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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
Tuần 13/2022  

Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  

Số: 04/BC-UBQGCĐS Ngày 01 tháng 4 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ 

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, 

ngành, địa phương như sau: 

ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN  

TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ VIỆT NAM QUÝ I/2022 

Với dân số khoảng 100 triệu người và số người sử dụng Internet trên 75 

triệu người, Việt Nam là nước nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn nhất” trên 

không gian mạng. Hằng ngày, người dùng Việt Nam tạo ra một lượng dữ liệu 

khổng lồ. Dữ liệu này đang bị thu thập, phân tích để sinh lợi cho các nền tảng 

xuyên biên giới. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề an 

ninh quốc gia. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số đã chỉ đạo năm 2022 lấy người dân là trung tâm. Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn định hướng đưa hoạt động của người dân lên môi 

trường số bằng các nền tảng số Việt Nam. Đây là điểm mấu chốt để vừa phát 

triển kinh tế số và xã hội số, vừa bảo đảm chủ quyền số quốc gia.  

Trên thế giới, Trung Quốc là nước sớm nhận ra điều này. Dưới sự chủ trì 

của ông Tập Cận Bình, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến 

hành nghiên cứu tập thể về dữ liệu lớn quốc gia, nhấn mạnh vấn đề cấp bách 

là hiểu biết sâu sắc về thực trạng và xu hướng phát triển dữ liệu lớn tác động 

tới sự phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc đã phát triển các nền tảng số quốc 

gia lớn, chẳng hạn thương mại điện tử, mạng xã hội, đài phát thanh - truyền 

hình số, đồng tiền nhân dân tệ số. Quy mô lãnh thổ Trung Quốc lớn thứ tư trên 

thế giới, nhưng quy mô lãnh thổ số Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, chỉ 

sau Mỹ, không ngừng mở rộng với tốc độ rất nhanh. 
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Tổng thống Indonesia Joko Jokowi Widodo mới đây nhất cũng kêu gọi các 

doanh nghiệp sáng tạo ra các công cụ, nền tảng để đáp ứng nhu cầu trực tuyến 

của hơn 200 triệu người dân Indonesia. 

Xu hướng chủ yếu là mọi thứ hội tụ trên chiếc điện thoại di động thông 

minh của người dùng. Năm 2021, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về tổng số 

lượt người dùng tải ứng dụng và thứ 10 trên thế giới về thời gian người dùng 

sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.  

Điểm sáng được người dân Việt Nam sử dụng nhiều là nền tảng số Việt 

Nam trong lĩnh vực liên lạc. Số lượng người dùng thường xuyên hằng tháng 

của Zalo đạt 74,7 triệu vào tháng 2/2022, cao hơn Messenger của Meta (67,8 

triệu). Đặc biệt, trong Top 5 app liên lạc, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi 

người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi hàng tháng với nhau trên Zalo và Mocha 

xấp xỉ 591 MB (~ 58,84% toàn thị trường), nhiều hơn 1,43 lần so với tổng 

lượng dữ liệu trao đổi trên Top 3 nền tảng nước ngoài phổ biến ở Việt Nam 

(tổng Messenger, Viber và Telegram là 413,3 MB, chiếm 41,16%). Đây là tín 

hiệu đáng mừng về khả năng thu hút dữ liệu người dùng Việt Nam lưu trữ trên 

nền tảng số của Việt Nam. Sổ sức khỏe điện tử là điểm sáng tiếp theo trong lĩnh 

vực chăm sóc sức khỏe, thường xuyên giữ vị trí đứng đầu về lượt tải và số lượng 

người dùng thường xuyên hằng tháng (19,9 triệu) trong nhóm Y tế. ViettelPost 

chuyển phát nhanh đứng đầu nhóm ứng dụng giao hàng cả về lượt tải và số 

lượng người dùng thường xuyên hằng tháng. Lĩnh vực tài chính số phát triển 

khá ổn định, vững chắc và tương đối đồng đều giữa các ngân hàng.  

Tuy nhiên, hầu hết các nhóm nền tảng xã hội số khác còn phát triển khá 

khiêm tốn, trong đó một số nền tảng số như du lịch, học tập, chăm sóc sức khỏe 

có dấu hiệu suy giảm trong Quý 1/2022.  

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông thí điểm đánh giá, công 

bố các nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục 

vụ nhu cầu đời sống hằng ngày.  

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương tích cực triển khai 

các tổ công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn quốc để hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam.  
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1. Số liệu thống kê 

1.1. Nền tảng số Việt Nam phục vụ liên lạc  

Nền tảng số Việt Nam phục vụ liên lạc đã vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường, 

đạt quy mô người sử dụng tương đương và hơn các nền tảng số phổ biến của nước 

ngoài. Đây là một điểm sáng đáng ghi nhận và rất cần duy trì.  

Zalo có trung bình khoảng 74,7 triệu người sử dụng hằng tháng và Mocha có 

trung bình khoảng 4,6 triệu người sử dụng hằng tháng. Zalo hướng tới siêu ứng dụng 

phục vụ toàn dân, đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến. Mocha chủ yếu chỉ 

nhắm tới khách hàng giới trẻ, vừa dùng liên lạc vừa giải trí.  

Thời gian mỗi người sử dụng Zalo trung bình hằng ngày tương đối cao (~28 

phút) so với Messenger (~20 phút), Facebook (~30 phút). Đặc biệt, trong Top 5 app 

liên lạc, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi 

hằng tháng với nhau trên Zalo và Mocha xấp xỉ 591 MB (~ 58,84% toàn thị trường), 

nhiều hơn 1,43 lần so với tổng lượng dữ liệu trao đổi trên 3 nền tảng nước ngoài 

phổ biến ở Việt Nam (tổng Messenger, Viber và Telegram là 413,3 MB, chiếm 

41,16%). Đây là tín hiệu đáng mừng về khả năng thu hút dữ liệu người dùng Việt 

Nam lưu trữ trên nền tảng số của Việt Nam. 

1.2. Nền tảng số Việt Nam phục vụ đi lại  

Ứng dụng gọi xe cá nhân Be có trung bình khoảng 3,65 triệu người sử dụng 

hằng tháng, ổn định vị trí thứ 2 trên thị trường ứng dụng gọi xe ở Việt Nam, chỉ xếp 

sau Grab. 

Ứng dụng gọi xe khách An vui và Vé xe rẻ có lượng người sử dụng suy giảm 

mạnh do tác động của đại dịch Covid-19. Số lượng người sử dụng sụt giảm khoảng 

80% so với cùng kỳ Quý I/2021. Tuy nhiên, thị trường ứng dụng vé xe khách hiện 

vẫn là thị trường dành riêng cho các nền tảng số Việt Nam, chưa có sự hiện diện của 

nền tảng số nước ngoài. 

1.3. Nền tảng số Việt Nam phục vụ giao hàng 

Viettel Post có trung bình khoảng 3,5 triệu người sử dụng hằng tháng, đứng 

đầu thị trường ứng dụng phục vụ giao hàng tại Việt Nam. My Vietnam Post có trung 

bình khoảng 2,6 triệu người sử dụng hằng tháng.  

Ứng dụng Viettel Post chuyển phát nhanh đứng vững vị trí số 1 trên thị trường 

ứng dụng phục vụ giao hàng ở Việt Nam. 

1.4. Nền tảng số Việt Nam phục vụ mua sắm 

Đến hết Quý I/2022, tổng số hộ sản xuất nông nghiệp đã được tạo tài khoản 

trên Postmart, Vỏ Sò là gần 5,4 triệu hộ, trong đó số tài khoản đủ điều kiện tham gia 

giao dịch trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là 1.2 triệu  tài khoản (chiếm 21,5%), 
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đã đưa lên 2 sàn hơn 80 nghìn sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên 2 sàn 

trong Quý I/2022 đạt 109.670 giao dịch, tổng giá trị ước đạt 7 tỷ đồng.  

Trong các sàn TMĐT ở Việt Nam, sàn Vỏ Sò hiện có số lượt truy cập website 

trung bình là 109.000 lượt/tháng, xếp hạng thứ 43. Postmart đạt xấp xỉ 50.000 lượt 

truy cập website/tháng, xếp hạng 274. Đây là khoảng cách chênh lệch lớn so với số 

lượng truy cập của các sàn TMĐT dẫn đầu thị trường. Nguyên nhân một phần vì Vỏ 

Sò, Postmart tham gia thị trường TMĐT muộn hơn các sàn TMĐT khác (năm 2019) 

và tập trung chủ yếu vào thị trường TMĐT nông sản. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Công Thương sẽ có báo 

cáo chuyên đề riêng về các sàn TMĐT. 

1.5. Nền tảng số Việt Nam phục vụ tin tức  

VTV GO phục vụ xem truyền hình trực tuyến của Đài Truyền hình Việt Nam 

có khoảng 5,89 triệu người sử dụng hằng tháng. Mỗi người sử dụng trung bình xem 

VTV GO 28 phút một ngày, tiêu thụ khoảng 300 MB dữ liệu một tháng.  

Đối với các trang báo điện tử, tổng số lượt truy cập trung bình hằng tháng của 

VnExpress là 135,7 triệu, dẫn dầu Việt Nam; Vietnamnet đạt 41,07 triệu, xếp thứ 8; 

Nhân dân đạt 2,17 triệu, xếp thứ 61.  

1.6. Nền tảng số Việt Nam phục vụ chăm sóc sức khỏe 

Nền tảng số phục vụ chăm sóc sức khỏe có số người sử dụng còn rất nhỏ. 

Ngoại trừ “Sổ sức khỏe điện tử” mới được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2021 đang 

phát triển mạnh do nhu cầu chống đại dịch Covid-19 và đang tích hợp nhiều tính 

năng mới để thành siêu ứng dụng. Sổ sức khỏe điện tử có khoảng 19,9 triệu người 

sử dụng hằng tháng.  

Ngoài ra, VOV Bác sĩ 24 là ứng dụng giúp kết nối trực tiếp người dân với bác 

sĩ để tư vấn sức khỏe có khoảng 20 nghìn người sử dụng hằng tháng. 

1.7. Nền tảng số Việt Nam phục vụ du lịch 

Hai nền tảng số Việt Nam phục vụ du lịch là VnTrip và MyTour có số lượng 

người sử dụng hằng tháng không đáng kể, do du lịch trong Quý I/2022 tạm ngừng 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  

1.8. Nền tảng số Việt Nam phục vụ học tập 

Ba nền tảng số Việt Nam phục vụ các cơ sở giáo dục là VNEdu của VNPT, 

K12Online của Viettel và MobiEdu của MobiFone đều có số lượng người sử dụng 

hằng tháng nhỏ hơn 1 triệu. Đáng chú ý, MobiEdu tuy số lượng người sử dụng ít 

nhất trong 3 nền tảng, nhưng lại có tổng thời gian sử dụng trung bình của mỗi người 

dùng trong một ngày cao nhất, khoảng 1 giờ 20 phút mỗi ngày.  
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Ba nền tảng số Việt Nam phục vụ các em học sinh có thể trực tiếp lên học trực 

tuyến các môn học hoặc làm bài tập lần lượt là Azota có số lượng truy cập hằng 

tháng vào khoảng 25,6 triệu lượt, Học mãi khoảng 2,9 triệu lượt và Ôn luyện khoảng 

470 nghìn lượt. 

1.9. Nền tảng số Việt Nam phục vụ thanh toán số 

 Các ứng dụng tài chính số của 05 ngân hàng trên có sự phát triển mạnh so với 

cùng kỳ năm ngoái và tương đối đồng đều nhau, trong đó số lượng người sử dụng 

hằng tháng của Vietcombank là 12,2 triệu; MB là 7,82 triệu; BIDV là 7,62 triệu; 

Viettin Bank là 5,46 triệu và AgriBank là 4,86 triệu. 

Cuối tháng 11/2021, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone) 

đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ 

Mobile Money, đây là mảnh ghép quan trọng để phổ cập nền tảng thanh toán số, đặc 

biệt cho người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải 

đảo của Việt Nam, nơi hầu như chưa có sự hiện diện của hệ thống ngân hàng. Để 

đáp ứng các quy định chặt chẽ về điều kiện triển khai thí điểm dịch vụ Mobile 

Money, các doanh nghiệp viễn thông đã tiếp cận và triển khai thí điểm một cách thận 

trọng và có các biện pháp quản trị rủi ro cụ thể. 

 Sau 03 tháng triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đã đạt được một số 

kết quả nhất định và bước đầu đã đạt được mục tiêu đề ra về thí điểm dịch vụ an toàn 

trong giai đoạn đầu triển khai, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Việt Nam, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, 

đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 

của Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai thí điểm khi dịch bệnh Covid-19 còn nhiều 

diễn biến phức tạp, dịch vụ Mobile Money đã tạo được niềm tin cho khách hàng sử 

dụng dịch vụ, đáp ứng một phần nhu cầu của thực tiễn và từng bước đi vào cuộc 

sống. Các kết quả cụ thể: 

- Số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ đạt hơn 835.000 khách 

hàng, trong đó có 487.000 khách ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới và hải đảo, chiếm 58,3%; 

- Số lượng tài khoản Mobile Money đang hoạt động (có phát sinh ít nhất một 

giao dịch) đạt 834.376 tài khoản, đạt 99,8%; 

- Số lượng điểm kinh doanh là 2.642 điểm phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả 

nước, trong đó có 537 điểm kinh doanh ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới và hải đảo; 

- Số lượng đơn vị chấp nhận sử dụng tài khoản Mobile Money để thanh toán 

là 11.254 đơn vị; 

- Số lượng giao dịch đạt 7,5 triệu giao dịch với giá trị lên tới 280 tỷ đồng. 
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2. Một số kinh nghiệm của bộ, ngành 

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ Y tế giúp 

người dân Việt Nam dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động 

phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi. 

Với Sổ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ có 1 quyển sổ y bạ điện tử gồm 

thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng; tạo thuận lợi cho cán bộ y 

tế chẩn đoán và điều trị bệnh giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và 

liên tục, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh. 

Đối với ngành y tế, Sổ sức khỏe điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc xây 

dựng y tế điện tử, ứng dụng phát triển y tế thông minh, góp phần hiện đại hóa ngành 

y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. 

Được đưa lên các kho ứng dụng của Google, Apple cho người dân tải và sử 

dụng từ giữa năm 2021, đến nay Sổ sức khỏe điện tử đã có hơn 34 triệu người dùng 

đã cài đặt. Ứng dụng có các tính năng nổi bật như đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa 

Covid-19, khai báo y tế online, chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19, tư vấn y tế 

từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe, cẩm nang y tế. Bộ Y tế đang triển khai thử nghiệm tại 

một số tỉnh, thành phố các tính năng mới tư vấn sức khỏe F0 và đặt lịch khám tại cơ 

sở y tế. 

Trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022, Bộ Y tế đã xác định mở rộng ứng 

dụng Sổ Sức khỏe điện tử trong nhiều lĩnh vực, hướng tới bao phủ toàn dân sử dụng 

trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể, Bộ Y tế sẽ mở rộng ứng dụng Sổ Sức 

khỏe điện tử trong 4 lĩnh vực: Quản lý bệnh không lây nhiễm; Quản lý và chăm sóc 

sức khỏe trẻ em; Quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; Quản lý khám, 

chữa bệnh y học cổ truyền. Cục Quản lý Khám chữa bệnh được giao nhiệm vụ xây 

dựng hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh hình thành kho dữ liệu quản lý Hồ 

sơ sức khỏe điện tử. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ thực hiện việc xây 

dựng hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y học cổ truyền kết nối Sổ sức 

khỏe điện tử. Hệ thống thông tin quản lý bệnh không lây nhiễm kết nối Sổ sức khỏe 

điện tử sẽ do bệnh viện Nội tiết trung ương thực hiện. Hệ thống thông tin quản lý và 

chăm sóc sức khỏe trẻ em kết nối Sổ sức khỏe điện tử được giao cho bệnh viện Nhi 

trung ương. Thực hiện hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh ngoại trú chi trả 

bảo hiểm xã hội kết nối Sổ sức khỏe điện tử là Bệnh viện E. Nhiệm vụ xây dựng hệ 

thống thông tin quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên kết nối Sổ sức 

khỏe điện tử được giao cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

3. Một số kinh nghiệm của địa phương 

 Dịch vụ phản ánh hiện trường trên nền tảng Hue-S là ứng dụng nền tảng di 

động được xây dựng theo hướng siêu ứng dụng (super App) với định hướng một ứng 
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dụng duy nhất tích hợp các dịch vụ thành phố thông minh và chính quyền số của 

tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cách tiếp cận của Hue-S là người dân dẫn dắt chuyển đổi số, 

coi ý kiến phản ánh của người dân là ý kiến của Chủ tịch Tỉnh.  

 Theo báo cáo của Thừa Thiên - Huế, đến hết năm 2021, tổng số tiền đã xử 

phạt là: 3.098.490.000 đồng từ khi áp dụng ứng dụng phản ánh hiện trường trên nền 

tảng Hue-S. Thời gian xử lý các vụ việc được rút ngắn từ 60% đến 70% so với trước 

đây, có những vụ việc gây bức xúc kéo dài trong dân được xử lý kịp thời với thời 

gian rút ngắn hơn 90%. Tỷ lệ hài lòng của người dân: 56,8% hài lòng, 18,6% chấp 

nhận, 24,6% không hài lòng. 

 Hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, đến hết tháng 

02/2022, tổng số lượt tải ứng dụng lũy kế đạt 793.050 lượt; thời gian sử dụng trung 

bình hằng ngày của người dùng thiết bị di động là 34 phút 52 giây; số lượng người 

dùng thường xuyên hằng tháng (MAU) cao điểm cuối năm 2021 đạt 610.512 người 

dùng (tương đương: 101,3% tổng số dân tỉnh Thừa Thiên - Huế có sử dụng điện 

thoại di động thông minh). 

Việc triển khai bước đầu thành công ứng dụng Hue-S xuất phát trên quan điểm 

lấy người dân làm trung tâm; tôn trọng, lắng nghe, cầu thị và phát huy được sức 

mạnh trong nhân dân. Mô hình đã khẳng định vai trò của người định hướng đó là 

lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương. Bên cạnh đó, còn có 

2 yếu tố khác không kém phần quan trọng: Sự quyết liệt chỉ đạo và sự am hiểu về 

lĩnh vực công nghệ thông tin. Quan điểm công khai của địa phương được chỉ đạo 

quyết liệt và mấu chốt “Biến phản ánh người dân thành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh để các đơn vị phải thực hiện”.  

Từ thành công của dịch vụ “Phản ánh hiện trường ban đầu”, Hue-S đang được 

mở rộng, tích hợp thêm nhiều dịch vụ đô thị thông minh và chính quyền số, gồm: 

Thông báo cảnh báo; Giáo dục đào tạo; Chống bão lụt; Chống dịch bệnh; Taxi; Dịch 

vụ thiết yếu; Y tế sức khỏe; Giao thông, di chuyển; Dịch vụ du lịch; Môi trường, tài 

nguyên; Quy hoạch đất đai; Cảnh báo cháy và phân hệ Chính quyền số hỗ trợ tác 

nghiệp, tương tác và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước của các 

cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã.  

4. Đề xuất 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa các hoạt động của người dân lên 

môi trường số, nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới gần đây đã xác định 

đây là nhiệm vụ ưu tiên ở mức độ cao nhất trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.  

Trong bài phát biểu tại cuộc học tập tập thể lần thứ 34 của Bộ Chính trị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 vào ngày 18/10/2021, 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng: Nền kinh tế trực tuyến của Trung 
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Quốc dẫn đầu thế giới và đã đóng một vai trò tích cực trong việc phòng, chống và 

kiểm soát dịch bệnh. Làm việc trực tuyến, mua sắm trực tuyến, giáo dục trực tuyến 

và chăm sóc y tế trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với nền 

kinh tế ngoại tuyến. Trung Quốc phải tận dụng động lực, đẩy nhanh quá trình xây 

dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp số 

hóa trong các lĩnh vực khác nhau và tích cực tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế 

như: Tiền tệ kỹ thuật số và thuế kỹ thuật số để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.  

Tổng thống Indonesia Joko Jokowi Widodo mới đây nhất cũng kêu gọi các 

doanh nghiệp sáng tạo ra các công cụ, nền tảng để đáp ứng nhu cầu trực tuyến của 

hơn 200 triệu người dân Indonesia.  

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thí điểm đánh giá, công 

bố các nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục vụ 

nhu cầu đời sống hằng ngày.  

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương: 

(1) Tích cực triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng trên phạm vi địa 

phương để hướng dẫn, hỗ trợ người dân địa phương sử dụng các nền tảng số Việt 

Nam. 

(2) Tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ của địa phương về 

chuyển đổi số, làm nòng cốt để thúc đẩy chuyển đổi số với trọng tâm năm 2022 là 

đưa hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam.  

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./. 

  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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