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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ LẦN THỨ 10- 2012  

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012 - “Phát triển chính phủ điện tử: Minh bạch hơn, phục vụ 

người dân tốt hơn” là chủ đề xuyên suốt được hướng tới trong Hội thảo Quốc gia về chính 

phủ điện tử - Vietnam E-Government Symposium lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 20 – 

21/7/2012 tại khách sạn Hanoi Tower, Hà Nội. Sự kiện do Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 

về CNTT, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp cùng với tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ 

chức.  

Năm 2012 tiếp tục đánh dấu sự phát triển ứng dụng CNTT vào các hoạt động hành chính 

cũng như xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) tại Việt Nam. Điều này được thể hiện qua 

các con số khá ấn tượng như 96,6% các bộ ngành có website riêng, 100% các tỉnh thành phố 

có cổng thông tin điện tử, 83.6% các thông tin chỉ đạo ban hành được đưa lên mạng (theo 

báo cáo của IDG về chính phủ điện tử 2012). Đồng thời, chính phủ cũng đã đưa ra các mục 

tiêu cho giai đoạn 2011 – 2015 về CPĐT, hướng tới bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên quy mô quốc gia, xây 

dựng hệ thống thông tin quốc gia, hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô 

quốc gia thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện 

hiệu quả, định hướng đồng bộ và thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước.  

Báo cáo xếp hạng mới nhất của Liên hợp quốc về chính phủ điện tử cũng thể hiện sự cải 

thiện thứ bậc của của Việt Nam khi từ vị trí thứ 90 năm 2010 tiến lên vị trí thứ 83 năm 2012, 

đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore, Malaysia và Brunei. Phần lớn 

các chỉ số đánh giá của Việt Nam đều đạt cao hơn so với mức trung bình của thế giới cũng 

như trong khu vực, nổi bật là chỉ số về cơ sở hạ tầng, nguồn lực con người hay chỉ số CPĐT.  

Trải qua 9 năm, Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử đã trở thành một sự kiện thường 

niên, uy tín, có thể đánh giá toàn diện về thực trạng triển khai CPĐT tại Việt Nam cũng như 

kế hoạch triển khai trong giai đoạn sắp tới; là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai CPĐT 
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tại các quốc gia trong khu vực, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy ứng 

dụng CNTT phát triển CPĐT và CCHC công. 

Hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tiến trình phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam, Hội 

thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử lần thứ 10 với chủ đề “Phát triển chính phủ điện tử: 

Minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn” sẽ tập trung vào ba nội dung chính:  

 Phát triển hạ tầng cho CPĐT 

 Phát triển cung cấp dịch vụ công 

 Phát triển công dân điện tử 

Hội thảo năm nay sẽ tìm tòi, khai thác các vấn đề ở mức độ sâu hơn, đề cao tính hiệu quả và 

thiết thực của các chương trình CPĐT – CCHC. 

NỘI DUNG HỘI THẢO 

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2012 có chủ đề “Phát triển chính phủ điện tử: 

Minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn” sẽ bao gồm 7 bài báo cáo chính cùng với 2 

phiên chuyên đề chuyên sâu và 3 phiên thảo luận đan xen nhằm đánh giá các thành tựu 

trong việc phát triển CPĐT cũng như tìm ra các điểm yếu tồn đọng và kiến nghị áp dụng 

các phát minh mới trong lĩnh vực CNTT vào CPĐT. Tham dự hội thảo là các lãnh đạo cao 

cấp của chính phủ cũng như các chuyên gia hàng đầu đến từ các tập đoàn lớn trong nước 

cũng như trên thế giới.  

- Trong Phiên toàn thể, đáng chú ý là bài phát biểu về “Cải cách hành chính công hướng tới 

nền hành chính phục vụ” (ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ), 

“Chính phủ Điện tử tại Việt Nam: Phân tích chặng đường 10 năm – Mô hình chuyển hướng 

phát triển dựa trên nền tảng 3G sang nền tảng 3S” – Ông Lê Thanh Tâm – Tổng giám đốc IDG 

ASEAN, Thực trạng triển khai và định hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới tăng 

cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ (Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng 

Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông) … Phiên toàn thể cũng bao gồm 1 thảo 

luận xoay quanh chủ đề chính của hội thảo, tập trung vào nâng cao mức độ hài lòng của 

người dân với các chương trình CPĐT và Cải cách hành chính công.  

- Chuyên đề 1 “Hạ tầng cho chính phủ điện tử”sẽ tập trung thảo luận vào ứng dụng các 

công nghệ hiện đại vào nâng cao hiệu quả của CPĐT. Nổi bật trong đó là CSDL Quốc gia về 

Tài nguyên và Môi trường phục vụ Chính phủ điện tử (Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng 

Cục CNTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường), Giải pháp Trung tâm dữ liệu linh hoạt – Một hạ 

tầng công nghệ dễ dàng biến đổi và dự đoán (Ông Peter Sharples, Giám đốc Phát triển chiến 

lược kênh phân phối, quản lý CNTT và đám mây, CA Technologies, Châu Á Thái Bình Dương và 

Nhật Bản), Từ ‘Chính phủ kết nối’ tới ‘Chính phủ hợp tác’ (Ông James Yong, Giám đốc Chương 
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trình Khu vực công, Cisco Systems châu Á). Phiên thảo luận tiếp nối được chủ trì bởi ông 

Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung vào 

các yêu cầu cấp bách trong việc phát triển hạ tầng cho chính phủ điện tử cũng như đề xuất 

giải pháp nhằm thỏa mãn các yêu cầu đó.  

- Chuyên đề 2 “Phát triển công dân điện tử, đẩy mạnh cung cấp công nghệ thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến” hướng tới các hành động thực tế để đưa chính phủ điện tử tới 

người dân, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chính phủ điện tử. Các báo cáo đáng chú ý 

phải kể đến: Triển khai Thuế điện tử: Thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ 

trong tương lai (Ông Phạm Quang Toàn, Phó Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế, Bộ Tài 

chính), Tăng cường cải cách hành chính công tại các địa phương (Ông Đặng Công Ngữ, Giám 

đốc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng), Tăng cường cải cách hành chính công tại các địa phương 

(Ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) … Ngoài ra, 

chuyên đề cũng bao gồm 1 phiên thảo luận chủ trì bởi ông Nguyễn Thành Phúc, Cục 

trưởng Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đại diện các ban 

ngành, thành phố tập trung vào chủ đề tăng cường khả năng truy cập thông tin, tìm kiếm, 

tiếp cận thông tin cho người dân, giải pháp gia tăng mức độ tham gia của doanh nghiệp, 

người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.  

Với các chủ đề mang tính ứng dụng và thiết thực cao, Hội nghị quốc gia về chính phủ điện 

tử lần thứ 10 kỳ vọng sẽ đạt được các mục tiêu: giúp khối Nhà nước đẩy mạnh phát triển 

ứng dụng hiện đại của CNTT vào thủ tục hành chính, đồng thời hướng tới nâng cao tương 

tác của hệ thống chính phủ điện tử với người dân và doanh nghiệp, nâng cao quyền làm 

chủ và phục vụ xã hội tốt hơn.  

Thông tin về Hội thảo quốc gia về Chín phủ điện tử vui lòng truy cập www.egov.org.vn 

Thông tin dành cho báo chí, vui lòng liên hệ:  

Phạm Duy Yên 

Phụ trách truyền thông 

Vụ CNTT – Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về 

CNTT 

18 Nguyễn Du Hà Nội 

ĐT: 84 4 39437309 

Mobile : 098 241 5500 

Email : phamyen@mic.gov.vn  

Phạm Ngọc Trâm Anh,  

Phụ trách truyền thông  

IDG Việt Nam 

P 202, 20 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 

ĐT: 84-4-39335611  

Fax: 84-4-39335610 

Mobile: 098 384 3112 

Email: anh_pham@idg.com.vn  
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