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Kỷ nguyên điện tử Kỷ nguyên số

CĐS = Quá trình thay đổi toàn bộ hoạt động của
tổ chức hay doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Kỷ nguyên
số mang lại
những ưu
việt vượt
trội cho sự
phát triển



Doanh
nghiệp

SX thủ công – TĐH => Tự vận hành

Sản phẩm => Dịch vụ

QL nhân sự => QL cộng đồng

Chuỗi cung ứng => Hệ sinh thái

Tài sản hữu hình => TS vô hình

Trung thực => Blockchain
Đóng dấu thời gian

Xã hội vật lý => Mạng xã hội
Trí tuệ con người => AI

Tài sản tiêu hao theo T => TS nở ra theo thời gian

Phân khúc khách hàng => Cá nhân hóa

Theo  David L. Rogers

NHIỆM VỤ TRUNG TÂM = PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SỐ

CĐS là quá trình tiến hóa, chuyển đổi để gặt hái
những ưu việt của kỷ nguyên số



Nghiên cứu & Phát triển
Quy trình sản xuất số
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Phát triển và áp dụng các quy trình
sản xuất tiên tiến với sự tham gia của
các cơ chế tự động thông minh là nội
dung cơ bản trong phát triển kinh tế số



VÍ DỤ THỰC TẾ

Nông nghiệp
- Khoảng 70% dân số VN 

liên quan đến nông
nghiệp

- Hơn 16 triệu hộ nông dân
sản xuất nông nghiệp

- Gần 50% tổng lực lượng
lao động nằm trong lĩnh
vực nông nghiệp

Phát triển kinh tế số trong Nông nghiệp làm
thay đổi hoàn toàn đất nước. 

Nông dân truyền thống -> Nông dân số



THAY ĐỔI QUY TRÌNH SẢN XUẤT

- Quy trình xử lý đất, nước, 
phân bón, BVTV, chăm sóc,…

- Quy trình thu hoạch và bảo
quản sau thu hoạch,…

Ứng dụng các cơ chế tự động thông minh
Được phát triển bằng giải pháp công nghệ VN



Xe tự lái
thông minh
đầu tiên ở 
Việt Nam

Nguồn: VTV4



Momilactone A and B

Trồng lúa hữu c

Đồ uống từ lúa, gạo

Gạo hữu cơ

Viên nén năng lượng

Mỹ phẩmPhát triển kinh tế tuần
hoàn, KT chia sẻ dựa trên
công nghệ số

THAY ĐỔI QUY TRÌNH 
SẢN XUẤT



THAY ĐỔI QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Hệ thống truy vết nguồn gốc hàng hóa

Mục tiêu:

- Chuẩn hóa quy trình
sản xuất – tiêu thụ

- Cần xây dựng hệ
thống truy vết nguồn
gốc hàng hóa

- Phát triển các chuỗi
liên kết theo giá trị



Ứng dụng Blockchain

HTX Thanh Tâm, Kontum

Một số SP xuất khẩu ứng
dụng Blockchain



PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở PHÚ YÊN 

Doanh
nghiệp số

Phương thức
sản xuất số

Ươm tạo, khởi
nghiệp số

Hạ tầng số

Môi trường
ĐTKD số

Các chuỗi liên
kết số

Nhân lực số

Đánh giá, xếp
hạng sốTuyên truyền



Môi trường
đầu tư kinh doanh số

(a). Các chính sách, thể chế: Khuyến
khích phát triển kinh tế số, xã hội số.
(b). Cơ sở hạ tầng vật chất (đường sá, 
điện, nước,…)
(c). Nguồn nhân lực và cộng đồng
doanh nghiệp số
(d). Logistics và các đặc điểm địa lý
(GIS, logistics số)



Phát triển hạ tầng số

(a). Hạ tầng kỹ thuật
(b). Hạ tầng dữ liệu
(c). Hạ tầng ứng dụng
(d). Hạ tầng chính sách
(e). Hạ tầng nhân lực



Phát triển nhân lực số

(a). Lãnh đạo, người đứng đầu
(b). Lực lượng chuyên gia chuyên ngành
(c). Lực lượng chuyên viên, tham mưu
(d). Lực lượng lao động số

THAY ĐỔI
- Cách suy nghĩ
- Cách làm việc
- Cách bán sản

phẩm
- Cách tiếp thị
- Cách giao tiếp

xã hội
- Cách liên kết

phát triển
- …



Ươm tạo, khởi nghiệp số

(a). Ươm tạo số
(b). Khởi nghiệp số
(c). Phát minh, sáng tạo
các CPS tự chuyển đổi số



Phát triển
chuỗi liên kết số

(a). Chuỗi liên kết Sáng tạo - Ứng dụng công nghệ
(b). Chuỗi liên kết Sản xuất – Tiêu thụ
(c). Hệ sinh thái số



Trung tâm
CĐS

Đơn vị
thí điểm

Đơn vị
hưởng

ứng

Các chuyên gia
chuyên ngành

Kết nối
Chuyển đổi số

Quy trình SX tiêu chuẩn

Thu mua sản phẩm

Phân phối
thông minh



Đánh giá, xếp hạng số
(a). Công cụy đánh giá
(b). Bảng xếp hạng



Tuyên truyền phát triển
kinh tế số

(a). Thông qua hệ thống báo, đài, mạng xã hội
(b). Thông qua các cuộc thi
(c). Hội nghị, hội thảo, tọa đàm bàn tròn, 
(d). Trò chơi, khám phá, chia sẻ, tham quan,…
(e). Hội chợ, triển lãm



PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

1. GIAI ĐOẠN KHỞI ĐẦU

2. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

3. GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI TOÀN DIỆN 



Giai đoạn 1: Khởi đầu

Quản
trị

Lập KH CĐS : Xác định GAP 
và Lộ trình triển khai

Lựa chọn và ứng dụng các
phần mềm phục vụ hoạt
động quản trị của DN 
trong các hoạt động
thường nhật

Hướng tiếp cận: Khả năng
kết nối thông qua API

Số hóa dữ liệu

Tài
chính

kế toàn

Giao 
việc

Mua 
hàng

QL 
khách
hàng

Tiếp thị

Hành
chính

CoCal
l

Chữ ký số, đăng ký số, sử dụng dịch vụ số, thanh toán số, ký hợp đồng số, rèn luyện kỹ năng số,…. 



Quy trình
hiện tại

Quy trình số
hướng tới

Các chuyên gia
chuyên ngành

Giai đoạn 2: Thiết kế quy trình sản xuất số

Các chuyên gia
công nghệ số

CPS

Tạo ra các cơ chế
tự động đưa được
các công nghệ tiên
tiến vào thực tế



Bộ công cụ để chuyển đổi số

Ưu tiên ứng dụng các
bộ công cụ số VN vì chi 
phí thấp, có thể áp
dụng cho tất cả các nhu
cầu phát triển của Tỉnh
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Các công đoạn được số hóa tự động kết nối với nhau thành quy trình số



Quy trình mới

Các chuyên gia chuyên
ngành

Các công cụ, phương
tiện số

Quy trình hoạt
động logic

Vòng lặp điều
chỉnh quy trình sản
xuất

Tự động hóa
thông minh 1 

công đoạn hay 
cả quy trình

Hệ thống
vật lý – số
(CPS)

Vòng lặp hoàn thiện quy trình số



Giai đoạn 3: Chuyển đổi toàn diện

Ứng dụng AI, blockchain  
xử lý big data, phân tích
hoạt động SXKD, dự báo

Hoạt động của DN được
điều hướng bởi dữ liệu
(Data driven)

Phát triển Nhân lực số

Phát triển Văn hóa số

Các ứng dụng
CNTT Các CPS



PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ Ở PHÚ YÊN 

Phát triển cộng đồng được
trang bị kỹ năng số để thụ
hưởng các ưu việt mà kỷ
nguyên số tạo ra



Người
dân

Mua sắm => TMĐT, D2C

Chăm sóc sức khỏe => Từ xa

Giải trí => Live streem, online

Làm việc => Trong hệ sinh thái

Kỹ năng cần nhất => Kỹ năng số

Quan hệ xã hội vật lý => 
Mạng xã hội

Học tập => Từ xa, qua mạng

NGƯỜI DÂN  
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Tin tức: TV, báo => Google, 
Youtube, báo điện tử

Tài sản => Tài sản số



Người
dân

Dịch vụ công số

Giáo dục, đào tạo số

Mạng xã hộiChăm sóc SK số

Thương mại số



Cộng
đồng số

Phương tiện số

Cung cấp
dịch vụ số

Hạ tầng số

Phổ cập
kỹ năng số

Thành thị
Nông thôn

Lực lượng nòng
cốt PTXH số

Đánh giá, xếp
hạng XH số

Tuyên truyền



XIN CÁM ƠN


