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BỐI CẢNH
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90%
Đến năm 2025, mức độ hài 
lòng của người nộp thuế với sự 
phục vụ của cơ quan thuế đạt 
tối thiểu 90%; tỷ lệ hỗ trợ 
người nộp thuế được thực hiện 
qua phương thức điện tử đạt 
tối thiểu 70% (Tổng cục Thuế)

200 TRIỆU USD/NĂM
Ngân hàng Thế giới đã có đánh 
giá khách quan khi chỉ ra rằng 
sự cắt giảm thời gian nhờ 
thông quan điện tử đã giúp tiết 
kiệm 200 triệu USD/năm.

95%
Định hướng đến năm 2030, 
ngành phấn đấu hoàn thành 
Hải quan thông minh với mức 
độ hài lòng của doanh nghiệp 
đối với thực hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực hải quan 
đạt 95% trở lên.

2030
Mục tiêu đặt ra là đến năm 
2025 cơ bản thiết lập nền tảng 
Tài chính số hiện đại, công 
khai, minh bạch dựa trên dữ 
liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. 
Đến năm 2030 hình thành hệ 
sinh thái Tài chính số phong 
phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, 
đảm bảo tính hiệu quả và an 
toàn thông tin. (Bộ Tài Chính)

100%
Ngành Thuế cần tiếp tục tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
hiện đại trong quản lý, bảo 
đảm việc kê khai thuế, nộp 
thuế điện tử đơn giản và dễ 
dàng nhất; phấn đấu đến cuối 
năm 2022, 100% thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thuế được 
thực hiện bằng phương thức 
điện tử kết nối với Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. (Thủ tướng 
Phạm Minh Chính)

2025
Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể 
đến năm 2025, kho bạc nhà 
nước vận hành dựa trên dữ liệu 
số và hoàn thành nền tảng kho 
bạc số. Cơ bản toàn bộ các 
giao dịch thu, chi ngân sách 
nhà nước qua Kho bạc Nhà 
nước được thực hiện theo 
phương thức điện tử 



TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Ngành Tài chính là một trong những ngành tiên phong trong chuyển đổi số và 
đã ghi nhận những thành công nổi bật trong cải cách, ứng dụng tin học hóa và 
số hóa. Đặc biệt là hai lĩnh vực trọng điểm về quản lý thuế và hải quan đã có 
bước tiến vượt bậc, mang tính chất thay đổi căn bản. Vì vậy, ngày 27/07/2022, 
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1484/QĐ-BTC về Kế hoạch chuyển đổi số 
ngành Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu chuyển 
đổi số một cách toàn diện, bền vững, hiện đại và hội nhập, Bộ Tài chính đã có 
những kế hoạch cụ thể nhằm góp phần tăng cường khả năng thích nghi đồng 
thời giữ vững sự ổn định của nền kinh tế trong kỷ nguyên siêu kết nối.

500+
KHÁCH THAM DỰ

25+
DIỄN GIẢ

35+
ĐƠN VỊ

QCTT & TRIỂN LÃM

50+
ĐỐI TÁC

TRUYỀN THÔNG

Trong bối cảnh đó, Hội thảo - Triển lãm Vietnam Digital Finance 2022 dưới 
sự chủ trì của Bộ Tài chính, sẽ diễn ra vào ngày 17/11/2022 tại Khách sạn Melia, 
Hà Nội với 01 Phiên Toàn thể, 02 Hội thảo chuyên đề và Triển lãm quốc tế. Với 
chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hoá toàn diện ngành Tài chính”, sự 
kiện hứa hẹn quy tụ hơn 500 lãnh đạo cấp cao đến từ các Bộ, Ban, ngành 
cũng như những doanh nghiệp/ tổ chức hàng đầu trong nước và quốc tế cùng 
thảo luận hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chủ động triển khai kế hoạch 
chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong ngành tài 
chính trong bối cảnh mới.

HỘI THẢO - TRIỂN LÃM HÀNG ĐẦU
TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH SỐ TẠI VIỆT NAM! CÁC CON SỐ NỔI BẬT

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG

TRUYỀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI SEO EMAIL MARKETING SMS
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THÀNH PHẦN THAM DỰ

KHỐI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

THEO CHỨC VỤ

Sự kiện dự kiến sẽ chào đón hơn 500 đại biểu bao gồm đại diện các Lãnh đạo phụ trách CNTT, chuyển đổi số, quản lý hệ thống, v.v. 
từ Bộ Tài chính, các Sở Tài chính địa phương, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải Quan, Kho bạc nhà nước cùng nhiều Bộ, ban, ngành trung 
ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Đại diện Lãnh đạo Bộ ban ngành trung ương & địa phương khác: (Văn phòng Chính phủ, Văn 
phòng Quốc hội, Ban Cơ yếu Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ ngành, Lãnh đạo Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và môi trường của Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Lãnh đạo của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Lãnh đạo các Tổng cục)

Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các cơ quan Tài chính địa phương: 
Thuế, Kho bạc, Hải quan, Sở Tài chính

Tổ chức tài chính quốc tế (WB, IFC, ADB,..) | Doanh nghiệp trong nước & quốc tế thuộc lĩnh vực 
Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn công nghệ, Ngân hàng, Bảo hiểm, Công nghệ. 

KHÁC
Hiệp hội | Viện nghiên cứu, Trường đào tạo,…

C-LEVEL
LÃNH ĐẠO | CHỦ TỊCH | GIÁM ĐỐC 
Lãnh đạo cấp cao | Lãnh đạo CNTT | 
Lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục, Chi cục | 
Chủ tịch | Phó Chủ tịch |  Giám đốc 
điều hành | CISO | CSO | CIO | CTO | 
CFO (Giám đốc Tài chính) |
CDO (Giám đốc kỹ thuật số) |
CDO (Giám đốc Dữ liệu) | CRO | COO 

55%

M-LEVEL
QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN | Quản 
lý hệ thống | Hạ tầng CNTT | An toàn an 
ninh thông tin | Trung tâm dữ liệu | 
Quản trị rủi ro | Gian lận,Rủi ro & Tuân 
thủ | Thanh toán | Vận hành 

30%

E-LEVEL
CHUYÊN GIA | CHUYÊN VIÊN
Tài chính công | Kế toán | Kiểm toán | 
Quản trị rủi ro | Phân tích dữ liệu | 
CNTT |An toàn, an ninh thông tin | 
Phân tích tài chính 

15%
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THEO
NGÀNH

60%

35%

5%



07:30 - 11:30

13:30 – 17:00 

8:00 – 17:00

PHIÊN TOÀN THỂ
Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính

THỨ NĂM, 17/11/2022

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Cải cách, hiện đại hóa

công tác quản lý ngân sách nhà nước

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
Chuyển đổi số thuế, hải quan nhanh,

bền vững lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

LỊC
H T

RÌN
H S

Ự K
IỆN
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ĐIỂM NHẤN HỘI THẢO
PHIÊN TOÀN THỂ
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TOÀN DIỆN NGÀNH TÀI CHÍNH

Chiến lược phát triển ngành tài chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số  
Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành tài chính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kinh nghiệm phát triển tài chính số trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và khuyến nghị cho Việt Nam
Xây dựng trung tâm dữ liệu thế hệ mới cho ngành tài chính 

Phát triển hạ tầng số cho ngành tài chính 
07:30 - 11:30

CHỦ ĐỀ NỔI BẬT

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 tiến tới xây dựng thành công kho bạc số 
Xây dựng nền tảng tài chính số dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở

Kết nối liên thông dữ liệu ngành tài chính và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
Ứng dụng nền tảng đám mây trong tiến trình chuyển đổi số ngành tài chính
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

Bảo mật dữ liệu quan trọng, hạ tầng công nghệ trước các cuộc tấn công an ninh mạng 

13H30-17H00

CHỦ ĐỀ NỔI BẬT

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

Định hướng chuyển đổi số ngành thuế đến năm 2025, tầm nhin đến năm 2030
Hóa đơn điện tử - Một trong những trụ cột chính trong quản lý thuế hiện đại

Mô hình hải quan số, hải quan thông minh: Tạo thuận lợi, khơi thông dòng chảy thương mại
Khai thác sức mạnh của IoT trong phát triển hải quan số và hệ thống cảng thông minh 

Xây dựng và triển khai hệ thống kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích thông minh nhằm tối ưu hóa bảo mật trong hệ thống thuế, hải quan

13H30-17H00

CHỦ ĐỀ NỔI BẬT

CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

CHUYỂN ĐỔI SỐ THUẾ, HẢI QUAN NHANH, BỀN VỮNG LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM



ĐIỂM NHẤN TRIỂN LÃM
Hội chợ triển lãm Vietnam Digital Finance 2022 hứa hẹn đem đến những trải nghiệm độc đáo về các giải pháp công nghệ tiên tiến 
nhất giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành Tài chính nhanh, bền vững. Cùng với đó, triển lãm còn mang đến cơ hội kết nối 
tuyệt vời với các lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, đồng thời thiết lập mối quan hệ và mở ra những cơ hội 
hợp tác trong tương lai. 

Kết nối Internet
vạn vật ( IoT )
Chuỗi khối ( Blockchain )
Trí tuệ nhân tạo ( AI )
Phân tích
thông minh ( Cloud )

Di động ( Mobility )

Tài chính tự động
( Autonomous Finance )

Regtech
Ngân hàng số

Tự động hoá quy trình
bằng robot (Robotic
Process Automation - RPA)

AI/ML

Hệ thống bảo mật
sinh trắc học 

Công nghệ ảo hóa
Dịch vụ điện toán
đám mây
ERP/ BPR/ CRM
Trung tâm Dữ liệu
Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)
Kiểm toán Hệ thống thông tin
Dữ liệu lớn / Phân tích dữ liệu

Các dịch vụ trực tuyến  
Hải quan ảo
Cửa khẩu điện tử
Thuế quan điện tử 
Hải quan điện tử
Thanh toán điện tử
Dịch vụ công trên
nền tảng di động

Quản lý dữ liệu / thông tin 
Bảo mật thông tin
Bảo mật dữ liệu
Chữ ký số
Nhận dạng
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những sản phẩm / dịch vụ nổi bật nhằm đáp ứng và giải quyết vấn đề mà 
khách hàng phải đối mặt.
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02 với lãnh đạo CNTT & ATTT hàng đầu trong ngành tài chính, mở rộng mạng lưới 
mối quan hệ 

KẾT NỐI

03 nhận diện thương hiệu doanh nghiệp thông qua các chiến dịch truyền thông 
đa kênh chuyên nghiệp và hiệu quả.

GIA TĂNG

01



iecgroup.com.vn Số 66, Trần Đại Nghĩa,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84) 246 663 2450 info@iecgroup.com.vn

INTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUP

LIÊN HỆ
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THAM KHẢO NHỮNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN.


