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I/ Năng lực VNPT 

 

 



 

 

 

II/ VNPT khẳng định vai trò dẫn dắt và đồng hành chuyển đổi số cùng doanh 

nghiệp trong Lưu trữ tài liệu điện tử  

Đón trước xu thế, khẳng định vai trò nòng cốt lưu trữ tài liệu điện tử, trong suốt 

thời gian từ  2018 đến 2020, VNPT đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về con người và 

công nghệ để có thể bắt nhịp ngay với xu hướng lưu trữ tài liệu điện tử trên thế giới  

Về con người,  VNPT đã có 5.000 kỹ sư về CNTT làm việc tại các Trung tâm nghiên 

cứu, phát triển chuyên ngành, ATTT, công nghệ 4.0, Trung tâm CNTT 63 Tỉnh/ 

Thành phố,… trên cả nước;  làm chủ các công nghệ nền tảng mang yếu tố cốt lõi, 

AI/BigData, BlockChain và công nghệ Cloud,… 

Không chỉ phát triển nguồn lực cho chính mình, VNPT còn hướng tới phát 

triển lực lượng lao động số. VNPT cam kết chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ, hợp tác và 

đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp và các nhà phát triển nhằm thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, phát triển các công nghệ mới cũng như làm giàu lực lượng lao động có năng 

lực, kỹ năng số theo chuẩn quốc tế . 

Hạ tầng số với Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế được trải rộng từ Bắc 

đến Nam sẵn sàng và đủ năng lực đáp ứng cho chính quyền số mà còn cho các doanh 

nghiệp tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và xã hội số . 

Luôn dồng hành cùng Cục Văn Thư Lưu trữ  Quốc Gia không chỉ với vai trò 

nhà dẫn dắt công nghệ mà luôn đưa ra các tham vấn về công nghệ , bám sát theo nghị 

định 47 của chính phủ về kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong công tác sao lưu , triển 

khai tại các Sở Ngành địa phương . 

 

III/ VNPT và công cuộc Chuyển đổi Số Quốc gia 

Năm 2020, VNPT tham gia sâu rộng hơn của trong phát triển Chính phủ số 

bao gồm: thiết lập Hạ tầng số, Xây dựng các nền tảng số có phạm vi ứng dụng ở quy 

mô Quốc gia, điển hình là Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Cổng dịch 

vụ công quốc gia kết nối với 63/63 tỉnh/TP; Nền tảng kết nối thanh toán Payment 

Platform đã tích hợp triển khai cho 8 Bộ Ngành (Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ TTTT, 



Bộ TNMT, BHXH, Bộ Xây dựng, Bộ GDĐT, Bộ NN & PTNT); Tổng công ty điện 

lực; 46 tỉnh/TP và 10 Ngân hàng/Trung gian thanh toán (VNPT Pay, VietcomBank, 

VietinBank, MoMo, AgriBank, Ngân Lượng, KeyPay, BIDV, Payoo, Napas). VNPT 

cũng đang tích cực tham gia xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng là khối tài nguyên 

đồ sộ hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua các hình thức kết nối, 

chia sẽ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin như CSDL quốc gia về dân cư, CSDL 

quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 25/3/2020), CSDL quốc gia về đất đai, Y tế, Giáo 

dục...  

VNPT luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển các giải pháp đáp ứng để 

liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung cùng với việc áp dụng các công nghệ hiện đại: 

Nền tảng dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung của VNPT phát triển giúp cho việc 

kết nối, tích hợp, quản lý và chia sẻ dữ liệu - Việc chia sẻ dữ liệu qua nền tảng dữ 

liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung  giúp  cho nền hành chính công trở nên công 

khai, minh bạch hơn, là nguồn lực phát triển cho doanh nghiệp và xã hội.  

 

 

Xây dựng thành công Cổng dịch vụ công quốc gia , tiếp tục tích hợp triển khai mở 

rộng cho thêm nhiều dịch vụ công khác cho chính phủ . 



 

Khai trương Cổng thông tin Báo cáo Quốc gia cho Văn phòng chính phủ , chính thức 

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

phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở 

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

địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh. 

 

 

Số hóa Doanh nghiệp 

Với năng lực vượt trội trong lĩnh vực VT-CNTT, VNPT đã tư vấn cho 

nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty mô hình Doanh nghiệp Số theo cách tiếp cận của 

một Doanh nghiệp công nghệ với phương châm và trách nhiệm đồng hành cùng 

doanh nghiệp Việt để chuyển đổi số 



 

 

Đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số chính quyền, các Bộ ngành, địa phương, 

năm 2020, Tập đoàn tiếp tục làm chủ được nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ cốt 

lõi, mở rộng triển khai cho các khách hàng. Các sản phẩm điển hình có thể kể đến 

như Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử (đã triển khai khoảng 5.500 đơn vị quản 

lý hành chính các cấp), Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (đã triển khai khảng 

5.300 đơn vị quản lý hành chính các cấp), Phòng họp không giấy (đã triển khai cho 

khoảng 80 UBND/Sở ngành), Hệ thống thông tin quản lý đất đai; Hệ thống thông tin 

báo cáo (khai trương tại Văn phòng Chính phủ, triển khai chính thức cho Bộ TT&TT, 

Bộ KH&ĐT, 08 tỉnh/thành phố và đang triển khai thử nghiệm tại 31 tỉnh), Trung tâm 

điều hành thông minh (đã khai trương tại 15 tỉnh/TP)... VNPT đã trở thành đối tác 

chiến lược của rất nhiều tỉnh thành phố trong lĩnh vực Viễn Thông-CNTT. 

 

 Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của tài liệu điện tử, VNPT luôn 

thấy được vai trò - trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ , cam kết đồng 

hành cùng Cục Văn thư lưu trữ Quốc Gia trong công tác quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu về tài liệu lưu trữ điện tử , bên cạnh đó VNPT cũng đề 

xuất  cơ quan quản lý sớm có quy định hướng tới Luật hóa  trong việc quản 

lý tập trung, thống nhất dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử trong việc quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước. 

 

 


