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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số  

ngày 08 tháng 8 năm 2022 

  

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên 

họp trực tuyến lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (sau đây gọi tắt 

là Ủy ban). Tham dự Phiên họp có các đồng chí thành viên Ủy ban, các Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương và Tổ công tác giúp việc Ủy ban. 

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, phát biểu của Bộ 

trưởng các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào 

tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT, Công ty cổ phần 

Tập đoàn công nghệ CMC, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc 

gia, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã thống nhất chỉ đạo: 

1. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các đồng 

chí thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các bộ, ngành, địa phương, 

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã quyết liệt, tích cực thực hiện chuyển đổi số 

thời gian qua đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần phục vụ hồi nhanh 

và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.  

Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích 

cực ở các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc mạnh mẽ hơn. Đa 

số các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của 

chính quyền 05 năm và hằng năm về chuyển đổi số; Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

của 22/22 bộ, cơ quan và 63/63 địa phương được thành lập và đi vào hoạt động. 

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban đã có báo cáo định 

kỳ hằng tháng đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số quốc gia. Việc 

chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang 

ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là từ văn bản giấy sang môi trường số được 

đẩy mạnh và đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng; nhiều sản phẩm, dịch vụ 

thiết thực được đưa ra phục vụ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. 

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo có kết quả, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số. Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định, 06 Quyết định và 01 Chỉ thị về chuyển 
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đổi số, trong đó phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia.  

Hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số tiếp tục được phát triển từ 

Trung ương đến địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số; 

tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định tăng 32,7%, mạng di động tăng 4,7% so 

với cùng kỳ năm 2021; Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước kết nối 04 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, kết nối đến 100% huyện, 

hơn 97% xã trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho Chính phủ số được     

đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, liên 

thông với 11 bộ, ngành, 04 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương; cấp trên 68 

triệu thẻ căn cước gắn chíp điện tử; hoàn thành xác thực 45 triệu người tham gia 

Bảo hiểm xã hội; bước đầu thí điểm triển khai một số ứng dụng của thẻ căn cước 

phục vụ người dân khám chữa bệnh, thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực ngân 

hàng.., từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số. Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

bảo hiểm cũng đã quản lý thông tin của 27 triệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y 

tế, bao gồm thông tin của 98 triệu người dân. 

Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả. Đến nay, Cổng 

Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 

hơn 2,1 triệu tài khoản đăng ký (tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ); hơn 122,7 triệu 

hồ sơ đồng bộ trạng thái (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ); hơn 4,1 triệu hồ sơ trực 

tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ).  

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tiếp tục được quan tâm nhưng 

chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã ghi nhận, cảnh 

báo và hướng dẫn xử lý 6.641 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống 

thông tin tại Việt Nam, tăng 37,92% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 35,14% so 

với đầu năm 2022; có 922/3022 hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được 

phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, mới đạt 31%. Nhân lực cho 

chuyển đổi số được chú trọng phát triển, đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn. Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương cũng đã bước đầu đạt kết 

quả, có 47/63 tỉnh, thành phố đã triển khai 40.590 Tổ công nghệ số cộng đồng đến 

tận thôn, xóm với gần 200.000 thành viên tham gia. 

Thương mại điện tử tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; thuế điện tử, hóa đơn 

điện tử đã phát huy hiệu quả, góp phần chống thất thu thuế cho ngân sách nhà 

nước. Đặc biệt, một số chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022 

đã sớm đạt mục tiêu đề ra như: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 

100%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ; tỷ lệ người 

dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán là 66%, vượt mục tiêu đề ra là 65%. 

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, phải nhìn nhận thẳng thắn còn nhiều 

tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Nhiều lãnh đạo các cấp chưa thực sự 

quan tâm, quyết liệt, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số các bộ, ngành, địa phương cũng chưa phát huy vai trò, trách nhiệm. Việc 

phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ở một số bộ, địa phương vẫn mang 

tính hình thức. Công tác xây dựng thể chế, chính sách để hoàn thiện môi trường 
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pháp lý cho chuyển đổi số còn chậm. Hạ tầng số cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ 

để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; tốc độ mạng băng rộng cố định, di động tuy 

có tăng những vẫn ở mức trung bình khá của thế giới, chưa tạo bước đột phá về 

hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ cao tuy có những chuyển biến tích cực về số lượng nhưng chất 

lượng và hiệu quả còn cần tiếp tục cải thiện. Người dân chưa thấy thuận tiện, dễ 

dùng, chưa được khuyến khích khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 

các nền tảng số. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao, còn 

dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức, chưa thực chất; tỷ lệ người dân sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2021 đạt 9,51%, 7 tháng năm 2022 mới đạt gần 

18%, tuy có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu.  

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhiều nơi chưa được quan tâm 

đúng mức, chưa triển khai kịp thời các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo 

quy định, nhất là vấn đề lộ lọt bí mật nhà nước; vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

trên không gian mạng còn hạn chế. Nhân lực cho chuyển đổi số còn chưa đáp ứng 

được nhu cầu, thiếu chính sách đãi ngộ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao 

trong cơ quan nhà nước. Thiếu cơ chế giám sát triển khai chuyển đổi số, đánh giá 

việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra của các bộ, ngành, địa phương và việc xử lý các 

khó khăn, vướng mắc; thiếu công cụ hỗ trợ thống kê, phân tích, giám sát tình hình 

triển khai các dự án đầu tư công nghệ thông tin; hệ thống định mức, đơn giá về 

ứng dụng công nghệ thông tin chưa đầy đủ, cụ thể hoặc đang ở mức thấp.  

Trong 27 nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, ngành, địa phương tại Phiên họp lần 

thứ hai của Ủy ban, có 15 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, 12 chưa hoàn thành. Một 

số chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 

2022 tỷ lệ hoàn thành còn thấp, cách khá xa mục tiêu cuối năm trong khi chúng 

ta chỉ còn gần 4 tháng (Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 45,78%, 

mục tiêu là 80%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở là 3%, mục tiêu là 

50%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số là 6%, mục tiêu là 30%).  

3. Những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua rất 

đáng trân trọng. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, còn nhiều khó khăn, 

vướng mắc cần giải quyết, nhiều việc phải làm. Để thực hiện được các mục tiêu 

đề ra đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết thiệt, thiết thực, 

hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Thống nhất một số quan điểm, định 

hướng trong việc triển khai như sau: 

- Chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc 

lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu 

quả. Đổi mới công nghệ, đa dạng hóa thị trường, các chuỗi cung ứng, sản phẩm, 

nâng cao chất lượng sản phẩm để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, càng khó khăn, thách thức càng phải 

đoàn kết, đây là truyền thống quý báu của dân tộc cũng là quan điểm xuyên suốt. 

Tránh mọi tư duy cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu, cục bộ, sợ mất lợi ích va chạm. 

- Liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương và mỗi cá nhân, tổ chức. Chuyển 
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đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội 

thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tạo thói quen cho người dân, doanh 

nghiệp sử dụng các dịch vụ trực tuyến thông qua tuyên truyền, hướng dẫn. Mọi 

chính sách hướng đến người dân và phải có công dân số. 

- Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số; phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh 

nghiệp và người dân. Việc chuyển đổi số được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, 

ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng “trăm hoa đua 

nở”; dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản 

đến phức tạp và thực hiện một cách thực chất, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. 

- Phải nói đi đôi với làm, “không đánh trống bỏ dùi”, đặc biệt tránh mọi 

biểu hiện hình thức. Không để hiện tượng dịch vụ công trực tuyến thì nhiều nhưng 

người dân sử dụng ít; các nền tảng thì nhiều, cơ sở dữ liệu thì lớn nhưng tính đồng 

bộ, liên thông thấp. Các bộ, ngành, địa phương phải có cơ chế chia sẻ, dùng chung 

để khai thác hiệu quả dữ liệu và phải có nguồn lực để đầu tư tiếp. 

- Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi 

trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp. 

4. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2022 và 

thời gian tới: 

a) Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích 

cực, chủ động hơn nữa, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, tạo ra phong trào, 

xu thế, bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của bộ, cơ quan, 

địa phương mình, trong đó tập trung: 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong triển khai chuyển đổi số; 

khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nhiệm 

vụ trọng tâm được phân công tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022, chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại các Phiên họp của 

Ủy ban, đặc biệt là 12 nhiệm vụ chưa hoàn thành và những nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm. Tập trung chỉ đạo xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số thực 

chất, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực. 

- Tập trung kết nối với các nền tảng dùng chung; khẩn trương xây dựng, 

nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành và đẩy mạnh kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, hình thành Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ 

đạo điều hành của Chính phủ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm đồng 

bộ, nhất quán, chính xác. 

- Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai các giải 

pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lột lọt 

thông tin. 
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- Đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai 

thác, chỉ đạo, điều hành của địa phương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, cung cấp các tiện ích phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. Lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình tập trung 

thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển 

kinh tế - xã hội. Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng hiệu quả hơn, 

tích cực hơn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. 

- Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các 

nền tảng số, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023. 

- Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển 

đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ 

quan nhà nước, đây là việc rất quan trọng. Tăng cường hợp tác quốc tế trong 

chuyển đổi số, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người 

dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu rõ về 

lợi ích và hiệu quả. Các cơ quan truyền thông nghiên cứu, bố trí dành thời lượng 

nhất định để truyền thông về chuyển đổi số. 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Ủy ban Quốc 

gia và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, kịp thời báo cáo 

để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ 

cần có định lượng, sản phẩm, kết quả phải cân, đong, đo, đếm được; cập nhật kịp 

thời tiến độ, kết quả thực hiện trên môi trường số. 

- Khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự 

án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 

Quốc hội khóa XV. 

- Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, 

nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực thi chuyển đổi số từ Trung ương đến 

địa phương. 

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Chỉ đạo triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước đến các xã chưa được kết nối (còn 3% xã), phấn đấu hoàn 

thành kết nối 100% xã trên toàn quốc trong Quý III năm 2022. Cùng các tập đoàn, 

doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư triển khai hạ tầng số để đáp ứng nhu cầu 

chuyển đổi số, trong đó chú trọng nâng cao tốc độ mạng băng rộng cố định, mạng 

băng rộng di động. 
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- Xây dựng, triển khai hệ thống phục vụ theo dõi, kiểm tra thực hiện chương 

trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm đầu tư tập 

trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả. 

- Tổ chức các hoạt động tổ chức, tuyên truyền ngày Chuyển đổi số hiệu quả, 

thiết thực, tránh hình thức. 

- Tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả triển khai chuyển đổi số của năm 

2022 để tham mưu, đề xuất chủ đề trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 tại phiên 

họp cuối năm. 

c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, 

địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thúc đẩy hoàn thiện các Nghị định liên quan đến 

giao dịch điện tử. 

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan cho chương trình, dự án triển khai 

chuyển đổi số năm 2023. 

- Khẩn trương triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình đầu tư 

công và phân tích được vấn đề đầu tư công của cả nước. 

đ) Bộ Tài chính 

- Chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí thường xuyên từ ngân sách 

Nhà nước cho triển khai chuyển đổi số năm 2023. 

- Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số ngành thuế, hải quan, nhất là thu thuế từ 

dịch vụ ăn uống. 

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thí điểm mô hình 

giáo dục đại học số trong năm 2022. 

- Khẩn trương ban hành chuẩn chương trình khối ngành công nghệ thông 

tin. Nghiên cứu đưa vào các yêu cầu về kỹ năng công nghệ thông tin trong các 

chuẩn chương trình đào tạo. 

g) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triển khai các nhiệm vụ 

đang được giao, nhất là vấn đề về giảm thuế cho người sử dụng lao động, hỗ trợ, 

nhà trọ cho công nhân. 

h) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên 

quan nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Trên cơ sở mục tiêu, phạm vi và nội 

dung của Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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i) Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất 

đai quốc gia, sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất 

đai phục vụ người dân doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch. 

k) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải 

cách hành chính gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số. 

l) Văn phòng Chính phủ  

- Đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với 

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

hình thành Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 

dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm đồng bộ, nhất quán, chính xác. 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tích hợp, cung 

cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đánh giá kết 

quả triển khai của bộ, ngành, địa phương và công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

m) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát, nâng cao chuyển đổi 

số trong ngành ngân hàng để có các số liệu đánh giá phục vụ công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo. 

n) Các doanh nghiệp công nghệ thông tin cần tham gia tích cực vào công 

tác chuyển đổi số quốc gia, nhât là đào tạo nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ 

thông tin. 

Các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương tại Phiên họp cần có 

văn bản chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời xử lý, nhất là những 

khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, những vấn đề mới phát sinh để có giải 

pháp, nhiệm vụ phù hợp. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTgCP, các PTTg (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các đồng chí thành viên UBQG về CĐS; 

- Tổ công tác giúp việc Ủy ban; 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

Trợ lý, Thư ký TTgCP,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KSTT(3). 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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