai  oại thành vi n   

 ột  oại tham gia nghi m chỉnh và tu n th  theo chỉ đạo, 

định hƣớng, quy chế   

 ột  oại tham gia đối ph  và  u n t m     o để  h ng thay 

đổi  V  vậy, nhà  ãnh đạo chuyển đổi số cần  i n định. 

Nếu coi quá tr nh đi T y Trúc thỉnh  inh  à một quá tr nh 

chuyển đổi số, th  Đƣờng Tăng  à một nhà  ãnh đạo chuyển đổi số 

xuất sắc  Ông xác  ập tầm nh n đúng, c  niềm tin tuyệt đối và  u n 

 i n định với mục ti u đã đặt ra  Ông c  quan hệ tốt với nhiều  ực 

 ƣợng và  u n đƣợc giúp đ   hi gặp  h   hăn  T n Ngộ Kh ng  à 

một chuy n gia c ng nghệ số xuất sắc với 72 phép thần th ng  iến 

h a  Sa Tăng  à thành vi n tu n th  mẫn cán, còn Trƣ Bát Giới  à 
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thành vi n  u n t m cách đối ph , muốn  ết thúc chuyến đi để quay 

 ại Cao  ão trang với vợ. 

Câ   ỏ  49. T   s    ó         đổ  số      ộ   á   

m  g      dâ ? 

Trả lời: Năm 1940,  hi chuẩn  ị rời Quế   m trở về Việt 

Nam  àm cách mạng, nhiều đồng chí đã  o ngại  ực  ƣợng c a ta 

còn quá yếu,  h ng c  vũ  hí, về   y giờ  àm sao c  thể  háng 

chiến.  ãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trả  ời và để  ại cho thế hệ sau 

một  ài học qu   áu: Vũ  hí  h ng phải vấn đề quan trọng nhất 

c a cách mạng  Nếu chúng ta c  vũ  hí   y giờ, ai sẽ  à ngƣời 

cầm vũ  hí  V  vậy, chúng ta phải về nƣớc và động vi n quần 

chúng  Khi nh n   n đứng  ậy, họ sẽ t m ra vũ  hí  

Cũng nhƣ vậy, trong  ối cảnh cách mạng c ng nghiệp  ần 

thứ tƣ, c ng nghệ số  h ng phải vấn đề quan trọng nhất, mà sự 

vào cuộc c a cả hệ thống chính trị, hành động đồng  ộ ở các cấp 

và sự tham gia c a toàn   n mới  à yếu tố đảm  ảo sự thành c ng 

c a chuyển đổi số, thay đổi thứ hạng quốc gia  

Khi toàn dân cùng tham gia, họ sẽ t m ra c ng nghệ số phù hợp, 

sẽ t m ra cách giải phù hợp và v  thế chuyển đổi số sẽ thành c ng. 

Câ   ỏ  50.   m          m       có  ố ? 

Trả lời:  àm nhanh,  àm nhiều  h ng đồng nghĩa với 

hiệu quả  Nhà  ãnh đạo chuyển đổi số cần một cái  đầu  ạnh  để 

  nh tĩnh t m ra những  h   hăn c a tổ chức, thấu hiểu m  h nh 

hoạt động/ inh  oanh,  ối cảnh cũng nhƣ t m    ngƣời   n/ hách 

hàng  hi c n nhắc thực hiện chuyển đổi số  

Chuyển đổi số c  thể  ắt đầu từ những việc nhỏ, nhƣng tƣ 

 uy định hƣớng phải  à tƣ  uy đổi mới tổng thể và toàn  iện  

Câ   ỏ  51. Có mộ   ộ   ì       g đ     m      

hay không? 

Trả lời: Để thực hiện chuyển đổi số, c  thể tham  hảo 

một  ộ tr nh gợi   gồm  a  ƣớc chung nhất nhƣ sau: 
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Bƣớc 1: C  nhận thức và tƣ  uy đúng về chuyển đổi số  

Với một tổ chức, nhận thức c a  ãnh đạo cao nhất  à điều  iện 

ti n quyết, để từ đ  truyền nhận thức, cảm hứng,  hát vọng và 

quyết t m thay đổi tới các thành vi n  

Bƣớc 2:   y  ựng chiến  ƣợc và  ế hoạch hành động  

 ác định trạng thái hiện tại và trạng thái cần đến để định rõ 

mục ti u, gồm cả việc xác định m  h nh hoạt động,  inh  oanh 

mới trong m i trƣờng số, x y  ựng  ế hoạch hành động với các 

giai đoạn hợp   , nội  ung cụ thể  

Bƣớc 3:  ác định c ng nghệ số ch  yếu trong  ĩnh vực 

hoạt động cũng nhƣ các nền tảng cần c  để hỗ trợ việc chuyển 

đổi  Từ đ , x y  ựng năng  ực số, gồm đào tạo nh n  ực số, x y 

 ựng th i quen, h nh thành văn h a đổi mới với m  h nh hoạt 

động mới và thực hiện chuyển đổi  

Câ   ỏ  52.  â  d  g                   đổ  số     

     ào? 

Trả lời: Chuyển đổi số  à việc c a chính mỗi tổ chức  Và 

việc này cần phải xuất phát từ nhận thức, từ quyết t m và mức độ 

nắm rõ t nh h nh c a tổ chức   ỗi tổ chức, cá nh n  à  hác nhau, 

 o đ , cần c  những chiến  ƣợc  hác nhau  Chiến  ƣợc chuyển đổi 

số  h ng phải  à một  ản chiến  ƣợc ứng  ụng c ng nghệ số  Chiến 

 ƣợc chuyển đổi số  h ng phải  à một  ản  ế hoạch ngắn hạn, cũng 

 h ng phải  à một  ản  ế hoạch  ài hạn   ột  ản chiến  ƣợc phù 

hợp thƣờng hoạch định cho giai đoạn từ 3-5 năm. 

Chiến  ƣợc chuyển đổi số  o ngƣời đứng đầu chỉ đạo x y 

 ựng và phải  an tỏa, thấm nhuần tới từng thành vi n c a tổ 

chức  Chiến  ƣợc chuyển đổi số  ắt đầu từ tầm nh n c a ngƣời 

đứng đầu, nhƣng  hi thực thi cần  h ng ngừng đo  ƣờng,  iểm 

nghiệm thực tế xem điều g  đang đi đúng hƣớng và điều g  

 h ng, sau đ  nhanh ch ng điều chỉnh theo thực tế. 
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Câ   ỏ  53. T        ấ         đổ  số            ? 

Trả lời: Việc cho rằng cái g  m nh  h ng  iết th  c  thể 

thu  tƣ vấn  à một quan niệm thƣờng cho ra  ết quả  h ng 

đúng. Ngƣợc  ại, cái gì mình muốn rõ rồi sau đ  thu  tƣ vấn th  

mới  ẫn đến thành c ng  Chuyển đổi số cũng vậy, nghĩa  à, ch  

thể đƣa ra tầm nh n, quyết định chuyển đổi số  à chính  ạn, còn 

chuy n gia tƣ vấn chỉ  à ngƣời hỗ trợ  

Câ   ỏ  54. Sử d  g        g đ         đổ  số     

       ? 

Trả lời: Sử  ụng nền tảng số đƣợc xác định  à giải pháp 

đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng 

hiệu quả  Nền tảng đƣợc tạo ra  ởi những  oanh nghiệp c ng 

nghệ số, cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nh n sử  ụng ngay 

 ƣới  ạng  ịch vụ thay v  phải tự đầu tƣ, tự vận hành  

Ví  ụ, Việt Nam c  hàng ngàn  áo và tạp chí, nếu từng cơ 

quan này phải đầu tƣ nền tảng số nhƣ tờ Thời  áo New  or  th  

sẽ rất tốn  ém, nhiều cơ quan  h ng c  đ  nguồn  ực, cả về tài 

chính và nh n  ực để đầu tƣ  Nhƣng nếu c  sẵn một nền tảng để 

các cơ quan  áo chí c  thể tiếp cận ngƣời đọc, tiếp cận quảng cáo 

th  hàng ngàn cơ quan  áo chí c  thể chuyển đổi sang m i trƣờng 

số rất nhanh  

Tƣơng tự nhƣ vậy, nếu  ISA (  t c    ty c         số 

c uyê  về       ề  kế to  ) đầu tƣ phát triển một nền tảng, 

để những ngƣời  àm  ế toán chuy n nghiệp c  thể  àm  ịch vụ 

 ế toán cho các  oanh nghiệp, để cung cấp  ịch vụ  ế toán cho 

các  oanh nghiệp si u nhỏ, các  oanh nghiệp vừa và nhỏ th  

việc chuyển đổi số về  ế toán cho các  oanh nghiệp sẽ  iễn ra 

rất nhanh  Đồng thời, n  cũng  ích thích các hộ  inh  oanh 

chuyển sang  oanh nghiệp, v   h ng phải đi thu   ế toán, vốn 

 à việc  h ng  ễ, nhất  à ở n ng th n, vùng s u, vùng xa  
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Câ   ỏ  55. H          e    V      m           o? 

Trả lời:  a e in Việt Nam  à thiết  ế tại Việt Nam,  àm 

ra sản phẩm tại Việt Nam  K u gọi chuyển từ  ắp ráp, gia c ng 

sang  àm sản phẩm Việt Nam  Kh ng  àm sản phẩm th  Việt 

Nam  h ng hùng cƣờng, thịnh vƣợng đƣợc. 

Việt Nam đã c  thiết  ị 5G Việt Nam, c  mạng xã hội 

Việt Nam, c  sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam và rất 

nhiều phần mềm Việt Nam  

Để thúc đẩy  a e in Việt Nam thì nhà nƣớc,  oanh 

nghiệp, ngƣời   n hãy nêu ra các mong muốn, các vấn đề c a 

đất nƣớc, c a xã hội c a  ản th n, chuyển tới cộng đồng  oanh 

nghiệp c ng nghệ số Việt Nam để họ tham gia giải quyết  

Câ   ỏ  56. Hì          ă   ó      g  ỷ  g     số 

           ? 

Trả lời: Văn h a đƣợc h nh thành từ th i quen đƣợc  ặp 

đi  ặp  ại  V  vậy, để h nh thành văn h a, trƣớc ti n phải h nh 

thành và  uy tr  th i quen  C  nhiều cách để h nh thành và  uy 

tr  th i quen, nhƣng trong  ỷ nguy n số, một trong những cách 

để h nh thành và  uy tr  th i quen c a mỗi thành vi n trong tổ 

chức  à sử  ụng chính c ng nghệ số để tạo ra các nền tảng, các 

hệ thống quản   . Trong đ , các th i quen cần c  đã đƣợc  ập 

trình trong chính nền tảng và hệ thống để mỗi thành vi n c a tổ 

chức  hi  àm việc  uộc phải tu n th   

Câ   ỏ  57. C              đổ  số               ù    ? 

Trả lời:  ỗi cơ quan, tổ chức căn cứ vào chiến  ƣợc 

chuyển đổi số c a m nh để c  mức chi phù hợp  Đối với các cơ 

quan nhà nƣớc cấp  ộ, cấp tỉnh, tỷ  ệ chi cho chuyển đổi số n n 

ở mức 1% tổng chi ng n sách nhà nƣớc hàng năm   ức trung 

  nh c a thế giới vào  hoảng 2-3%  Ở một số nƣớc nhƣ 

Singapore, tỷ  ệ này c  thể   n đến 4-5%. 
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Chuyển đổi số  à chuyển hoạt động từ m i trƣờng thực 

sang m i trƣờng số  Bảo đảm an toàn, an ninh mạng  à điều  iện 

ti n quyết để chuyển đổi số   ỗi tổ chức,  oanh nghiệp cần 

 ành ít nhất 10% mức chi cho chuyển đổi số để chi cho các hoạt 

động  ảo đảm an toàn, an ninh mạng  

Câ   ỏ  58. T                 đổ  số  ấ   g    dâ     

trung tâm? 

Trả lời: Điện thoại  i động th ng minh  à phƣơng tiện 

chính c a ngƣời   n trong thế giới số; v  vậy, chuyển đổi số  ấy 

ngƣời   n  à trung t m thì trƣớc hết phải trang  ị phƣơng tiện 

cho ngƣời   n, th ng qua việc phổ cập điện thoại  i động th ng 

minh   ỗi ngƣời   n một điện thoại th ng minh   ỗi hộ gia 

đ nh một đƣờng cáp quang. 

 ĩnh vực c  tác động xã hội,  i n quan hàng ngày tới ngƣời 

  n, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang  ại hiệu quả, giúp tiết 

 iệm chi phí cần ƣu ti n chuyển đổi số trƣớc,  ao gồm:   tế, Giáo 

 ục, Tài chính-Ng n hàng, N ng nghiệp, Giao th ng vận tải, Năng 

 ƣợng, Tài nguy n và   i trƣờng, Sản xuất c ng nghiệp. 

Câ   ỏi 59. Chính p ủ số đem         í   gì     

 g    dâ ? 

Trả lời: Chính ph  số nhờ  ữ  iệu số và c ng nghệ số 

thấu hiểu ngƣời   n hơn; v  vậy, cung cấp  ịch vụ số tốt hơn, 

chăm s c ngƣời   n tốt hơn  

 ột đứa trẻ  hi sinh ra đƣợc cấp một mã định  anh  uy 

nhất; đến hạn thì gia đ nh nhận đƣợc th ng  áo đi ti m phòng 

từ chính quyền, đến tuổi đi học th  chính quyền quyết định 

ph n  ổ cơ sở vật chất c a các cơ sở giáo  ục, tránh nơi  ị 

thừa, nơi  ại thiếu, đến tuổi trƣởng thành th  tự động nhận đƣợc 

căn cƣớc c ng   n… Khi  ịch  ệnh  ùng phát th   ịp thời nhận 

đƣợc cảnh  áo, chăm s c y tế  

Chính quyền hoạt động hiệu  ực, hiệu quả và minh  ạch 

hơn còn giúp  ảo vệ ngƣời   n tốt hơn   
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Câ   ỏ  60. K       số đem         í   gì      g    dâ ? 

Trả lời: Kinh tế số cho phép mỗi ngƣời   n c  thể tiếp 

cận thị trƣờng một cách nhanh ch ng theo cách chƣa từng c   

Nếu nhƣ trƣớc đ y, ngƣời   n mang hàng ra chợ  án th  chỉ tiếp 

cận đƣợc vài chục đến vài trăm ngƣời trong  hu vực địa    hạn 

chế c a m nh  Còn hiện nay, với thƣơng mại điện tử, ngƣời dân 

c  thể  án hàng cho hàng triệu ngƣời, tr n toàn thế giới. 

 ỗi ngƣời   n với một chiếc điện thoại th ng minh, mỗi 

hộ gia đ nh một đƣờng cáp quang,  à c  thể trở thành một  oanh 

nghiệp,  à c  thể tiếp cận cả thế giới  Ngƣ   n trong quá  hứ vẫn 

thƣờng mang số cá họ đánh  ắt đƣợc hàng ngày ra chợ và ngồi 

nh n chúng hƣ thối đi vào cuối ngày  hi  h ng c  ngƣời mua. 

Giờ đ y, họ c  thể giữ cá ở  ƣới s ng và đợi  hách hàng gọi 

điện  Khi nhận đƣợc đơn hàng qua mạng, cá đƣợc  ắt   n bán 

cho  hách hàng  Hệ thống  ƣu chính, chuyển phát sẽ giao hàng 

tới tận tay ngƣời mua  Kh ng cần phải mua một chiếc t  đ ng 

 ạnh,  h ng còn r i ro  án cá ƣơn với giá thấp c  thể g y ngộ 

độc cho  hách hàng và sẽ giảm cả t nh trạng đánh  ắt cá quá 

mức cần thiết  

Câ   ỏ  61. G          ã  ộ  đã      đổ             ? 

Trả lời: Giao tiếp xã hội c  thể  iễn ra mọi  úc, mọi nơi, 

 h ng rào cản,  h ng  hoảng cách tr n m i trƣờng số  Những 

ngƣời n i những ng n ngữ  hác nhau c  thể giao tiếp với nhau 

trực tiếp nhờ ứng  ụng phi n  ịch theo thời gian thực  Những 

ngƣời  hiếm thính c  thể đƣợc hỗ trợ  ởi ứng  ụng chuyển đổi 

giọng n i thành chữ viết  Những ngƣời  hiếm thị c  thể đƣợc hỗ 

trợ  ởi ứng  ụng chuyển đổi chữ viết thành giọng n i   ột  àn 

nhạc giao hƣởng c  thể  iểu  iễn tại Nhà hát  ớn Hà Nội với sự 

tham gia c a các nhạc c ng ở tr n toàn thế giới. 
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Câ   ỏ  62.      s       đổ             ? 

Trả lời: Việc tƣ vấn  hám chữa  ệnh từ xa, qua điện 

thoại th ng minh chỉ  à  ƣớc  hởi đầu  C ng nghệ số cho phép 

ph n tích, giải mã  ản đồ gene để từ đ  cung cấp thuốc và  ịch 

vụ y tế đƣợc cá thể h a cho mỗi ngƣời   n  Các cảm  iến IoT 

nhỏ  i ti c  thể đƣợc đặt   n trong cơ thể cho phép theo  õi 

 iễn  iến sức  hỏe, ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất một cách 

tức thời  Các ro ot tự hành  ằng c ng nghệ nano c  thể chu du 

trong mạch máu để  ọn  ẹp sạch m  máu  Ngƣời   n c  thể 

chƣa trực tiếp tự chữa  ệnh cho m nh nhƣng họ c  thể cảm 

nhận đƣợc mọi sự thay đổi, và  hi mắc  ệnh th   ác sĩ c  thể 

nhanh nhất đƣa ra  ời  huy n  

Câ   ỏ  63. G á  d   s       đổ             ? 

Trả lời: Trẻ em vẫn sẽ phải đến trƣờng, phải giao tiếp 

và đƣợc các giáo vi n hƣớng  ẫn, nhƣng nhiều thứ sẽ thay đổi  

Nếu nhƣ trƣớc đ y 100%  iến thức đƣợc truyền thụ ở tr n  ớp 

th  hiện nay tỷ  ệ  iến thức đƣợc truyền thụ trực tuyến sẽ tăng 

 ần   n  Thậm chí, trong giai đoạn giãn cách xã hội v   ịch  ệnh, 

100%  à học trực tuyến  Nếu nhƣ trƣớc đ y   n  ớp  à để giảng 

 ài, ở nhà  à để tự  àm  ài tập, th  hiện nay đảo ngƣợc  ại, học 

sinh c  thể ở nhà nghe giảng  ài trực tuyến, nhƣng   n  ớp để 

 àm  ài tập và giải quyết các vấn đề đặt ra theo các nh m  

Nếu nhƣ trƣớc đ y giáo  ục  à trải nghiệm mang tính đại 

trà, th  hiện nay, giáo  ục  ại  à trải nghiệm mang tính cá thể h a  

Phƣơng pháp và tài  iệu giáo  ục  inh động hơn, cho phép thay 

đổi để thích nghi với cách học và tốc độ tiếp thu  iến thức c a 

từng học sinh chứ  h ng theo nhƣ cách cũ trƣớc đ   à  uộc học 

sinh phải thay đổi để tu n theo phƣơng pháp giảng  ạy trong  ớp. 

Câ   ỏ  64. V      m s       đổ             ? 

Trả lời: Chuyển đổi số sẽ  àm một số nghề mất đi hoặc 

xuất hiện  Dự đoán đúng  à  h ng  ễ, v  mọi thứ đều đang thay 

đổi, nhiều ngành nghề mới vào  úc này con ngƣời vẫn chƣa  iết  à 
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g   Trong tƣơng  ai gần, những c ng việc đƣợc tự động h a nhiều 

sẽ  à những việc  h ng đòi hỏi  ỹ năng xã hội và sự sáng tạo  

 ột số ví  ụ về những nghề nghiệp c   hả năng tự động h a 

cao gồm: Nh n vi n tiếp thị từ xa, nh n vi n thƣ viện, ngƣời định 

giá  ảo hiểm, trọng tài thể thao, nh n vi n chuyển phát nhanh  

 ột số ví  ụ về những nghề nghiệp ít  ị ảnh hƣởng gồm: 

Chuyên gia trị  iệu, Bi n đạo múa, Bác sĩ phẫu thuật, Nhà t m 

  , Nhà nh n ch ng và  hảo cổ học, Kiến trúc sƣ, Giám đốc 

điều hành  inh  oanh  

Câ   ỏ  65. T  d          dữ                 ? 

Trả lời: Dữ  iệu  à tài sản v  h nh, nhƣng  ại c  giá trị 

hơn nhiều tài sản hữu h nh  Dữ  iệu  à tài sản qu  giá  h ng c  

trong sổ sách  ế toán   u hƣớng chuyển  ịch từng  ƣớc, trƣớc 

 ia phần cứng  à quan trọng, rồi phần mềm  à quan trọng, còn 

hiện nay  ữ  iệu  à quan trọng  Dữ  iệu thay đổi  i n tục, còn 

phần cứng, phần mềm thay đổi chậm hơn  Bản chất  iến động 

c a  ữ  iệu chính  à  ản chất c a chuyển đổi số  Với một  oanh 

nghiệp, phần cứng, phần mềm c  thể đƣợc n ng cấp, thay thế  

Nh n sự c  thể về hƣu hay chuyển c ng tác, nhƣng  ữ  iệu th  

còn  ại  C  thể hiểu,  ữ  iệu chính  à  ộ nhớ c a tổ chức,  à nơi 

 ƣu giữ tri thức c a tổ chức. 

V  vậy, cùng với  ộ gene, cùng với văn h a, cùng với sứ 

mệnh, cùng với giá trị cốt  õi,  ữ  iệu đã trở thành phần  h ng thể 

thiếu trong sự phát triển và trƣờng tồn c a mỗi tổ chức. 

Câ   ỏ  66. Q ố  g                g     g   á        

  í     ủ số? 

Trả lời: Ở ch u Âu, Đan  ạch và Estonia  à 2 trong số 

những nƣớc thành c ng nhất  100%  ịch vụ số với 90% ngƣời 

  n nƣớc này sử  ụng, đạt mức độ phổ cập rất cao  
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Ở ch u Á, một số quốc gia nhƣ Hàn Quốc, Singapore 

cũng  há thành c ng  Đăng    thành  ập một  oanh nghiệp mới 

thực hiện trực tuyến qua mạng c  thể đƣợc hoàn tất trong 15 

phút  Thời gian th ng quan hàng h a ngắn nhất trong  hu vực  

Chính ph  Singapore đƣợc đánh giá  à minh  ạch, chỉ số tham 

nhũng thuộc  oại thấp nhất tr n thế giới  

Câ   ỏ  67. T á              ấ      g   á        

  í     ủ số    gì? 

Trả lời: Chính ph  số xử    văn  ản  h ng giấy, họp 

 h ng gặp mặt, xử    th  tục hành chính  h ng tiếp xúc và 

thanh toán  h ng  ùng tiền mặt  Đ y  à sự thay đổi  

Đối với mỗi cơ quan, tổ chức, sự thay đổi chỉ c  thể  ắt 

đầu từ ngƣời đứng đầu  Thách thức  ớn nhất cho cơ quan nhà 

nƣớc  à nhận thức và sự vào cuộc thực sự c a ngƣời đứng đầu, 

 à chuyện  ám  àm hay  h ng  ám  àm  

Đối với mỗi ngƣời   n, sự thay đổi đòi hỏi thay đổi  ỹ 

năng và th i quen  Thách thức  ớn nhất cho xã hội trƣớc mắt  à 

 ỹ năng số c a ngƣời   n, sau đ   à th i quen và văn h a sống 

trong m i trƣờng số  

Đối với mỗi  oanh nghiệp, sự thay đổi đòi hỏi phải triển 

 hai các giải pháp c ng nghệ số, c  những việc hoàn toàn mới, 

chƣa c  tiền  ệ  Thách thức  ớn nhất cho  oanh nghiệp  à m i 

trƣờng pháp    để triển  hai  

Câ   ỏ  68. Rủ     g              á          í     ủ 

số    gì? 

Trả lời: Đối với cấp quốc gia, r i ro  ớn nhất  à mất 

ch  quyền số quốc gia  Khi chính ph  chuyển nhiều hoạt động 

c a m nh   n m i trƣờng số, nghĩa  à, vấn đề an toàn, an ninh 

mạng  à vấn đề sống còn  Đối với mỗi cá nh n, r i ro  ớn nhất 

 à  ộ  ọt  ữ  iệu cá nh n và quyền ri ng tƣ  
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Câ   ỏ   69. T              ầ g C í     ủ số     

       ? 

Trả lời: Hạ tầng phục vụ chính ph  số đƣợc x y  ựng 

 ựa tr n m  h nh  ết hợp hài hoà giữa tập trung và ph n tán, 

giữa Trung ƣơng và địa phƣơng  Định hƣớng chung  à tối đa 

hoá, tập trung hoá những hạ tầng chia sẻ,  ùng chung quy m  

quốc gia; tối thiểu hoá việc x y  ựng hạ tầng  ùng ri ng tại các 

 ộ, ngành, địa phƣơng; ứng  ụng hiệu quả điện toán đám m y 

để  ết nối, chia sẻ hạ tầng, nền tảng,  ịch vụ  

Hiện nay, mỗi cơ quan, tổ chức nhà nƣớc thƣờng tự đầu tƣ 

một trung t m  ữ  iệu hoặc một phòng máy ch  phục vụ hoạt 

động c a m nh,  ẫn đến manh mún,  ãng phí,  h ng  ảo đảm an 

toàn, an ninh mạng  o thiếu hụt nh n sự  Các cơ quan, tổ chức 

nhà nƣớc cần chuyển đổi sang sử  ụng  ịch vụ điện toán đám 

m y cung cấp  ởi  oanh nghiệp chuy n nghiệp  

Câ   ỏ  70. Sử d  g  á         g số            ? 

Trả lời:   y  ựng và phát triển các nền tảng số đang trở 

n n phổ  iến tại Việt Nam  Theo quan điểm c a Th  tƣớng Chính 

ph  tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về ph   uyệt 

 Chƣơng tr nh chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng 

đến năm 2030   à “   t tr ể   ề  tả   số      ả         t      ể 

t úc  ẩy c uyể   ổ  số   a    ơ     ả  c       v  tă      u 

 uả”  Bộ Th ng tin và Truyền th ng đã phối hợp với các cơ quan 

nhà nƣớc, tổ chức,  oanh nghiệp ra mắt nhiều nền tảng số cho 

phép chia sẻ  ữ  iệu;  ết nối cộng đồng; hƣớng đến hiện thực h a 

nguy n tắc “ ấy   ườ  d       tru   t  ”; cùng chung tay triển 

 hai các hoạt động v   ợi ích c a toàn xã hội; g p phần đẩy nhanh 

c ng cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam  

Phát triển Chính ph  điện tử  ựa tr n hệ thống th ng tin  à 

chính  Phát triển chính ph  số  ựa tr n nền tảng  à chính   ột cơ 

quan nhà nƣớc  hi đầu tƣ hệ thống th ng tin thƣờng mất từ 1 đến 
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vài năm, cần c  đội ngũ chuy n m n vận hành, quản      ột cơ 

quan nhà nƣớc  hi sử  ụng các nền tảng thƣờng chỉ mất vài tuần, 

để thiết  ập cấu h nh và hƣớng  ẫn sử  ụng,  h ng cần c  đội ngũ 

chuy n m n vận hành, quản   , v   oanh nghiệp cung cấp  ịch vụ 

nền tảng thực hiện việc này  Việc sử  ụng các nền tảng cũng giải 

quyết  ài toán chia sẻ  ữ  iệu một cách  ễ  àng  

Câ   ỏ  71. C    sẻ dữ                 ? 

Trả lời: Giá trị  ữ  iệu sẽ đƣợc tăng   n  hi đƣợc chia 

sẻ  Chia sẻ  ữ  iệu  à điều  iện ti n quyết để cung cấp  ịch vụ 

số, đơn giản h a quy tr nh, thay đổi m  h nh tổ chức, cách thức 

cung cấp  ịch vụ  Chia sẻ  ữ  iệu  à cơ sở để phát triển các  ịch 

vụ đổi mới, sáng tạo  ựa tr n  ữ  iệu,  ao gồm  ữ  iệu mở c a 

cơ quan nhà nƣớc  Chia sẻ  ữ  iệu để tạo ra  òng chảy  ữ  iệu 

 ích thích  òng chảy vật chất  

Thực hiện chia sẻ  ữ  iệu giữa các cơ quan nhà nƣớc để 

đáp ứng  hả năng cung cấp  ịch vụ số cho ngƣời   n theo 

nguy n tắc ngƣời   n chỉ cần cung cấp th ng tin một  ần cho 

một cơ quan nhà nƣớc  Thực hiện chia sẻ  ữ  iệu c a các cơ 

quan nhà nƣớc cho xã hội (   dữ    u) để phát triển các  ịch 

vụ  inh tế - xã hội  

Việc chia sẻ  ữ  iệu giữa các cơ quan nhà nƣớc đƣợc thực 

hiện qua các nền tảng số   ỗi  ộ, ngành, địa phƣơng c  một 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ  ữ  iệu c a m nh (LGSP) để tích hợp, 

chia sẻ  ữ  iệu giữa các hệ thống th ng tin, cơ sở  ữ  iệu trong 

nội  ộ, đồng thời  à đầu mối  ết nối với các  ộ, ngành, địa 

phƣơng  hác th ng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ  ữ  iệu quốc 

gia (NDXP). Việc mở  ữ  iệu c a các cơ quan nhà nƣớc đƣợc 

thực hiện qua Cổng  ữ  iệu quốc gia data.gov.vn. 

Câ   ỏ  72. C      đổ  số     g  ĩ                       ? 

Trả lời: Phát triển nền tảng hỗ trợ  hám, chữa  ệnh từ 

xa để hỗ trợ ngƣời   n đƣợc  hám, chữa  ệnh từ xa, giúp giảm 
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tải cho các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đ ng ngƣời, giảm nguy 

cơ   y nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế c   ộ phận  hám, chữa 

 ệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế  

  y  ựng và từng  ƣớc h nh thành hệ thống chăm s c sức 

 hỏe và phòng  ệnh  ựa tr n các c ng nghệ số; ứng  ụng c ng 

nghệ số toàn  iện tại các cơ sở  hám  ệnh, chữa  ệnh g p phần 

cải cách hành chính, giảm tải  ệnh viện, n ng cao chất  ƣợng 

 hám chữa  ệnh, sử  ụng hồ sơ  ệnh án điện tử tiến tới  h ng sử 

 ụng  ệnh án giấy, thanh toán viện phí, h nh thành các  ệnh viện 

th ng minh; x y  ựng nền tảng quản trị y tế th ng minh  ựa tr n 

c ng nghệ số, tích hợp th ng tin,  ữ  iệu, h nh thành cơ sở  ữ  iệu 

quốc gia về y tế  

Thử nghiệm triển  hai sáng  iến  Mỗ    ườ  d   có   t 

b c sĩ r ê  ” với mục ti u mỗi ngƣời   n c  một hồ sơ số về 

sức  hỏe cá nh n, tr n cơ sở đ  đƣợc  ác sĩ tƣ vấn, chăm s c 

cho từng ngƣời   n nhƣ  à  ác sĩ ri ng, h nh thành hệ thống 

chăm s c y tế số hoàn chỉnh từ  h u chăm s c sức  hỏe  an 

đầu,  ự phòng đến điều trị  

Tạo hành  ang pháp    để tạo điều  iện cho  hám chữa 

 ệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho ngƣời   n, nhằm  ảo đảm 

ngƣời   n c  thể tiếp xúc  ác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí 

và thời gian vận chuyển  ệnh nh n  

Câ   ỏ  73. C      đổ  số     g  ĩ       g á  d   

           ? 

Trả lời: Phát triển nền tảng hỗ trợ  ạy và học từ xa, 

ứng  ụng triệt để c ng nghệ số trong c ng tác quản   , giảng 

 ạy và học tập; số h a tài  iệu, giáo tr nh; x y  ựng nền tảng 

chia sẻ tài nguy n giảng  ạy và học tập theo cả h nh thức trực 

tiếp và trực tuyến  Phát triển c ng nghệ phục vụ giáo  ục, 

hƣớng tới đào tạo cá thể h a  
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100% các cơ sở giáo  ục triển  hai c ng tác  ạy và học 

từ xa, trong đ  thử nghiệm chƣơng tr nh đào tạo cho phép học 

sinh, sinh vi n học trực tuyến tối thiểu 20% nội  ung chƣơng 

trình. Triển  hai áp  ụng m  h nh giáo  ục tích hợp  hoa học - 

công nghệ -  ỹ thuật - toán học và nghệ thuật,  inh  oanh, 

 oanh nghiệp, đào tạo tiếng Anh và  ỹ năng sử  ụng c ng nghệ 

số,  ảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các cấp học  Điều chỉnh, 

 ổ sung chƣơng tr nh đào tạo ở  ậc đại học, sau đại học và  ạy 

nghề các c ng nghệ số cơ  ản nhƣ trí tuệ nh n tạo,  ữ  iệu  ớn, 

điện toán đám m y và Internet vạn vật  

Cung cấp các  h a học đại trà trực tuyến mở cho tất cả 

ngƣời   n, n ng cao  hả năng tiếp cận giáo  ục nhờ c ng nghệ 

số, đào tạo, đào tạo  ại, đào tạo n ng cao  ỹ năng số  Phổ cập 

việc thi trực tuyến; c ng nhận giá trị c a các chứng chỉ học 

trực tuyến; x y  ựng nền tảng chia sẻ tài nguy n giảng  ạy và 

học tập; phát triển các  oanh nghiệp c ng nghệ phục vụ giáo 

 ục hƣớng tới đào tạo cá thể h a  

Câ   ỏ  74. C      đổ  số     g  ĩ             í   - 

 gâ     g            ? 

Trả lời: Hình thành tài chính điện tử và thiết  ập nền 

tảng tài chính số hiện đại,  ền vững  Triển  hai ứng  ụng toàn 

 iện c ng nghệ số trong các ngành thuế, hải quan,  ho  ạc, 

chứng  hoán  

Chuyển đổi số trong các ng n hàng thƣơng mại để cung 

cấp  ịch vụ ng n hàng số theo hƣớng phát triển đa  ạng các 

  nh ph n phối, đổi mới sáng tạo, tự động h a quy tr nh, thúc 

đẩy hợp tác với các c ng ty c ng nghệ tài chính (fintech) và 

trung gian thanh toán trong việc x y  ựng hệ sinh thái  ịch vụ 

tài chính ng n hàng để thúc đẩy phổ cập tài chính quốc gia, đƣa 

 ịch vụ tài chính - ng n hàng đến gần hơn những đối tƣợng 

vùng s u, vùng xa chƣa c   hả năng tiếp cận hoặc chƣa đƣợc 
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ng n hàng phục vụ  ựa vào sự đổi mới sáng tạo c a c ng nghệ 

nhƣ thanh toán  i động, cho vay ngang hàng  

Hỗ trợ  hả năng tiếp cận vốn vay nhờ các giải pháp chấm 

điểm tín  ụng với  ho  ữ  iệu  hách hàng và m  h nh chấm 

điểm đáng tin cậy  

Câ   ỏ  75. C      đổ  số     g  ĩ          g  g     

           ? 

Trả lời: Phát triển nền n ng nghiệp c ng nghệ cao theo 

hƣớng chú trọng n ng nghiệp th ng minh, n ng nghiệp chính xác, 

tăng tỷ trọng c a n ng nghiệp c ng nghệ số trong nền  inh tế. 

Thực hiện chuyển đổi số trong n ng nghiệp phải  ựa tr n 

nền tảng  ữ  iệu  Tập trung x y  ựng các hệ thống  ữ  iệu  ớn 

c a ngành nhƣ về đất đai, c y trồng, vật nu i, th y sản    y 

 ựng mạng  ƣới quan sát, giám sát tích hợp tr n  h ng và mặt 

đất phục vụ các hoạt động n ng nghiệp  Thúc đẩy cung cấp 

th ng tin về m i trƣờng, thời tiết, chất  ƣợng đất đai để ngƣời 

n ng   n n ng cao năng suất và chất  ƣợng c y trồng, hỗ trợ 

chia sẻ các thiết  ị n ng nghiệp qua các nền tảng số. 

 ng  ụng c ng nghệ số để tự động h a các quy tr nh sản 

xuất,  inh  oanh; quản   , giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng 

sản phẩm,  ảo đảm nhanh ch ng, minh  ạch, chính xác, an toàn, 

vệ sinh thực phẩm   em xét thử nghiệm triển  hai sáng  iến 

  ỗi n ng   n  à một thƣơng nh n, mỗi hợp tác xã  à một  oanh 

nghiệp ứng  ụng c ng nghệ số  với mục ti u mỗi ngƣời n ng   n 

đƣợc định hƣớng, đào tạo ứng  ụng c ng nghệ số trong sản xuất, 

cung cấp, ph n phối,  ự  áo       t ờ  vụ …  n ng sản, đẩy mạnh 

phát triển thƣơng mại điện tử trong n ng nghiệp  

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong c ng tác quản    

để c  các chính sách, điều hành  ịp thời phát triển n ng nghiệp 

nhƣ  ự  áo, cảnh  áo thị trƣờng, quản    quy hoạch  
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Câ   ỏ  76. C      đổ  số     g  ĩ       g        g 

                              ? 

Trả lời: Phát triển hệ thống giao th ng th ng minh, tập 

trung vào các hệ thống giao th ng đ  thị, các đƣờng cao tốc, quốc 

 ộ  Chuyển đổi các hạ tầng  ogistics (  ư cả   b ể   cả   t ủy     

 ịa       k       ườ   sắt  k o vậ ). 

Phát triển các nền tảng  ết nối giữa các ch  hàng, các nhà 

giao vận và  hách hàng để phát triển thành một hệ thống một cửa 

để cho phép ch  hàng c  thể t m ra phƣơng tiện tối ƣu để vận 

chuyển hàng h a và t m các  ho  ãi chính xác cũng nhƣ hỗ trợ 

việc đ ng g i và hỗ trợ đăng   , hoàn thiện các quá tr nh xử    

các văn  ản hành chính  i n quan  

Chuyển đổi việc quản     ết cấu hạ tầng giao th ng, 

phƣơng tiện  inh  oanh vận tải, quản    ngƣời điều  hiển 

phƣơng tiện, cho phép quản     ết cấu hạ tầng giao th ng số, 

đăng    và quản    phƣơng tiện qua hồ sơ số, cấp và quản    

giấy phép số ngƣời điều  hiển phƣơng tiện  

Câ   ỏ  77. C      đổ  số     g  ĩ        ă g     g 

           ? 

Trả lời: Chuyển đổi số trong  ĩnh vực năng  ƣợng, 

trong đ  ƣu ti n tập trung cho ngành điện  ực hƣớng đến tối đa 

h a và tự động h a các mạng  ƣới cho việc cung ứng điện một 

cách hiệu quả  Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc 

độ và sự chính xác c a h a đơn, xác định sự cố về mạng  ƣới 

nhanh hơn, hỗ trợ ngƣời  ùng cách tiết  iệm năng  ƣợng và 

phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng  

Câ   ỏ  78. C      đổ  số     g  ĩ            g     

và môi      g            ? 

Trả lời: Xây  ựng các hệ thống th ng tin, cơ sở  ữ  iệu  ớn 

toàn  iện nhằm quản    hiệu quả  ĩnh vực tài nguy n và m i trƣờng, 

cụ thể nhƣ: Cơ sở  ữ  iệu đất đai quốc gia; các cơ sở  ữ  iệu về nền 
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địa    quốc gia; quan trắc tài nguy n và m i trƣờng; đa  ạng sinh 

học; nguồn thải; viễn thám;  iển và hải đảo;  iến đổi  hí hậu; 

khí tƣợng - th y văn; địa chất -  hoáng sản; x y  ựng  ản đồ số 

quốc gia mở  àm nền tảng phát triển các  ịch vụ số, phát triển  inh tế 

- xã hội; triển  hai các giải pháp th ng minh trong quan trắc, giám 

sát, quản   , xử    sự cố m i trƣờng, cảnh  áo sớm thi n tai. 

Câ   ỏ  79. C      đổ  số     g  ĩ       s     ấ  

   g  g                ? 

Trả lời: Chuyển đổi số trong  ĩnh vực sản xuất c ng 

nghiệp theo hƣớng chú trọng phát triển các trụ cột: X y  ựng chiến 

 ƣợc và cơ cấu tổ chức th ng minh, x y  ựng nhà máy th ng minh, 

vận hành th ng minh, tạo ra các sản phẩm th ng minh, x y  ựng 

 ịch vụ về  ữ  iệu và phát triển  ỹ năng số cho ngƣời  ao động. 

Câ   ỏ  80. T   s    ầ  đ        ỹ  ă g số? 

Trả lời: Phải đào tạo  ỹ năng số cho cán  ộ, c ng chức 

nhà nƣớc  Nếu  h ng, ai sẽ  à ngƣời cung cấp  ịch vụ số cho 

ngƣời   n  Cần đào tạo  ỹ năng số cho ngƣời   n  Nếu  h ng, 

ai sẽ  à ngƣời sử  ụng  ịch vụ số cung cấp  ởi chính quyền  

Câu  ỏ  81. Tìm    m   â        á        C í     ủ 

số ở đâ ? 

Trả lời: Ngay chính   n trong cơ quan, tổ chức c a 

m nh  Trƣớc hết, mỗi cơ quan, tổ chức cần chuyển đổi  ỹ năng 

cho toàn thể cán  ộ, c ng chức, vi n chức, ngƣời  ao động c a 

m nh  Việc sử  ụng các nền tảng cũng giúp n ng cao mặt  ằng 

chất  ƣợng nguồn nh n  ực  B n cạnh đ , các cơ quan, tổ chức 

n n sử  ụng  ịch vụ chuy n nghiệp c a các  oanh nghiệp c ng 

nghệ số, tận  ụng đƣợc nguồn nh n  ực chuy n nghiệp này  Chia 

sẻ th ng tin, tham gia mạng  ƣới  ết nối chuy n gia trong và 

ngoài nƣớc cũng  à một cách để t m  iếm nh n  ực. 
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Câ   ỏ  82. S     í     ủ số    gì? 

Trả lời: C   a mức độ phát triển  Đầu ti n  à Chính 

ph  điện tử  Ở mức độ phát triển này, chính ph  tập trung vào 

việc số hoá các nguồn tài nguy n, ứng  ụng c ng nghệ th ng 

tin, tin học hoá quy tr nh nghiệp vụ nhằm n ng cao hiệu  ực, 

hiệu quả hoạt động, cung cấp  ịch vụ hành chính c ng trực 

tuyến phục vụ ngƣời   n và  oanh nghiệp  

Phát triển cao hơn  à chính ph  số  Ở mức độ phát triển này, 

chính ph  hoạt động, vận hành,  an hành chính sách, đƣa ra quyết 

định chỉ đạo điều hành và cung cấp các  ịch vụ số một cách ch  

động theo nhu cầu c a ngƣời   n,  oanh nghiệp một cách tối ƣu 

 ựa tr n năng  ực  hai thác và ph n tích  ữ  iệu,  ấy  ữ  iệu  à 

trung t m  Để tiến tới mức độ phát triển này, cơ quan nhà nƣớc 

các cấp từng  ƣớc cung cấp  ữ  iệu mở và mở  ữ  iệu  Hoạt động 

này cũng thúc đẩy phát triển  inh tế số, xã hội số  

Cao nhất  à chính ph  th ng minh  Ở mức độ phát triển này, 

chính ph   iến tạo sự phát triển  ền vững, cung cấp các  ịch vụ 

đổi mới, sáng tạo, c  tính  ự  áo trƣớc cho ngƣời   n và  oanh 

nghiệp  ựa tr n các c ng nghệ số và m  h nh cung cấp  ịch vụ 

mới, đƣợc tối ƣu hoá  Sau chính ph  th ng minh  à g  th  chỉ c  

tƣơng  ai mới trả  ời đƣợc  

Các mức độ phát triển n i tr n  h ng mang tính tuần tự, 

 h ng mang tính ph  định  ẫn nhau  Ngay ở mức độ phát triển 

Chính ph  điện tử đã h nh thành các yếu tố c a chính ph  số và 

chính ph  th ng minh  Ngƣợc  ại, ở mức độ phát triển chính 

ph  số và chính ph  th ng minh vẫn c  đầy đ  các đặc trƣng 

c a Chính ph  điện tử  
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P ầ  III 

 CHU Ể   ỔI SỐ TRO G DOA H  GHI P 

Câ   ỏ  83.       g ĩ         đổ  số     g d      g    ? 

Trả lời: Chuyển đổi số trong  oanh nghiệp đƣợc định 

nghĩa  à  v  c t c   ợ      dụ   c         số  ể      cao    u 

 uả k    doa       u  uả  uả   ý       cao  ă    ực  sức cạ   

tra   của doa          v  tạo ra c c     trị  ớ    

Các hoạt động chuyển đổi số c  thể  ao gồm từ việc số h a 

 ữ  iệu quản   ,  inh  oanh c a  oanh nghiệp, áp  ụng c ng nghệ 

số để tự động h a, tối ƣu h a các quy tr nh nghiệp vụ, quy tr nh 

quản   , sản xuất  inh  oanh, quy tr nh  áo cáo, phối hợp c ng 

việc trong  oanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn  ộ m  h nh 

 inh  oanh, tạo th m giá trị mới cho  oanh nghiệp. 

Câu  ỏ  84.   m gì đ         đổ  số     g d      g    ? 

Trả lời: Chuyển đổi số chính  à sự phát triển c a nh n 

vi n, sự  ãnh đạo và thay đổi c ng việc  inh  oanh trở n n 

nhanh hơn, rẻ hơn và tốt hơn theo một con đƣờng đột phá  Tất 

cả các  oanh nghiệp đều sẽ  à  oanh nghiệp số trong tƣơng  ai  

C ng nghệ, quy tr nh  inh  oanh và sự chia sẻ  inh nghiệm 

trong cộng đồng sẽ song hành cùng nhau   

Ngƣời  ãnh đạo cần hiểu m nh muốn g  và c ng nghệ c  

thể chuyển đổi c ng ty c a m nh thế nào  Thứ hai  à sẵn sàng 

về phƣơng  iện tổ chức  Cần sự tham gia c a cả tổ chức để  àm 

n n sự chuyển đổi  Chúng ta cần đào tạo và phát triển nh n sự  

Thứ  a  à sẵn sàng về phƣơng  iện c ng nghệ  Điều này cần 

đƣợc phát triển song song với yếu tố nh n sự. 

Chuyển đổi số "có    ĩa    ứ   dụ   c          ể c uyể  

 o  c c  t ức k    doa   t ườ     ật . C  thể hiểu là cách 

chúng ta vận  ụng c ng nghệ cùng với sự điều hành c ng việc 

 inh  oanh để thực hiện  hác đi, để  inh  oanh hiệu quả hơn, 

nhanh hơn và chuyển hoá n  trong một ngày trong  hi trƣớc  ia 
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mất  a tháng, hoặc chỉ cần  ùng vài chục con ngƣời hơn  à cả 

ngh n ngƣời  Thay v   àm những c ng việc thƣờng nhật, c ng ty 

c  thể  àm những c ng việc c  giá trị cao hơn   

Câ   ỏ  85. D      g      ừ       ỏ        đổ  số 

  e      g    ? 

Trả lời: Chuyển đổi số  à chuyển đổi tƣ  uy và nhận 

thức  Một xƣởng gỗ c  thể tự n u vấn đề  à m nh vẫn đ ng và 

 án đồ gỗ nhƣ  ao nhi u năm qua, hay m nh sẽ  án đồ gỗ nội 

thất theo nhu cầu thiết  ế c a  hách hàng, cho phép  hách hàng 

đƣợc tham gia    iến đối với đồ gỗ c a họ theo cách họ muốn, 

đƣợc nh n trực quan phi n  ản số 3D trƣớc  hi quyết định  ựa 

chọn  Doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cần đổi mới nhận thức và 

đƣa ra  ài toán  C ng nghệ số sẽ giúp giải quyết.  

Doanh nghiệp vừa và nhỏ c  thể chuyển đổi số nhanh hơn, 

tiết  iệm hơn, hiệu quả hơn th ng qua việc sử  ụng các nền tảng  

Chẳng hạn, 1Office, một nền tảng quản trị  oanh nghiệp tổng thể 

c a Việt Nam cho phép một  oanh nghiệp  hác sử  ụng mọi  ịch 

vụ, từ quản trị nh n sự,  ế toán, đến  án hàng,     hai thuế một 

cách nhanh ch ng,  h ng cần phải đầu tƣ,  h ng cần c  nh n  ực 

 ỹ thuật để vận hành, với chi phí theo đầu ngƣời chỉ vào  hoảng 

30 000 đồng/1 ngƣời/1 tháng   ột  oanh nghiệp vừa và nhỏ c  

10 ngƣời chỉ phải trả 300 000 đồng/1 tháng, nếu thấy hiệu quả th  

 ùng tiếp,  h ng hiệu quả th  th i  

Câu  ỏ  86. C      đổ  số  ó                    g  ủ  

 á  d      g        g  g   số? 

Trả lời: Kh ng phải  Chuyển đổi số  à c u chuyện 

chung c a tất cả các  oanh nghiệp,  h ng ph n  iệt ngành, 

nghề  Bất  ỳ ai đ  nhanh, nhạy đều c  thể nắm đƣợc thời cơ  

Doanh nghiệp c ng nghệ số chỉ  à một phần nhỏ,  à những ngƣời 

tạo ra c ng nghệ số hoặc tƣ vấn ứng  ụng c ng nghệ số  Những 

 oanh nghiệp  hác  ùng c ng nghệ số để thực hiện chuyển đổi 

số mới  à phần  ớn và  à phần quan trọng nhất  
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Câu hỏ  87.   ữ g       ì   d      g        g  g   

số     đ      ú  đẩ    á       ? 

Trả lời: Chƣơng tr nh Chuyển đổi số quốc gia xác định 

tập trung thúc đẩy, phát triển  ốn  oại h nh  oanh nghiệp c ng 

nghệ số   

Các tập đoàn,  oanh nghiệp thƣơng mại,  ịch vụ  ớn trong 

các  ĩnh vực  inh tế - xã hội chuyển hƣớng hoạt động sang  ĩnh 

vực c ng nghệ số, đầu tƣ nghi n cứu c ng nghệ  õi   

Các  oanh nghiệp c ng nghệ th ng tin đã  hẳng định đƣợc 

thƣơng hiệu đảm nhận các sứ mệnh ti n phong nghi n cứu, phát 

triển,  àm ch  c ng nghệ số và ch  động sản xuất   

Các  oanh nghiệp tƣ vấn ứng  ụng c ng nghệ số để tạo ra các 

sản phẩm,  ịch vụ mới trong các ngành,  ĩnh vực  inh tế - xã hội   

Các  oanh nghiệp  hởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về c ng 

nghệ số  

Câ   ỏ  88. D      g      ì s    ầ         đổ  số? 

Trả lời: Năm 1975,  ỹ sƣ c a Ko a  đã phát minh ra 

chiếc máy ảnh số, nhƣng Ko a  đã  h ng thƣơng mại h a phát 

minh này v   o sợ sẽ  hiến ngƣời ta  h ng mua phim, giấy và 

thuốc rửa ảnh nữa  Đ y  h ng chỉ  à c u chuyện c a ri ng Ko a  

mà còn  à c u chuyện c a nhiều  oanh nghiệp  hác  Càng  ớn và 

càng thành c ng th   ại càng chậm chuyển đổi  Ko a  tiếp tục  ỏ 

qua nhiều cơ hội chuyển đổi số  hác  Nhƣng Ko a   h ng  àm 

th  c  ngƣời  hác  àm  Sự xuất hiện c a iPhone năm 2007, rồi 

Instagram năm 2010  à nguy n nh n trực tiếp  hiến Ko a  phá 

sản vào năm 2012  

Câ   ỏ  89. R    g         d     đã     ó  m      

       ? 

Trả lời: Amazon  hởi đầu  à một trang we   án hàng, 

nhƣng giờ  iếm đƣợc hơn 4 tỷ USD nhờ  oanh thu quảng cáo và 

thiết  ị điện tử  Goog e  hởi đầu  à một trang we  t m  iếm,  oanh 
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thu chính  à quảng cáo, hiện đang  ẫn đầu trong thị trƣờng xe tự 

 ái  Còn App e, sau hàng thập  ỷ  à một c ng ty phần cứng, giờ 

đang đầu tƣ mạnh mẽ vào mảng nội  ung  

Trong  ỷ nguy n chuyển đổi số, các  oanh nghiệp thƣờng 

 rẽ ngang  để cạnh tranh mỗi  hi c  cơ hội  Việc  i n tục xác định 

 ại phạm vi  inh  oanh  à ch a  h a c a thành c ng  V  vậy, 

chuyển đổi số cần phải c n  ằng và thận trọng, vừa giữ vững vị trí 

sẵn c  vừa mở rộng phạm vi  inh  oanh  hi c  cơ hội  

Câ   ỏ  90. T   s   g á  ẻ     g  ò             

          ? 

Trả lời: V   ợi thế cạnh tranh trong  ỷ nguy n chuyển 

đổi số nằm ở sự th ng minh h a, th ng qua hiểu s u về  ữ  iệu 

khách hàng. 

Hệ thống thƣơng mại điện tử Amazon đã giảm thời gian 

hàng tồn  ho  ằng cách  ự đoán chính xác nhu cầu ti u  ùng  

Amazon cũng ngay  ập tức nhận tiền từ ngƣời mua hàng, 

nhƣng chỉ phải thanh toán cho nhà cung cấp sau 30 - 60 ngày, 

thực chất  à đang giữ tiền c a các nhà cung cấp để  àm  ợi cho 

m nh  Đoán trƣớc chính xác nhu cầu, Amazon c  thể đặt các 

mặt hàng cần thiết đến các  ho chứa nhất định và  ảo đảm sẽ 

vận chuyển hàng nhanh nhất ở một số  hu vực nhất định  

Câ   ỏ  91. Sử d  g                  ổ s  g s   

  ẩm   á                  ? 

Trả lời: VIP In ustries  à một trong những c ng ty sản 

xuất va  y  ớn nhất Ấn Độ  Từ năm 1971 đến nay, c ng ty này đã 

 án hơn 60 triệu chiếc tr n toàn cầu, c  mạng  ƣới 1 300 nhà  án 

 ẻ với 8 000 điểm  án  ẻ tr n 27 nƣớc   àm sao để sử  ụng th m 

  nh trực tuyến mà  h ng  àm mất  òng các nhà  án  ẻ và ph n 

phối  Việc chỉ sử  ụng   nh trực tuyến hoặc chỉ sử  ụng các nhà 

 án  ẻ và ph n phối đều  ẫn đến hậu quả  h   ƣờng  

VIP In ustries giải quyết  ài toán này  ằng các   nh trực 

tuyến  án hàng đa  ạng hơn và cho  hách hàng tùy chỉnh sản 
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phẩm, nhƣ  hắc t n hay chọn màu độc,  ạ  Còn các nhà  án  ẻ chỉ 

nhập về một số mẫu nhất định, thƣờng  à những mẫu  án chạy 

nhất  Những  ựa chọn này  h ng ảnh hƣởng đến  oanh thu c a 

nhà  án  ẻ,  h ng cạnh tranh với nhà  án  ẻ  

Câ   ỏ  92. Sử d  g                  ổ s  g   á   

   g m              ? 

Trả lời: Ng n hàng QNB Finans an  c a Thổ Nhĩ Kỳ 

tập trung vào ph n  húc phục vụ  hách hàng  oanh nghiệp và 

 hách hàng cá nh n phổ th ng  Ng n hàng c  hệ thống các 

phòng giao  ịch  há mạnh  Khi phát hiện ra rằng m nh còn  ỏ 

trống mảng  hách hàng cá nh n  à những ngƣời trung  ƣu mới, 

thạo c ng nghệ  Để tạo  hác  iệt và phục vụ  hách hàng thạo 

c ng nghệ này, QNB tạo ra một thƣơng hiệu hoàn toàn mới, 

mang t n Enpara, một ng n hàng điện tử hoàn toàn,  h ng c  

chi nhánh,  h ng c  phòng giao  ịch,  ễ sử  ụng và tập trung 

vào trải nghiệm  hách hàng,   n cạnh các mảng  inh  oanh 

truyền thống đã c   Trong vòng 1 năm  ể từ  hi hoạt động, 

Enpara c  110 000  hách hàng và hơn 3 tỷ  ira tiền gửi  Sau 3 

năm hoạt động tỷ  ệ  hách hàng hài  òng đạt 99,4%. 

Câ   ỏ  93. Sử d  g                  ổ s  g  á   

m      g m              ? 

Trả lời: Kieh ’s  à một thƣơng hiệu mỹ phẩm từ năm 

1851  Kể từ  hi thành  ập, chiến  ƣợc c a thƣơng hiệu này  à 

 h ng quảng cáo, tạo  ựng một h nh ảnh thƣơng hiệu xa vời, 

ri ng  iệt  Thƣơng hiệu này đặt mục ti u phải phát triển  oanh 

thu 15%/1 năm trong 5 năm tới trong  hi vẫn phải giữ nguy n 

h nh ảnh thƣơng hiệu  Trong xu hƣớng chuyển đổi số, Kieh ’s 

cũng chuyển đổi số nhƣng vẫn giữ đƣợc nguy n h nh ảnh 

thƣơng hiệu c a m nh  Thay v   án hàng trực tuyến hay tiếp thị 

tr n mạng xã hội, Kieh ’s tập trung vào việc  ùng c ng nghệ số 

để chăm s c  hách hàng đã mua hàng c a m nh tốt hơn  Sáng 

 iến đ   à chƣơng tr nh  4       ê        ần đầu ti n  à  hi 

 hách hàng mua hàng   ần 2  à 7 ngày sau  hi mua hàng, 
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Kieh ’s gửi thƣ điện tử cảm ơn và n i về những  ết quả mà 

khách hàng n n đạt đƣợc sau quãng thời gian  ùng mỹ phẩm 

này   ần 3  à 14 ngày sau  hi mua hàng,  hách hàng đƣợc giới 

thiệu các sản phẩm  ổ trợ,  èm theo  ết quả mà  hách hàng n n 

đạt đƣợc sau 14 ngày sử  ụng  Và  ần 4  à 12 tuần sau  hi mua 

hàng,  hách hàng sẽ nhận cùng đƣợc tin nhắn S S với ti u đề: 

 Bạ   ã dù    ế    ọt cuố  c ưa  ,  èm theo hƣớng  ẫn mua 

hàng tiếp trực tuyến tại Kieh s com  

Câ   ỏ  94. H    ò   á         â    ố             ? 

  m         đ  g     đ      á      g? 

Trả lời: Doanh nghiệp hài hòa các   nh ph n phối phải 

 ằng tƣ  uy sáng tạo hơn  hi nghĩ về sức cộng hƣởng giữa các 

  nh trực tuyến và truyền thống, tạo ra trải nghiệm đa   nh đầy 

thuyết phục cho ngƣời  ùng  Đ y chính  à cách thức mà chuyển 

đổi số vừa  à mục ti u, vừa  à phƣơng tiện giúp  oanh nghiệp 

đạt đƣợc mục ti u c a m nh  

C  những  hoảnh  hắc quan trọng quyết định mua sắm c a 

 hách hàng  Khoảnh  hắc số 0  à t m  iếm và suy ngẫm  Khoảnh 

 hắc số 1  à mua sản phẩm  Khoảnh  hắc số 2  à sử  ụng sản 

phẩm  Khoảnh  hắc số 3  à giới thiệu,   nh  uận về sản phẩm. 

C ng nghệ số hiện  iện và c   hả năng tác động đến cả 

 ốn  hoảng  hắc n i tr n  Ngƣời  ùng thƣờng t m  iếm th ng 

tin, tra cứu các đánh giá tr n mạng, chẳng hạn, ngƣời mua xe   

t  thƣờng t m  iếm nhiều nhất 2-3 tháng trƣớc  hi mua  Ngƣời 

đi nghỉ ở  hách sạn hay đi ăn ở nhà hàng nào đ  thƣờng quan 

t m đến các đánh giá c a  hách hàng trƣớc đ   Sự phát triển 

c a mạng xã hội và   nh  uận c a ngƣời  ùng đã  hiến  hoảnh 

 hắc sáng tỏ thứ 3 trở n n quan trọng  

Câ   ỏ  95.   m s   đ           m  g     g á    ? 

Trả lời: C ng nghệ số cho phép tiếp thị  ựa tr n nhu cầu 

cá thể h a và  ựa tr n  hoảnh  hắc, điều mà tiếp thị trƣớc đ y chƣa 

 ao giờ  àm đƣợc  Kỷ nguy n số  à  ỷ nguy n c a những  hoảnh 
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 hắc, c  nghĩa  à th ng điệp cần phải đến đúng thời điểm và đúng 

hoàn cảnh  Nếu ai đ   ùng ứng  ụng gọi xe để  i chuyển vào 

18h00 tối thứ Sáu, quảng cáo cho họ về nhà hàng và phim ảnh c  

 ẽ sẽ hợp    hơn  Nếu quảng cáo về  ịch vụ  hách sạn cho ngƣời 

 ùng đang ở s n  ay  hi c  th ng tin về chuyến  ay  ị h y hoặc 

hoãn th  sẽ hợp    hơn  Ngƣời  ùng  iểm tra điện thoại trung   nh 

150  ần một ngày và 68%  iểm tra điện thoại trong vòng 15 phút 

sau  hi thức  ậy, v  vậy, đ y  à  hoảnh  hắc vàng để  ựa chọn gửi 

th ng điệp phù hợp tới  hách hàng tiềm năng  

Kỷ nguy n số đã thay đổi  hách hàng  V  vậy, c ng nghệ 

số  ùng để hiểu s u hơn về  hách hàng và mang đến giá trị cho 

họ sẽ giúp  oanh nghiệp thành c ng hơn  

Câ   ỏ  96. V        ầm   ì  m            ọ      g 

đ          g                ? 

Trả lời: Tầm nh n và hƣớng đi tƣơng  ai  ị ảnh hƣởng khi 

 oanh nghiệp đối mặt với các thách thức  Trong một số trƣờng 

hợp, hƣớng đi cho tƣơng  ai  ị tác động  hi điều  iện  inh  oanh 

 h ng cho  oanh nghiệp quyền  ựa chọn  Trong trƣờng hợp đặc 

 iệt,  hi điều  iện  inh  oanh vẫn tốt, nhà  ãnh đạo thƣờng  ị giới 

hạn  hi vạch ra tầm nh n mới và  ựa chọn hƣớng đi cho tƣơng  ai. 

Hƣớng đi cho tƣơng  ai c  thể trở n n rõ ràng hơn  hi nhà 

 ãnh đạo mở rộng tầm nh n c a m nh để nh n ra các cơ hội  A o e 

 à c ng ty phần mềm tạo nội  ung  Khi tăng trƣởng c a A o e  ị 

chững  ại  Ngƣời đứng đầu c a A o e  hi đ  nhận ra  a điều  M t 

là nội  ung đang  ùng nổ mà tăng trƣởng c a một c ng ty chuy n 

về nội  ung  ại  ị chững  ại, c  nghĩa  à c ng ty cần phải c  sự thay 

đổi  Hai là  ữ  iệu ngày càng quan trọng, c ng ty  ắt  uộc phải c  

chỗ đứng trong xu thế này  Ba là trong các giải pháp phục vụ 

 oanh nghiệp, IB  và Orac e đã chiếm đƣợc  òng tin c a các 

Giám đốc c ng nghệ th ng tin, còn Sa esforce đã chiếm trọn thị 

phần các Giám đốc  inh  oanh  Nhƣng Giám đốc Tiếp thị th  còn 

 ỏ ngỏ  V  vậy, A o e đã nhanh ch ng xác định hƣớng chuyển đổi 

để trở thành một c ng ty cung cấp giải pháp tiếp thị số, đƣa ra 
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quyết định táo  ạo  à chi 1,8 tỷ đ   a mua  ại một c ng ty  hác 

trong  ĩnh vực này và nhanh ch ng đạt đƣợc thành c ng  ớn   

Vạch ra hƣớng đi c a tƣơng  ai  h ng c  nghĩa  à ngƣời  ãnh 

đạo c  tất cả các c u trả  ời hoặc  iết rõ tƣơng  ai sẽ  ẫn đến đ u  

Thay vào đ , c ng ty c  một tầm nh n chung, nhƣng chấp nhận rằng 

chặng đƣờng cụ thể  h ng  ao giờ thẳng hoàn toàn và cần  i n tục 

điều chỉnh chiến  ƣợc trong  hu n  hổ c a tầm nh n chung đ   

Câ   ỏ  97. V    q    á    ấ  độ g  ủ  s         

đổ             ? 

Trả lời: Chuyển đổi số  hi  oanh nghiệp đang hoạt 

động   nh thƣờng giống nhƣ  à thay động cơ tr n một chiếc 

máy bay đang  ay  Đ   à thời gian đầy  o  ắng và  ất trắc, 

nhƣng cần phải  àm nếu muốn tiếp tục  ay cao,  ay xa  Vƣợt 

qua chấn động c a sự chuyển đổi thế nào trong thực tiễn đòi 

hỏi năng  ực và  ản  ĩnh c a ngƣời cầm  ái, nhƣng c  thể c  hai 

cách cơ  ản nhất, đã đƣợc áp  ụng. 

  c  t ứ   ất    c ỉ ra   t v ễ  cả   t uyết   ục. Nhƣ 

c u chuyện một vị tƣớng  ẫn qu n đội đi chinh chiến, hành 

qu n rất vất vả,  hát nƣớc..  Vị tƣớng gọi ngƣời  ẫn đƣờng 

đến, ngƣời này cho  iết  à đƣờng đến suối nƣớc còn  há xa  Vị 

tƣớng ngẫm nghĩ, chắc chắn trƣớc mặt sẽ c  nƣớc, quan trọng 

 à  àm sao vực  ậy đƣợc tinh thần c a qu n  ính và  àm cho 

mọi ngƣời cảm thấy  ễ chịu hơn  Vị tƣớng  èn thúc ngựa tiến 

  n, chỉ tay về phía trƣớc và n i:  Mọ    ườ  xe  kìa     a 

trước    rừ    ơ!  Qu n  ính nghe vậy, nƣớc miếng tứa ra, 

nhƣ đã ăn đƣợc quả mơ, tinh thần phấn chấn hơn,  ƣớc ch n 

cũng nhanh hơn, ngƣời nọ   u ngƣời  ia đi mau về phía trƣớc  

Sau đ , cho  ù  h ng t m thấy rừng mơ, nhƣng nhờ sự  hích  ệ 

c a   chí, cuối cùng họ cũng đến đƣợc nơi c  nƣớc  

  c  t ứ  a       ốt c  y co  t uyề    ể k     cò  

 ườ    u    ại một vị tƣớng  hác,  hi  ẫn qu n ra trận, qua một 

 òng s ng,  ng đã hạ  ệnh thi u rụi toàn  ộ thuyền  è vừa  ùng 
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để qua s ng  Toàn qu n chỉ còn một con đƣờng  à tiến về phía 

trƣớc và thắng trận,  h ng còn đƣờng để rút  ui. 

Câ   ỏ  98. G    đ           đổ  s   é  d        â ? 

Trả lời: Thƣờng c u trả  ời thuộc về hai thái cực   ột 

 à phải nhanh, v   h ng c      o g  để  éo  ài sự  h   hăn, giai 

đoạn chuyển tiếp càng   u, sự suy giảm  ợi nhuận càng  ớn  

Thái cực  hác  ại cho rằng v  tƣơng  ai chƣa rõ ràng, n n sẽ 

thật ngốc nghếch nếu đi quá nhanh  Tốt hơn  à n n  ập  ế 

hoạch và thử trƣớc theo  iểu ném đá  ò đƣờng  

Cả hai    iến tr n đều c     đúng c a họ  Chuyển đổi số  éo 

dài bao lâu, nên đi nhanh hay đi chậm, phụ thuộc vào  a yếu tố 

chính, quan trọng nhất  à xu hƣớng hành vi c a  hách hàng, sau đ  

 à chiến  ƣợc c a đối th  cạnh tranh và cuối cùng  à  ỹ năng, tiềm 

 ực,  ộ máy tổ chức, giải quyết m u thuẫn và các vấn đề c a chính 

doanh nghiệp. 

Câ   ỏ  99. Cá   â   ì s    ầ         đổ  số? 

Trả lời: Sinh thời, Bác Hồ đã n i:  B c t ườ      e 

 ó  có      c   40 tuổ   ã c o  ì           ê   t c ịu k ó  ọc 

tậ .    ĩ   ư vậy    k      ú    40 tuổ  c ưa   ả        . B c 

 ã 76 tuổ    ư   vẫ  cố  ắ    ọc t ê .   ú   ta   ả   ọc v  

 oạt      c c   ạ   suốt  ờ .  ò  số   t ì cò    ả   ọc  cò  

  ả   oạt      c c   ạ     

Cuộc sống  h ng ngừng vận động,  iến đổi   ỗi ngƣời 

cũng cần  h ng ngừng thay đổi, thích nghi, nếu  h ng sẽ  ị  ỏ 

 ại ở phía sau  

Câu  ỏ  100. T                     á    ử  g   m q   

m    ỏ  ó đ        g? 

Trả lời:  ột số  oanh nghiệp  ựa chọn chuyển đổi số 

 ằng việc tiến hành các thử nghiệm quy m  nhỏ mang tính 

ngắn hạn trƣớc, theo cách từ  ƣới   n  Các thử nghiệm thành 

c ng c  thể giúp  hẳng định các   tƣởng mới,  hám phá các xu 

hƣớng tƣơng  ai, thay đổi nhận thức  
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Tuy nhi n,  àm nhiều thử nghiệm mà  h ng c  chiến  ƣợc 

và phƣơng hƣớng sẽ tạo ảo tƣởng thành c ng trong ngắn hạn 

mà  h ng tạo đƣợc thay đổi   u  ài  Các   tƣởng nở rộ, thử 

nghiệm tr n quy m  nhỏ, nhƣng  h ng đƣợc hiện thực h a tr n 

quy m   ớn sẽ g y  ãng phí thời gian và nguồn  ực  

Câ   ỏ  101. T            g d  g    g  g   số đ  

g  m       í  ó đ        g? 

Trả lời: Tăng năng suất và giảm chi phí n n  à các mục 

ti u trong mọi tổ chức,  oanh nghiệp  Nhƣng nếu chỉ hƣớng 

đến mục ti u đ , nghĩa  à đang chấp nhận sẽ  h ng để c ng 

nghệ thay đổi tận gốc tổ chức,  oanh nghiệp m nh  Chẳng hạn, 

nếu chấp nhận nhƣ vậy th  các hãng taxi truyền thống vẫn n n 

hoạt động nhƣ cũ và sẽ  h ng  ị ảnh hƣởng nhiều từ các hãng 

cung cấp nền tảng nhƣ Gra  hay U er  Tuy nhi n, thực tế  ại 

 h ng phải nhƣ vậy  

Câ   ỏ  102. C      đổ  số g ú   ố      ó            

chi phí? 

Trả lời: Engie  à một c ng ty điện  ực Pháp  Engie thực 

hiện chuyển đổi số vào c ng tác  ảo tr , chuyển từ  ảo tr  theo 

cách truyền thống sang  ảo tr  ti n đoán  Theo cách truyền thống, 

 ảo tr  thực hiện định  ỳ hoặc  hi c  hỏng h c  Bảo tr  ti n đoán 

 à  ự  áo trƣớc hỏng h c, từ đ , tối ƣu h a  ế hoạch  ảo tr   

Engie c  1,2 triệu  m đƣờng   y, gồm nhiều  oại tài sản nhƣ trạm 

điện, đƣờng   y, máy  iến áp, c ng tơ, cảm  iến v v…,  ữ  iệu 

thu thập về theo thời gian thực hàng Peta yte  1 triệu GB  mỗi 

ngày,  ết hợp với cả các  ữ  iệu  i n quan  hác, nhƣ thời tiết… 

Nền tảng ph n tích  ữ  iệu  ảo tr  ti n đoán sử  ụng trí tuệ nh n 

tạo với hơn 1000 m  h nh máy học, cho phép cung cấp 140 000 

 ƣợt đoán mỗi ngày, chu  ỳ 10 phút/1  ần, giúp tiết  iệm chi phí 

hơn 100 triệu EUR/1 năm  Đặc  iệt, trí tuệ nh n tạo cho phép tận 

 ụng và m  h nh h a đƣợc tri thức tích  ũy hơn 30 năm c a một 

số chuy n gia  ành nghề  Hiệu quả c  thể giảm đến 30% chi phí 

 ảo tr  và 75% thời gian gián đoạn  ịch vụ  
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Câ   ỏ  103. C      đổ  số g ú            m     

nhiêu doanh thu? 

Trả lời: Viette   à một tập đoàn c ng nghiệp-viễn thông 

c a Việt Nam  Trong nửa đầu năm 2020,  o  iễn  iến phức tạp 

c a Covi -19, Viette  đẩy mạnh tƣơng tác  hách hàng tr n   nh 

số thay cho   nh truyền thống  Các  ịch vụ mới c  tỷ  ệ tƣơng 

tác với  hách hàng tr n 90%  ằng   nh số  Nhờ đã chuyển đổi 

số hoạt động chăm s c  hách hàng, tỷ  ệ hài  òng c a  hách 

hàng đối với  ịch vụ viễn th ng đã tăng từ 87,92% ( ă  2019) 

lên 90,02% ( ă  2020). Viette  ch  động chuyển tƣơng tác 

 hách hàng   n hệ thống Chat ot  y Viette  tới gần 25 ngh n 

 ƣợt/ngày ( ạt tỷ    95%). B n cạnh đ , Viette  cũng tập trung 

phát triển đối tác trực tuyến phục vụ  hách hàng mua sắm tại 

nhà  Kết quả  oanh thu 6 tháng đầu năm c a Viette , đạt 

120 000 tỷ đồng, tăng hơn 10 000 tỷ so với cùng  ỳ năm 2019  

Câ   ỏ  104. C      đổ  số mô hình kinh doanh? 

Trả lời: Chuyển đổi số m  h nh  inh  oanh  à việc 

chuyển đổi từ các   nh  án hàng truyền thống sang  án hàng đa 

kênh (omni channel), áp  ụng c ng nghệ số vào hoạt động chăm 

s c  hách hàng để tạo ra giá trị mới th ng qua sử  ụng các   nh 

 án hàng hiện đại nhƣ Ti i, Shopee,  aza a, v v  và các sàn 

thƣơng mại điện tử nhƣ Amazon, E ay, A i a a, v v  Hơn nữa, 

các ứng  ụng tr n điện thoại  i động phục vụ mục đích giao hàng 

và vận chuyển sản phẩm nhƣ Gra  Express, Ahamove,  a amove 

c  thể đáp ứng đúng nhu cầu vận chuyển mà các đơn vị  inh 

 oanh đang t m  iếm  B n cạnh đ ,  oanh nghiệp c  thể  ễ  àng 

tiếp cận tới  hách hàng tại các  hu vực địa     hác nhau th ng 

qua Internet, Goog e, Face oo , các nền tảng quảng cáo trực 

tuyến  Đ y  à điều mà các cách thức truyền thống  h ng thể  àm 

đƣợc  Thực hiện áp  ụng c ng nghệ số đối với   nh tiếp thị,  án 

hàng và ph n phối  à yếu tố then chốt để  oanh nghiệp n ng cao 

năng  ực và sức cạnh tranh c a m nh  
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Câ   ỏ  105.   ữ g g      á       á  d      g     

trong quá trình c      đổ  số? 

Trả lời: Chuyển đổi số  à quá tr nh tất yếu c a các 

 oanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi  oanh nghiệp c  một đặc thù nhất 

định trong  ĩnh vực  inh  oanh n n  h ng c  một quy tắc thành 

c ng cụ thể chung nào  V  thế,  oanh nghiệp chỉ thực sự đạt 

đƣợc hiệu quả  hi áp  ụng chuyển đổi số theo quy tr nh 5  ƣớc: 

Bước 1  Lậ  kế  oạc . 

Khi xác định thực hiện các giải pháp Chuyển đổi số cụ 

thể, cấp  ãnh đạo, quản     oanh nghiệp phải cùng nhau  àn 

 ạc để đƣa ra một  ế hoạch chi tiết nhất,  ao gồm: Mục ti u 

c a  oanh nghiệp hƣớng đến Chuyển đổi số  à g , những việc 

cần  àm, thời gian thực hiện cho mỗi c ng việc, thời gian  ự 

 iến hoàn thành…Tất cả phải đƣợc   n  ế hoạch và c  sự đồng 

thuận c a tập thể  ãnh đạo để đƣa ra một  ế hoạch phù hợp 

nhất cho  oanh nghiệp c a m nh  

Bước 2  Lậ  c  ế   ược. 

Bƣớc tiếp theo trong quy tr nh Chuyển đổi số c a  oanh 

nghiệp  à xác định chiến  ƣợc đúng đắn  à nghi n cứu các văn 

 ản quy phạm pháp  uật c   i n quan đến Chuyển đổi số c a 

 oanh nghiệp hoặc t m hiểu các  oanh nghiệp đã Chuyển đổi 

số thành c ng  Việc t m hiểu và nghi n cứu các văn  ản quy 

phạm pháp  uật giúp cho  oanh nghiệp đƣợc hƣởng những ƣu 

đãi, hƣớng đi đúng theo ch  trƣơng, chính sách c a Đảng, Nhà 

nƣớc và  h ng vi phạm pháp  uật  Từ đ , căn cứ vào những 

đặc thù ri ng c a  oanh nghiệp để x y  ựng chiến  ƣợc 

Chuyển đổi số phù hợp  

Bước 3  Số  óa t      u v   ậ   uy trì   Chuyển đổi số  

Số h a  à c ng việc quan trọng đầu ti n trong toàn  ộ quy 

tr nh Chuyển đổi số c a  oanh nghiệp  Về  ản chất, số hóa tài 

 iệu  à việc chuyển đổi các tài  iệu,  ữ  iệu từ  ạng truyền 

thống  vă  bả    ấy   ì   ả  …   thành  ạng tài  iệu số  dữ 



 82 

   u số  óa dạ   c ữ  v deo   ì   ả       t a  …  mà máy 

tính c  thể nhận  iết và đọc đƣợc  Sau  hi các tài  iệu đƣợc số 

h a sẽ  à nguồn nguy n  iệu hay còn gọi  à đầu vào  h ng thể 

thiếu c a quy tr nh Chuyển đổi số  

Bước 4  C uẩ  bị về       ực. 

Đầu ti n, nh n  ực ch  chốt c a quy tr nh Chuyển đổi số 

phải  à những thành vi n quản    cấp cao, c  vị thế và tầm ảnh 

hƣởng nhất định để chịu trách nhiệm chính  Đào tạo và trang  ị 

cho nh n vi n các  ỹ năng cần thiết, năng  ực sáng tạo và  hả 

năng thích ứng nhanh với m i trƣờng c ng nghệ thay đổi  i n tục, 

các đơn vị phải nắm rõ mục ti u và   nghĩa, tầm quan trọng c a 

Chuyển đổi số, những c ng việc, nhiệm vụ Chuyển đổi số trong 

từng  ĩnh vực phụ trách, thay đổi tƣ  uy để mỗi một ngƣời  ao 

động  à một  c  ế  sĩ  tr n mặt trận Chuyển đổi số,  à một đại sứ 

để  an tỏa tinh thần, sự nhiệt huyết về Chuyển đổi số trong từng 

 ộ phận c a  oanh nghiệp   ếu tố nh n  ực v  cùng quan trọng 

và đƣợc xác định  à  chìa khóa  thành c ng trong Chuyển đổi số 

c a  oanh nghiệp. 

Bước 5  Đ u tư v o c        . 

 ặc  ù các nền tảng c ng nghệ phục vụ Chuyển đổi số 

ngày càng trở n n phổ  iến nhƣng việc  ựa chọn nền tảng phù 

hợp với quy m  và nguồn  ực c a  oanh nghiệp  ại  h ng hề 

 ễ  Phải  ảo đảm đáp ứng đƣợc ti u chí: Tối ƣu, hiện đại,  ắt 

 ịp xu hƣớng và c  các tính năng thực sự phù hợp với đặc thù 

c a  oanh nghiệp, đáp ứng y u cầu thực tế trong quá tr nh vận 

hành  Đ y  à vấn đề cần giải quyết song hành với nh n sự trong 

quy tr nh Chuyển đổi số c a  oanh nghiệp  

Câ   ỏ  106. T á            g q á   ì          đổ  

số  ủ  d      g    ? 

Trả lời: M t   , t   t ế   ườ   ứ     u doa         . 

Tại Việt Nam, còn nhiều ch   oanh nghiệp  h ng phải  à 

những ngƣời c   iến thức chuy n s u về c ng nghệ, chƣa quen 

với quy tr nh số  Đ y chính  à một trong những điểm yếu,  à 
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 h   hăn thƣờng gặp c a  oanh nghiệp trong quá trình Chuyển 

đổi số  V  vậy, họ cần đến sự tƣ vấn c a đội ngũ chuy n gia hỗ 

trợ để tiếp xúc, trải nghiệm với quy trình số nhằm quản    

 oanh nghiệp trong quá trình Chuyển đổi số. 

Hai là, v  c x c  ị    ục t êu v  c c  t ức c uyể   ổ . 

 ục ti u  à một trong những yếu tố đầu ti n mà  oanh 

nghiệp cần xác định trƣớc  hi thực sự tham gia quá tr nh Chuyển 

đổi số; sau đ   à cách thức chuyển đổi  Đ y  à hai yếu tố quan trọng 

 ẫn đến sự thành c ng c a  oanh nghiệp  Nếu gặp  h   hăn hoặc 

 h ng xác định đúng mục ti u và cách thức chuyển đổi sẽ  hiến 

 oanh nghiệp  úng túng,  ễ  ẫn đến  ỏ cuộc  Việc xác định đƣợc 

cách thức phù hợp  à một trong những yếu tố tiền đề quyết định 

đến sự thành c ng c a quá tr nh Chuyển đổi số  Tuy nhi n, đ u  à 

cách thức phù hợp, hiệu quả và tiết  iệm th   oanh nghiệp phải tiến 

hành ph n tích và  ựa chọn một cách  ỹ  ƣ ng. 

Ba là   o   ạ  về bảo v  dữ    u v  t      u bảo  ật. 

Chúng ta đều  iết rằng, trong thời  ỳ phát triển c a c ng 

nghệ, các  oanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng ngh n, hàng 

vạn mối đe  ọa và cạnh tranh; trong đ  c  vấn đề  ảo mật th ng 

tin  Số  ƣợng ứng  ụng điện tử càng tăng   n th  nguy cơ  ị tấn 

c ng mạng càng cao,  ữ  iệu  ễ  ị rò rỉ hơn… 

Bố           sự có kỹ  ă   v  trì      c        . 

Con ngƣời  à một yếu tố quan trọng tr n con đƣờng chinh 

phục thế giới số, thời đại số  Đ y  à yếu tố ti n quyết trong quá 

tr nh Chuyển đổi số tại các  oanh nghiệp  V  vậy,  hi Chuyển đổi 

số, đòi hỏi đội ngũ nh n vi n phải c  đ   ỹ năng hiện đại và thay 

đổi tƣ  uy để phù hợp với phƣơng thức  inh  oanh mới  Khi 

nguồn nh n  ực còn yếu, thiếu  ỹ năng và tƣ  uy trong phƣơng 

thức  inh  oanh mới th  quá tr nh vận hành Chuyển đổi số c a 

 oanh nghiệp sẽ gặp nhiều  h   hăn, c  thể  ẫn đến thất  ại  Nếu 

 oanh nghiệp c  đội ngũ nh n vi n với đ   hả năng và  iến thức 
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c ng nghệ th  việc sử  ụng hiệu quả các máy m c, trang thiết  ị, 

thích ứng với phƣơng thức quản    mới và tận  ụng triệt để  ợi ích 

c a c ng nghệ sẽ trở n n  ễ  àng hơn rất nhiều  

Năm là, quá trình Chuyển đổi số tốn nhiều thời gian hơn 

so với kế hoạch. 

Tr n thực tế, các  ự án Chuyển đổi số thƣờng  éo  ài hơn 

so với  ự  iến, khiến  oanh nghiệp tốn nhiều thời gian hơn hoạch 

định  an đầu  Quy tr nh Chuyển đổi số c a  oanh  nghiệp th ng 

thƣờng sẽ trải qua 3 giai đoạn, gồm: Số h a, ứng  ụng số h a và 

Chuyển đổi số  Hầu hết các  oanh nghiệp đang đi theo một m  

h nh truyền thống, đ   à ph n chia thành các  ộ phận chức năng 

nhƣ c ng nghệ th ng tin,  án hàng, chuỗi cung ứng và ch  yếu 

tập trung vào các hoạt động  V  vậy, thay đổi số sẽ  iễn ra chậm 

hơn trong  oại m i trƣờng  inh  oanh này   uốn thành c ng, các 

 oanh nghiệp cần phải thay đổi và c  một  ộ tr nh,  ế hoạch hành 

động cụ thể để  ễ  àng thích ứng với thực tiễn, đáp ứng những 

mong đợi c a  hách hàng và nhu cầu c a thị trƣờng. 

Câ   ỏ  107. Tầm q      ọ g        í    ủ         đổ  số 

    d      g    ? 

Trả lời: Những  ợi ích  ễ  àng nhận  iết nhất c a 

chuyển đổi số với  oanh nghiệp đ   à giảm chi phí vận hành, 

tiếp cận  hách hàng trong thời gian  ài,  ãnh đạo  ễ  àng nhận 

 áo cáo  ịp thời và tối ƣu h a đƣợc năng suất c ng việc cho 

nh n vi n… Những điều này  àm tăng tính hiệu quả cũng nhƣ 

sự cạnh tranh tổ chức,  oanh nghiệp đƣợc n ng cao  

Theo các chuy n gia ph n tích và nghi n cứu thị trƣờng 

th  5 mục đích cuối cùng mà các  oanh nghiệp chuyển đổi số 

 ao gồm: Tăng tốc độ thị trƣờng, tăng vị trí cạnh tranh, thúc 

đẩy tăng trƣởng  oanh thu, tăng năng suất nh n vi n,… 



 85 

PH   IV 

A  TOÀ  THÔ G TI   Ạ G  CHỮ KÝ SỐ 

CHUYÊN DÙNG 

 

Câ   ỏ  108.  A           g     m  g    gì? 

Trả lời: Là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên 

mạng, tránh bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi 

hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính 

bảo mật và tính khả dụng c a thông tin. (Luật An toàn thông tin 

mạng số 86/2015/QH13). 

Câ   ỏ  109. Cá   â        g    sử d  g    g  g   

thông tin (người dùng      g            ố  đ m             

thông      ó       ở g             đố         q      ổ     ? 

Trả lời: Ngƣời  ùng thƣờng xuy n  ƣu trữ, xử lý, 

tƣơng tác với thông tin c a tổ chức  D  đ , họ có vai trò và là 

mắt xích rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thông tin 

c a tổ chức và c a chính họ. Kẻ tấn công có thể lợi dụng sơ hở 

c a ngƣời  ùng để  àm  àn đạp tấn công sang các hệ thống 

quan trọng khác c a cơ quan, tổ chức 

Câ   ỏ  110. T   đ     ử g   m    Phishing Email) là gì?  

Trả lời:  à thƣ điện tử đƣợc gửi đi với mục đích xấu. 

Ngƣời gửi giả  anh ngƣời quen, các tổ chức c  uy tín để gửi thƣ 

với nội dung có tính dụ dỗ, thuyết phục, cảnh báo (có tính lừa 

 ảo) nạn nh n tƣơng tác với các tệp đính  èm hoặc đƣờng link 

sẽ lây nhiễm mã độc, thu thập thông tin về tài khoản email, tài 

khoản ngân hàng và các loại thông tin nhạy cảm khác 

Câ   ỏ  111.  K        đ    Em    g   m           

làm gì? 

Trả lời: Kh ng tƣơng tác với các y u cầu  ụ  ỗ trong 

email (  ư t        kè    ườ      k   c  ạ ). Thông báo cho 
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 ộ phận  ỹ thuật c a cơ quan quan ( oặc cơ  ua  c ức  ă   

có liên quan) để phối hợp xử    

Câ   ỏ  112. B         m gì đ    ò g   ố g  á       

  ầ  m m độ      (bao      ã   c  ã  óa dữ    u  ò  t ề  

c u c)? 

Trả lời: Sử  ụng Anti-virus c   ản quyền và thƣờng 

xuy n cập nhật  Bật tính năng tƣờng  ửa tr n máy tính  Thƣờng 

xuy n thực hiện sao  ƣu và đƣợc  ƣu trữ  ản sao  ƣu an toàn  

Cập nhật các  ản vá  ảo mật mới nhất cho máy tính 

Câ   ỏ  113.       ẩ  m        á               m   

  ẩ     gì? 

Trả lời:  ật  hẩu mạnh  à mật  hẩu c  nhiều hơn 8    

tự, trong đ  c     tự in hoa, in thƣờng,    tự số,    tự đặc  iệt  

Thƣờng xuy n (60 ngày) thay đổi mật  hẩu một  ần hoặc  hi 

nghi ngờ  ị  ộ/ ọt  Sử  ụng mật  hẩu  ằng việc nhớ mật  hẩu, 

 h ng in hay ghi ra một nơi nào đ   N n sử  ụng  ết hợp với 

xác thực hai yếu tố phòng  hi mật  hẩu  ị  ộ  ọt. 

Câ   ỏ  114. B         m gì đ                 m g   

m  g  ã  ộ   Facebook, youtube, Twitter, TikTok…) 

Trả lời: Sử  ụng mật  hẩu mạnh; Sử  ụng tính năng xác 

thực hai yếu tố, cảnh  áo và ngăn chặn  hi đăng nhập ở một thiết  ị 

 ạ. Sử  ụng tính năng  h i phục  ại mật  hẩu  hi cần thiết  Kh ng 

tƣơng tác hoặc  iểm tra  ỹ  ƣ ng với những  ời  ụ  ỗ về tiền 

thƣởng, thuyết phục tham gia hoặc hỗ trợ, cho vay…để tránh  ị  ợi 

 ụng  Kịp thời  áo cáo với cơ quan chức năng  S  Thông tin và 

Truyề  t       oặc      a  tỉ   Bắc Kạ   về vấn đề đang nghi 

ngờ  ấu hiệu  ợi  ụng,  ừa đảo  Cảnh giác với các  oại th ng tin 

xấu độc  Hạn chế chia sẽ th ng tin  i n quan đến cuộc sống ri ng 

tƣ, nhƣ địa chỉ nhà, hoạt động c a gia đ nh, con cái  
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Câ   ỏ  115. B         m gì đ  đ                g    

d              ? 

Trả lời: Để tránh  ị  ẻ xấu chụp trộm th ng tin hoặc  ị nh n 

trộm mật  hẩu cũng nhƣ  ấy cắp th ng tin,  ạn n n hạn chế giao  ịch 

trực tuyến ở những nơi c ng cộng. 

Thiết  ị cần đƣợc cài đặt phần mềm Anti-virus  Sử  ụng phƣơng 

thức xác thực an toàn nhƣ mật  hẩu mạnh, xác thực hai yếu tố  Kiểm 

tra  ỹ  ƣ ng các th ng tin nhƣ t n miền we site,  h a xanh an toàn tr n 

thanh địa chỉ để  ảo đảm  h ng giao  ịch với hệ thống giả mạo  Kiểm 

tra  ỹ  ƣ ng các th ng tin về đối tƣợng mà m nh đang giao  ịch  Kiểm 

tra  ỹ  ƣ ng th ng tin về sản phẩm, hàng h a c  đầy đ  rõ ràng  h ng  

Kiểm tra phƣơng thức thanh toán c  an toàn  h ng  

Câ   ỏ  116. Cá        sử d  g đ              g m    

    á                    g m      á  đ               gì? 

Trả lời: Hạn chế cài đặt các ứng  ụng  hi  h ng cần 

thiết  Chỉ cài đặt các ứng  ụng c  uy tín, đƣợc  ảo đảm an 

toàn  Sử  ụng tính năng  h a màn h nh  hi  h ng sử  ụng  Cài 

đặt phần mềm  iệt virut tr n thiết  ị  

Câ   ỏ  117. B         m gì đ  đ m                 sử 

d  g d             ữ             dịch vụ lưu trữ trên Cloud) 

Trả lời:  ã h a các  ữ  iệu quan trọng trƣớc  hi  ƣu trữ 

tr n c ou   Kh a mã h a  u n đƣợc  ảo vệ an toàn  Sử  ụng mật 

 hẩu mạnh và  ảo vệ mật  hẩu đúng cách  Sử  ụng tính năng 

xác thực hai yếu tố sẵn c  c a nhà cung cấp  ịch vụ C ou   

Câ   ỏ  118. T   g      ấ  độ       m  g I  e  e     gì? 

Trả lời:  à th ng tin chống  ại Nhà nƣớc Cộng hòa xã 

hội ch  nghĩa Việt Nam; g y phƣơng hại đến an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội; phá hoại  hối đại đoàn  ết   n tộc; tuy n 

truyền chiến tranh,  h ng  ố; g y hận thù, m u thuẫn giữa các 

  n tộc, sắc tộc, t n giáo. Tuy n truyền,  ích động  ạo  ực,   m 
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 , đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, m  tín  ị đoan, phá hoại thuần 

phong, mỹ tục c a   n tộc. Tiết  ộ  í mật nhà nƣớc,  í mật qu n 

sự, an ninh,  inh tế, đối ngoại và những  í mật  hác  o pháp  uật 

quy định. Đƣa th ng tin xuy n tạc, vu  hống, xúc phạm uy tín c a 

tổ chức,  anh  ự và nh n phẩm c a cá nh n. Quảng cáo, tuy n 

truyền, mua  án hàng h a,  ịch vụ  ị cấm; truyền  á tác phẩm 

 áo chí, văn học, nghệ thuật, xuất  ản phẩm  ị cấm. Giả mạo tổ 

chức, cá nh n và phát tán th ng tin giả mạo, th ng tin sai sự thật 

x m hại đến quyền và  ợi ích hợp pháp c a tổ chức, cá nh n  

Câu  ỏ  119. An toàn thông tin trong c í     ủ/chính 

q     đ     ử    gì? 

Trả lời: 1. Triển  hai Chính ph  điện tử, vấn đề  ảo 

đảm an toàn, ANTT đối với ứng  ụng CNTT trong hoạt động 

c a các cơ quan nhà nƣớc ngày càng trở n n quan trọng và cấp 

thiết  Ở nhiều nƣớc, Chính ph  đƣa ra chiến  ƣợc hoặc chính 

sách  ảo đảm an toàn, ANTT quốc gia, đặc  iệt nhấn mạnh vấn 

đề  ảo đảm an toàn, ANTT trong quá tr nh triển  hai Chính 

ph  điện tử  

2. Bảo đảm an toàn th ng tin trong chính ph /chính 

quyền điện tử  à  ảo đảm cho mọi ngƣời   n,  oanh nghiệp và 

các cơ quan chính ph   hi sử  ụng Dịch vụ c ng trực tuyến, 

 ịch vụ chính ph /chính quyền điện tử đƣợc  ịp thời, chính xác 

và  ảo mật  

Câ   ỏ  120. C í   sá      an toàn thông tin? 

Trả lời:  uật An toàn th ng tin mạng đã đƣợc Quốc hội 

thông qua ngày 19/11/2015  Th  tƣớng Chính ph  đã  an hành 

Quyết định số 99/QĐ-TTg về đào tạo, phát triển nguồn nh n  ực 

an toàn, an ninh th ng tin đến năm 2020  

Trong  ĩnh vực tuy n truyền, phổ  iến an toàn thông tin, 

Th  tƣớng Chính ph  đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 6 năm 2015 về đề án tuy n truyền, phổ  iến, 
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n ng cao nhận thức về trách nhiệm về an toàn th ng tin đến 

năm 2020  Đ y  à cơ sở cho việc tổ chức tuy n truyền n ng cao 

nhận thức về An toàn th ng tin một cách đồng  ộ, c  hiệu quả 

trong thời gian tới  Đề án tập trung vào vấn đề tuy n truyền, 

phổ  iến, n ng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn th ng 

tin, cụ thể: 

-  ồng ghép An toàn th ng tin vào m n tin học, hoạt 

động ngoại  hoá phù hợp với từng  ớp học,  ậc học. Tổ chức 

các cuộc thi về An toàn th ng tin cho các nh m đối tƣợng  hác 

nhau  à học sinh, sinh vi n các trƣờng đại học, cao đẳng, trung 

cấp chuy n nghiệp  

- Định hƣớng hoạt động, x y  ựng,  i n tập, chia sẻ và 

quảng  á các tài  iệu tuy n truyền về An toàn th ng tin   ở 

chuyên mục, chuy n trang tr n các phƣơng tiện th ng tin đại 

chúng để thực hiện các nội  ung tuy n truyền. Sản xuất ph ng sự, 

chƣơng tr nh, trao đổi, đối thoại tr n hệ thống phát thanh, truyền 

hình. Đƣa tin,  ài viết tr n hệ thống  áo chí,  áo điện tử, trang tin 

điện tử,  iễn đàn trực tuyến, mạng xã hội   

- Tổ chức các sự  iện thƣờng ni n và các đợt sự  iện theo 

tuần, tháng về An toàn th ng tin,  ết hợp với tổ chức hội thảo, 

tọa đàm, trao đổi, thảo  uận, chia sẻ  inh nghiệm. Tổ chức đánh 

giá, c ng  ố  anh mục sản phẩm,  ịch vụ An toàn th ng tin 

ti u  iểu để tổ chức, cá nh n  iết và sử  ụng. 

Câ   ỏ  121. T               ổ         an toàn thông tin 

  ữ g  ăm q              ? 

Trả lời: Thời gian qua, Bộ Th ng tin và Truyền th ng 

đã phối hợp với cơ quan chức năng  i n quan, định  ỳ tổ chức 

một số hoạt động tuy n truyền, phổ  iến pháp  uật, n ng cao 

nhận thức cộng đồng th ng qua việc tổ chức các hội nghị, hội 

thảo và tr n các phƣơng tiện truyền th ng đại chúng  Bộ Th ng 

tin và Truyền th ng cùng phối hợp với một số các cơ quan 
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trung ƣơng và địa phƣơng x y  ựng  ế hoạch triển  hai c ng 

tác tuy n truyền, phổ  iến về An toàn th ng tin  

Đặc  iệt, Bộ Th ng tin và Truyền th ng đã phối hợp với 

Hiệp hội An toàn th ng tin Việt Nam tổ chức chuỗi sự  iện 

thƣờng ni n Ngày an toàn th ng tin Việt Nam  Trong  hu n  hổ 

sự  iện này, nhiều hoạt động hữu ích đƣợc tổ chức nhƣ: Cuộc thi 

Sinh vi n với an toàn th ng tin đã thu hút đƣợc sự quan t m 

rộng rãi c a  ƣ  uận xã hội.  

Cục An toàn th ng tin, Bộ Th ng tin và Truyền th ng đã 

xuất  ản  ộ tài  iệu tuy n truyền, phổ  iến, n ng cao nhận thức và 

trách nhiệm về an toàn th ng tin, phát hành tới toàn  ộ 63 tỉnh, 

thành phố trong cả nƣớc, các Bộ,  an, ngành nhằm trang  ị cho 

cán  ộ, c ng chức, vi n chức một số  iến thức cơ  ản để c  thể tự 

 ảo vệ an toàn thông tin. 

Câ   ỏ  122. V     ò  ủ             g  â g          

        an toàn thông tin là gì? 

Trả lời: Các cơ quan truyền th ng đang đ ng một vai 

trò v  cùng quan trọng, hỗ trợ đắc  ực cho cơ quan quản    nhà 

nƣớc về c ng tác nghiệp vụ, phổ  iến các thông tin chính sách 

tới xã hội trong  ĩnh vực an toàn th ng tin  Ngoài ra, các đơn vị 

truyền th ng cũng g p phần cung cấp, cập nhật các th ng tin 

nhanh và chính xác về t nh h nh, thực trạng an toàn thông tin, 

 àm cầu nối giữa cơ quan quản    nhà nƣớc với các doanh 

nghiệp, tổ chức và đ ng đảo ngƣời  ùng tr n cả nƣớc  

Với sự phổ  iến c a Internet, mạng xã hội, hiện nay, các 

th ng tin đƣợc  an truyền với tốc độ nhanh và rất  h   iểm 

soát  Trong đ , nhiều th ng tin c  nguồn gốc  h ng đáng tin 

cậy, th ng tin sai sự thật     Do đ , các đơn vị truyền th ng,  áo 

chí có vai trò quan trọng  à hỗ trợ cơ quan quản    nhà nƣớc 

trong việc định hƣớng  ƣ  uận xã hội để ngăn chặn các nguồn 

th ng tin sai  ệch,  h ng chính thống  
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Truyền th ng  à nh n tố,  à phƣơng tiện c  sức mạnh đặc 

 iệt to  ớn trong việc định hƣớng nhận thức, h nh thành  ƣ  uận 

xã hội về An toàn th ng tin  Với sức mạnh đ , truyền th ng 

g p phần quan trọng hỗ trợ đắc  ực cho c ng tác tuy n truyền, 

phổ  iến các chính sách, phổ  iến về việc đảm  ảo An toàn 

th ng tin tới toàn xã hội   

Tạp chí An toàn th ng tin c a Ban Cơ yếu Chính ph   à 

một trong những đơn vị truyền th ng đi đầu trong c ng tác tuy n 

truyền, phổ  iến, n ng cao nhận thức về An toàn th ng tin tại Việt 

Nam  10 năm qua, Tạp chí đã hỗ trợ đắc  ực c ng tác tuy n 

truyền, phổ  iến chính sách, pháp  uật c a Đảng và Nhà nƣớc 

trong  ĩnh vực  ảo mật và An toàn th ng tin nhằm phục vụ hoạt 

động quản    nhà nƣớc   à  iễn đàn trao đổi th ng tin     uận,  ết 

quả hoạt động  hoa học - c ng nghệ trong  ĩnh vực An toàn thông 

tin  Phản ánh  ịp thời các hoạt động, giới thiệu những thành tựu 

Khoa học c ng nghệ, những sản phẩm, c ng nghệ mới trong  ĩnh 

vực  ảo mật và An toàn th ng tin trong nƣớc và thế giới  

Các chuy n gia trong và ngoài nƣớc đều thống nhất nhận 

định: Chỉ cần ngƣời sử  ụng nhận thức và c    thức tự áp  ụng 

một số  iện pháp đảm  ảo an toàn th ng tin cơ  ản, th  cũng 

phòng ngừa đƣợc đa phần các nguy cơ, r i ro an toàn th ng tin  

Từ đ , c  thể thấy, nhận thức và   thức c a ngƣời sử  ụng đ ng 

vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động đảm  ảo an toàn 

th ng tin  Điều này phản ánh sự cần thiết c a việc triển  hai đẩy 

mạnh hoạt động tuy n truyền, phổ  iến, n ng cao nhận thức về 

an toàn th ng tin tại Việt Nam  

Câ   ỏ  123.                g m    đã   ở       g á  

đ               ?  

Trả lời: Điện thoại th ng minh với quá nhiều tiện ích, 

với camera chụp h nh, microphone, xác định vị trí,  ết nối 

mạng  h ng   y và nhiều chức năng  hác  Thật đáng tiếc, sự 
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ri ng tƣ và  ảo mật  ại  h ng phải  à mối quan t m hàng đầu 

đối với hầu hết nhà sản xuất, v  họ quan t m tới sự tiện  ợi và 

giá thành để cạnh tranh nhiều hơn  

Tất cả điều đ  đã  iến điện thoại th ng minh thành các thiết 

 ị v  cùng    tƣởng để theo  õi, nghe  én,  ấy vị trí,  ữ  iệu nhạy 

cảm, thậm chí mạo  anh để nhắn tin tới các điện thoại  hác  

Nếu một ai đ   hống chế đƣợc chiếc điện thoại th ng minh 

c a  ạn, c  thể ngƣời đ  còn hiểu về  ạn hơn chính  ạn  

Câ   ỏ  124. H   e   âm          đ              g 

m     ằ g  á      ?  

Trả lời: C  nhiều cách, từ  ễ đến  h  đƣợc hac er sử 

 ụng  Dễ nhất,  h ng cần c  tr nh độ c ng nghệ, mà chỉ cần c  các 

mánh  h e  ừa đảo, giả mạo  Hac er c  thể thu thập th ng tin c ng 

 hai tr n mạng, chẳng hạn mạng xã hội, Internet, để x y  ựng các 

nội  ung  ừa đảo với th ng tin đáng tin cậy  ành ri ng cho mỗi cá 

nh n, thƣờng  à đánh vào  òng ham muốn ri ng c a mỗi cá nh n. 

Cao cấp hơn, hac er c  thể tạo ra các phần mềm, c  thể 

 à phần mềm độc hại, hoặc phần mềm độc hại núp   ng một 

ứng  ụng th ng thƣờng, chẳng hạn ứng  ụng xem phim, nghe 

nhạc để  ụ ngƣời  ùng cài đặt và sử  ụng  

Cao cấp hơn nữa, hac er chuy n nghiệp tấn c ng  hai 

thác các  ỗ hổng, điểm yếu c a điện thoại hoặc c a các ứng 

 ụng chính thống để từ đ  x m nhập  

Câ   ỏ  125. Dấ                 ấ  đ              g 

m    đã    “    ”?  

Trả lời: Điện thoại thƣờng xuy n  ị n ng  ù  h ng sử 

 ụng, pin c a điện thoại  ị “ ao  ụt” thƣờng xuy n hay giảm tuổi 

thọ mặc  ù ít sử  ụng ứng  ụng. V  các phần mềm độc hại x m 

nhập chạy ngầm sẽ  àm ti u tốn tài nguy n điện thoại để quét thiết 

 ị và truyền th ng tin trở  ại máy ch  điều  hiển c a hac er  
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Điện thoại  ỗng nhi n trở n n thƣờng xuy n  ị treo, hoặc 

tạm  ừng, hoặc ứng  ụng thƣờng xuy n  ị tắt đột ngột; thậm chí, 

đ i  hi điện thoại  ị  hởi động  ại  Điều này c  thể  à  o phần mềm 

độc hại đang  àm quá tải tài nguy n hoặc xung đột với các ứng 

 ụng  hác. 

Dữ  iệu sử  ụng hàng tháng cao hơn nhu cầu hoặc  ỗng 

nhi n tăng đột  iến,  ẫn đến cƣớc phí  ữ  iệu phải trả tăng cao  

Điều này c  thể  à  o  ữ  iệu từ máy  ị chuyển   n máy ch  điều 

 hiển c a hac er th ng qua  ết nối mạng  

 ng  ụng  ạ,  h ng phải  o m nh cài,  ỗng xuất hiện, rất c  

thể đ y  à một phần mềm độc hại hoặc phần mềm gián điệp  

Câ   ỏ  126. Vì s           m  g đ   g         ử  

     ằ g      ò g?  

Trả lời: Chỉ cần c    thức và th i quen đúng, mỗi ngƣời 

đã tự c  thể  ảo vệ m nh, hạn chế đến 80% nguy cơ, r i ro; 20% 

còn  ại th  chỉ c  những  ẻ tấn c ng chuy n nghiệp,  ỏ ra một 

nguồn  ực rất  ớn, mới c  thể đe  ọa đƣợc  

 ỗi ngƣời hãy tự hiểu rõ các ứng  ụng mà m nh đã cài tr n 

điện thoại th ng minh c a m nh nhƣ chính cơ thể m nh  Điện thoại 

th ng minh cho phép ngƣời  ùng  iểm soát, cấp quyền phù hợp 

cho từng ứng  ụng theo nhu cầu chức năng sử  ụng  Bạn hãy x a 

các ứng  ụng mà m nh  h ng  ùng, tự m nh ph n quyền cho các 

ứng  ụng m nh cần một cách hợp   . Ví  ụ, ứng  ụng   ịch vạn 

ni n  th   h ng cần đến quyền truy cập vào Danh  ạ hay Định vị 

 ạn,  h ng cần cấp cho ứng  ụng này quyền đ   Hãy chỉ cài đặt 

ứng  ụng từ các  ho chính thức, với iPhone  à App e Store và với 

các điện thoại  ùng An roi   à Goog e P ay Store  Hạn chế tối đa 

việc cài các ứng  ụng tr i nổi  h ng rõ nguồn gốc. 

Hãy thiết  ập cho m nh mật  hẩu mạnh  hi sử  ụng điện 

thoại và các ứng  ụng, hãy  u n cập nhật phiên  ản mới nhất 

c a hệ điều hành và ứng  ụng  
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Hãy cài đặt các ứng  ụng  ảo mật cho chiếc điện thoại 

th ng minh c a m nh, giống nhƣ trang  ị th m  h a cho tài sản 

c a m nh  Việt Nam c  những ứng  ụng rất tốt, chẳng hạn nhƣ 

phần mềm  ảo mật điện thoại th ng minh c a BKAV, C C 

hay Viettel. 

Câ   ỏ  127. C ữ  ý số    gì?  

Trả lời: Về căn  ản,  hái niệm chữ    số cũng giống 

nhƣ chữ viết tay  Bạn  ùng n  để xác nhận  ời hứa hay cam 

 ết c a m nh và sau đ   h ng thể rút  ại đƣợc  Chữ    số 

 h ng đòi hỏi phải sử  ụng giấy mực, n  gắn đặc điểm nhận 

 ạng c a ngƣời    vào một  ản cam  ết nào đ   

CHỮ KÝ SỐ là một dạng chữ    điện tử. 

CHỮ KÝ SỐ dựa trên công nghệ mã hóa công khai 

(RSA): mỗi ngƣời dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa 

công khai (public key) và khóa bí mật (private key) 

Khóa bí mật: Là một khóa trong cặp khóa, thuộc hệ thống 

mã  h ng đối xứng, đƣợc  ùng để tạo chữ ký số. 

Khóa công khai: Là một khóa trong cặp khóa, thuộc hệ 

thống mã  h ng đối xứng, đƣợc sử dụng để kiểm tra chữ ký số 

tạo bởi khóa bí mật tƣơng ứng trong cặp khóa. 

 KÝ SỐ  là việc đƣa  h a  í mật vào một phần mềm để tự 

động tạo và gắn chữ ký số vào th ng điệp dữ liệu. 

 NGƢỜI KÝ   à thu   ao  ùng đúng  h a  í mật c a mình 

để ký số vào một th ng điệp dữ liệu với tên c a mình. 

 NGƢỜI NHẬN   à tổ chức, cá nhân nhận đƣợc th ng điệp 

dữ liệu đã ký số bởi ngƣời ký, sử dụng chứng thƣ số c a mình để 

kiểm tra chữ ký số trong th ng điệp dữ liệu nhận đƣợc và tiến 

hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.  
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Câ   ỏ  128. C   g     số    gì? C   g     số      

đá    g   ữ g      ầ     ? B   C      C í     ủ  ấ  

  ữ g          g     số        dù g gì? 

Trả lời: "Chứng thƣ số"  à một  ạng thiết  ị điện tử  o tổ 

chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số cấp, nhằm cung cấp 

th ng tin định  anh cho  h a c ng  hai c a một cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. Từ đ , xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nh n  à ngƣời    

chữ    số  ằng việc sử  ụng  h a  í mật tƣơng ứng  

Chứng thƣ số (cả c    c    v  c uyê  dù  ) phải đáp 

ứng các y u cầu sau:   

1  T n c a tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số.  

2  T n c a thu   ao   

3  Số hiệu chứng thƣ số.  

4  Thời hạn c  hiệu  ực c a chứng thƣ số.  

5  Kh a c ng  hai c a thu   ao   

6  Chữ    số c a tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực 

chữ    số  

7  Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử  ụng c a chứng 

thƣ số  

8  Các hạn chế về trách nhiệm pháp    c a tổ chức cung 

cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số   

9  Thuật toán mật mã   

10  Các nội  ung theo quy định c a Bộ Th ng tin và 

Truyền th ng  

Ban Cơ yếu Chính ph  cấp những  oại chứng thƣ số chuy n 

dùng sau: Chứng thƣ số cho cá nh n; Chứng thƣ số cho cơ 

quan, tổ chức; Chứng thƣ số cho thiết  ị,  ịch vụ, phần mềm. 
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Câ   ỏ  129.  D           g        ữ  ý số    gì? 

Trả lời: Dịch vụ chứng thực chữ    số  à một  oại h nh 

 ịch vụ chứng thực chữ    điện tử,  o tổ chức cung cấp  ịch vụ 

chứng thực chữ    số cung cấp cho ngƣời  ùng để xác thực 

việc ngƣời  ùng  à ngƣời đã    số l n th ng điệp  ữ  iệu  Dịch 

vụ chứng thực chữ    số  ao gồm: 

1  Tạo cặp  h a hoặc hỗ trợ tạo cặp  h a  ao gồm  h a 

c ng  hai và  h a  í mật cho ngƣời  ùng; 

2  Cấp, gia hạn, tạm  ừng, phục hồi và thu hồi chứng thƣ 

số c a ngƣời  ùng;  

3  Duy tr  cơ sở  ữ  iệu về chứng thƣ số trực tuyến;  

4  Cung cấp th ng tin cần thiết để giúp chứng thực chữ 

   số c a ngƣời  ùng đã    số l n th ng điệp  ữ  iệu  

Câ   ỏ  130.           đ m       ữ  ý số  ò       

         độ g là gì? 

Trả lời: Phải thỏa mãn các điều  iện sau đ y: 

1  Chữ    số đƣợc tạo ra trong thời gian chứng thƣ số còn 

hiệu  ực và  iểm tra đƣợc  ằng  h a c ng  hai ghi tr n chứng 

thƣ số đ    

2  Chữ    số đƣợc tạo ra  ằng việc sử  ụng  h a  í mật 

tƣơng ứng với  h a c ng  hai ghi tr n chứng thƣ số  o một 

trong các tổ chức sau đ y cấp: 

a  Tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số quốc gia; 

   Tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số 

chuy n  ùng Chính ph ;  

c) Tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số c ng cộng;  

   Tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    số chuyên 

 ùng c a các cơ quan, tổ chức đƣợc cấp giấy chứng nhận đ  điều 

 iện đảm  ảo an toàn cho chữ    số chuyên dùng. 
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3. Kh a  í mật chỉ thuộc sự  iểm soát c a ngƣời    tại thời 

điểm   . 

Câ   ỏ  131.   ữ g  g         sử d  g   ữ  ý số     

 ă      đ     ử    gì? 

Trả lời: Th ng tƣ 41/2017/TT-BTTTT ngày 

19/12/2017 c a Bộ Th ng tin và Truyền th ng Quy định chữ 

   số cho văn  ản điện tử trong cơ quan nhà nƣớc, n u rõ: Chữ 

   số phải gắn  èm văn  ản điện tử sau  hi    số  Văn  ản 

điện tử đƣợc    số phải đảm  ảo tính xác thực, tính toàn vẹn 

xuy n suốt quá tr nh trao đổi, xử    và  ƣu trữ văn  ản điện tử 

đƣợc    số  

Về quản     h a  í mật cá nh n và  h a  í mật tổ chức: 

Ngƣời c  thẩm quyền    số c  trách nhiệm  ảo quản an toàn 

 h a  í mật cá nh n  Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức c  trách 

nhiệm giao cho nh n vi n văn thƣ quản   , sử  ụng  h a  í mật 

tổ chức theo quy định  Thiết  ị  ƣu  h a  í mật tổ chức phải 

đƣợc cất giữ an toàn tại trụ sở cơ quan, tổ chức  

Câ   ỏ  132. Công d  g         ủ    ữ  ý số? T        

 ó           ủ      g     số? 

Trả lời: Chữ    số c  thể sử  ụng thay thế chữ    tay 

trong tất cả các trƣờng hợp giao  ịch thƣơng mại điện tử trên 

m i trƣờng số  

Chữ    số đảm  ảo giá trị pháp    tƣơng đƣơng chữ    tay 

( ố  vớ  c      ) và tƣơng đƣơng con  ấu và chữ    c a ngƣời đại 

 iện ( ố  vớ  tổ c ức  doa         ). 

Bạn c  thể sử  ụng chữ    số trong các giao  ịch thƣ 

điện tử,    vào các emai  để các đối tác,  hách hàng c a  ạn 

 iết c  phải  ạn  à ngƣời gửi thƣ  h ng? 

Bạn c  thể sử  ụng  ụng chữ    số để đầu tƣ chứng  hoán 

trực tuyến, mua,  án hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến, 
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chuyển tiền trực tuyến mà  h ng sợ  ị mất tiền nhƣ với đối với 

các tài  hoản VISA,  aster  

Bạn c  thể sử  ụng chữ    số với các ứng  ụng do Chính 

ph  hay các cơ quan nhà nƣớc hoàn toàn trực tuyến  Khi cần 

 àm th  tục hành chính hay xin một xác nhận c a cơ quan nhà 

nƣớc  ạn chỉ cần ngồi ở nhà  hai vào mẫu và    số vào để gửi   

Bạn c  thể sử  ụng để     hai nộp thuế trực tuyến hoặc  hai 

báo với cơ quan hải quan và tiến hành th ng quan trực tuyến mà 

 h ng cần phải in ấn các tờ     hai, đ ng  ấu c a c ng ty  

Bạn c  thể sử  ụng chữ    số để đ ng  ảo hiểm xã hội  

Bạn c  thể sử  ụng chữ    số với các ứng  ụng quản    c a 

 oanh nghiệp m nh với mức độ tin cậy,  ảo mật và xác thực cao 

hơn rất nhiều  

Bạn cũng c  thể sử  ụng chữ    số để    hợp đồng với các 

đối tác hoàn toàn trực tuyến tr n mạng mà  h ng cần gặp nhau, 

chỉ cần    vào fi e hợp đồng và gửi qua emai   

Thời hạn c  hiệu  ực tối đa c a chứng thƣ số cấp mới cho 

thu   ao  à 5 năm  Thời hạn c  hiệu  ực tối đa c a chứng thƣ số 

gia hạn cho thu   ao  à 3 năm  

Câ   ỏ  133. Cá      m         g         g     g 

    số? 

Trả lời: Cách  iểm tra th ng tin trong chứng thƣ số:  

- Bƣớc 1: Cắm thiết  ị USB To en vào máy tính.  

- Bƣớc 2: C ic  phải chuột vào h nh chữ S ở g c phải   n 

 ƣới màn h nh    

- Bƣớc 3: Chọn Th ng tin chứng thƣ số  

- Bƣớc 4: C ic  đúp vào chứng thƣ số ngƣời  ùng  

- Bƣớc 5: Chọn trƣờng Detai s trong hộp thoại ertificate  

Khi đ , sẽ xuất hiện các th ng tin chi tiết c a chứng thƣ số  
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Câ   ỏ  134. Cá     q       g           sử d  g 

d           g        ữ  ý số d   ổ             g  ấ ? C ữ 

 ý số       ă      đ     ử đ    q   đ               ? 

Trả lời: Các  oại h nh giao  ịch điện tử c a cơ quan 

Đảng, Nhà nƣớc áp  ụng chữ    số th  sử  ụng  ịch vụ chứng 

thực chữ    số  o tổ chức cung cấp  ịch vụ chứng thực chữ    

số chuy n  ùng Chính ph  cung cấp   Ban Cơ yếu chính ph   

Th ng tƣ 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 c a Bộ 

Th ng tin và Truyền th ng Quy định chữ    số cho văn  ản 

điện tử trong cơ quan nhà nƣớc, n u rõ: Việc    số đƣợc thực 

hiện th ng qua phần mềm    số; khi    số vào văn  ản điện tử 

thành c ng hoặc  h ng thành c ng phải đƣợc th ng  áo th ng 

qua phần mềm. 

Ngƣời c  thẩm quyền    số tr n văn  ản điện tử, thì sử  ụng 

 h a  í mật cá nh n để thực hiện việc    số vào văn  ản điện tử. 

Cơ quan, tổ chức    số tr n văn  ản điện tử, thì văn thƣ 

đƣợc giao sử  ụng  h a  í mật c a cơ quan, tổ chức để thực 

hiện việc    số vào văn  ản điện tử  

Thông tin về ngƣời c  thẩm quyền    số, cơ quan, tổ 

chức    số phải đƣợc quản    trong cơ sở  ữ  iệu đi  èm phần 

mềm    số. 

Việc  iểm tra chữ    số tr n văn  ản điện tử thực hiện nhƣ 

sau: Giải mã chữ    số  ằng  h a c ng  hai tƣơng ứng;  iểm 

tra, xác thực th ng tin c a ngƣời    số tr n chứng thƣ số gắn 

 èm văn  ản điện tử;  iểm tra tính toàn vẹn c a văn  ản điện tử 

   số. 

Chữ    số tr n văn  ản điện tử  à hợp  ệ  hi việc  iểm 

tra, xác thực th ng tin về chứng thƣ số c a ngƣời    số tại thời 

điểm    còn hiệu  ực, chữ    số đƣợc tạo ra đúng  ởi  h a  í 

mật tƣơng ứng với  h a c ng  hai tr n chứng thƣ số và văn 

 ản điện tử đảm  ảo tính toàn vẹn  
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 HỮ G CÂU TR CH DẪ  HA  VỀ CHU Ể   ỔI SỐ 

(  u   của B  T     t   v  Truyề  t    ) 

- Chuyển đổi số phải  ấy ngƣời   n  à trung t m,  à ch  thể 

và  à mục ti u c a sự phát triển  

- Chuyển đổi số  à cuộc cách mạng về thể chế, chính sách 

nhiều hơn  à một cuộc cách mạng về c ng nghệ  

- Chuyển đổi số  iễn ra nhanh hay chậm  h ng phụ thuộc 

vào tiến  ộ c ng nghệ, mà phần  ớn phụ thuộc vào ngƣời  ùng 

c ng nghệ  

- Trong chuyển đổi số, sáng tạo vĩ đại nhất  à sự sáng tạo 

c a cộng đồng  

- Chuyển đổi số th  những nơi đi sau  ại c  thể đi trƣớc, 

và v  thế mà chuyển đổi số c  thể giúp thay đổi vị thế, thứ hạng 

quốc gia  

- Trong chuyển đổi số th  chiến thắng thuộc về ai  ám nghĩ, 

 ám  àm và tạo ra sự  hác  iệt  

- Chuyển đổi số  h  nhất  à phát hiện đúng vấn đề  

- Internet  à một mạng  ƣới phi tập trung với sự sáng tạo 

 h ng giới hạn  Chuyển đổi số chính  à  ƣớc tiếp theo c a cuộc 

cách mạng về phi tập trung hóa. 

- Chuyển đổi số giúp  oanh nghiệp gần gũi và hiểu rõ  hách 

hàng c a m nh hơn   oại  ỏ  h u trung gian chính  à yếu tố quyết 

định c a  inh  oanh trong  ỷ nguy n số  

- Chuyển đổi số  h ng cần nhiều cơ sở vật chất mà cái cần 

chính  à thay đổi tƣ  uy  

-  ời giải để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam  à  ựa tr n 

các nền tảng số  

- C ng nghệ số th  càng nhiều ngƣời  ùng sẽ càng rẻ, càng 

 ùng nhiều th  càng hoàn thiện, càng nhiều  ữ  iệu th  càng tạo ra 

nhiều giá trị  
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- Nếu nhƣ trong  a cuộc cách  mạng c ng nghệ trƣớc, con 

ngƣời chỉ sử  ụng tài nguy n, cuộc cách mạng  ần thứ tƣ  à  ần 

đầu ti n con ngƣời tạo ra tài nguy n  Đ   à tài nguy n  ữ  iệu  

- Cách tiếp cận trong chuyển đổi số  à chọn những việc  h  

nhất, vấn đề g  tồn tại từ   u, vấn đề ngƣời   n  ức xúc nhất th  

mang ra để c ng nghệ số giải quyết  

- Chuyển đổi số  à quá tr nh thay đổi tổng thể và toàn  iện 

c a cá nh n, tổ chức về cách sống, cách  àm việc và phƣơng thức 

sản xuất  ựa tr n các c ng nghệ số  

-  ột cuộc cách mạng c ng nghệ sẽ c  hai nội  ung ch  

yếu  à c ng nghệ g  và chuyển đổi g   Với Cách mạng c ng 

nghiệp  ần thứ tƣ, đ   à c ng nghệ số và chuyển đổi số  

- Với c ng nghệ số ngƣời  ùng đ ng vai trò quan trọng hơn 

ngƣời sáng tạo ra c ng nghệ gốc  

- C ng nghệ số càng xử     ữ  iệu nhiều, càng nhiều  ữ  iệu 

thì càng thông minh. 

- Ngƣời đứng đầu mà  h ng c  quyết t m chính trị th  

chuyển đổi số sẽ  h ng xảy ra  

- Trong chuyển đổi số, cơ hội xuất phát từ việc  ám đi đầu, 

 ám chấp nhận cái mới và  ám đƣơng đầu với thử thách  

-  uốn trở thành ngƣời đi đầu về chuyển đổi số, chúng ta 

 h ng cần đợi ai, thấy hiệu quả  à sử  ụng, nhanh nhạy với cái 

mới để giải quyết các vấn đề, v  thế trở thành ngƣời  ẫn đầu  

- Trong  ỷ nguy n chuyển đổi số,  h ng tiến   n chính  à sự 

tụt hậu  

- Trong chuyển đổi số, điều quan trọng nhất đối với nhà 

 ãnh đạo  à  iết đặt ra  ài toán. 

- Doanh nghiệp tạo ra c ng nghệ số chỉ  à một phần nhỏ, 

 oanh nghiệp  ùng c ng nghệ số để chuyển đổi số mới  à phần 

 ớn và  à phần quan trọng nhất  
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- Chuyển đổi số  à cuộc cách mạng toàn   n   ỗi ngƣời   n 

phải trở thành c ng   n số th  chuyển đổi số mới thành công. 

- Trong chuyển đổi số tầm nh n mới quan trọng,  h ng phải 

 inh nghiệm  

- Giải pháp đột phá để đẩy nhanh chuyển đổi số chính  à 

phát triển các nền tảng số   a e in Vietnam   

- Trong thời chuyển đổi số c  một c ng thức thành c ng  à: 

Việc g   h ,  àm mãi  h ng đƣợc th  c ng  hai  ài toán, vấn đề ra 

cho xã hội  àm  

- Chính ph  số nhờ  ữ  iệu số và c ng nghệ số thấu hiểu 

ngƣời   n hơn, v  vậy, cung cấp  ịch vụ số tốt hơn, chăm s c 

ngƣời   n tốt hơn  

- Trong  ỷ nguy n chuyển đổi số, hoạt động  inh  oanh cần 

xoay quanh  hách hàng chứ  h ng phải sản phẩm hay đối th   

Dữ  iệu  ớn chính  à ch a  h a cốt  õi c a vấn đề ấy  

- C ng nghệ số cho phép tiếp thị  ựa tr n nhu cầu cá thể 

h a và  ựa tr n  hoảnh  hắc, điều mà tiếp thị trƣớc đ y chƣa  ao 

giờ  àm đƣợc  

- Kỷ nguy n số  à  ỷ nguy n c a những  hoảnh  hắc, 

c  nghĩa  à th ng điệp cần phải đến đúng thời điểm và đúng 

hoàn cảnh  

- Những c ng nghệ số ti u  iểu để thúc đẩy chuyển đổi số 

 à trí tuệ nh n tạo, Internet vạn vật,  ữ  iệu  ớn, đi n toán đám 

m y và chuỗi  hối  

- Trong chuyển đổi số, c  thể ví trí tuệ nh n tạo nhƣ  à hệ 

thần  inh c a con ngƣời  

- Trong chuyển đổi số, c  thể ví Internet vạn vật nhƣ  à các 

giác quan c a con ngƣời  
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- Trong chuyển đổi số, c  thể ví điện toán đám m y nhƣ  à 

cơ  ắp c a con ngƣời  

- Chuyển đổi số  à quá tr nh  hách quan, muốn hay  h ng 

th  chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang  iễn ra  

- Kỷ nguy n chuyển đổi số  à  ỷ nguy n c a những điều 

 h ng thể trở thành c  thể và ngƣợc  ại  

- Chuyển đổi số  à c u chuyện chƣa c  tiền  ệ, v  vậy, tầm 

nh n phải thay thế  inh nghiệm  

- Văn h a đƣợc h nh thành từ th i quen đƣợc  ặp đi  ặp  ại  

V  vậy, để h nh thành văn h a chuyển đổi số, trƣớc ti n phải h nh 

thành th i quen và  uy tr  th i quen ấy  

- Quá tải th ng tin, thay v  thiếu th ng tin, đang  à thách 

thức  ớn đối với mỗi cá nh n và tổ chức trong  ỷ nguy n số  

- Chuyển đổi số c  thể giúp x a nhòa  hoảng cách địa   , 

mang đến cơ hội   nh đẳng cho ngƣời   n về tiếp cận  ịch vụ, 

mang  ại những tiến  ộ  ớn về chất  ƣợng cuộc sống  

- Chuyển đổi số giáo  ục chính  à cách chúng ta thay đổi 

tƣơng  ai c a cả quốc gia  

- Chia sẻ  ữ  iệu  à điều  iện ti n quyết để cung cấp  ịch vụ 

số, đơn giản h a quy tr nh, thay đổi m  h nh tổ chức, cách thức 

cung cấp  ịch vụ  

- Chuyển đổi số  h ng phải  à mua c ng cụ để tự động hoá 

các quy tr nh cũ mà  à thay đổi cách hoạt động, thay đổi quy tr nh  

- Thách thức  ớn nhất trong chuyển đổi số tại các cơ quan, 

tổ chức  à nhận thức và sự vào cuộc thực sự c a ngƣời đứng đầu, 

 à chuyện  ám  àm hay  h ng  ám  àm  

- Thách thức  ớn nhất trong chuyển đổi số đối với xã hội 

trƣớc mắt  à  ỹ năng số c a ngƣời   n, sau đ   à th i quen và văn 

h a sống trong m i trƣờng số  
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- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng  à then chốt để chuyển đổi 

số thành c ng và  ền vững, đồng thời  à phần xuy n suốt,  h ng 

thể tách rời c a chuyển đổi số  

- Sự vào cuộc c a cả hệ thống chính trị, hành động đồng  ộ 

ở các cấp và sự tham gia c a toàn   n  à yếu tố  ảo đảm sự thành 

c ng c a chuyển đổi số  

- Ch a  h a c a đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số  à  ữ 

 iệu và  ết nối  

- Chuyển đổi số thực chất  à một c ng cuộc thay đổi mang 

tính cách mạng,  o đ  nếu  h ng c  nhận thức s u sắc th   hông 

thể  àm đƣợc  

- Dữ  iệu  à tài sản và  à một  oại tài sản đặc  iệt, c  giá trị 

quyết định trong chuyển đổi số và cho phát triển trong thời đại số  

- Chuyển đổi số cũng đi  èm nhiều r i ro nhƣ vấn đề an 

toàn, an ninh mạng hay quản trị  ữ  iệu, quyền ri ng tƣ  Nhƣng 

r i ro  ớn nhất  à  h ng  ám chấp nhận r i ro nào để thay đổi  

- C ng nghệ  h ng  ao giờ  à  ời giải  uy nhất  C ng nghệ 

phải  ết hợp với các  iện pháp quản    hành chính,  iện pháp 

nghiệp vụ  hác mới trở thành một giải pháp trọn vẹn  

- Chuyển đổi số chỉ thành c ng nếu thu hút đƣợc sự tham 

gia c a toàn   n  

- Doanh nghiệp c ng nghệ số chính  à hạt nh n c a quá 

tr nh chuyển đổi số  

- Chuyển đổi số quốc gia muốn đi nhanh th  Chính ph  phải 

đi đầu  

- Dữ  iệu  ớn và ph n tích  ữ  iệu sẽ  u n chỉ ra cho chúng 

ta cả đƣờng gần và gợi   cho chúng ta đƣờng xa phía trƣớc  

- C ng nghệ số phát triển đƣợc  à  o ngƣời đặt ra  ài toán 

nhiều hơn  à  ởi ngƣời giải  ài toán  
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- Chuyển đổi số th  giải quyết việc  ớn  ễ hơn  à giải quyết 

việc nhỏ, giải quyết việc  h  th   ễ hơn  à giải quyết việc  ễ  

- Chuyển đổi số giúp đƣa mọi hoạt động   n m i trƣờng số, 

toàn   n và toàn  iện  

- Cách  àm chuyển đổi số  à thay v   àm  ần  ần,  àm từng 

phần th   àm toàn  iện, đặt mục ti u cao và  àm nhanh  

- Trong chuyển đổi số, việc  ám thay đổi và áp  ụng m  

h nh mới quan trọng hơn việc phát triển c ng nghệ  

- Với chuyển đổi số, nơi nào  h   hăn hơn, đ i nghèo hơn 

th  ứng  ụng hiệu quả hơn  

- Chuyển đổi số  àm cho những ngƣời nghèo nhất tiếp cận 

đƣợc những  ịch vụ tốt nhất, nhƣng với giá rất rẻ  

- Trong chuyển đổi số, mỗi ngƣời, mỗi hộ   n, mỗi  oanh 

nghiệp nhỏ cũng c  thể tiếp cận thị trƣờng toàn quốc và toàn cầu, 

và v  thế thúc đẩy tất cả mọi ngƣời  inh  oanh  àm giàu  

- Chuyển đổi số mang trong m nh sứ mệnh  ớn  ao, đ   à 

phổ cập và cá nh n hoá các  ịch vụ tới từng ngƣời   n để phục vụ 

ngƣời   n tốt hơn  

- Chuyển đổi số  h ng chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí 

mà còn mở ra  h ng gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới 

ngoài các giá trị truyền thống vốn c   

- Cách  àm chuyển đổi số  à: Việc  h  th   ễ  àm, việc  ễ 

th   h   àm;  àm nhanh th  đƣợc,  àm chậm th   h ng xong; 

 àm nhiều, n i ít  

- Điểm  hác  iệt c a c ng nghệ số nằm ở chỗ  ết nối 

mọi ngƣời, mọi vật để cùng nhau sáng tạo, cùng nhau giải 

quyết  ài toán  

- Với  oanh nghiệp trong chuyển đổi số,  úc thị trƣờng  h  

 hăn  ại càng cần đặt mục ti u cao để  ứt phá  
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- Trong thời  ỳ chuyển đổi số, nếu chấp nhận trong vùng an 

toàn, th   ạn chỉ đang tồn tại, chứ  h ng đang sống  

- Khát vọng Việt Nam hùng cƣờng thịnh vƣợng,  hát vọng 

đ ng g p cho sự phát triển c a nh n  oại sẽ  à nguồn năng  ƣợng 

v  hạn cho chuyển đổi số quốc gia  

- Khi cuộc cách mạng số, Cách mạng c ng nghiệp 4 0 xảy 

ra th  tƣơng  ai  h ng nằm tr n đƣờng  éo  ài c a quá  hứ  

- Chuyển đổi số tác động s u rộng,  ao trùm   n tất cả các 

ngành, các  ĩnh vực  inh tế - xã hội, g p phần tăng năng suất  ao 

động, chuyển đổi m  h nh hoạt động,  inh  oanh theo hƣớng đổi 

mới sáng tạo, từ đ , n ng cao năng  ực cạnh tranh c a quốc gia  

- Phát triển nhanh và  ền vững th  giải pháp phù hợp nhất 

trong giai đoạn hiện nay  à phát triển số, v  n  ti u tốn ít tài 

nguy n nhất  

- C ng nghệ số phải rẻ nhƣ  h ng  hí, và cách để đạt đƣợc 

điều đ   à sử  ụng c ng nghệ mở  

- Trong  ỷ nguy n số, mọi thứ đều thay đổi, chỉ c  một thứ 

 h ng thay đổi - đ   à sự thay đổi  

- Chuyển đổi số  h  đến mấy nhƣng nếu c  quyết t m cao, 

đặc  iệt  à quyết t m c a ngƣời đứng đầu th  sẽ thành c ng  

- Ngƣời h nh thành ra chiến  ƣợc chuyển đổi số tốt nhất  à 

ngƣời đƣa chiến  ƣợc vào cuộc sống  Chiến  ƣợc thay đổi nhanh, 

chỉ c  ngƣời tham gia vào quá tr nh điều hành mới c  thể ra các 

quyết định nhanh về chiến  ƣợc  

- Đối với các tổ chức trong  ỷ nguy n số, nếu  h ng 

hành động sai th  chắc chẳng  ao giờ  àm đúng đƣợc  Thƣờng 

th  thất  ại sẽ giúp trƣởng thành nhiều hơn và c  cơ hội thành 

c ng cao hơn  

- Với c ng nghệ số,  ất  ỳ vấn đề nào  hi ph n tích đến tận 

cùng chắc chắn sẽ c  giải pháp  



 107 

- Trong thời  ỳ chuyển đổi số, sức sống và năng  ực cạnh 

tranh c a một tổ chức,  oanh nghiệp phụ thuộc vào sự sáng tạo và 

 hả năng thích nghi với điều  iện thay đổi  

- Để  inh  oanh trong thế giới số ngày nay,  oanh nghiệp 

phải coi mỗi  hách hàng nhƣ một cá thể ri ng  iệt, c   ản sắc 

và cá tính ri ng để từ đ  c  thể phục vụ họ chu đáo và chất 

 ƣợng nhất  

- Cách  àm trong chuyển đổi số  à: thử nhanh để nếu c  

sai th  sớm  ộc  ộ và sửa nhanh  

- Đối với các tổ chức và  oanh nghiệp trong thời  ỳ 

chuyển đổi số, nếu  h ng  i n tục đổi mới sẽ  h ng c   hả 

năng cạnh tranh  

- Để tồn tại trong  ỷ nguy n số, phải cải tiến hàng ngày để 

 h ng phải  àm một cuộc cách mạng  ớn  

- Với chuyển đổi số,  àm giống ngƣời  hác th  mãi mãi  à 

ngƣời đi sau  

- Trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo vẫn cần phải giữ 

đƣợc giá trị cốt  õi  Giống nhƣ  ánh xe quay, tốc độ càng cao th  

trục xe phải càng phải đứng y n, nếu  h ng th   ánh xe sẽ văng 

đi, chiếc xe sẽ đổ xuống  

- Trong thời  ỳ chuyển đổi số, mỗi tổ chức cần phải c  một 

giấc mơ  ớn  àm ng i sao  ẫn  ối  C  thể chúng ta sẽ chẳng  ao 

giờ với tới ng i sao ấy  Nhƣng  h ng c  ng i sao ấy th  chúng ta 

 h ng  iết  hát  hao và  ạc  ối  

- Các nƣớc đi sau th  ít gánh nặng c a quá  hứ, cả về hạ 

tầng vật chất và thể chế, cả về năng  ực cạnh tranh  V  vậy, trong 

cuộc Cách mạng c ng nghiệp 4 0 nƣớc đi sau c  thể đi trƣớc  

- Các giá trị c a chuyển đổi số đƣợc tạo ra từ  ữ  iệu  Càng 

nhiều  ữ  iệu,  oại  ữ  iệu mới càng nhiều giá trị đƣợc tạo ra  

- Trong chuyển đổi số, phát triển  à mục ti u, ổn định  à tiền 

đề và đổi mới  à động  ực  
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- Chuyển đổi số sẽ  oại  ỏ đi một số nghề nhƣng cũng tạo ra 

nhiều nghề mới  Vấn đề  à phải đào tạo nguồn  ao động để đáp 

ứng đƣợc các y u cầu nh n  ực mới  

D- ữ  iệu chính  à tài nguy n trong chuyển đổi số  Nhƣng tài 

nguy n này càng chia sẻ, giá trị mang  ại càng  ớn  

- Chuyển đổi số sản sinh ra m  h nh  inh  oanh mới  Nếu 

 oanh nghiệp  ám chấp nhận m  h nh mới ấy nhƣng  ại chấp 

nhận sau cùng th  cũng  h ng còn giá trị nhiều  

- Chuyển đổi số n n  ắt đầu từ những vấn đề  h  nhất, vấn 

đề đã tồn tại từ   u hoặc những vấn đề n ng nhất, ngƣời   n đang 

 ức xúc nhất  

Kinh nghiệm chuyển đổi số hiệu quả  à: chỉ c  ai đang đ i 

 hát,  h   hăn th  mới hăng hái với cái mới  

- Kh  nhất c a chuyển đổi số  à thay đổi m  h nh quản   , 

m  h nh  inh  oanh, thay đổi tổ chức, con ngƣời và quy tr nh, 

sáng tạo  ịch vụ mới tr n nền tảng số  

- Để giải một  ài toán  h , cách giải hiệu quả nhất đ i 

 hi chính  à đặt  ại c u hỏi cho  ài toán theo một cách tƣờng 

minh hơn  

- Kh   hăn  ớn nhất c a chuyển đổi số  à thay đổi th i quen  

-  uốn  iết chuyển đổi số c  mang  ại hiệu quả hay  h ng 

phải xem giá trị mang  ại nhƣ thế nào  Giá trị tạo ra  ớn hơn chi 

phí chuyển đổi số tức  à hiệu quả  

- Cách tiếp cận chuyển đổi số đúng đ   à cần c  sự tham gia 

ngay từ đầu c a cả  ốn đối tƣợng: ngƣời   n, chính quyền, nhà 

c ng nghệ và  oanh nghiệp  

- Ngƣời Việt Nam c   hả năng giải quyết tốt nhất  ài 

toán Việt Nam  Điều đ   à  o chúng ta c  văn h a ri ng, c  

th i quen ri ng và c   nỗi đau  ri ng mà  h ng ai hiểu  ằng 

chính chúng ta. 
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- Nếu ai đ   iểm soát đƣợc chiếc điện thoại th ng minh c a 

 ạn, c  thể ngƣời đ  còn hiểu về  ạn hơn chính  ạn  

- Thành c ng từ chuyển đổi số  h ng đến trong ngày một, 

ngày hai mà đòi hỏi một tầm nh n xa, sự quyết t m và năng  ực 

thực thi để đi đƣợc đến đích  

- C ng nghệ số c  thể giúp một ngƣời nh n vi n   nh 

thƣờng thành một ngƣời nh n vi n giỏi, thậm chí  à xuất sắc và 

giúp một cơ quan, tổ chức trung   nh trở thành một tổ chức  ớn, 

thậm chí  à vĩ đại  

- Nếu chúng ta cứ đi sau về cái mới th  sẽ mãi mãi  à ngƣời 

đi sau trong chuyển đổi số  Chỉ c  đi đầu về cái mới th  mới c  cơ 

hội  ứt phá vƣơn   n thành nƣớc phát triển  

- Ai  àm chuyển đổi thành c ng từ m i trƣờng thực sang 

m i trƣờng số, ngƣời ấy sẽ tồn tại  Kh ng chuyển đổi,  h ng 

 ịp chuyển đổi sẽ  ị thay thế, đào thải  Do đ ,  à chuyển đổi số 

hay  à chết  

- Chuyển đổi số  h ng phải  à một  hoản chi phí mất đi, mà 

 à một  hoản đầu tƣ tạo ra  ợi nhuận  

- Chuyển đổi số quan trọng nhất  à chuyển đổi tƣ  uy, 

nhận thức  

- Khi một cuộc cách mạng xảy ra th  tƣơng  ai  h ng nằm 

tr n đƣờng  éo  ài c a quá  hứ  Và cách tốt nhất để  ự đoán 

tƣơng  ai  à ch  động tạo ra n   

- Cách đ y 100 năm,  iến thức c a  oài ngƣời phải mất một 

thế  ỷ để tăng trƣởng gấp đ i, giờ đ y chỉ mất 12 giờ  

- Chuyển đổi số giúp ngƣời   n   nh đẳng về cơ hội tiếp 

cận  ịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đ  giúp thu hẹp  hoảng cách số 

th ng qua việc phát triển chính ph  số,  inh tế số, xã hội số  

- Với c ng nghệ số, giao tiếp xã hội c  thể  iễn ra mọi  úc, 

mọi nơi,  h ng rào cản,  h ng  hoảng cách tr n m i trƣờng số, 
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 ất  ể  hoảng cách địa   , ng n ngữ hay thậm chí đối với cả 

ngƣời  hiếm thính,  hiếm thị  

- C ng nghệ số  ù c  phát triển đến đ u cũng  h ng thể tự 

tạo ra tri thức mới, mà chỉ c  thể hỗ trợ con ngƣời  àm điều đ  và 

 iến tri thức thành những giá trị hữu h nh cho cuộc sống  

- Dữ  iệu và  hách hàng đã trở thành hai  oại tài sản c  giá 

trị nhất c a  oanh nghiệp trong  ỷ nguy n chuyển đổi số  

- Cạnh tranh trong  ỷ nguy n chuyển đổi số  h ng còn  à 

cuộc cạnh tranh về giá, mà ở sự th ng minh h a th ng qua hiểu 

s u về  ữ  iệu  hách hàng thu đƣợc  

- C ng nghệ số  h ng hoàn toàn  à mối đe  ọa với 

những  oanh nghiệp truyền thống mà còn đem  ại cơ hội 

chƣa từng c  cho những  oanh nghiệp  ám tƣ  uy  ại hƣớng 

 inh  oanh c a m nh  

- Chuyển đổi số c  thể hiểu một cách thuần túy  à  ùng 

c ng nghệ để giải những vấn đề hay những  nỗi đau  c a xã hội  

- Kỷ nguy n số đã thay đổi  hách hàng  C ng nghệ số giúp 

hiểu s u hơn về  hách hàng và mang đến giá trị cho họ, từ đ  sẽ 

giúp  oanh nghiệp thành c ng hơn  

- Chính quyền  à đầu tàu c a đoàn tàu Việt Nam trong hành 

tr nh chuyển đổi số  

- Chuyển đổi số  à một sự thay đổi trong tƣ  uy đòi hỏi các 

tổ chức phải suy nghĩ  ại một cách tổng thể về chiến  ƣợc  inh 

 oanh, sản phẩm và hoạt động c a m nh  

- Trong chuyển đổi số th  ứng  ụng c ng nghệ quan trọng 

hơn sáng tạo c ng nghệ  

- Chuyển đổi số mang  ại thay đổi  ớn,  àm gián đoạn toàn 

 ộ nhiều ngành c ng nghiệp, đồng thời,  ại tạo ra sự sáng tạo phá 

h y giúp một số  oanh nghiệp tăng trƣởng và phát triển  ỷ  ục  
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- Chuyển đổi số  à  ƣớc phát triển tiếp theo c a tin học h a, 

c  đƣợc nhờ sự tiến  ộ vƣợt  ậc c a những c ng nghệ mới mang 

tính đột phá, nhất  à c ng nghệ số  

- Chuyển đối số  à một sự thay đổi mang tính tổng thể và 

toàn  iện, từ Chính ph  đến từng  oanh nghiệp, từng tổ chức, 

từng ngƣời   n, trong mọi  ĩnh vực  

- Nếu c  thứ g  đ  quan trọng, th   ù  h  cũng vẫn phải  àm 

để sống s t và  ứt phá trong  ỷ nguy n tuyệt ch ng hàng  oạt  

- Trong chuyển đổi số, quan trọng nhất  h ng phải c ng 

nghệ, cũng  h ng phải chi phí mà  à quyết t m chính trị c a 

ngƣời đứng đầu  

- Điểm  hác  iệt c a chuyển đổi số nằm ở việc nhanh 

ch ng nắm  ắt cơ hội để chấp nhận cái mới  

- Chuyển đổi số c  thể  ắt đầu từ những việc nhỏ, nhƣng tƣ 

 uy định hƣớng phải  à tƣ  uy đổi mới tổng thể và toàn  iện  

- Với chuyển đổi số, sử  ụng c ng nghệ mới nhƣng vẫn  uy 

tr  quy tr nh  àm việc cũ chỉ  ẫn đến những cải cách hời hợt  

- Trong chuyển đổi số, giá trị c a  ữ  iệu  h ng phải ở  ữ 

 iệu mà ở các quyết định đƣợc đƣa ra và các hành động đƣợc thực 

hiện  ựa tr n  ữ  iệu  

- Tri thức về chuyển đổi số đến từ thực hành  à tri thức đƣợc 

 iểm chứng  

- Phƣơng ch m  hởi động trong chuyển đổi số: Việc  àm 

nhỏ, giá trị  ớn  

- Phƣơng ch m tăng tốc trong chuyển đổi số:  àm chuẩn, 

nh n rộng thần tốc  

- Khi gặp phải điểm tới hạn  h  c  thể vƣợt qua, hãy nghĩ 

đến chuyển đổi số  

- Chuyển đổi số  à  àm ít hơn với hiệu quả cao hơn  Nếu tạo 

th m gánh nặng, đ   h ng phải  à chuyển đổi số  
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- Trong  ỷ nguy n số, hãy nghĩ  ớn,  ắt đầu từ hành động 

nhỏ, thất  ại sớm, học nhanh và  i n tục đổi mới  

- Thế giới đã trải qua nhiều cuộc  ịch chuyển vĩ đại  àm 

thay đổi  ịch sử phát triển c a nh n  oại  Chuyển đổi số chính  à 

cuộc  ịch chuyển đƣa con ngƣời từ thế giới thực sang thế giới số  

- Rào cản  ớn nhất đối với sự chuyển đổi n i chung và 

chuyển đổi số n i ri ng chính  à tƣ  uy và th i quen cũ  

- Trong  ỷ nguy n số, thành c ng c a những startup  ớn 

tr n thế giới  hởi nguồn từ trí tƣởng tƣợng c a những con 

ngƣời mà hành trang  h ng c  g  ngoài  hát vọng  àm n n một 

điều g  đ   

- Trƣớc  ia, tổ chức xuất sắc  u n phải c  cá nh n xuất sắc  

Hiện nay, tổ chức xuất sắc c  thể gồm cá nh n   nh thƣờng và 

nền tảng số xuất sắc  

- Khát vọng chuyển đổi số sẽ cần qua thử thách để trở thành 

một  hát vọng đ   ớn  Càng c  nhiều thử thách th  càng chứng 

minh  hát vọng đ   à đúng, v  đ   à  hát vọng đƣợc tạo n n từ nỗi 

đau thực sự  

- C ng nghệ số đã tạo một cuộc cách mạng đột phá  àm 

 phẳng h a  sơ đồ tổ chức h nh c y truyền thống, x a nhòa các 

giới hạn, tạo ra m i trƣờng  àm việc số  h ng c   hoảng cách  

- Nền tảng   a e in Vietnam  chỉ c  thể chiếm  ĩnh thị 

trƣờng trong nƣớc, vƣơn ra toàn cầu, nếu ngƣời Việt Nam cho n  

một cơ hội đƣợc sử  ụng, cho n  một cơ hội đƣợc hoàn thiện  

- Khi các nền tảng số cung cấp c ng nghệ nhƣ  à một  ịch 

vụ đƣợc sử  ụng phổ  iến, c ng nghệ số sẽ trở thành yếu tố đầu 

vào c a hoạt động sản xuất,  inh  oanh c a xã hội  

- Đại  ịch qua đi, giống nhƣ một cơn  ão qua đi  Kỹ năng 

số,  ữ  iệu số  à thứ còn đọng  ại, để chúng ta phát triển chính 

quyền số,  inh tế số và xã hội số, để c  mùa vụ tiếp theo  ội thu. 
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- Càng nghèo càng cần phải th ng minh, quốc gia càng 

muốn phát triển càng cần phải chuyển đổi số  

- Chuyển đổi số  à c u chuyện c a nghĩ thật to nhƣng  ại  ắt 

đầu từ những thứ đơn giản nhất  

- Kh ng c   hái niệm  y quyền trong chuyển đổi số, ngƣời 

lãnh đạo cao nhất phải  à ngƣời đi đầu,  à nh n tố chính trong hoạt 

động chuyển đổi số  

- Chuyển đổi số n n  ắt đầu từ  hi nào  Từ   y giờ  

Chuyển đổi số n n  ắt đầu từ đ u  Từ  ạn  

- Chuyển đổi số  h ng còn  à nhu cầu, muốn hay  h ng mà 

 à yếu tố  ắt  uộc, nhƣng đừng  àm v  phong trào  

- Trở ngại  ớn nhất để thay đổi đối với một  oanh nghiệp  à 

thành c ng trong quá  hứ  

- Nếu  ạn muốn c  đƣợc những thứ m nh chƣa từng c , th  

 ạn phải  ám  àm những việc m nh chƣa từng  àm  

- Ngƣời  ãnh đạo  h ng thể thực hiện chuyển đổi số cho tổ 

chức nếu chƣa chuyển đổi chính  ản th n m nh 

- Kh ng c  cách nào để giúp  hách hàng hơn tốt hơn  à ở 

  n họ trong những  hoảnh  hắc quan trọng  Và c ng nghệ số  à 

cách tốt nhất để giúp  oanh nghiệp thực hiện điều này  

- Chuyển đổi số  h ng phải  à một  ự án mà  à triết    c a 

tổ chức để tồn tại và phát triển  

- Trong thế giới phẳng ngày nay, chia sẻ  à điều tốt  Và với 

c ng nghệ số, việc chia sẻ trở n n  ễ  àng  

- Trong chuyển đổi số, các quyết định  ựa tr n  ữ  iệu cũng 

đáng tin cậy nhƣ chính  ữ  iệu  

- Sợ thay đổi  à một thứ t m    mang tính  ản năng c a con 

ngƣời, nhƣng nếu chúng ta thay đổi thƣờng xuy n th  n  sẽ  h ng 

còn  à nỗi sợ, mà trở thành một nhu cầu  
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- Đỉnh cao c a sự sáng tạo  ắt nguồn từ  tính cá thể", v  con 

ngƣời sinh ra  h ng ai giống ai  

- Nếu nhƣ  a cuộc cách mạng c ng nghiệp trƣớc đ y  à máy 

 àm thay con ngƣời th  cuộc Cách mạng c ng nghiệp  ần thứ tƣ  à 

máy m c nghĩ thay con ngƣời  

- C ng nghệ số  h ng  h c trong những c u chuyện  uồn, 

nhƣng c  thể  ự đoán  hi nào chúng ta sẽ rơi nƣớc mắt 

- Chuyển đổi số  à tƣơng  ai, những ai chỉ nh n về quá  hứ 

và hiện tại chắc chắn sẽ đánh mất tƣơng  ai  

- C ng thức thực hành chuyển đổi số: Nh n rộng, nghĩ s u, 

 àm đ u chắc đ , cải tiến  i n tục  

- Chuyển đổi số c  thể  iến 8 tỷ ngƣời tr n thế giới  à  hách 

hàng và cũng  à nh n vi n c a một  oanh nghiệp  

- Nếu  òng tin đặt vào cảm xúc, hãy nghe theo con ngƣời  

Nếu  òng tin đặt vào    trí, hãy nh n vào  ữ  iệu  

- Để tạo ra  inh nghiệm,  ạn cần cả đời  Để học đƣợc  inh 

nghiệm,  ạn cần mƣời năm  Để c  ngay  inh nghiệm,  ạn chỉ cần 

 ữ  iệu  ớn  

- C   ữ  iệu đ   ớn, chúng ta c  thể sẽ nh n xuy n quá  hứ 

và nh n thấu tƣơng  ai  

- Chi phí c a việc  àm cùng một điều cũ cao hơn nhiều so 

với chi phí c a sự thay đổi  

- Khi một con rắn  ột  a, đ   à thay đổi  Khi một con s u trở 

thành một con  ƣớm, đ   à chuyển đổi 

- Văn h a đổi mới sáng tạo phải ngấm s u vào mỗi thành 

vi n c a một tổ chức,  ắt đầu từ việc tiếp nhận cái mới, cái để 

thay đổi  

- Trong chuyển đổi số, nhận thức  à  ƣớc đầu ti n  Hiểu  ản 

chất c a những vấn đề cơ  ản về chuyển đổi số  à điều  iện cần 

để  àm chuyển đổi số  
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- Kh ng phải  oài  hỏe mạnh nhất hay th ng minh nhất sẽ 

sống s t, mà  à  oài thích ứng tốt nhất với sự thay đổi  

-  ƣời năm qua c ng nghệ đã thay đổi cách mọi ngƣời  àm 

việc   ƣời năm tới c a c ng nghệ sẽ xoay quanh việc chuyển đổi 

c ng việc c a mọi ngƣời nhƣ thế nào  

- Trong  ỷ nguy n số, những sản phẩm thành c ng nhờ các 

chức năng chứ  o phải từ trọng  ƣợng  Chuyển đổi số nghĩa  à phi 

vật chất h a  

- Chuyển đổi số  h ng phải  à c u chuyện cá  ớn nuốt cá  é 

mà  à cá nhanh nuốt cá chậm  

- Nếu t i c  một giờ để giải quyết vấn đề th  t i sẽ  ành ra 

55 phút để nghĩ về chính vấn đề đ  và chỉ  ành 5 phút để suy nghĩ 

về giải pháp  

- Cuộc sống giống nhƣ đi xe đạp, nếu muốn thăng  ằng th  

 ạn phải tiếp tục  i chuyển  

- Chuyển đổi số đang  uộc  oanh nghiệp phải nh n xa hơn 

thế giới mà họ  iết, để quan sát mọi thứ đang thay đổi nhƣ thế nào 

và chuyển đổi các triết   , m  h nh và hệ thống từ cốt  õi  

- Những quyết định sai  ầm  hi  ữ  iệu  h ng đầy đ  ít hơn 

nhiều so với những quyết định sai  ầm  hi  h ng c   ữ  iệu 

- Rất nhiều nhà  hởi nghiệp thành c ng trong  ĩnh vực c ng 

nghệ  à nhờ những   tƣởng đã c  sẵn đ u đ  từ rất   u rồi, nhƣng 

quan trọng  à họ đã chớp đúng thời điểm  

- Bạn c  thể c   ữ  iệu mà  h ng c  th ng tin, nhƣng  ạn 

 h ng thể c  th ng tin mà thiếu  ữ  iệu  

- Chuyển đổi số  h ng  ãng phí tiền  ạc, mà đ   à chi phí 

cần thiết c a sự thay đổi  

- Kh ng c  ph n tích  ữ  iệu  ớn, các c ng ty sẽ đui mù và 

c m điếc, họ  ò  ò  ƣớc ra ngoài thế giới mạng nhƣ những chú 

hƣơu ngơ ngác tr n xa  ộ  
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- Chuyển đổi số thành c ng giống nhƣ con s u  ột xác thành 

con  ƣớm, nhƣng nếu thất  ại, tất cả chỉ  à con s u  iết trƣờn 

nhanh hơn mà th i  

- Chuyển đổi số  h ng chỉ  à một  ự án c ng nghệ  N  đòi 

hỏi một tổ chức phải suy nghĩ  ại về m  h nh  inh  oanh c a 

m nh và cách n  phục vụ  hách hàng  

- Trong chuyển đổi số th  thứ  ị chuyển đổi  h ng phải  à 

c ng nghệ, mà chính  à c ng nghệ chuyển đổi chúng ta  

- Trong thời đại  iến động hiện tại, cách  uy nhất để tồn 

tại  à đổi mới sáng tạo   ợi thế  ền vững  uy nhất  à sự đổi mới 

 i n tục  

- Thay đổi  à quy  uật c a cuộc sống và những ngƣời chỉ 

nh n vào quá  hứ hoặc hiện tại chắc chắn sẽ  ỏ    tƣơng  ai  

- Điều thực sự g y tổn hại cho  oanh nghiệp  à cố gắng  ảo 

vệ những m  h nh  ạc hậu  

- Trong chuyển đổi số, một nh m ít ngƣời, nhanh nhẹn và 

tài năng  u n c   hả năng đánh  ại một nh m đ ng đúc và chậm 

chạp  ất  ỳ  úc nào  

- Thách thức  ớn đối với nhà  ãnh đạo chuyển đổi số  à  ựa 

chọn ƣu ti n phù hợp, quản    ng n sách và nguồn  ực hạn chế để 

" àm đƣợc nhiều hơn với sự đổi mới"  

- Chiến  ƣợc chuyển đổi số giống nhƣ một chiếc  a  àn để 

điều hƣớng trong hành tr nh số h a c a một tổ chức  

- Kh ng một nền  inh tế nào,  h ng một  oanh nghiệp nào, 

không một cá nh n nào c  thể phát huy hết tiềm năng c a m nh 

ngày nay nếu  h ng nắm  ấy hai xu hƣớng cơ  ản toàn cầu h a và 

chuyển đổi số  

- Các  oanh nghiệp số ngày nay phải đạt đƣợc sự c n  ằng 

phù hợp giữa việc  uy tr  và chuyển đổi để tạo ra  ƣớc nhảy vọt  



 117 

- Quản     ữ  iệu trở thành  hả năng cốt  õi c a một  oanh 

nghiệp số và đ   à yếu tố ph n  iệt chính giữa các nhà  ãnh đạo số 

và những ngƣời tụt hậu  

- Chúng ta đang  ần chuyển sang một  ỷ nguy n mà Dữ 

 iệu  ớn  à điểm  hởi đầu,  h ng phải điểm  ết thúc  

- Đối với  hách hàng, c ng nghệ  h ng phải điều quan 

trọng mà trải nghiệm mới  à tất cả  

- Thất  ại  à một phần thiết yếu c a quá tr nh đổi mới sáng 

tạo  Hầu hết mọi thành c ng đổi mới sáng tạo đều  à  ết quả c a 

những  ài học rút ra từ thất  ại trƣớc đ   

- Hãy sao chép  hi c  thể, và đổi mới sáng tạo  hi  h ng 

thể  àm thế nữa  

- Đổi mới sáng tạo  à một hành tr nh gian nan, điều cốt yếu 

 à phải giữ mọi thứ ở mức đơn giản nhất c  thể ngay từ đầu  

- Đổi mới sáng tạo  h ng phải  úc nào cũng  à phá v  những 

thị trƣờng hiện c , mà n  còn tạo ra cả những thị trƣờng mới  

- Khi một c ng nghệ mới xuất hiện, nếu chúng ta  h ng trở 

thành một phần c a cỗ xe  ửa th  sẽ trở thành một phần c a con 

đƣờng mà n  đi qua  

- Trong tƣơng  ai mọi  oanh nghiệp đều c   ữ  iệu  ớn và 

mọi  oanh nghiệp cuối cùng sẽ  inh  oanh  ữ  iệu  

- Dữ  iệu  à một tài sản qu  giá và sẽ tồn tại   u hơn chính 

hệ thống chứa n   

- Trong thời  ỳ chuyển đổi số, nếu các  oanh nghiệp  h ng 

tự x y ƣớc mơ c a m nh th  ngƣời  hác sẽ thu  các  ạn để x y 

ƣớc mơ c a họ  

- Trong cuộc sống, sự thay đổi  à điều  h ng thể tránh  hỏi  

Trong  inh  oanh, thay đổi  à yếu tố sống còn  

- Trong tƣơng  ai, thị trƣờng  ao động sẽ đƣợc định h nh  ởi 

việc hợp tác giữa ngƣời và trí tuệ nh n tạo hơn  à cạnh tranh  
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- Trong  ỷ nguy n số,  ữ  iệu sẽ  ất át tầm quan trọng c a 

cả đất đai và máy m c, trở thành tài sản quan trọng nhất  

- Kiểm soát  ữ  iệu  à vấn đề rất  h   hăn v   ữ  iệu c  

thể ở  hắp nơi,  i chuyển với tốc độ ánh sáng và c  thể tạo ra 

v  số  ản sao  

 

 HỮ G CÂU TR CH DẪ  HA  VỀ A  TOÀ  

THÔNG TIN 

(  u   B  T     v  Truyề  t    ) 

- An toàn th ng tin  à cái phanh,  h ng phải để  ừng chiếc 

xe chuyển đổi số  ại, mà  à để giúp ngƣời  ái xe y n t m nhấn ga 

đi nhanh hơn  

- An toàn th ng tin phải song hành và trở thành một phần 

 h ng thể tách rời c a chuyển đổi số  

- An toàn th ng tin  à điều  iện cơ  ản, yếu tố sống còn để 

chuyển đổi số thành c ng  

-  ức độ  ảo đảm an toàn th ng tin c a một cơ quan tổ 

chức  h ng nằm ở việc c   ị tấn c ng hay  h ng, mà nằm ở 

cách thức cơ quan, tổ chức đ  phản ứng nhƣ thế nào sau  hi  ị 

tấn c ng  

- Để c  niềm tin cho chuyển đổi số th  đảm  ảo an toàn 

th ng tin  à điều  iện ti n quyết  

- Ngƣời đứng đầu mỗi cơ quan, tổ chức phải  à ngƣời chịu 

trách nhiệm đối với vấn đề an toàn th ng tin tại cơ quan, tổ chức 

c a m nh. 

- Cƣờng quốc an toàn, an ninh mạng cũng nhƣ cƣờng quốc 

qu n sự  Việt Nam muốn thịnh vƣợng tr n  h ng gian mạng th  

phải  iết  ảo vệ m nh tr n  h ng gian mạng  

- Sứ mệnh c a an toàn, an ninh mạng Việt Nam  à  ảo vệ sự 

thịnh vƣợng c a Việt Nam tr n  h ng gian mạng  



 119 

- Nếu coi chuyển đổi số  à một vũ  hí sắc  én để mở rộng 

 h ng gian mạng quốc gia, th  an toàn th ng tin sẽ  à chiếc  hi n 

vững chắc  ảo vệ thành quả c a chuyển đổi số  

- Chuyển đổi số  à c ng cuộc toàn   n và toàn  iện   ng 

 ụng số sẽ phổ cập  V  vậy, an toàn th ng tin cũng phải đƣợc 

phổ cập  

- Nếu nhƣ trƣớc đ y  hi đầu tƣ chúng ta chú trọng cho giải 

pháp, thiết  ị mà ít chú trọng đến con ngƣời, quy tr nh  Giờ đ y 

con ngƣời  à quan trọng nhất, rồi mới đến giải pháp, thiết  ị  

- Đối với cả xã hội, an toàn th ng tin c  vai trò tạo  ựng 

niềm tin trong chuyển đổi số  Nếu  h ng c  niềm tin th  sẽ mất 

tất cả  

- Việc mở các emai  trúng thƣởng cũng giống nhƣ những 

con cá đớp mồi c u   ột  ết thúc tồi tệ  

- Dữ  iệu cá nh n  à cuộc sống c a  ạn  Đánh mất n , cuộc 

sống c a  ạn c  thể sụp đổ trong vài gi y  

- Nếu sử  ụng một mật  hẩu cho tất cả tài  hoản, cuộc sống 

c a  ạn c  thể sắp thay đổi  

-  ọi ngƣời thƣờng nghĩ rằng họ đã phải chi quá nhiều tiền 

cho chiếc  h a, cho tới  hi  ị trộm và nhận ra họ đã đầu tƣ quá ít  

An toàn th ng tin cũng vậy  

- Điện thoại th ng minh c  thể  à  ẻ gián điệp nguy 

hiểm nhất  

-   n mạng  à phải an toàn   ột th ng tin  ạn để  ộ h m 

nay là hàng ngàn cách để hac er  àm hại  ạn ngày mai  

- Hac er non nớt  hai thác  ỗ hổng hệ thống  Hac er 

chuy n nghiệp  hai thác sơ suất c a con ngƣời  

- Kh ng thiết  ị c ng nghệ nào  à  h ng thể  ị hac   An 

toàn th ng tin cần đến từ chính tƣ  uy  ảo vệ c a mỗi ngƣời  



 120 

- Điều  iện cần c a một Quốc gia số  à một  h ng gian 

mạng an toàn  

-  uốn an toàn, đừng ch  quan trƣớc mỗi cú c ic  chuột  

- Đừng học về an toàn th ng tin qua những sự cố, v  c  thể 

 ạn chƣa  iết cái giá phải trả cho  ài học đ  đắt nhƣ thế nào  

- Sự ch  động trong  ảo đảm an toàn th ng tin sẽ giúp hạn 

chế sự  ất ngờ đối với các t nh huống c  thể xảy ra  

- Nếu mọi ngƣời  iết một  í mật, n   h ng còn  à  í mật 

nữa   ật  hẩu cũng vậy  

-  ất an toàn th ng tin  h ng v  t nh xảy ra, mọi việc đều 

có nguyên nhân chỉ  à đ i  hi ta  h ng thật sự quan t m đến n   

- Bảo vệ mật  hẩu chính  à  ảo vệ cuộc sống c a  ạn  

- Dữ  iệu an toàn, cuộc sống an toàn  

- Khi nhận đƣợc th ng  áo trúng thƣởng ngẫu nhi n tr n 

Internet, xin chúc mừng v   ạn đã nhận đƣợc một  ài học về an 

toàn thông tin. 

- An toàn th ng tin  h ng phải  à chức năng  ổ sung  An 

toàn th ng tin phải đƣợc thiết  ế ngay từ  an đầu  

- Gần nhƣ tất cả các phần mềm đều cần phải cập nhật các 

 ản vá  ỗi, những  ỗ hổng nghi m trọng  Nhƣng  h ng phải ai 

cũng  àm việc này. 

- Sai  ầm  ớn nhất mà  ất  ỳ ai cũng c  thể mắc phải  à  ỏ 

qua việc sao  ƣu  ữ  iệu  Phần cứng c  thể sửa hoặc thay thế, 

phần mềm c  thể cài đặt  ại nhƣng  ữ  iệu th   h ng  

- Kh ng c  g   iến mất mãi mãi một  hi đã đƣợc đƣa 

  n mạng  

- An toàn thông tin  h ng phải  à đích đến  Đ   à một 

quá trình. 
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- Dữ  iệu cá nh n vừa  à tài sản vừa  à điểm yếu c a 

mỗi ngƣời  

- An toàn th ng tin giống nhƣ việc  h a nhà hoặc xe  Bạn 

 h ng ngăn đƣợc  ẻ trộm  òm ng , nhƣng c  thể  hiến chúng 

chuyển sang mục ti u  hác đơn giản hơn  

- Tấn c ng mạng giống nhƣ một cơn  ão, chúng ta  h ng 

thể ngăn cản cơn  ão xảy ra, nhƣng chắc chắn c  thể chuẩn  ị cho 

cơn  ão ấy  

- Phòng  ệnh hơn chữa  ệnh  Nếu  h ng muốn ngƣời  hác 

tấn c ng hệ thống c a m nh th  hãy n ng cấp n   

- C ng nghệ  h ng phải  à giải pháp cho mọi vấn đề  ảo mật 

-  ật  hẩu  à ch a  h a c a chúng ta trong thế giới số  

Đánh mất n   à  ạn đã tự mở toang căn phòng chứa tài sản số 

c a chính m nh  

- C  một  í mật thƣờng đƣợc c ng  hai rằng hầu nhƣ tất cả 

hệ thống đều c  thể  ị tấn c ng  Nhƣng c  một  í mật ít đƣợc n i 

đến hơn đ   à việc tấn c ng này đang thực sự phổ  iến  

- Nếu xem  ộ,  ọt  ữ  iệu  à vấn đề   nhiễm trong thời 

đại th ng tin th   ảo vệ quyền ri ng tƣ chính  à thách thức 

về m i trƣờng  

- Thiết  ị phần cứng rất  ễ  ảo vệ: cất vào trong phòng, 

 h a  ỹ  ại hoặc mua đồ  ự phòng  Dữ  iệu th   hác  C  thể tồn 

tại ở nhiều nơi,  i chuyển nửa hành tinh trong vài gi y và  ị đánh 

cắp mà  h ng hề  iết  

- Nếu ai đ  nghĩ rằng c ng nghệ c  thể giải quyết các vấn 

đề an toàn th ng tin, th  ngƣời đ  hoặc  h ng hiểu vấn đề hoặc 

 h ng hiểu về c ng nghệ  

- Nếu  ị đánh cắp mật  hẩu, chúng ta c  thể thay đổi mật 

 hẩu đ   Nhƣng nếu  ị đánh cắp  ấu v n tay,  h ng thể c  một 

ng n tay mới để thay thế đƣợc  
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- Con ngƣời  à mắt xích yếu nhất trong chuỗi  ảo mật và 

phải chịu hậu quả   u  ài nhất cho sự thất  ại c a hệ thống  ảo 

mật ấy  

- Các tổ chức n n thiết  ế các hệ thống th ng tin với giả 

định rằng  ẻ tấn c ng sẽ ngay  ập tức hoàn toàn quen thuộc với 

những hệ thống ấy  

- Đánh cắp  anh tính  à một vấn đề nghi m trọng và  ất  ỳ 

ai  h ng đề phòng sẽ c  nguy cơ trở thành nạn nh n tiếp theo  

- Hệ thống thực sự an toàn  uy nhất  à hệ thống đƣợc tắt 

nguồn, đúc trong một  hối    t ng và đƣợc ni m phong trong một 

căn phòng  ọc ch  với  ính canh c  vũ trang  

- Kh ng c  giải pháp hoàn hảo nào với an toàn th ng tin, 

 ảo vệ nhiều  ớp chính  à cách phòng th   hả thi nhất  

- Bảo đảm an toàn th ng tin tức  à chống  ại những  ẻ tấn 

c ng th ng minh và xuất sắc,  h ng phải những gã ngốc  

- Quyền ri ng tƣ, giống nhƣ ăn uống và hít thở,  à một trong 

những nhu cầu cơ  ản c a cuộc sống. 

- Kỹ thuật tấn c ng xã hội c  thể vƣợt qua tất cả c ng nghệ 

 ảo mật  

- Kh ng  ao giờ c  thể  ảo vệ an toàn th ng tin đƣợc 

100%  Điều cần  àm  à  ảo vệ nhiều nhất c  thể và giảm thiểu r i 

ro ở mức c  thể chấp nhận đƣợc  

- An toàn th ng tin  à một trách nhiệm xã hội  Tất cả chúng 

ta đều c  vai trò trong vấn đề ấy  

- An toàn th ng tin đ i  hi g y  ất tiện, nhƣng đ   à điều 

cần thiết mọi  úc, mọi nơi trong thế giới số  

- Tấn c ng  ừa đảo thực sự  à vấn đề  ớn  Bởi v   h ng c  

 ản vá  ỗi nào cho sự  hờ  hạo c a ngƣời  ùng  

- Thật nguy hiểm  hi mọi ngƣời sẵn sàng  ỏ quyền ri ng tƣ 

c a họ  
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- Niềm tin vào c ng nghệ  à một điều tốt, nhƣng  iểm soát 

an toàn các c ng nghệ ấy  à điều tốt hơn  

- Trong  ỷ nguy n số, chỉ c  hai  oại tổ chức: tổ chức  ị tấn 

c ng mạng và tổ chức chƣa phát hiện m nh đã  ị tấn c ng mạng  

- Tội phạm mạng cũng giống một t n trộm th ng thƣờng: 

hắn sẽ vào những nơi  h ng c   h a  ảo vệ v   nơi đ  c  tỉ  ệ 

thành công cao hơn  

-  ỘT  ỗ hổng  ảo mật  uy nhất  à TẤT CẢ những g   ẻ 

tấn c ng mạng cần  

-  ắt xích yếu nhất trong  ất  ỳ chuỗi  ảo mật nào  h ng 

phải  à c ng nghệ  ảo mật mà ở ngƣời vận hành và sử  ụng  

- Thời gian  à thƣớc đo về an toàn,  ảo mật  Nếu c  đ  thời 

gian, chẳng c  hệ thống nào  à  h ng thể  ị hac   

- Suy nghĩ rằng đảm  ảo an toàn th ng tin  ắt đầu và  ết 

thúc  ằng việc mua tƣờng  ửa  à một sai  ầm nghi m trọng  

-  ất 20 năm để x y  ựng  anh tiếng nhƣng chỉ mất vài 

phút xảy ra sự cố mạng để h y hoại n   

 

TÀI LI U THAM KHẢO 

1. Cẩm nang chuyển đổi số (do Bộ Thông tin và truyền thông – phát 

hành năm 2020). 

2. Những câu trích dẫn hay về chuyển đổi sô, an toàn thông tin (Nguồn 

trích dẫn do Bộ Thông tin và Truyền thông) 
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SỔ TA  TU Ê  TRU Ề  

CH  H QU Ề   I   T  VÀ CHU Ể   ỔI  SỐ 

 

 

CHỊU TRÁCH NHI M NỘI DUNG  

LÔ QUANG TUYẾN 

Ph  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

 

CHỊU TRÁCH NHI M BIÊN TẬP 

NGÔ HUY THẮNG 

Trƣởng phòng Công nghệ thông tin - Bƣu chính viễn thông 

TRÌNH BÀY, BIÊN SOẠN NỘI DUNG 

NGUYỄN VĂN CƢƠNG 

HÀ HỒNG CƢƠNG 

ĐÀ  VĂN TẤN  

PHẠM LA LAM 

Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

 

 
* Giấy phép số 50/GP-STTTT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2021  o Sở 

Thông tin và Truyền thông cấp.  

* In số  ƣợng 230, khổ 14,5cmx20,5cm tại Công ty cổ phần In Bắc Kạn, 

số 463 - Tổ 11C, phƣờng Đức Xuân, TP Bắc Kạn. 

* In xong và nộp  ƣu chiểu tháng 10 năm 2021. 


