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Chuyển đổi số quốc gia



“Định vị Việt Nam trên bản đồ Chuyển đổi số”- Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

1.0 (Chính phủ điện tử)

• DVCTT mức 4: 10%
• Truy cập hạn chế
• Tương tác hạn chế
• Hạ tầng chưa có
• Nhân lực chưa có

2.0  (Chính phủ điện tử)

• DVCTT mức 4: 30%
• Truy cập qua web
• Tương tác đứt quãng
• Hạ tầng cơ bản
• Nhân lực có kỹ năng CNTT

3.0 (Chính phủ điện tử)

• DVCTT mức 4: 100%
• Truy cập qua điện thoại
• Tương tác chủ động
• Hạ tầng số
• Nhân lực có kỹ năng số

4.0 (Chính phủ số)

• DVCTT: 100% digital
• Truy cập đa kênh
• Tương tác được cá nhân hóa
• Hạ tầng thông minh
• Công dân số

EGDI của LHQ bao gồm 03 trụ cột: 
• DVC trực tuyến (OSI)
• Hạ tầng viễn thông (TII)
• Nguồn nhân lực (HCI)
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Đã hoạch định chiến lược ,  chương trình hành động cụ thể ở quy mô
Quốc gia

Chính phủ số

• Phát triển Hạ tầng chính phủ số, 
kết nối liên thông

• Xây dựng CSDL quốc gia, CSDL 
chuyên ngành, ưu tiên: dân cư, đất
đai, y tế.

• Xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia -> 
dữ liệu mở

• Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo
cáo Chính phủ kết nối

• Trung tâm điều hành thông minh

• Áp dụng công nghệ AI, BigData…

Kinh tế số

• 04 loại hình doanh nghiệp công 
nghệ số

• Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công 
sang làm sản phẩm theo hướng 
“Make in Viet Nam”.

• Phát triển sản phẩm nội dung số, 
truyền thông số, quảng cáo số

• Xây dựng và triển khai Đề án Hỗ 
trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
doanh nghiệp ngành nghề truyền 
thống…

• Phát triển thương mại điện tử

Xã hội số

• Thu hẹp khoảng cách số: mạng 
băng rộng, thiêt bị thông minh

• Thanh toán điện tử

• An toàn an ninh mạng

• Đào tạo: Triển khai áp dụng mô
hình giáo dục tích hợp khoa học -
công nghệ - kỹ thuật - toán học và
nghệ thuật, kinh doanh, doanh
nghiệp

Quyết định 942/QĐ-TTg 2021
Chiến lược phát triển

chính phủ số

Quyết định số 411/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 

và xã hội số

Tài chính – Ngân hàng

Giao thông vận tải và Logistics

Sản xuất công nghiệp

Tài nguyên và môi trường

Nông nghiệp

Năng lượng

Giáo dục

Y tế

 

Quyết định 749/QĐ-TTg 2020 - Chiến lược

chuyển đổi số quốc gia



Đã xác định các nền tảng quốc gia được tập trung phát triển và thúc
đẩy triển khai của 2022

Nguồn: Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022

STT Nền tảng do chính quyền chủ quản

1 Nền tảng Điện toán đám mây

2 Nền tảng Đia chỉ số

3 Nền tảng Bản đồ số

4 Nền tảng Tích hợp chia sẻ dữ liệu

5 Nền tảng Tổng hợp phân tích dữ liệu

6 Nền tảng Họp trực tuyến thế hệ mới

7 Nền tảng Dạy học trực tuyến

8 Nền tảng Học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS)

9 Nền tảng Hóa đơn điện tử

10 Nền tảng Định danh người dân

11 Nền tảng Dữ liệu số nông nghiệp

12 Nền tảng Truy xuất nguồn gốc nông sản

13 Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa

14 Nền tảng Quản lý tiêm chủng

15 Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử

16 Nền tảng Trạm y tế xã

17 Nền tảng Phát thanh số

18 Nền tảng Truyền hình số

19 Nền tảng Bảo tàng số

20 Nền tảng Khảo sát thu thập ý kiến người dân

STT Nền tảng do doanh nghiệp chủ quản

1 Nền tảng Điện toán đám mây

2 Nền tảng Trí tuệ nhân tạo

3 Nền tảng IOT

4 Nền tảng Họp trực tuyến thế hệ mới

5 Nền tảng Mạng xã hội thế hệ mới

6 Nền tảng Sàn thương mại điện tử

7 Nền tảng Đại học số

8 Nền tảng Quản trị tổng thể

9 Nền tảng Kế toán dịch vụ

10 Nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch

11 Nền tảng Quản trị và kinh doanh vận tải

12 Nền tảng IOC

13 Nền tảng SOC

14 Nền tảng Trợ lý ảo

15 Nền tảng Tối ưu hóa chuỗi cung ứng



Doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc
thực hiện Chuyển đổi số quốc gia



Định hướng của Chính phủ

8

Dự thảo 2.0 – Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam đến năm 2030

✓ Phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số;
✓ Phát triển 1,5 triệu nhân lực công nghệ số;
✓ Tỷ lệ sản phẩm công nghệ số của Việt Nam được phát triển dựa 

trên các công nghệ chủ chốt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 chiếm 40-50%;

✓ Doanh thu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình 
quân bằng từ 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP;

✓ Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng 
trưởng bình quân từ 20-30%/năm;

✓ Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng 
GDP, 50% cho tăng năng suất lao động quốc gia và 70% tăng 
trưởng kinh tế số;

✓ Xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong 
top 2 khu vực ASEAN và top 50 trên thế giới.

Mục tiêu đến năm 2030



9

Dự thảo 2.0 – Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược
phát triển

doanh nghiệp
công nghệ số

Đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ số trong đó doanh nghiệp là lực lương tiên phong: 
làm chủ công nghệ lõi, phát triển công nghệ mới: nâng quỹ R&D; Xây dựng chính
sách ưu đãi doanh nghiệp trọng tâm vào các hoạt động đổi mới sáng tạo….

Hỗ trợ hiệu quả, tạo lập thị trường năng động cho doanh nghiệp công nghệ số: tăng
ngân sách cho công nghệ; Các bộ ngành địa phương ban hành, phát triển triển khai
CĐS; tạo lập nhãn hiệu Make in Viet Nam; trao thưởng, xúc tiến thương mại….….

Phát triển ngành công nghiệp dữ liệu, hệ sinh thái công nghệ số tiên tiến: ban hành
kiến trúc dữ liệu, thông tin quốc gia; mở các nguồn dữ liệu;  phát triển các nền tảng
số; phát triển sản phẩm trọng điểm; nghiên cứu công nghệ mới….

Đối mới mô hình phát triển nhân lực, phương thức sử dụng lao động chuyên
ngành công nghệ số: khởi nghiệp công nghệ, bồi dưỡng, tuyển dụng tài năng; 
đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế….

Định hướng phát triển đột phá, các nhiệm vụ, dự án có tác động lan tỏa đến cộng

đồng doanh nghiệp công nghệ số: Trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, 

Định hướng của Chính phủ



Nhiệm vụ & Giải pháp VNPT thực
hiện Chuyển đổi số quốc gia



Chính phủ số

3.1



Nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ số

Tham gia đầy đủ & toàn diện phát triển Chính phủ số

Xây dựng hạ tầng nền tảng và hệ sinh thái sản phẩm số, công nghệ số đáp ứng
tối đa nhu cầu chuyển đổi số của Chính phủ, Bộ ngành TW và địa phương

Hạ tầng số

1. Hạ tầng băng rộng, mạng TSL chuyên dùng của CP,CQNN

2. Hạ tầng mạng 4G, 5G

3. Chuyển đổi IPv6

4. Hạ tầng cloud, IDC.

5. Hạ tầng IDG, IOT

6. Hạ tầng AI/Big Data

Ứng dụng trọng tâm
1. Nội bộ (iOffice, eCabinet, iGate, CCVC, iWorkPlace, Số hóa, lưu trữ điện tử…)
2. Giao tiếp công dân, doanh nghiệp (App công dân, TĐ DVC 1022, EOC, ODP, vnPortal, 

vnSocial…)
3. Chuyên ngành (Y tế, Giáo dục, Du lịch, Nông nghiệp, TNMT, ASXH,…)

Nền tảng số

CSDL dùng chung
1. CSDL quốc gia về dân cư
2. CSDL đất đai
3. CSDL cán bộ công chức, viên chức
4. CSDL về tổ chức, bộ máy và biên chế cho toàn bộ hệ thống chính trị
5. CSDL phòng cháy chữa cháy
6. CSDL ngành (Y tế, Giáo dục, Du lịch, Nông nghiệp, TNMT, ASXH, GTVT…)

1. Nền tảng dạy học trực tuyến
2. Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở
3. Nền tảng họp trực tuyến
4. Nền tảng điện toán đám mây
5. Nền tảng bản đồ số
6. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu
7. Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu
8. Nền tảng định danh công dân
9. Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp
10. Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản
11. Nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa

12. Nền tảng hồ sơ sức khoẻ điện tử
13. Nền tảng trí tuệ nhân tạo
14. Nền tảng IOT
15. Nền tảng đại học số
16. Nền tảng quản trị tổng thể
17. Nền tảng quản trị kinh doanh du lịch
18. Nền tảng quản trị kinh doanh vận tải
19. Nền tảng IOC
20. Nền tảng SOC
21. Nền tảng trợ lý ảo
22. Nền tảng Logistics

23. Trục liên thông văn bản
quốc gia
24. Cổng DVC quốc gia.
25. Báo cáo QG & TTĐH CP
26. Nền tảng oneGov



CSDLQG về
dân cư

Cổng Dịch vụ
công Quốc 

gia

Hệ thống
thông tin báo
cáo Quốc gia

CSDLQG về
CBCCVC

CSDL Hộ tịch
điện tử

Lưu trữ quốc
gia

To
p

 -
d

o
w

n

IOC Công an tỉnh
thành

Cung cấp xác thực
cho Bộ, ngành địa

phương

Cổng dịch vụ quản
lý lưu trú

Tích hợp DVC cho
các Bộ, ngành và địa

phương

Cung cấp hệ thống
giải quyết TTHC địa

phương

Tích hợp hệ thống
báo cáo Bộ, ngành

và địa phương

Triển khai Hệ
thống báo cáo

cho Bộ, ngành địa
phương

Tích hợp CSDL 
CBCCVC Bộ, tỉnh

Mở rộng triển
khai VNPT CCVC 

cho Bộ, tỉnh

Triển khai mở
rộng cấp tỉnh

Mở rộng triển
khai số hóa dữ

liệu hộ tịch

Tích hợp Lưu trữ
Bộ, địa phương

Triển khai hệ
thống Lưu trữ

điện tử cho địa
phương

Quốc 
gia

Bộ, địa
phương

CÁC CSDL QUỐC GIA, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA

Hệ sinh thái CĐS cấp Trung ương và Bộ Ngành

Cung cấp dịch vụ
định danh, thanh
toán, chứng thực

điện tử



Kiosk tra
cứu thông

tin Xếp hàng, 
bắt số

Đánh giá
cán bộ

Kết nối
CSDLQGDC

Kết nối
Cổng DVC 
Quốc gia

Số hóa hồ
sơ giấy tờ

Kho dữ
liệu cá

nhân, tổ
chức

Ký số -
SmartCA

App cán
bộ

Trợ lý ảo

eKYC AI 
Cam

Tiên phong thực hiện giải pháp hành chính công

Người nộp hồ sơ (Cá nhân, Tổ chức)

• Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản (SSO từ Cổng DVC 

QG)

• Nộp hồ sơ DVCTT – kết nối các CSDL quốc gia & 

CSDL chuyên ngành, kết nối Kho dữ liệu điện tử

cá nhân, tổ chức

• Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

02 03 04 0501 06

Nộp hồ sơ

Tiếp nhận Xác nhận phí

Bộ phận Kế toán

• Xác nhận thông tin 

nộp phí

• Xuất biên lai thu phí

Xử lý hồ sơ Trả kết quả

Cán bộ Bộ phận Một cửa

• Thực hiện trả kết quả theo
các cách (tùy trường hợp
cụ thể):

• Trả kết quả trực tiếp tại
BPMC

• Trả kết quả trực tuyến
• Trả kết quả qua Bưu chính

công ích (VNPost)

Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ

• Nhận kết quả xử lý hồ sơ

• Thực hiện thanh toán phí, lệ

phí (nếu có)

Bước

Cán bộ giải quyết
hồ sơ TTHC

• Giải quyết, xử lý

theo quy trình

ISO của TTHC

• Số hóa kết quả

giải quyết TTHC

Cán bộ BPMC

• Cấp tài khoản (định
danh số - nếu có)

• Thực hiện tiếp nhận hồ
sơ

• Số hóa giấy tờ (nếu có)
• Xuất phiếu tiếp nhận & 

hẹn trả kết quả

iGate
(DVC + 1 cửa)

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo các quy định mới QĐ 468, 06, 766, 761 Hệ sinh thái sản phẩm VNPT cho DVC

Đáp ứng yêu cầu
ATTT/BTTTT

Triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại hơn 40 Tỉnh/Thành phố, Bộ/Ngành



Sản phẩm công nghệ lõi 4.0 (AI,  IoT,  Big Data, …) 
đặc trưng của VNPT phục vụ cho ĐTTM, CQS
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01

02

0304

Bigdata

Blockchain

IoT

Cloud

• Tư vấn pháp luật, chính sách cho người dân.
• Nhận diện, cảnh báo các vấn đề về sức khỏe

qua hình ảnh x-quang, siêu âm.
• Tư vấn các nội dung học tập cá nhân hóa
• Phát hiện dịch bệnh trong nông nghiệp

• Phân tích và đánh giá tác
động của các văn bản
chính sách nhà nước

• Đánh giá tín dụng trong
lĩnh vực tài chính

• Phân tích, đánh giá xu 
hướng của khách hàng
thương mại điện tử

• Quản lý thông tin của choỗi sản 
xuất, cung ứng hàng hóa giúp minh
bạch, chống hàng giả, hàng nhái

• Quản lý các tài sản số NFT
• Quản lý các hợp đồng điện tử

Cung cấp hạ tầng lưu trữ, tính
toán, kết nối: 
• Tuân thủ các yêu cầu về vị trí

đặt dữ liệu tại Việt Nam
• Đảm bảo tốc độ kết nối, hạn

chế ảnh hưởng bởi các sự cố
cáp quốc tế

• Quản lý, giám sát công sở
thông minh.

• Quản lý, giám sát nhà máy
thông minh

• Quản lý, giám sát hệ thống
chiếu sáng thông minh

• Quản lý, giám sát lưới điện
thông minh

• …

VNPT FaceID vào top 15 thế

giới về nhận diện khuôn mặt



Kinh tế số

3.2



Ưu tiên triển khai HST toàn diện

Từng bước tham gia chuyển đổi số ngành

Chuyển đổi số các ngành kinh tế trọng điểm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số mở rộng

Tập trung nguồn lực tăng trưởng doanh thu dịch vụ các HST 
kinh tế ngành (VSP)

Tài chính Ngân hàng, Sản xuất công nghiệp, Tiêu dùng, Bán lẻ, Hậu cần vận tải

1. Phát huy các dịch vụ cốt lõi VNPT có lợi thế (Cloud, Security) làm lợi thế cạnh tranh trong phát 

triển kinh tế ngành

2. Phát triển nền tảng kết nối IoT Platform có thể chuyển đổi số sản xuất, vận tải/logistics, hình 

thành các mô hình Nhà máy thông minh, Cấp nước thông minh, Vận tải thông minh tăng năng 

suất lao động và hiệu quả kinh tế

3. Phát triển chuỗi CĐS chuyên ngành (quản lý chuỗi cung ứng, bán lẻ, hạ tầng kết nối thanh

toán….)

4. CĐS trải nghiệm KH: AI/ML (KYC, chatbot, voice recognitation,…)

Vai trò của VNPT đóng góp vào kinh tế số mở rộng

Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp

1. Phát triển HST SPDV số phục vụ toàn diện nhu cầu của Chính phủ, Tổ chức, Doanh nghiệp đến 

người dân

2. Đổi mới tư duy cung cấp SPDV đơn lẻ sang SPDV HST, các SPDV có tính liên thông kết nối trong 

chuỗi giá trị cung ứng SPDV. 

3. VNPT làm chủ các hệ thống nền tảng, SPDV lõi, phát huy xã hội hóa nguồn lực các SPDV vệ

tinh, nội dung giúp đa dạng SPDV cung cấp cho khách hàng

4. Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng các mô hình Bệnh viện thông minh, Lớp học thông minh, 

Nông nghiệp thông minh 



VNPT cung cấp đa dạng SPDV chuyển đổi số cho các doanh

nghiệp theo 04 trụ cột chính của hoạt động một doanh nghiệp
Nền tảng CĐS one SME của VNPT

Phát triển SPDV cho doanh nghiệp



VNPT Smart 
Agri

4. Chính quyền số

10. Kiểm tra

và tiêu dùng
8. Thu gom, 

chế biến

7. Sản xuất nông

nghiệp thông

minh

5. Kinh tế số nông nghiệp

6. Nông thôn số

9. Phân

phối, bán lẻ

3. Bản đồ Nông nghiệp số
2. Nền tảng CSDL Nông nghiệp

1. CSDL Nông nghiệp

*

Phát triển bộ giải pháp cho ngành NN&PTNT



Phát triển hệ sinh thái SPDV ĐẤT ĐAI VÀ TNMT

Hệ sinh thái ứng dụng đất đai
VNPT iLIS

Hệ sinh thái ứng dụng TNMT
VNPT iNRES

Dịch vụ số hóa, xây dựng
CSDL đất đai, TNMT



Hệ sinh thái SPDV l ĩnh vực Y tế

Tích hợp
liên thông

BI Big Data

Hoạt động điều hành

Hoạt động chuyên môn

Dân số & ATVSTP

Khám 
bệnh từ 

xa

Đăng ký 
khám

Tư vấn y 
tế

HSSK điện 
tử

Bác sỹ gia 
đình

Giám sát 
sức khoẻ

Cấp cứu
Thông tin 

y tế

Đơn thuốc 
điện tử

NGƯỜI DÂN LÀ TRUNG TÂMQUẢN LÝ Y TẾ THÔNG MINH

CHĂM SÓC Y TẾ THÔNG MINH

VNPT HIS

Xác thực

Đăng
nhập

Ban lãnh đạo

Quản lý

Nhân viên y tế

Nhân viên HC

Người dùng nội bộ

Phản hồ iYêu cầu

Kế t quả xét nghiệm

Hội chẩn

Quản lý  
người  dùng

Quản lý
đặc quyền

Quản lý chung

Xác thực

điện tử

Hồ sơ chungHồ sơ khám sơ 
bộ

Hồ sơ gây mê Mã

Quản lý chỉ 
định bác sỹ

Quản lý chỉ định 
điều dưỡng

Quản lý 
tập trung

Quan sát
lâm sàng

Viết tài  liệu

Giám định B HXH

Kết nối với VSS/BYT

Chứng ch ỉ hành nghề

Dữ  liệu dân cư

Đăng ký/ Thanh toán

Quản lý phí
d ịch vụ y tế

Quản lý
bệnh nhân

Đăng ký
ngoạ i trú

Thanh toán
ngoạ i trú

Đăng ký
nộ i trú

Thanh toán
nộ i trú

Quản lý bệnh viện

Kho dược/ vật tư

Báo cáo định kỳ/ đột xuấtThông tin lâm sàng

Quản lý nhà thuốc

Khám chữa bệnh

Dược RIS

Bệnh án Xét nghiệm

Hỗ trợ lâm sàng

PACS tích hợp

Full PACS

Thiết bị y tế

Lưu trữ

Xem 
hình ảnh

PACS

Tập hợp

hình ảnh

Hệ thống quản lý 
tài liệu tích hợp

Lưu trữ

Giao diện thiết bị xét nghiệm

Màn hình bệnh nhân

Thiết b ị sàng lọc

Thiế t b ị xét nghiệm

Lưu trữ
ECG

Biểu mẫu 

OCR 

tiêu chuẩn

Scan h ình 

ảnh/ Mã

OCR/LDM

Thiết bị /máy xét nghiệm

CSDL quang 

học

Nhà cung cấp

Quản lý  máu

Quản lý 
ngườ i hiến máu

Quản lý 
xuất máu

Ngân hàng
máu

Đăng ký

Quản lý 
kế t quả

Cho thuê/ 
hoàn trả

Số liệu
thống kê

Xét nghiệm

Đăng ký

Lấy mẫu

Quản lý  kết quả 
xét nghiệm

Số liệu 
thống kê

LIS

Số liệu 
thống kê

K
ế

t q
u
ả

Nộ i trúNgoại  trú

Quản lý điều dưỡng

Quản lý 
tiêm truyền

Quản lý
chỉ số cơ thể

Xác thực

điện tử

Phòng/B uồng.

Quản lý ICU

Nộ i trúNgoạ i trú

Quản lý
gói ch ỉ định

CPOE

Cấp phép

điện tử

Quản lý
phẫu thuậ t

Server

thiết bị 

xét nghiệm

Quản lý chất lượng

Hệ thống thông tin điều hànhHSBA điện tử

Cập nhật

Khai thác

Khách hàng

Bệnh nhân

BV liên kết

Telemedicine

Khách
hàng 

§ Giao dịch

Kết quả

§ Thông tin thuốc

§ Bảo hiểm

Đánh giá thông
tin 

§ Thẻ BHYT

§ Cộng đồng

Xác thực

§ Nghiên cứu

Chi phí

§ Yêu cầu

thanh toán

§ Nghiên cứu

Kế hoạch

§ Thông tin cấp

cứu

Mạng internetD
ữ

 liệ
u

 y
 tế

BHYT

Các tổ chức
bên ngoài

Cấp phép

Thông tin y bác

sĩ

BYT

SSO
Cập nhật HSBA 

điện tử

Các hệ thống kết nối

Interface module

ESB

Hội nghị truyền hình Hội chẩn từ xa

Tổng đà i IPBiển báo điện tử

Âm thanh công cộngBãi đỗ xe

Kiểm tra vào ra

Quản lý tòa nhà Truyền hình cáp

Camera giám sátTrung tâm dữ liệu
Hệ thống mạng 

LAN/WAN/WIFI

Thẻ thông minh

QMS

Email

Quản lý văn bản

Cổng thông tin điện tử

Kế toán

Tài sản

CA

Hóa đơn đ iện tử

SMS

Quản lý nhân sự

YTCS

Đào tạo, chỉ đạo tuyến

Khoa học công nghệ

C
ổ

n
g

d
ữ

 liệ
u

 C
L

S
Q

u
ả

n
lý

n
g

u
ồ

n
lự

c
n

g
à

n
h

Y
H
ỗ

trợ
 k

h
á

c
h

h
à

n
g

Hỗ trợ bệnh nhân/người dân

Kiosk thông tin Chatbot Hộ lý ảo

Y bạ cá nhân Thẻ thanh toán
HSSK cá nhân

(PHR)

Tìm kiếm phòng

khám
Tổng đài hỗ trợ Thiết bị wearable

Tra cứu

Tư vấn

Đăng ký khám

Thông tin sức

khỏe

Dược thư tương tác thuốc

Chương trình mục tiêu quốc
gia

Đấu thầu qua mạng

Quản lý mỹ phẩm

Bán thuốc kê đơn

Kỹ thuật chuyên môn

Cây phả hệGiám định y khoa/pháp lý

A
N

 T
O
À

N
B
Ả

O
M
Ậ

T

A
N

 T
O
À

N
B
Ả

O
M
Ậ

T

Dinh dưỡng

Khám sức khỏe

Nhiễm khuẩn

Hẹn khám

Khám, chữa bệnh
Dân số

Kế hoạch hóa GĐ

Bệnh
Không lây nhiễmBệnh truyền nhiễm

Phòng, chống
HIV/AIDS

Chăm sóc
Sức khỏe sinh sản

Uống Vitamin ATiêm chủng

Phòng, chống
Tai nạn thương tích

Phòng, chống
Suy dinh dưỡng

Thuốc và
Vật tư y tếThông tin tử vong

Truyền thông,
Giáo dục sức khỏe

Tài sản,
Trang thiết bị y tế

An toàn thực phẩmVệ sinh môi trường

Báo cáo, thống kêTài chính kế toán

Quản trị hệ thống
Danh mục
dùng chung

Tích hợp

Giả i pháp hỗ trợ

Quản lý khách hàng
CSDL Y tế tập trung

PHÒNG BÊNH/ CHỮA BỆNH THÔNG 
MINH

❖ VNPT đã triển khai tại các tỉnh Thành phố như: Hà Nội, TP.Hồ Chí
Minh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Nam, Bình Dương, Bình Phước, Long 
An, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau,… 

➢ Giải thưởng: Giải vàng Stevie Awards Asia – Pacific năm 2021
➢ Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019.
➢ Giải thưởng Sao Khuê năm 2019



Phát triển hệ sinh thái SPDV Giáo dục số

• 63/63 Tỉnh/TP

• 29K+ Trường học

• 8M+ Hồ sơ HS

• 800K+ Giáo viên

• 3K+ Portal

Kết nối học sinh

• Định danh dữ
liệu học tập từng
học sinh. Học
sinh được sử 
dụng các công cụ 
học tập hiện đại, 
thông minh, phù 
hợp với xu thế 
của thế giới, dễ 
dàng tiếp cận với 
các học liệu mở, 
lớp học trực 
tuyến…

Tối ưu hoạt 
động của hệ 
thống giáo dục

• Hệ thống quản lý 
toàn diện các 
trường học. Hệ 
thống thông tin 
ngành giáo dục 
xuyên suốt từ 
TƯ đến địa 
phương

Nâng cao năng
suất của đội ngũ 
giáo viên

• Trang bị cho đội 
ngũ giáo viên các 
thiết bị hiện đại 
phục vụ công 
việc: bài giảng 
điện tử, lớp học 
tương tác thông 
minh với học 
sinh, kho dữ liệu 
chuyên môn 
dùng chung…

Chuyển đổi hoạt 
động của ngành

• Khai thác sức 
mạnh của dữ 
liệu lớn để thiết 
lập khả năng dự 
báo nhu cầu học
tập,cung cấp cho 
học sinh kiến 
thức theo từng 
cá thể



Nền tảng điện toán đám mây và công nghệ 4.0 đảm bảo khả năng triển khai SaaS linh hoạt

Nền tảng Điện toán đám mây mạnh VNPT IDG    

idg.vnpt.vn

Công nghệ 4.0

IoT PlatformBig data GIS Platform

Payment Platform

API Gateway / SDK

Cyber Security 

Platform
Blockchain

Nền tảng

Artificial 

Intelligence

Chatbot
Document 

digitization
eKYC

Face 

Recognitio

n

Social 

listening
Text to 

speech

Logging

Tracing

OSS / BSS

Kubernetes

Caching

Monitoring

Database

SPDV công nghệ mới
- Smartbot

- Camera AI
+ Nhận diện KH VIP

+ Nhận diện biển số

+ Giám sát giao thông

- vnSocial (IOC)

-  ố hóa văn bản

- Xác thực hồ sơ, 

văn bằng

- VNPT eKYC
+ Gương mặt

+ Vân tay

+ Giấy tờ tùy thân

…

Đối tác

Nền tảng Công nghệ 4.0 (VaaP) mở

Tăng trưởng doanh thu nền tảng số tăng trưởng quy mô kinh tế số hẹp

Nền tảng IoT Platform có khả năng cung cấp đa ứng dụng đa
kết nối, đa thiết bị 

Phát triển nền tảng điện toán đám mây và công nghệ 4.0



Xã hội số

3.3



Các tiêu chí định lượng Xã hội số

(Digital Society – GSMA)

VNPT xác định chuyển đổi số khách hàng cá nhân và hộ gia đình lấy con người là trung 
tâm vì các mục tiêu phát triển bền vững

• Thương mại điện tử: đơn giản hóa hoạt động mua

bán thông qua khả năng tiếp cận sàn giao dịch số, 

thay thế tiền mặt và số hóa quá trình xử lý đơn

hàng qua kênh trực tuyến

• Mỗi người dân một điện thoại thông minh. Mỗi hộ 

gia đình một đường cáp quang

• Công dân số: tương tác giữa người dân, doanh

nghiệp và chính phủ thông qua các kênh trực tuyến

• Văn hóa số: sử dụng thiết bị thông minh để giao

tiếp và tiếp cận thông nội dung 

Nhận thức về Xã hội số



VNPT sẵn sàng CĐS xã hội

Phát triển Công dân số

Định hình văn hóa số trên cơ sở
phát triển trải nghiệm số trên
thiết bị thông minh, gia tăng
tương tác số, thanh toán không
tiếp xúc, gia tăng tiện ích IoT, nội
dung số VNPT DigiLife song hành
cùng bảo vệ quyền riêng tư và an
ninh dữ liệu

Phát triển Công dân số Định hình văn hóa số Thương mại điện tử
❖ Phát triển ứng dụng Công dân cho

phép người dân dễ dàng truy cập và
sử dụng dịch vụ Chính phủ số

❖ VNPT cung cấp các ứng dụng Chính trị
xã hội (App công dân, App thanh niên, 
Công đoàn,…) hình thành các thói
quen và hành vi của công dân trên
môi trường số

Phát triển hệ sinh thái dịch vụ DigiLife đáp
ứng nhu cầu số hàng ngày của khách hàng

VNPT tham gia vào TMĐT
• Cung cấp hạ tầng ảo (Thanh toán điện tử,

KYC, Smartbot)
• Tạo thị trường số: Hybrid ecommerce =

B2C (affiliate MKT) + B2B2C (kết nối nhà
cung cấp SPDV số thông qua cửa hàng
trực tiếp/cửa hàng ảo tới người tiêu dùng

Sự phổ biến của 
Thanh toán di 
động và độ phủ 
của các CNTT VT 
CNTT giúp thúc đẩy 
tài chính toàn diện 
quốc gia, gia tăng 
TTĐT

Phát triển Công dân số

VNPT tập trung phát triển hạ tầng số đáp ứng sẵn sàng CĐS xã hội:
• Khả năng cung cấp dịch vụ với băng thông lớn, độ trễ thấp
• Sự phát triển mạnh mẽ hạ tầng cung cấp dịch vụ và khả năng đảm 

bảo an ninh dữ liệu và quyền riêng tư 



An toàn, an ninh thông tin & an ninh

mạng

3.4



Hệ miễn dịch an toàn thông tin của VNPT

Chỉ thị 01/CT-BTTTT định hướng 
phát triển ngành Thông tin Truyền 
thông năm 2021:

Về ATAN mạng: Chuyển từ tư duy
“bảo đảm ATAN mạng” sang tư duy
“bảo đảm an toàn không gian mạng
VN”; Nâng cao năng lực bảo đảm
ATTT.

Hệ miễn dịch an toàn thông tin của VNPT bao gồm các dịch vụ, giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn trên 
mọi khía cạnh từ hạ tầng công nghệ, con người cho đến chính sách, quy trình vận hành cho khách hàng. 



Đề xuất nâng cao thực hiện ATTT

VNPT Public Partner Underground

Viettel Bkav CMC

Nation Threat Intelligence Platform

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Nation Anti-phishing

DNS Safe

…

Viettel VNPT Mobifone FPT

Mobile PC BYODEndpoint

Hệ thống tri thức về ATTT cấp quốc gia

Hệ thống phòng chống lừa đảo quốc gia

Chương trình bảo vệ trẻ em trên không
gian mạng
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