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CHỦ TRÌ:

 Lãnh đạo Bộ Tài chính

07:30 v ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00 v ĐOÀN LÃNH ĐẠO THAM QUAN CÁC GIAN HÀNG TRIỂN LÃM
08:15  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

08:20  PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện Bộ Tài chính 

08:30  PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:40  PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

08:45 v TRÌNH CHIẾU PHIM PHÓNG SỰ VỀ THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
08:50 v PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
08:50  Chiến lược tài chính đến năm 2030 & đột phá về chuyển đổi số

TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

09:05  Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính

09:20  Xây dựng nền tài chính số dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo 
Ông Lê Việt Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm nền tảng và phân tích dữ liệu, Công ty Hệ thống Thông tin FPT

09:35  Chuyển đổi số trong quản lý tài chính công - Trường hợp In-đô-nê-xia và Hàn Quốc
Ông Erwin Ariadharma, Chuyên gia cao cấp về quản lý khu vực công, Khối quản trị toàn cầu (GGP), Ngân hàng 
thế giới (World Bank)
Ông Youngseok Kim, Chuyên gia cao cấp, Khối quản trị toàn cầu (GGP), Ngân hàng thế giới (World Bank)

09:55  Kinh nghiệm áp dụng RPA (Robotic Process Automation) trong Bộ Tài chính các nước và Khuyến nghị cho 
Bộ Tài chính Việt Nam
Bà Trịnh Thị Lan, Giám đốc tư vấn chuyển đổi số, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

10:10 v TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO
10:25 v TỌA ĐÀM

Điều phối: TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV

Thành phần tham dự:
 Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính 
 TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính  
 Ông Nguyễn Thành Phúc, Viện trưởng, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
 Ông Erwin Ariadharma, Chuyên gia cao cấp về quản lý khu vực công, Khối quản trị toàn cầu (GGP), Ngân 
hàng thế giới (World Bank)
 Ông Youngseok Kim, Chuyên gia cao cấp, Khối quản trị toàn cầu (GGP), Ngân hàng thế giới (World Bank)
 Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC & CMC TS

11:20  KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ
Đại diện Bộ Tài chính 

11:30  TIỆC TRƯA

LỄ KHAI MẠC & PHIÊN TOÀN THỂ 
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TOÀN DIỆN NGÀNH TÀI CHÍNH

07:30 - 11:30, Thứ Năm, 17/11/2022 Khách sạn Melia, Hà Nội 
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CHAIRED BY:

 Leadership from Ministry of Finance

07:30 v DELEGATE REGISTRATION
08:00 v VIP TOUR 
08:15  VIP INTRODUCTION

08:20  OPENING REMARKS
Representative from Ministry of Finance

08:30  REMARKS FROM LEADERSHIP OF THE CENTRAL ECONOMIC COMMISSION
Dr. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission

08:40  WELCOME REMARKS
Representative from the World Bank

08:45 v DISPLAYING CLIP ON THE ACHIEVEMENTS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE FINANCIAL SECTOR
08:50 v KEYNOTES
08:50  Development Strategy of the Financial Sector to 2030 & Disruption of Digital Transformation

Dr. Nguyen Nhu Quynh, Director General, National Institute for Finance, Ministry of Finance

09:05  Digital Transformation Plan of the Financial Sector to 2025, vision to 2030
Mr. Nguyen Viet Ha, Deputy Director General, Department of Financial Informatics and Statistics, Ministry of Finance  

09:20  Building a Digital Finance Platform Based on Big Data and Artificial Intelligence
Mr. Le Viet Thanh, Deputy Director of Platform and Data Analytics Center, FPT Information System Corporation

09:35  Digital Transformation for Public Financial Management (PFM) in the Republic of Indonesia and Republic 
of Korea
Mr. Erwin Ariadharma, Senior Public Sector Management Specialist in the Governance Global Practice (GGP), the 
World Bank
Mr. Youngseok Kim, Senior Governance Specialist in the Governance Global Practice (GGP), the World Bank

09:55  Experience in Applying RPA (Robotic Process Automation) on Ministry of Finance in other Countries and 
Recommendations for Vietnamese Counterpart
Ms. Trinh Thi Lan, Director of Digital Transformation Consulting Department - Viettel Business Solutions Corporation

10:10 v TEA BREAK
10:25 v EXECUTIVE TALK

Moderator: Dr. Can Van Luc, Chief Economist of BIDV cum President of BIDV Training and Research Institute

Panelists: 
 Mr. Nguyen Dai Tri, Director General, Department of Financial Informatics and Statistics, Ministry of Finance  
 Dr. Nguyen Nhu Quynh, Director General, National Institute for Finance, Ministry of Finance  
 Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, National Institute of Information and Communications Strategy, 
Ministry of Information and Communications
 Mr. Erwin Ariadharma, Senior Public Sector Management Specialist in the Governance Global Practice (GGP), 
the World Bank
 Mr. Youngseok Kim, Senior Governance Specialist in the Governance Global Practice (GGP), the World Bank
 Mr. Ho Thanh Tung, CEO, CMC Corporation & CMS TS

11:20  END OF KEYNOTES  
Representative from Ministry of Finance

11:30  THE LUNCHEON

OPENING CEREMONY & KEYNOTES
EMBRACING IT MODERNIZATION TO ACCELERATE  
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE FINANCIAL SECTOR

07:30 - 11:30, Thursday, November 17th, 2022 Melia Hotel, Hanoi



CHỦ TRÌ:

 Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính 
 Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính

13:00 v ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:40  PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

13:55  Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước hướng tới Kho bạc số
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính

14:10  Chuyển đổi số lĩnh vực công vì một Việt Nam không tiền mặt 
Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào 

14:25  Phát hiện sớm và phòng ngừa rủi ro lộ lọt dữ liệu tài chính trong thời kỳ chuyển đổi số
Ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh 
mạng Viettel

14:40  Ứng dụng Trí tuệ Nhân taọ ngành Tài chính - Góc nhìn của các Cơ quan Quản lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương 
Ông Đỗ Danh Thanh, Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Việt Nam

14:55  Ứng dụng Blockchain trong quản lý thu ngân sách
Ông Đường Tất Toàn, Giám đốc Công nghệ Khối Chính Phủ, Công ty Hệ thống Thông tin FPT

15:10 v TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

08:50 v PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: Ông Hà Huy Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

Thành phần khách mời
 Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính 
 Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính
 Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc nhà nước TP. Hồ Chí Minh 
 Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào 
 Ông Đỗ Danh Thanh, Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Việt Nam
 Ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh 
mạng Viettel
 Ông Đường Tất Toàn, Giám đốc Công nghệ Khối Chính Phủ, Công ty Hệ thống Thông tin FPT
 Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc công nghệ, HPE Việt Nam

16:50  PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

17:00  KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 1
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

13:00 - 17:00, Thứ Năm, 17/11/2022 Khách sạn Melia, Hà Nội 



CHAIRED BY:

 Mr. Nguyen Dai Tri, Director General, Department of Financial Informatics and Statistics, Ministry of Finance  
 Mr. Nguyen Manh Cuong, Deputy General Director, State Treasury, Ministry of Finance

13:00 v DELEGATE REGISTRATION

13:30  VIP INTRODUCTION

13:40  OPENING REMARKS
Mr. Nguyen Dai Tri, Director General, Department of Financial Informatics and Statistics, Ministry of Finance  

13:55  State Treasury Development Strategy towards Digital Treasury
Mr. Nguyen Manh Cuong, Deputy General Director, State Treasury, Ministry of Finance

14:10  Digitizing the Public Sector to Drive a Cashless Vietnam 
Ms. Dang Tuyet Dung, Country Manager, Visa Vietnam and Laos 

14:25  Early Detection and Prevention of Financial Data Leakage in the period of Digital Transformation 
Mr. Tran Minh Quang, Director of Viettel Threat Intelligent, Viettel Cyber Security  

14:40  AI Application in the Financial Sector
Approach by Regulators and Governments in the Asia Pacific Region 
Mr. Do Danh Thanh, Deputy General Director, Deloitte Vietnam

14:55  Applying Blockchain Technology in State Budget Collection Management
Mr. Duong Tat Toan, Technology Director of the Central Government Sector, FPT Information System Corporation

15:10 v TEA BREAK

08:50 v PANEL DISCUSSION

Moderator: Mr. Ha Huy Tuan, former Vice President of The National Financial Supervisory Commission

Panelists: 
 Mr. Nguyen Dai Tri, Director General, Department of Financial Informatics and Statistics, Ministry of Finance  
 Mr. Nguyen Manh Cuong, Deputy General Director, State Treasury, Ministry of Finance  
 Mr. Nguyen Hoang Hai, Director, the Hochiminh City State Treasury 
 Mr. Do Danh Thanh, Deputy General Director, Deloitte Vietnam
 Ms. Dang Tuyet Dung, Country Manager, Visa Vietnam and Laos
 Mr. Duong Tat Toan, Technology Director of Center Government Sector, FPT Information System Corporation
 Mr. Tran Minh Quang, Director of Viettel Threat Intelligent, Viettel Cyber Security  
 Mr. Nguyen Quang Vinh, Presales Lead, HPE Vietnam

16:50  CLOSING REMARK

17:00  END OF SESSION 1
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

CONFERENCE SESSION 1
IT MODERNIZATION AND ADMINISTRATIVE REFORM OF STATE 
 BUDGET MANAGEMENT: THE WAY FORWARD

13:00 - 17:00, Thursday, November 17th, 2022 Melia Hotel, Hanoi



CHỦ TRÌ:

 TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính  
 Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính 
 Ông Lê Đức Thành, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

13:00 v ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:40  PHÁT BIỂU KHAI MẠC
TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

13:55  Định hướng chiến lược chuyển đổi số hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế đến năm 2025, tầm nhin 
đến năm 2030
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính 

14:10  Hành trình số hóa & Kiến trúc hồ dữ liệu (datalake) - Case study cho lĩnh vực thuế
Ông Nguyễn Tuấn Khang, Giám đốc quốc gia, IBM Software Việt Nam 

14:25  Quá trình triển khai chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan
Ông Lê Đức Thành, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 

14:40  Xây dựng hệ thống dữ liệu mở và tích hợp dữ liệu phục vụ chuyển đổi số lĩnh vực thuế và hải quan
Ông Vũ Thành Nam, Kiến trúc sư giải pháp, Khối giải pháp Chính phủ, CMC TS

14:55  Dự án tạo thuận lợi thương mại 
Ông Andrew Allan, Chuyên gia Cao cấp về Thuận lợi Thương mại, dự án Tạo thuận lợi Thương mại (TFP) của 
USAID

15:10 v TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

08:50 v PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính  

Thành phần khách mời
 Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính 
 Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
 Ông Lê Đức Thành, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
 Bà Nguyễn Thu Phương, Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh
 Ông Vương Tuấn Nam, Trưởng phòng, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh 
 Ông Andy Allan, Chuyên gia Cao cấp về Thuận lợi Thương mại, dự án Tạo thuận lợi Thương mại (TFP) của USAID 
 Ông Nguyễn Tuấn Khang, Giám đốc quốc gia, IBM Software Việt Nam 
 Ông Nguyễn Kim Hoà, Giám đốc quốc gia khối Giải pháp Hạ tầng, Dell Technologies Việt Nam

16:50  PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

17:00  KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 2

WWW.DIGITALFINANCE.ORG.VN WWW.DIGITALFINANCE.ORG.VN 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN  
LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM

13:00 - 17:00, Thứ Năm, 17/11/2022 Khách sạn Melia, Hà Nội 



CHAIRED BY:

 Dr. Nguyen Nhu Quynh, Director General, National Institute for Finance, Ministry of Finance  
 Mr. Dang Ngoc Minh, Deputy General Director, General Department of Tax, Ministry of Finance 
 Mr. Le Duc Thanh, Director of Customss IT and Statistics Department, General Department of Tax, Ministry of Finance

13:00 v DELEGATE REGISTRATION

13:30  VIP INTRODUCTION

13:40  OPENING REMARKS
Dr. Nguyen Nhu Quynh, Director General, National Institute for Finance, Ministry of Finance  

13:55  Digital Transformation Strategic Orientation of Tax Information Technology System to 2025, Vision to 2030
Mr. Dang Ngoc Minh, Deputy General Director, General Department of Tax, Ministry of Finance

14:10  Datalake Journey and Architecture - Case Study for Taxation
Mr. Nguyen Tuan Khang, Country Manager, IBM Software Vietnam

14:25  Achievements of Digital Transformation in Customs
Mr. Le Duc Thanh, Director of Customs IT and Statistics Department, General Department of Customs, Ministry of 
Finance 

14:40  Building Open Data Portal and Data Integration for Digital Transformation in the Tax and Customs
Mr. Vu Thanh Nam, Solution Architect, Public Sector Solutions, CMC TS 

14:55  USAID Trade Facilitation Program 
Mr. Andrew Allan, the Senior Trade Facilitation Expert, USAID Trade Facilitation Program 

15:10 v TEA BREAK

15:30 v PANEL DISCUSSION

Moderator: Dr. Nguyen Nhu Quynh, Director General, National Institute for Finance, Ministry of Finance  

Panelists: 
 Mr. Nguyen Minh Ngoc, Deputy Director General, Department of Financial Informatics and Statistics, Ministry of 
Finance 
 Mr. Dang Ngoc Minh, Deputy Director General, General Department of Tax, Ministry of Finance
 Ms. Nguyen Thu Phuong, Head of Tax Declaration and Accounting Division, Ho Chi Minh Tax Department 
 Mr. Le Duc Thanh, Director of Customs IT and Statistics Department, General Department of Customs, Ministry of 
Finance
 Mr. Phung Quang Minh, Deputy Head of Division, Hanoi Customs Department
 Mr. Vuong Tuan Nam, Head of Division, Ho Chi Minh Customs Department
 Mr. Nguyen Tuan Khang, Country Manager, IBM Software Vietnam
 Mr. Andrew Allan, the Senior Trade Facilitation Expert, USAID Trade Facilitation Program 
 Mr. Nguyen Kim Hoa, Vietnam Country Manager, ISG Group at Dell Technologies Vietnam

16:50  CLOSING REMARKS

17:00  END OF SESSION 2

WWW.DIGITALFINANCE.ORG.VN WWW.DIGITALFINANCE.ORG.VN 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN  
LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM

CONFERENCE SESSION 2
ACCELERATING DIGITAL TRANSFORMATION FOR THE TAX AND  
CUSTOMS ADMINISTRATION WITH PEOPLE-CENTRIC APPROACH

13:00 - 17:00, Thursday, November 17th, 2022 Melia Hotel, Hanoi



8  |   www.digitalfinance.org.vn

LỄ KHAI MẠC & PHIÊN TOÀN THỂ
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA  

TOÀN DIỆN NGÀNH TÀI CHÍNH

OPENING CEREMONY & KEYNOTES
EMBRACING IT MODERNIZATION TO ACCELERATE  

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE FINANCIAL SECTOR
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TIỂU SỬ | BIO

Ông Andrea Coppola, một nhà kinh tế học gốc Italy, đang đảm nhiệm chức vụ Chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Quản lý 
chương trình EFI của Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam. Tại vị trí này, ông có trách nghiệm giám sát các dự án của Ngân hàng 
Thế giới về chính sách kinh tế, trao đổi thương mại và tính cạnh tranh, quản trị, phát triển lĩnh vực tài chính và tư nhân, và xóa 
đói giảm nghèo.

Bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Thế giới vào năm 2009, ông Andrea đã đảm nhận một số chức trách thuộc lĩnh vực kinh tế 
và tham gia vào việc giải quyết nhiều vấn đề kinh tế ở các nền kinh tế có thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở Mỹ Latinh 
và Châu Phi. Nhiệm vụ gần đây nhất của ông là Quản lý Chương trình EFI ở Côte d'Ivoire. Với vai trò này, ông đã giám sát và 
điều hành các hoạt động cho vay và các công cuộc phân tích tập trung vào tăng trưởng, huy động nguồn thu nội địa và 
quản lý chi tiêu công. Ông đã chỉ đạo báo cáo đầu tiên của Ngân hàng Thế giới về Big Data và chính sách bảo đảm dựa 
trên chính sách cho các khoản vay thương mại đầu tiên ở Châu Phi.

Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới với tư cách là một chuyên gia trẻ tuổi,ông Andrea đã đảm nhận chức vụ chuyên 
gia Kinh tế học tại Kho bạc Ý. Nghiên cứu của ông về quản lý nợ và dự báo giá hàng hóa đã được đăng trên nhiều tạp chí 
quốc tế có tiếng. Andrea có bằng tiến sĩ. về Kinh tế và Tài chính của Đại học Tor Vergata tại Rome. Ông thông thạo tiếng Anh, 
Pháp và Tây Ban Nha.

Andrea Coppola, an Italian national, is the Lead Country Economist and Program Leader for Equitable Growth, Finance 
and Institutions in Vietnam. In this position, he oversees the World Bank’s work on economic policy, trade and competitiveness, 
governance, financial sector and private sector development, and poverty reduction.

Since joining the World Bank in 2009, Andrea has taken several economic positions and worked on a broad range of economic 
issues in middle-income and low-income economies in Latin America and Africa. His most recent assignment was Program Leader 
for Equitable Growth, Finance and Institutions in Cote d'Ivoire. In this role, he has overseen and led lending operations and 
analytical work focusing on growth, domestic revenue mobilization, and public expenditure management. He led the first World 
Bank report on Big Data and the first Policy-Based Guarantee backing commercial loans in Africa.

Prior to joining the World Bank as a Young Professional, Andrea worked as an economist at the Italian Treasury. His research on 
debt management and commodity price forecasting has been published in the International Journal of Finance & Economics 
and in the Journal of Futures Markets. Andrea holds a Ph.D. in Economics and Finance from University of Rome “Tor Vergata”. He 
is fluent in English, French, and Spanish.

ÔNG ANDREA COPPOLA
MR. ANDREA COPPOLA
 Chuyên gia kinh tế trưởng - Ngân hàng Thế giới

 Lead Economist and Program Leader for Vietnam - The World Bank
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Ông Nguyễn Như Quỳnh tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế và Thạc sĩ Tài chính công tại Nhật Bản. Ông Quỳnh đã có thời gian hơn 
23 năm công tác trong ngành Tài chính; dã đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Văn phòng Bộ Tài chính, Ủy viên HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sở GDCK Hà Nộ; Phó Viện trưởng Phụ trách điều hành, Viện trưởng Viện Chiến lược và 
Chính sách tài chính.

Năm 2021, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính được Lãnh đạo Bộ Tài chính giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng Chiến 
lược Tài chính giai đoạn 2021 - 2030 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến 
lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 10 năm tới. Theo đó, ông Quỳnh đã chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án Chiến 
lược tài chính đến năm 2030 và ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 368/QĐ-TTg về Chiến lược 
tài chính đến năm 2030.

Dr. Nguyen Nhu Quynh accomplished his Economics Doctorate and Public Finance Master in Japan. Mr. Quynh has more 
than 20 years of experience in the Finance industry and has extensive experience in the fields of finance - budgeting and policy 
management. Across his career, Mr. Quynh has occupied prominent roles. His past positions include: Office Manager for the 
Ministry of Finance between November 2014 and June 2018, Commissioner at the Executive Committee and Deputy General 
Director of HNX from July 2018 to March 3, 2019, Commissioner at the Executive Committee and Deputy General Director of 
HNX from April 2019 to February 2, 2021, Deputy Director General of the National Institute of Finance between March 2021 and 
November 2021, Director of the National Institute for Finance  since December 2021.

In 2021, the Ministry of Finance tasked the NIF with the responsibility to formulate a long-term strategy for the 2021 - 2030 
period, aimed at fulfilling the policy and directions regarding public finances set by the VCP and the State for the next 10 years. 
Accordingly, Dr. Quynh has directed the development of the Finance Development Strategy to 2030 and which received approval 
from the Prime Minister on March 21st 2022 in Decision No.368/QD-TTg.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2030 & ĐỘT PHÁ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

DEVELOPMENT STRATEGY OF FINANCIAL INDUSTRY TO 2030 BASED ON IT MODERNIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATION

TÓM TẮT | ABSTRACT

Chiến lược Tài chính (CLTC) đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại; 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và 
môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển KT-XH 
10 năm 2021 - 2030. CLTC đã đưa ra 3 đột phá trong đó có đột phá về nâng cao chất lượng thể chế; phát triển nguồn nhân 
lực, hiện đại hóa, xây dựng nền tảng tài chính số gắn với chuyển đổi số. Đột phá chiến lược về chuyển đổi số đóng vai trò 
đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ số có tác động ngày càng lớn đối với KT-XH; Quốc hội, Chính phủ đang nỗ lực 
chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số. Trong thời gian qua, ngành Tài chính đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả 
khả quan trong việc chuyển đổi số, xây dựng nền tài chính số; đặc biệt lĩnh vực như Kho bạc, Thuế, Hải quan đã góp phần 
nâng cao tính hiệu quả, tạo thuận tiện, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Bài viết này sẽ xem xét việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính trong thời gian qua; chỉ 
ra những khó khăn thách thức và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đột phá về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài 
chính theo CLTC đến năm 2030.

The Financial Development Strategy to 2030 aims to develop a sustainable and modern public finance sector; promote 
economic growth, ensure macroeconomic stability; provide solutions which encompass socio-economic development and 
environmental conservation with protecting national sovereignty and social security while adhering to the objectives and tasks 
of the Socio-Economic Development Plan for 2021-2030. This strategy has made key breakthroughs in three areas, including 
institutional quality improvement; human resources development and modernization; E-finance platform engineering. Strategic 
breakthorughs in digital transformation are immensely important in an era where  digital technology has an ever-increasing 
impact on socio-economic prospect, therefore, the National Assembly and the Government are rapid transitioning to the 
digital platforms with the aim of creating a full-fledged digital government.

TS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH
DR. NGUYEN NHU QUYNH
 Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính 

 Director General, The National Institute for Finance - Ministry of 
Finance 



www.digitalfinance.org.vn  |   11

In recent time, the Finance sector has made great strides and achieved positive results in digital transformation, creating a 
digital finance system; especially in areas such as Treasury, Taxation, and Customs; which have streamlined procedures for the 
public and businesses, thus foster economic development. This article will evaluate the implementation of digital transformation 
in the financial sector; identify the difficulties and challenges,  as well as propose solutions to effectively implement digital 
transformation in the financial sector according to the Financial Development Strategy to 2030.
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Ông Nguyễn Việt Hà - Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã có 28 năm công tác trong ngành Tài chính
Tại Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, ông Nguyễn Việt Hà với vị trí Phó cục trưởng được giao trực tiếp theo 

dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc qua nhiều mảng công việc như lĩnh vực kế hoạch và lập dự toán trung hạn và hàng 
năm về ứng dụng CNTT- Thống kê tài chính, Hoạt động của Trang điện tử nội bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và cơ sở 
dữ liệu dự phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đối ngoại, pháp chế, cải cách hành chính Lĩnh vực hành chính, văn 
phòng; Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, pháp chế, cải cách hành chính, Lĩnh vực quản lý ứng dụng CNTT, đặc biệt là 
Chuyển đổi số ngành Tài chính

Là thành viên Tổ giúp việc ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính, Ông Nguyễn Việt Hà đã tham gia trực tiếp và chỉ 
đạo tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Tài chính trong đó bao gồm:

1. Chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách: Các quy định, quy chế quản lý vận hành, chương trình kế hoạch hành động triển 
khai CMCN 4.0, Chính phủ điện tử và mới đây nhất là các chương trình kế hoạch, hành động về chuyển đổi số.

2. Chỉ đạo tổ chức Triển khai các dự án, nhiệm vụ về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (chương trình quản lý văn 
bản điều hành, phần mềm quản lý cán bộ, CSDL quốc gia về giá, CSDL danh mục dùng chung, trục liên thông văn bản điện 
tử ngành tài chính ...) cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công tại cơ quan Bộ Tài chính…

Mr. Nguyen Viet Ha - Deputy Director of Financial Informatics and Statistics Department has 28 years of experience in the 
Finance sector.

As the Deputy Director General of the DFIS at the Ministry of Finace, Mr. Nguyen Viet Hang has been directly involved in various 
affair such as planning process and medium-term & annual projection regarding IT applications: Financial Analysis, Operation 
of the Internal Website,Administrating the Ministry’s auxiliary Web Portal in Ho Chi Minh City. With regard to external affairs and 
admisitrative reforms: the former include international cooperation and legislation; while the former involve IT application 
management, especially in digital transformation. 

As a member of the assisting team for the Finance Ministry’s Digital Transformation Supervising Commitee, Mr. Nguyen Viet 
Ha directly participated in and organized the  implementation of information technology in the Ministry of Finance’s facilities, 
including:

1. Directing the development of legislation and policies regarding: Operational regualtions, application of technologies from 
the 4IR, e-Government implementation and most recently, programs and action plan  for digital transformation.

2. Directing the implementation of projects and tasks regarding information technology applications ( document administration, 
personnel management software, national CPI database, universal catalog, interconnected network of financial document ...), 
the “mof.gov.vn” portal  and public services at the Ministry of Finance…

CHỦ ĐỀ | TOPIC
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

DIGITAL TRANSFORMATION PLAN OF THE FINANCIAL SECTOR TO 2025, VISION TO 2030

TÓM TẮT | ABSTRACT

Bộ Tài chính đã có những bước đi chủ động, tích cực ngay từ thời kỳ phát triển Chính phủ điện tử, nghiên cứu các sản 
phẩm, thành quả của cuộc CMCN 4.0 và chuyển đổi số theo lộ trình chung của Chính phủ như (1) Nghị Quyết số 02-NQ/BCSĐ 
ngày 9/3/2018 về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách; 
(2) Quyết định số 446/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện 
Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ; (3) Quyết định số 844/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; (4) Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020; (5) Quyết định số 
1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết 
định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia; Quyết 
định số 2366/QĐ-BTC về viêc phê duyệt Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số … Tuy nhiên trong bối cảnh Chính phủ tiếp 
tục ban hành thêm nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để chuyển đổi số quốc gia với 03 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh 

ÔNG NGUYỄN VIỆT HÀ
MR. NGUYEN VIET HA
 Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính

 Deputy Director General, Department of Financial Informatics and 
Statistics - Ministry of Finance 
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tế số, xã hội số, yêu cầu đặt ra đối với Bộ Tài chính là cần có một kế hoạch triển khai một cách tổng thể, toàn diện và bao 
quát mang tính dài dạn.

Với bối cảnh và thực tiến như trên, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đặc biệt là trong cơ quan Tài 
chính, đối với lĩnh vực tài chính là điều tất yếu xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp và là một thách 
thức không nhỏ đối với ngành Tài chính vừa để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về 
chuyển đổi số, vừa để phù hợp với xu thế của xã hội, đáp ứng tốt cho các hoạt động, dịch vụ Tài chính số phục vụ người dân, 
doanh nghiệp.

The Ministry of Finance has been proactive since the initial phase of e-Government development, researching the products 
and achievements of Industry 4.0 and following the steps Government's general roadmap for digital transformation such as 
(1 ) Resolution No. 02-NQ/BCSD dated March 9, 2018 on incorportaing technologies from the 4th industrial revolution into the 
area of Finance - Budget; (2) Decision No. 446/QD-BTC of the Minister of Finance on the  enactment of  the action plan to 
implement Resolution No. 02-NQ/BCSD; (3) Decision No. 844/QD-BTC regarding the MOF’s action plan to accomplsih a number 
of key assignment for developing the e-Government; (4) Decision No. 843/QD-BTC dated 12/6/2020 of the Minister of Finance 
on the implementation Resolution 50/NQ-CP dated 17/4/2020 ; (5) Decision No. 1874/QD-BTC dated November 27, 2020 of the 
Minister of Finance on the implementation Decision No. 749/QD-TTg dated June 3, 2020 of the Prime Minister on approving the 
National Digital Transformation Program; Decision No. 2366/QD-BTC on the approval of the general structure for the digital-
based MOF, etc.

However, as the Government continues to issue more specific programs and plans for national digital transformation 
with 03 main focuses: digital government, digital economy, and digital society, requiring the Ministry of Finance to devise a 
comprehensive and forward-looking plan.

Given the current situation, digital transformation in State agencies, especially for the Finance department is paramount to 
fulfill the requirements of the public and businesses, however, challenges are to be expected,  both to accurately implement of 
the Party and State's regulations and policies on digital transformation, and to conform with social changes, as well as provide 
better e-Finance service for the public and businesses.
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Ông Erwin Ariadharma là Chuyên gia cao cấp về quản lý khu vực công, Khối quản trị toàn cầu (GGP) của Ngân hàng Thế 
giới có trụ sở tại Jakarta, Indonesia. Ông hiện đang hỗ trợ Bộ Tài chính Indonesia thực hiện chương trình Cải cách Quan liêu 
và Chuyển đổi Thể chế, bao gồm chuyển đổi kỹ thuật số và cải cách thuế. Ngoài ra, ông cũng đang hợp tác chặt chẽ với Bộ 
Cải cách Hành chính và Quan liêu và Hội đồng CNTT Quốc gia trong việc đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi chính phủ số. 
Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, Erwin đã làm việc cho Charles Kendall Consulting, Booz-Allen & Hamilton, BearingPoint, 
KPMG Consulting và Grant Thornton để hỗ trợ các chương trình cải cách quốc gia khác nhau của Chính phủ Indonesia. Ông 
có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Monash (Úc).

Erwin Ariadharma is a Senior Public Sector Management Specialist in the Governance Global Practice (GGP) of the World 
Bank based in Jakarta, Indonesia. He is currently supporting the Ministry of Finance of Indonesia in implementing its Bureaucratic 
Reform and Institutional Transformation program, including digital transformation and tax reform. Also, he is closely working with 
the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform and the National ICT Council in accelerating the implementation of digital 
government transformation. Prior to joining the World Bank, Erwin worked for Charles Kendall Consulting, Booz-Allen & Hamilton, 
BearingPoint, KPMG Consulting, and Grant Thornton to support the various national reform programs of the Government of 
Indonesia. He holds a Master’s in Business Administration (MBA) from the Monash University (Australia).

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG - TRƯỜNG HỢP IN-ĐÔ-NÊ-XIA VÀ HÀN QUỐC

DIGITAL TRANSFORMATION FOR PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM)  
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND REPUBLIC OF KOREA

TÓM TẮT | ABSTRACT

Phần trình bày cung cấp kinh nghiệm về Chuyển đổi Kỹ thuật số cho Quản lý Tài chính Công (PFM) tại Cộng hòa Indonesia 
và Hàn Quốc. Bài thuyết trình cung cấp cái nhìn tổng quan về các hệ thống chính phủ cốt lõi cho PFM, việc thực hiện chúng 
và một số bài học kinh nghiệm chính. Nó cho thấy chuyển đổi số giúp cải thiện các hoạt động của chính phủ như doanh thu, 
kho bạc và góp phần tăng hiệu quả và tính minh bạch của khu vực công như thế nào.  Ngoài ra, nó nhấn mạnh tầm quan 
trọng của hệ thống Thông tin PFM tích hợp hơn tại chính quyền trung ương và địa phương, các nền tảng Tiết lộ Dữ liệu Tài 
chính tốt hơn của Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, và nền tảng Ngân sách có sự tham gia của Quốc gia.

The presentation provides experiences of Digital Transformation for Public Financial Management (PFM) in the Republic 
of Indonesia and Republic of Korea. The presentation  provides the overview of core government systems for PFM, their 
implementation and some key lessons learned. It shows how digital transformation helps to improve government operations 
such as revenue, treasury and contribute to increased efficiency and transparency of the public sector.  In addition, it highlights 
the importance of a more integrated PFM Information system at the central and local government, better Fiscal Data Disclosure 
platforms of the Government and State-Owned Enterprises, and National Participatory Budget platform.

ÔNG ERWIN ARIADHARMA
MR. ERWIN ARIADHARMA
 Chuyên gia cao cấp về quản lý khu vực công, Khối quản trị toàn 

cầu (GGP) - Ngân hàng thế giới (World Bank)

 Senior Public Sector Management Specialist in the Governance 
Global Practice (GGP) - The World Bank
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Ông Youngseok Kim là Chuyên gia cao cấp, Khối quản trị toàn cầu (GGP) của Ngân hàng Thế giới. Ông hiện đang làm 
việc trong nhóm GovTech để hỗ trợ các dự án GovTech và đóng góp cho một số hoạt động của GovTech như nghiên cứu 
điển hình về GovTech, Chỉ số trưởng thành của GovTech, Học viện GovTech và chính sách / cách ghi chú trong các lĩnh vực 
cung cấp dịch vụ, CivicTech, Khả năng tương tác và Greening GovTech. Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, Youngseok 
làm việc trong Bộ Nội vụ và An toàn của Hàn Quốc. Tại Bộ, ông đã đóng góp vào việc thiết lập và phát triển các chính sách 
lớn, bao gồm Kế hoạch Đổi mới của Chính phủ Hàn Quốc và Chiến lược Chính phủ Kỹ thuật số. Ông cũng làm việc trên các 
chính sách để hỗ trợ đổi mới hành chính của chính quyền địa phương. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Công (MPA) tại Đại học 
Nam California.

Youngseok Kim is a Senior Governance Specialist in the Governance Global Practice (GGP) of the World Bank. He is currently 
working in the GovTech team for supporting GovTech projects and contributing to several GovTech activities such as GovTech 
case studies, GovTech Maturity Index, GovTech Academy, and policy/how-to-notes in the areas of service delivery, CivicTech, 
Interoperability, and Greening GovTech. Prior to joining the World Bank, Youngseok worked in the Ministry of the Interior and 
Safety of the Republic of Korea. At the Ministry, he has contributed to establishing and developing major policies, including 
Korea’s Government Innovation Plan and Digital Government Strategy. He also worked on policies to support the administrative 
innovation of local governments. He has a Master’s in Public Administration (MPA) from the University of Southern California.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG - TRƯỜNG HỢP IN-ĐÔ-NÊ-XIA VÀ HÀN QUỐC

DIGITAL TRANSFORMATION FOR PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM)  
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND REPUBLIC OF KOREA

TÓM TẮT | ABSTRACT

Phần trình bày cung cấp kinh nghiệm về Chuyển đổi Kỹ thuật số cho Quản lý Tài chính Công (PFM) tại Cộng hòa Indonesia 
và Hàn Quốc. Bài thuyết trình cung cấp cái nhìn tổng quan về các hệ thống chính phủ cốt lõi cho PFM, việc thực hiện chúng 
và một số bài học kinh nghiệm chính. Nó cho thấy chuyển đổi số giúp cải thiện các hoạt động của chính phủ như doanh thu, 
kho bạc và góp phần tăng hiệu quả và tính minh bạch của khu vực công như thế nào.  Ngoài ra, nó nhấn mạnh tầm quan 
trọng của hệ thống Thông tin PFM tích hợp hơn tại chính quyền trung ương và địa phương, các nền tảng Tiết lộ Dữ liệu Tài 
chính tốt hơn của Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, và nền tảng Ngân sách có sự tham gia của Quốc gia.

The presentation provides experiences of Digital Transformation for Public Financial Management (PFM) in the Republic 
of Indonesia and Republic of Korea. The presentation  provides the overview of core government systems for PFM, their 
implementation and some key lessons learned. It shows how digital transformation helps to improve government operations 
such as revenue, treasury and contribute to increased efficiency and transparency of the public sector.  In addition, it highlights 
the importance of a more integrated PFM Information system at the central and local government, better Fiscal Data Disclosure 
platforms of the Government and State-Owned Enterprises, and National Participatory Budget platform.

ÔNG YOUNGSEOK KIM
MR. YOUNGSEOK KIM
 Chuyên gia cao cấp, Khối quản trị toàn cầu (GGP) - Ngân hàng 

thế giới (World Bank)

 Senior Governance Specialist in the Governance Global Practice 
(GGP) - The World Bank
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Ông Lê Việt Thanh là chuyên gia công nghệ xử lý dữ liệu với 12 năm kinh nghiệm trong xây dựng kiến trúc dữ liệu, phát triển 
hệ sinh thái và chiến lược các giải pháp dữ liệu lớn. Tại FPT, ông là kiến trúc sư giải pháp hàng đầu, là người định hướng công 
nghệ và đã đạt nhiều chứng chỉ công nghệ như: Microsoft MCSE, Oracle OCA, IBM Big Data Engineer, Amazon AWS-SA Pro, 
Azure Data Scientist, IASA Certified IT Architect (CITA-F). Ông là nhân sự chủ chốt đóng vai trò tư vấn, thiết kế kiến trúc tổng thể 
và triển khai thành công hệ thống kho dữ liệu - Data Warehouse cho Tổng cục thuế, Cổng thông tin thống kê cho Tổng Cục 
Thống kê, Hệ thống xử lý dữ liệu cho Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia (CIC),..., các dự án toàn cầu hóa lớn cho Ngân 
hàng quốc gia Australia (NAB), Singapore Exchange (SGX) và hệ thống Big Data cho các ngân hàng tại Việt Nam.

Mr. Le Viet Thanh is Data Analytics Expert with over 12 years of experience in the field of data architecture building, Big Data 
ecosystem and solution strategy development. At FPT, he is the top solution architect who orientates company technology. Some 
technology certificates obtained can be name here, such as: Microsoft MCSE, Oracle OCA, IBM Big Data Engineer, Amazon AWS-
SA Pro, Azure Data Scientist, IASA Certified IT Architect (CITA-F).

Previously, he occupied a crucial role in consulting, building comprehensive architecture and implementing Data Warehouse 
System for General Department of Taxation; The Statistics Portal for General Statistics Office of Vietnam; The data processing 
system for National Credit Information Center.... Besides, he also took part in a number of global projects for National Australia 
Bank, Singapore Exchange, and Big Data system for Vietnamese banks.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
XÂY DỰNG NỀN TÀI CHÍNH SỐ DỰA TRÊN NỀN TẢNG DỮ LIỆU LỚN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
BUILDING DIGITAL FINANCE PLATFORM BASED ON BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong những năm gần đây, các tổ chức khi xây dựng chiến lược, tầm nhìn cũng như kế hoạch hành động đều ưu tiên cao 
bài toán dữ liệu. Dữ liệu là tài sản vô cùng quý giá cần được trọng điểm quản lý, khai thác và tối ưu trong toàn bộ tổ chức, 
từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những tổ chức lớn, đa quốc gia, đa chi nhánh. Việc ứng dụng các nền tảng công 
nghệ, trong đó có công nghệ Big Data, AI/ML để giải quyết các bài toán dữ liệu đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ tại 
Việt Nam và trên thế giới.

Trong lĩnh vực tài chính công tại Việt Nam, giải pháp Big Data/AI có thể được áp dụng để giải quyết một số bài toán đặc 
thù của ngành, đem lại những lợi ích và giá trị cụ thể như: Quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh mới; Hỗ trợ cơ quan nhà 
nước xác định giá tính thuế; Quản trị rủi ro; Xử lý hồ sơ đối với dịch vụ công cho người nộp thuế và đơn vị có quan hệ với ngân 
sách; Giám sát giao dịch chứng khoán và phòng chống tội phạm tài chính trên thị trường…

Bằng sự am hiểu và kinh nghiệm 27 năm đồng hành cùng ngành tài chính quốc gia, FPT đề xuất ưu tiên cao cho việc ứng 
dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để khai thác tối đa giá trị từ dữ liệu. FPT cũng nghiên cứu và phát triển giải 
pháp FPT Data Platform (FPT.dPlat) - nền tảng cung cấp hệ sinh thái hoàn chỉnh cho việc thu thập, xử lý, khai thác và khai phá 
dữ liệu dựa trên nguồn mở, cung cấp các công cụ đa dạng, giàu tính năng, giúp tối ưu hiệu năng, an toàn và giảm thiểu chi 
phí cho cơ quan tài chính.

In recent years, when the organizations have started developing a comprehensive strategy, vision and action plans, a 
high priority was given to data management. Data can be seen as an extremely valuable asset that needs to be centrally 
managed, exploited and optimized throughout the entire organization, not only in small and medium enterprises but also in 
large, multinational and multi-branch organizations. The trend of applying Big Data, AI/ML technologies in solving the data 
problems has been increasingly emerging in Vietnam and around the world.

In Vietnam, Big Data/AI solutions can be applied in some fields of finance sector,   such as: Tax management for new types 
of business; Assist state agencies in determining taxable value; Risk management; Public services procedure for taxpayers and 
state-budget related organizations; Monitoring securities transactions and preventing financial crimes in the market…

With 27 years of experience accompanying the national financial industry, FPT proposes that a high priority should be given 
to the application of big data technology and artificial intelligence to fully exploit the value from data. FPT has researched and 
developed FPT Data Platform (FPT.dPlat) solution, which provides a comprehensive ecosystem for data collection, processing, 
exploitation and mining based on open-source. This solution brings a diverse and feature-rich tools that helps financial institutions 
optimize performance, reduce costs and create a safe environment.

ÔNG LÊ VIỆT THANH
MR. LE VIET THANH
 Phó Giám đốc Trung tâm nền tảng và phân tích dữ liệu - Công ty 

Hệ thống Thông tin FPT

 Deputy Director of Platform and Data Analytics Center - FPT 
Information System Corporation
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Thạc sỹ QTKD, đã có 16 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin với các Domain: Chiến lược, 
Kế hoạch, Sản phẩm dịch vụ, Marketing, Tư vấn … và 15 năm kinh nghiệm làm quản lý.

Tham gia trực tiếp tư vấn cho các dự án Chuyển đổi sối cho KHDN, KH Bộ ngành (CEO Group, Vietnamairline, Sun Group….), 
Bộ ngành (Bộ Tài nguyên môi trường, Tổng Cục hậu cần, Báo QĐND…); 

Tham gia tư vấn góp ý về chiến lược CĐS cho PVN (Tập đoàn Dầu khí VN), Vinafor.
Có kinh nghiệm làm việc với tư vấn nước ngoài: McKinsey, BCG, Deloitte, KPMG…
Trực tiếp xây dựng bộ phương pháp luận Chuyển đối số Viettel AGILE;
Có kinh nghiệm đào tạo nội bộ trong suốt thời gian công tác tại Viettel. Có > 3 năm kinh nghiệm đào tạo, chia sẻ cho 

các khách hàng doanh nghiệp, khách hàng chính phủ bên ngoài Viettel cho hơn 30 doanh nghiệp, tổ chức thuộc VNR500.

Master of Business Administration, has 16 years of experience working in the field of Telecommunication, Information 
Technology with Domains: Strategy, Planning, Products and Services, Marketing, Consulting ... and 15 years of experience in 
business management.

Directly consulting Digital Transformation projects for business customers, customers of ministries (CEO Group, Vietnamairline, 
Sun Group ....), Ministries (Ministry of Natural Resources and Environment, General Department of Logistics, People's Liberation 
Army Newspaper...) ;

Participate in consulting Digital Transformation strategy for PVN (PetroVietnam), Vinafor.
Experienced in working with foreign consultants: McKinsey, BCG, Deloitte, KPMG...
Directly build the Viettel AGILE Argument Transfer methodology set;
Having experience in internal training during the time working at Viettel. Having more than 3 years of experience in training 

and sharing for business customers and government customers, for more than 30 businesses and organizations under VNR500.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
KINH NGHIỆM ÁP DỤNG RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) TRONG BỘ TÀI CHÍNH CÁC NƯỚC  

VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
EXPERIENCE IN APPLYING RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) ON MINISTRY OF FINANCE IN OTHER COUNTRIES  

AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAMESE COUNTERPART

BÀ TRỊNH THỊ LAN
MS. TRINH THI LAN
 Giám đốc chuyển đổi số - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

 Director of Digital Transformation - Viettel
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Tiến sĩ Lực đã được mời làm giảng viên khách mời cho các khóa học MBA tại Đại học Monash (Úc), Đại học Boston (Hoa 
Kỳ) và các trường đại học lớn tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Ông cũng là diễn giả khách mời thường xuyên cho các 
chương trình truyền hình khác nhau, các vấn đề về kinh tế, tài chính ngân hàng và các hội nghị kinh tế/tài chính. 

Trước khi đảm nhiệm vị trí cấp cao hiện tại, ông là Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Trung tâm Giao dịch BIDV III, 
cùng nhiều vai trò quản lý cấp cao tại BIDV (Phó Giám đốc Trung tâm Giao dịch BIDV I, Giám đốc Trung tâm Tài trợ Thương 
mại; Giám đốc Ngân hàng Quốc tế, Chứng khoán, Phát triển Sản phẩm, Tài trợ Thương mại; Cán bộ Ngân hàng Quốc tế và 
Tín dụng Nước ngoài, v.v...), kể từ khi ông bắt đầu làm việc cho Ngân hàng vào đầu năm 1993. 

Ông là sinh viên năm cuối tại Trường Harvard Kennedy và là thành viên Hubert H. Humphrey (theo chương trình trao 
đổi Fulbright) tại Hoa Kỳ trong giai đoạn 2007-2009. Năm 2008, ông là học giả thỉnh giảng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở 
Washington DC và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston. Năm 2003, Bác sĩ Lục là người Việt Nam duy nhất nhận được Giải 
thưởng Úc-Á danh giá cho chương trình tiến sĩ của mình. Ông cũng là Chủ tịch Câu lạc bộ Việt Nam tốt nghiệp từ Câu lạc bộ 
Úc (VGAC) trong giai đoạn 2001-2003. 

Ông có một số bài báo được xuất bản trên Tạp chí Nghiên cứu Dịch vụ Tài chính, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 
Tạp chí Quản lý Tài sản, Tạp chí Kinh tế Trung Quốc và Vikalpa. Tiến sĩ Cấn Văn Lực có bằng MBA và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 
- DBA (Tài chính) của Đại học Monash, Úc, cả hai đều thuộc học bổng của chính phủ Úc. Anh ấy cũng là một CPA; và đã nhận 
được nhiều giải thưởng thành tích cho thành tích học tập xuất sắc của ông, cho vai trò quản lý của ông tại BIDV, và những 
đóng góp của ông trong nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng Việt Nam. 

Dr. Luc has been invited as a guest lecturer for MBA courses at Monash University (Australia), Boston University (the US) and 
large universities in Vietnam during the past 10 years. He is also a frequent guest speaker for various TV programs, issues on 
economics, banking-finance, and economics/finance conferences.

Prior to his current senior position, he was Executive Vice President & Director of BIDV Transaction Center III, and various senior 
management roles at BIDV (Deputy Director of BIDV Transaction Center I, Head of Trade Finance Center; Head of International 
Banking, Securities, Product Development, Trade Finance; Officer of International Banking and Foreign Credit, etc…), since he 
started working for the Bank in early 1993. 

He was a senior fellow at Harvard Kennedy School and a Hubert H. Humphrey Fellow (under a Fulbright exchange program) in 
the US during 2007-2009. In 2008, he was a visiting scholar at the International Monetary Fund (IMF) in Washington D.C and Federal 
Reserve Bank of Boston. In 2003, Dr. Luc was the only Vietnamese to have received the prestigious Australia-Asia Award for his 
doctorate program. He was also Chairman of the Vietnamese Graduates from Australia Club (VGAC) during 2001-2003. 

He has a number of articles published in the Journal of Financial Services Research, Journal of Asia-Pacific Economy, Journal of 
Asset Management, China Economic Review and Vikalpa. Dr. Can Van Luc hold an MBA and a Doctor of Business Administration 
- DBA (Finance) from Monash University, Australia, both under the Australian government scholarships. He is also a CPA; and has 
received numerous achievement awards for his outstanding academic performance, for his management roles at BIDV, and his 
contribution to research of the Vietnamese banking sector. 

TS. CẤN VĂN LỰC
DR. CAN VAN LUC
 Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu 

BIDV - BIDV

 Chief Economist of BIDV cum President of BIDV Training and 
Research Institute - BIDV
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Tóm tắt quá trình công tác: 
 - 1990 - 1993: Giảng viên Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng)
- 1993 - 2000: Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Bưu điện
- 2000 - 2002: Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện
- 2002 - 2007: Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược BCVT&CNTT (Bộ Bưu chính Viễn thông)
- 12/2007 - 2/2008: Phó Viện trưởng Phụ trách, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)
- 2/2008 - 02/2020: Cục trưởng, Cục Ứng dụng CNTT (từ 11/2013 là Cục Tin học hóa)
- Từ 02/2020 - 09/2022: Cục trưởng Cục An toàn thông tin.
- Từ 09/2022 - nay: Viện trưởng, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Career path:
- 1990 - 1993: Lecturer at Vietnam Maritime University (Hai Phong)
- 1993 - 2000: Specialist in Department of Science and Technology, General Post Office
- 2000 - 2002: Office Specialist, General Post Office
- 2002 - 2007: Deputy Director General, Institute of Information and Communication Strategy (Ministry of Information and 

Communications)
- December 2007 - February 2008: Deputy Director General, National Institute of Information and Communications Strategy 

(Ministry of Information and Communications)
- February 2008 - February 2020: Director General, IT Application Department (since November 2013 is Authority of Information 

Technology Application)
- February 2020 - September 2022: Director General, Authority of Information Security
- September 2022 - Present: Director of the Institute of Information and Communications Strategy

ÔNG NGUYỄN THÀNH PHÚC
MR. NGUYEN THANH PHUC
 Viện trưởng, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông 

tin và Truyền thông

 Director General, National Institute of Information and 
Communications Strategy - Ministry of Information and 
Communications
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Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng giám đốc CMC sinh năm 1971, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Washington, Mỹ; 
Cử nhân Toán học và Khoa học máy tính, Đại học Tổng hợp Moldova, Moldova. Ông Hồ Thanh Tùng từng giữ chức Tổng Giám 
đốc Oracle Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2006 và Tổng Giám đốc Oracle từ năm 2006 đến 2017.

Ông gia nhập CMC từ năm 2017, ông Hồ Thanh Tùng hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC.

Mr. Ho Thanh Tung, CEO of CMC was born in 1971, graduated with a Master of Business Administration, University of Washington, 
USA; Bachelor of Mathematics and Computer Science, University of Moldova, Moldova. Mr. Ho Thanh Tung served as CEO of 
Oracle Vietnam from 2003 to 2006 and CEO of Oracle from 2006 to 2017.

He joined CMC in 2017, Mr. Ho Thanh Tung is currently the CEO of CMC Technology Group, CEO of CMC Technology and 
Solutions Company.

ÔNG HỒ THANH TÙNG
MR. HO THANH TUNG
 Tổng Giám đốc - Tập đoàn CMC & CMC TS

 CEO - CMC Corporation & CMS TS
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CHUYÊN ĐỀ 1
CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ  

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CONFERENCE SESSION 1
IT MODERNIZATION AND ADMINISTRATIVE REFORM  

OF STATE BUDGET MANAGEMENT: THE WAY FORWARD
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Kinh nghiệm làm việc:
- Từ tháng 07/1995 - tháng 09/1999: Chuyên viên Cục Đầu tư và Phát triển Hải Phòng.
- Từ tháng 10/1999 - tháng 12/1999: Chuyên viên Vụ Kế toán - Tổng cục Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Từ tháng 01/2000 - tháng 04/2000: Chuyên viên Vụ Kế toán - Kho bạc Nhà nước Trung ương.
- Từ tháng 05/2000 - tháng 04/2007: Chuyên viên Ban Thanh toán vốn đầu tư - Kho bạc Nhà nước Trung ương.
Trong đó: từ tháng 09/2006 - tháng 04/2007: Biệt phái làm Thành viên Nhóm Giải pháp nghiệp vụ - Ban Triển khai dự án 

TABMIS.
- Từ tháng 05/2007 - tháng 04/2009: Phó trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ thuộc Văn phòng Kho bạc Nhà nước.
- Từ tháng 05/2009 - tháng 11/2011: Phó trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký giúp việc 

Lãnh đạo Bộ Tài chính.
- Từ tháng 12/2011 - tháng 05/2014: Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký giúp việc Lãnh 

đạo Bộ Tài chính.
- Từ tháng 06/2014 - tháng 09/2015: Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Kho bạc Nhà nước.
- Từ 10/2015 - tháng 11/2021: Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước.
- Từ 12/2021 - đến nay: Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. 
Quá trình đào tạo:
- Cử nhân Tài chính, Học viện Ngân hàng, Việt Nam
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Griggs, Mỹ

Working experiences:
- July 1995 - September 1999: Investment and Development Department of Hai Phong.
- October 1999 - December 1999: Accounting Department - General Department of Investment and Development of Vietnam, 

MOF.
- January 2000 - April 2000: Accounting Department - VST.
- May 2000 - April 2007: Public Investment Management Department- VST
(September 2006 - April 2007: Business Process Team - TABMIS Project Management)
- May 2007 - April 2009: Deputy Head of Division, Administration Division, VST Office.
- May 2009 - November 2011: Deputy Head of Division, Secretary of the Vice Minister, MOF Office.
- December 2011 - May 2014: Head of Division, Secretary of the Vice Minister, MOF Office.
- June 2014 - September 2015: Deputy Chief of VST Office.
- October 2015 - November 2021: Chief of VST Office.
- December 2021 to present: Deputy Director General of State Treasury of Vietnam.
Educational background:
- Bachelor of Finance, Banking Academy, Vietnam
- Master of Business Administration, Griggs University, USA
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯỚNG TỚI KHO BẠC SỐ

STATE TREASURY DEVELOPMENT STRATEGY TOWARDS DIGITAL TREASURY

ÔNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
MR. NGUYEN MANH CUONG
 Phó Tổng Giám đốc, Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

 Deputy General Director, State Treasury - Ministry of Finance



www.digitalfinance.org.vn  |   23

TÓM TẮT | ABSTRACT

Kho bạc Nhà nước (KBNN) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà 
nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái 
phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, KBNN ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính Quốc gia. Trên 
cơ sở Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, KBNN đã cơ bản 
hoàn thành mục tiêu “các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình 
thành Kho bạc điện tử”, là nền tảng vững chắc để tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN theo thông lệ quốc tế, xây 
dựng Kho bạc số trong tương lai. Từ những kết quả đạt được nêu trên, KBNN đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong hệ 
thống quản lý tài chính công, góp phần cùng ngành tài chính nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tài chính - ngân sách. 

Trước những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo, KBNN phải tiếp tục cải cách, hiện đại hóa để phục vụ yêu cầu xây 
dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Vì những lẽ đó, KBNN đã khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 
và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022.

The State Treasury (State Treasury) acts as a Government agency under the Ministry of Finance, performing the function of an 
advisory board, as well as assisting the Minister of Finance in state budget replenishment, state financial supplements; state bank 
management; handling all accounting activities of the state; along with mobilizing capital for the state budget and development 
investment projects via government bonds in accordance with the law.

Over the past 30 years of establishment and development, the State Treasury has increasingly held an important position in 
the national financial system. On the basis of the State Treasury Development Strategy to 2020, the State Treasury has achieved 
important results. In particular, the State Treasury has basically completed the goal of "State Treasury activities are carried out on 
the basis of modern information technology and formed an electronic Treasury", which is a solid foundation for the process of 
reforming and modernizing the state treasury system according to international practices, building a digital treasury in the future. 
From the aforementioned results, the State Treasury has affirmed its indispensable role in the public financial management system, 
together with the financial sector improves the quality of financial and budget management and administration.

In order to deal with future problems, the State Treasury must continue to reform and modernize to serve the requirements 
of building a safe and sustainable national finance, as well as enhancing socio-economic development in accordance with 
guidelines and policies of the Party, National Assembly and Government. Due to all of the reasons above, the State Treasury has 
urgently developed a development strategy to 2030 and approved by the Prime Minister in Decision No. 455/QD-TTg dated April 
13, 2022.
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Bà Đặng Tuyết Dung hiện đang giữ vị trí Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chịu trách nhiệm giám sát tất cả các lĩnh vực kinh 
doanh của Visa tại hai đất nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh. 

Bà Dung là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành ngân hàng tại Việt Nam với hơn 20 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng thương mại và bán lẻ tại các ngân hàng đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn 
tại Việt Nam.  

Trước Visa, Bà từng nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm Tổng Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Maritime 
từ tháng 12/2014. Ở vị trí này, Bà quản lý kinh doanh và điều hành 196 chi nhánh bán lẻ và 1.400 nhân viên trong mạng lưới. 
Ngoài ra, Bà còn là thành viên của Ban điều hành Ngân hàng Maritime Bank.

Trước đó, Bà có hơn 5 năm làm việc tại Ngân hàng Techcombank, vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (Retail banking) 
và Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (Wholesale banking). Và, trong hơn 15 năm thời gian làm việc tại Citibank Việt Nam, 
Bà Dung đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, là Giám đốc quốc gia về giải pháp và triển khai các sản phẩm thanh toán quốc 
tế và quản lý dòng tiền, dịch vụ giao dịch toàn cầu, quản lý rủi ro và vận hành hệ thống.

Dung Dang is Visa’s Country Manager for Vietnam and Laos, responsible for all aspects of Visa’s business in these fast-growing 
economies.

Dung is a highly respected business leader within the Vietnamese banking community and brings more than 20 years of 
experience across corporate banking and retail banking in both multi-national and large Vietnamese banks. 

Dung joins Visa from Maritime Bank where she has been Deputy CEO of the Bank, and CEO of Retail Banking Business since 
December 2014. In this role, she was responsible for managing both head office business lines and the Bank’s network of 196 retail 
branches and 1,400 staff. She also served on Maritime Bank’s executive committee.

Before Maritime Bank, Dung spent more than five years at Techcombank, firstly as the Head of Retail Banking and then as 
Head of Wholesale Banking. Dung also had a 15-year career at Citibank in Vietnam, serving in a variety of roles. Over this time 
her responsibilities included Country Head of cash & trade product and implementation, global transaction services, risk, and 
operations.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC CÔNG VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG TIỀN MẶT

DIGITIZING THE PUBLIC SECTOR TO DRIVE A CASHLESS VIETNAM 

TÓM TẮT | ABSTRACT

Hiện nay, chuyển đổi số lĩnh vực công không còn chỉ là một lựa chọn của cơ quan nhà nước mà đang trở thành một yêu 
cầu thực tế và cấp thiết nhằm nâng cao chất lịch dịch vụ công thông qua triển khai thanh toán điện tử, nâng cấp hạ tầng 
thanh toán và khai thác dữ liệu thanh toán. Thanh toán điện tử đóng một vai trò quan trọng trong từng hoạt động của cơ 
quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp. Chi tiêu công là một trong những cấu phần lớn nhất của nền kinh tế 
quốc gia và có thể hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao trách nhiệm xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo. Với công nghệ thanh toán hiện đại, chi tiêu công đóng vai trò như một tác nhân quan trọng và mang lại cơ hội cho các 
chương trình giải ngân công. Một cơ sở hạ tầng số phát triển và thanh toán điện tử có thể giúp chính phủ giải ngân các hỗ 
trợ tài chính quan trọng đến người dân và doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Public sector digitalization is no longer an option for the public sector; it is now a real and urgent imperative to improve 
public services via the deployment of digital payments, payment infrastructure and payments data. Digital payments play a key 
role in almost every interaction of the public sector with citizens and businesses. Public sector expenditure is one of the biggest 
components of national economies and can support SMB growth, foster social responsibility, and spur innovation. With modern 
payments technology, it acts as a key enabler and provides an opportunity to public disbursement programs. A well-developed 
digital infrastructure and digital payments can empower governments to get vital financial support to people and businesses in 
need as quickly and effectively as possible.

BÀ ĐẶNG TUYẾT DUNG
MS. DANG TUYET DUNG
 Giám đốc - Visa Việt Nam và Lào

 Country Manager - Visa Vietnam and Laos
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Ông Trần Minh Quảng - Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel.
Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là các mảng dịch ngược, 

nghiên cứu mã độc, xử lý sự cố an toàn thông tin, phòng chống tấn công có chủ đích.
Ông Quảng đã từng tham gia xử lý nhiều sự cố ATTT nghiêm trọng thuộc các cơ quan nhà nước, Bộ Ngành, tổ chức chính 

phủ, các doanh nghiệp lớn.
Là diễn giả thường xuyên của các hội thảo trong và ngoài nước như Security Bootcamp, TradaHacking, TetCon, Security 

World, BotConf…

Mr. Tran Minh Quang - Director of Viettel Threat Intelligent, Viettel Cyber Security.
He has over 13 years of experience in the Cyber Security Industry, especially in reverse engineering, malware analysis, 

information security troubleshooting, and tackling targeted attacks.
He has participated in handling serious cybersecurity incidents happening to State Agencies, Ministries, Governmental 

Organizations, and big businesses.
Mr. Quang is a frequent speaker for domestic and international conferences such as Security Bootcamp, TradaHacking, 

TetCon, Security World, BotConf...

CHỦ ĐỀ | TOPIC
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ÔNG TRẦN MINH QUẢNG
MR. TRAN MINH QUANG
 Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng - 

Công ty An ninh mạng Viettel

 Director of Viettel Threat Intelligent - Viettel Cyber Security
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Đỗ Danh Thanh Là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách dịch vụ chuyển đổi số và chiến lược Công nghệ Thông tin của Deloitte 
Việt Nam, ông Thanh có chuyên môn sâu và rộng về Chuyển đổi Số, Rủi ro CNTT & ANTT, Tư vấn Công nghệ. Kinh nghiệm của 
ông đa dạng trong các lĩnh vực ngành nghề bao gồm Ngân hàng, Tài chính, Viễn thông, CNTT và Sản xuất.

Ông Đỗ Danh Thanh có hơn 22 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp, trong đó có hơn 
10 năm kinh nghiệm về chiến lược và hoạt động CNTT, tích hợp và rủi ro công nghệ cho khách hàng trong ngành tài chính 
ngân hàng. Ông đã tham gia nhiều dự án tư vấn trọng điểm về Chuyển đổi số cũng như triển khai giải pháp cho hai ngân 
hàng lớn tại Việt Nam. Ông Thanh cũng đã tham gia 03 dự án tư vấn về Dự án Hệ thống Ngân hàng lõi tại VietinBank, EximBank 
và Vietcombank trong các năm 2013, 2015 và 2017. Ông đã trau dồi kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ công nghệ và số hóa 
cho khách hàng thuộc các ngành nghề khác nhau, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, giải trí, chăm sóc sức khỏe, Viễn 
thông, Trung tâm dịch vụ CNTT và sản xuất.

As Deputy General Director of Deloitte Vietnam's Digital Transformation and IT Strategy Services, Mr. Thanh has deep and 
extensive expertise in Digital Transformation, IT Risk & Security, Technology Consulting. His experience ranges across industries 
including Banking, Finance, Telecommunications, IT and Manufacturing.

Mr. Do Danh Thanh has more than 22 years of experience in consulting and implementing IT solutions for businesses, including 
more than 10 years of experience in IT strategy and operations, integration and technology risk for customers in the banking and 
finance industry. He has participated in many key consulting projects on Digital Transformation as well as implementing solutions 
for two major banks in Vietnam. Mr. Thanh has also participated in 03 consulting projects on core banking system projects at 
VietinBank, EximBank and Vietcombank in 2013, 2015 and 2017. He has gained experience providing technology and digitization 
services to clients of various industries, including banking, securities, entertainment, healthcare, Telecommunications, IT Service 
Centers, and manufacturing.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH

GÓC NHÌN CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 
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APPROACH BY REGULATORS AND GOVERNMENTS IN THE ASIA PACIFIC REGION 
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Ông Đường Tất Toàn hiện là Giám đốc Công nghệ, Khối Khách hàng Chính phủ, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS).
Với hơn 22 năm kinh nghiệm thực tế triển khai và tư vấn các hệ thống công nghệ thông tin ở Việt Nam và một số nước trên 

thế giới, ông Toàn đã tích lũy nhiều kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế kiến trúc tổng thể các hệ 
thống công nghệ thông tin; điện toán đám mây; các nền tảng quản lý, phân tích dữ liệu; và các công nghệ lớp giữa.

Ông Toàn cũng là một trong các chuyên gia công nghệ được Tập đoàn FPT xếp hạng; ông sở hữu nhiều chứng chỉ công 
nghệ khác nhau như chứng chỉ Kiến trúc sư giải pháp điện toán đám mây của IBM, và là một trong số ít chuyên gia người Việt 
Nam sở hữu chứng chỉ TOGAF về kiến trúc CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Mr. Duong Tat Toan is working as the Technology Director of the Central Government Sector, FPT Information System.
Developed through practical experience of more than 22 years in consulting and implementing information systems in 

Vietnam and several foreign countries, he built a strong knowledge base and expertise in the fields of planning and architecting 
information technology systems; cloud computing; data management and analytics platforms, and middle-ware technologies.

Mr. Duong Tat Toan is one of the distinguished technology experts ranked by the FPT Corporation. He was recognized by many 
technology certificates such as IBM Certified Solution Architect. He is also one of the few TOGAF-certified enterprise architects in 
Vietnam. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH

APPLYING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN STATE BUDGET COLLECTION MANAGEMENT

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trước đây, người dân và doanh nghiệp khi muốn nộp các loại thuế, phí đều phải trực tiếp đến các điểm thu ngân sách 
của Kho bạc nhà nước để thực hiện - đem lại nhiều trải nghiệm không thuận tiện cho người nộp tiền. Tuy nhiên, nhờ sự phát 
triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công tác thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được cải cách và 
chuyển đổi mạnh mẽ, giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng nộp tiền vào ngân sách thông qua các các đơn vị thu 
hộ, tại các ngân hàng hoặc thông qua các cổng nộp thuế trực tuyến.

Bên cạnh những hiệu quả rõ rệt từ việc thay đổi hình thức thì song song cũng có những tồn tại nhất định. Đó là việc trao 
đổi thông tin chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách giữa các cơ quan liên quan hiện nay như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải 
quan, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thu hộ chưa được đồng bộ theo thời gian thực. Đôi khi, quá trình trao đổi thông 
tin chứng từ còn sai lệch giữa các bên, ảnh hưởng tới nghiệp vụ đối soát, kiểm tra, gây chậm chễ các dịch vụ công liên quan 
và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) với ý nghĩa như một sổ cái phân tán (Decentralized Ledger) giúp kết nối các bên tham 
gia vào một chuỗi giao dịch chung. Thông tin giao dịch được ghi vào sổ cái duy nhất giúp các bên có thông tin gần thời gian 
thực để xử lý nghiệp vụ.

Với ý nghĩa đó, công nghệ blockchain hoàn toàn có thể được ứng dụng hiệu quả cho bài toán luân chuyển thông tin về 
chứng từ nộp thuế: bắt đầu từ khoản thuế nghĩa vụ được tạo ra tại cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan - tới thông tin thanh 
toán của các ngân hàng thu hộ - tới thông tin hạch toán tại Kho bạc Nhà nước. Khi đó, thông tin hoàn thành nghĩa vụ nộp 
ngân sách được xử lý gần thời gian thực, rút ngắn thời gian cho người dân. Với thông tin minh bạch và nhanh chóng từ sổ cái 
chung, người dân, doanh nghiệp có thể nhìn thấy trạng thái xử lý các khoản thuế của mình và chủ động theo dõi các thủ tục 
hành chính đang thực hiện. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Previously, if people and businesses wanted to pay taxes and fees, they had to go directly to the budget collection points 
of the State Treasury to implement - bringing many inconvenient experiences to payers. However, thanks to the development 
and application of information technology (IT), the budget collection of the State Treasury has been strongly reformed and 
transformed, helping people and businesses to easily deposit money into the budget through collection units,  at banks or through 
online tax payment portals.

ÔNG ĐƯỜNG TẤT TOÀN
MR. DUONG TAT TOAN
 Giám đốc Công nghệ Khối Chính Phủ, Công ty Hệ thống Thông tin 

FPT

 Technology Director of the Central Government Sector, 
FPT Information System Corporation
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In addition to the obvious effects from changing the form, there are also certain existences in parallel. That is, the exchange of 
information on tax payment documents in the budget between relevant agencies such as the General Department of Taxation, 
the General Department of Customs, the State Treasury and collection banks has not been synchronized in real time. Sometimes, 
the process of exchanging information and documents is still misleading between the parties, affecting the control and inspection 
operations, causing delays in related public services and the activities of organizations and enterprises.

Blockchain technology with the meaning of a decentralized ledger helps connect parties to a common transaction chain. 
Transaction information is recorded in a single ledger that helps parties have near-real-time information to process business.

In that sense, blockchain technology can be effectively applied to the problem of circulating information about tax payment 
documents: from tax obligations created at tax offices or Customs offices - to payment information of collection banks - to 
accounting information at the State Treasury. At that time, information on completing the obligation to submit the budget is 
processed in near real time, shortening the time for people. With transparent and fast information from the general ledger, people 
and businesses can see the status of their tax processing and actively monitor the administrative procedures being carried out. 
Thereby, improving the quality of public services and the satisfaction of people and businesses.



www.digitalfinance.org.vn  |   29

TIỂU SỬ | BIO

Vinh đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT. Ông đã và đang thúc đẩy nhiều dự án có tác động đến kiến trúc sư 
giải pháp, DC, quy hoạch mạng, nền tảng kỹ thuật số.

Vinh nhận bằng Cử nhân Kỹ thuật của Viện Công nghệ Hoàng gia (RMIT) tại Melbourne, Úc với bằng danh dự và Thạc sĩ Viễn 
thông của Đại học Monash.

Vinh had more than 22 years of experience in IT industry. He has been driving many impactful projects on solution architect, 
DC, network planning, digital platforms.

Vinh received Bachelor of Engineering from Royal Institute of Technology (RMIT) at Melbourne, Australia with honor and Master 
of Telecommunication from Monash University.

ÔNG NGUYỄN QUANG VINH
MR. NGUYEN QUANG VINH
 Giám đốc công nghệ - HPE Việt Nam

 Presales Lead - HPE Vietnam
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CHUYÊN ĐỀ 2
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN  
LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM

CONFERENCE SESSION 2
ACCELERATING DIGITAL TRANSFORMATION FOR THE TAX  

AND CUSTOMS ADMINISTRATION WITH PEOPLE-CENTRIC APPROACH
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Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục với hơn 30 năm công tác trong ngành Tài chính và trải qua nhiều vị trí 
và lĩnh vực công tác như làm đại diện của Bộ Tài chính tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc và các Tổ chức Quốc tế khác 
tại Geneve - Thuỵ sỹ; tham gia nhiều đoàn đám phán của Việt Nam trong quá trình đàm phán và thực thi các thỏa thuận, cam 
kết về thuế và tài chính tại WTO; tham gia cơ quan đại diện Việt Nam tại tổ chức thương mại quốc tế (WTO), ủy viên ủy ban Thuế 
quốc tế của Liên hiệp Quốc...

Tại Tổng cục Thuế, ông Đặng Ngọc Minh với vị trí Phó Tổng cục trưởng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các 
công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; các công việc thuộc lĩnh vực triển khai hóa đơn điện tử; quản lý thuế doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Ông Đặng Ngọc Minh đã tham gia trực tiếp và chỉ đạo phát triển và triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử, tích hợp với 
Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, triển khai dịch vụ thanh toán 
nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trực tiếp chỉ đạo triển khai dịch vụ thuế điện tử trên nền tảng thiết bị 
di động (Etax Mobile); chỉ đạo triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh 
cố định tại Việt Nam có thể kê khai, nộp thuế; Triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn và Cổng dữ liệu thông tin TMĐT,... 

Mr. Dang Ngoc Minh - Deputy Director of the General Department of Taxation has 30 years of experience in the field of Finance, 
having undertaken various positions across his career, as well as representing the Ministry of Finance in the Vietnamese delegation 
to the United Nations and other international organizations in Geneva, Switzerland; and involved himself in the negotiation and 
implementation process of fiscal and financial commitments between Viet Nam and the WTO. He is a representative of Vietnam 
in the WTO and a commissioner at the UN Tax Committee.

As the Deputy General Director of General Department of Taxation, Mr. Dang Ngoc Minh has been at the forefront of 
addressing affairs concerning Information Technology and matters involving the implementation of e-Invoices; providing tax 
management for small to medium companies, household businesses and entrepreneurs; as well as resolving complaint fillings.

Mr. Dang Ngoc Minh has directly overseen the development and adoption of the Etax service system, which has been 
integrated into the National Public Service Portal to provide online services for the general population and businesses, as well as 
implementing online payment for financial obligations regarding land rights. Furthermore, he spearheaded the deployment of 
electronic tax services on mobile platforms (eTax Mobile) and the introduction of the Information Portal to foreign providers with 
no permanent office in Viet Nam for tax declaration and payment. He can also be credited with operations such as stimulus 
programs and the Ecommerce Information Portal. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH THUẾ ĐẾN NĂM 2025,  

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIC ORIENTATION OF TAX INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM TO 2025, VISION TO 2030

TÓM TẮT | ABSTRACT

Với lịch sử hơn 30 năm, hệ thống CNTT ngành Thuế đã phát triển một cách toàn diện góp phần xây dựng ngành Thuế hiện 
đại, tiên tiến. 

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, trong giai đoạn 
vừa qua, Tổng cục Thuế đã phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp với phương châm lấy 
người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Trong đó nổi bật là việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, 
hoàn thuế điện tử và hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; hoàn thành triển khai 103/234 dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 và tích hợp 97 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cung cấp 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp 
thuế; Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài; Tích hợp hệ thống CNTT của cơ quan thuế với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư; Hóa đơn may mắn, Cổng dữ liệu thông tin TMĐT...

Trong giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Tổng cục Thuế tiếp tục cung cấp các dịch vụ thuế số và các dữ liệu điện 
tử để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam về mức độ đơn giản, thuận lợi về thuế, 
bao gồm: Đẩy mạnh và mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, xây dựng CSDL về hóa đơn; Xây dựng 

ÔNG ĐẶNG NGỌC MINH
MR. DANG NGOC MINH
 Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính

 Deputy General Director, General Department of Tax -  
Ministry of Finance
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hệ thống quản lý thuế tập trung, tích hợp đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và cung cấp các dịch vụ thuế số; Triển khai 
giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử trong nước và dịch vụ số xuyên biên giới; Xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu 
thuế và dịch vụ thuế thông minh; Triển khai hạ tầng, an toàn an ninh thông tin theo định hướng chuyển đổi số.

After over 30 years, the fiscal IT system has developed into a comprehensive service, actively contributing to the modernization 
and advancement of the taxation sector.

In accordance with the National Digital Transformation Program through 2025, with orientations towards 2030 of the Vietnamese 
government, the General Department of Taxation has focused on developing the necessary infrastructure and providing e-Tax 
services with people-centric approach. The department’s noteworthy achievements include the nationwide implementation of 
e-Tax declaration, payment, and Tax Rebate services, as well as e-Invoices; the complete deployment of the 3rd and 4th level 
online public services and the integration of 97 services into the National Public Service Portal. Furthermore, the department has 
provided 479 information portals for taxpayers; introduced a web portal for foreign suppliers; incorporated their information into 
the National Population Database; inaugurated stimulus programs, and introduced the e-commerce database portal.

During the 2022-2025 phase, with the vision to 2030, the General Department of Taxation will continue to provide e-Tax services 
and data for the sake of taxpayers, contributing to Vietnam’s effort to streamline tax procedures, which involves promoting 
e-Invoice on point-of-sale system; Creating the invoice database; Building a centralized tax management system, combined 
with restructuring of professional affairs and e-Tax services provision. Additionally, the General Department of Taxation will devise 
solutions for administrating domestic e-commerce activities and provide cross-border digital services; Establish a management 
platform for financial data and smart tax services, and Implementing technology infrastructure and Ensuring cyber security for 
digital transformation.
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Ông Lê Đức Thành - Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực 
CNTT Hải quan ông đã trực tiếp tham gia xây dựng nhiều Hệ thống CNTT ngay từ những ngày đầu triển khai ứng dụng CNTT của 
ngành Hải quan như:  Hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Hệ thống quản lý thông tin vi phạm; quản lý giá tính 
thuế; thanh khoản đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu…

Trên cương vị là Lãnh đạo Cục CNTT & Thống kê hải quan, Ông đã tham gia trực tiếp và chỉ đạo triển khai nhiều Đề án trọng 
tâm của ngành như: Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cổng thanh toán điện tử và các đề án mở rộng thực hiện 
thanh toán điện tử; Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM);  Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng Kế hoạch 5 năm 
ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Hải quan giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan; 
Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan; Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN...

With more than 25 years of experience in Customs IT, Mr. Le Duc Thanh, Director of Customs IT and Statistics Department, 
General Department of Customs, has directly participated in building many IT systems such as Accounting for exporting/importing 
taxes, Management Information System (MIS), tax-efficient investing, liquidity to process and export production… since they were 
first launched. 

As a Director of Customs IT and Statistics Department, he has been running many key projects of the industry such as: 
VNACCS/VCIS (Vietnam automated cargo clearance system), electronic payment gateway and other electronic payment 
projects; Vietnam automated system for seaport customs management (VASSCM);  online public service system; 5 - year plan on 
information technology application of the Customs sector in the period of 2021 - 2025; e-government architecture in the Customs 
sector; the overall redesign of the IT system in the Customs sector; National one-stop-shop mechanisms, ASEAN one-stop-shop 
mechanisms…

CHỦ ĐỀ | TOPIC
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

ACHIEVEMENTS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN CUSTOMS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong 10 năm qua, Tổng cục Hải quan luôn đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đạt được những bước tiến nhảy vọt: đã hoàn 
thành mục tiêu 5E (E-Declaration; E-payment; E-C/O; E-Permit và E-Manifest), xây dựng được một hệ thống CNTT tập trung cấp 
Tổng cục; đã được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 
2019. Trong đó, nổi bật là:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Thực hiện thông quan điện tử, thanh toán điện tử mọi 
lúc, mọi nơi bằng mọi phương tiện; Thực hiện giám sát hải quan tự động; triển khai mở rộng hệ thống seal định vị điện tử GPS.

- Ứng dụng CNTT toàn diện trong các mặt công tác nghiệp vụ hải quan;
- Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành.
- Đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN: 
- Thúc đẩy nghiên cứu và từng bước ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tập trung triển khai Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 về việc phê duyệt Kế 

hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, hoàn 
thành Hải quan số; Đến năm 2030, hoàn thành Hải quan thông minh.

Những nội dung chuyển đổi số lớn Tổng cục Hải quan đang tập trung triển khai đến năm 2025: (i) Thực hiện chuyển đổi số 
trong trong công tác nghiệp vụ hải quan; (ii) Triển khai chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và 
Cơ chế một cửa ASEAN; (iii) Triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan.

In the past 10 years, the General Department of Customs has always promoted IT applications and achieved leaps and 
bounds. In details, we have completed the 5E goal (E-Declaration; E-payment; E-C/O; E-Permit and E-Manifest), a centralized IT 

ÔNG LÊ ĐỨC THÀNH
MR. LE DUC THANH
 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính

 Director of Customs IT and Statistics Department -  
General Department of Customs, Ministry of Finance
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system at the General Department level; and have been awarded the Excellent Digital Transformation State Agency Award by 
the Vietnam Digital Communication Association (VDCA) in 2019. Some of our featured work:

- Promote IT applications by performing electronic customs clearance, leveraging electronic payment anytime, anywhere by 
any means; implementing automatic customs supervision; deploying GPS electronic positioning seal system to serve people and 
businesses.

- Comprehensive IT application in all aspects of the Customs industry;
- IT application in executive direction.
- Promote the implementation of the National Single Window and the ASEAN Single Window: 
- Promote research and step-by-step application of technology during the Fourth Industrial Revolution 4.0.
In the coming time, the General Department of Customs will focus on implementing Decision No. 707/QD-TCHQ dated May 

4, 2022 on approving the Digital Transformation Plan of the Customs sector to 2025, oriented to 2030. Some of our spotlight goals 
are completing Digital Customs by 2025, and by 2030, Smart Customs will be completed.

Major digital transformation plans that will be  focused on until 2025: (i) Implementing digital transformation in Customs 
Operations; (ii) Implementing digital transformation in the National Single Window and the ASEAN Single Window Mechanism; (iii) 
Implementing guidelines on the development and use of a national valuation database.
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Ông Vũ Thành Nam là Tiến sĩ Đảm bảo Toán học cho Máy tính và Hệ thống tính toán. Ông đã có 27 năm làm việc tại Tập đoàn 
Công nghệ CMC, phụ trách mảng Tư vấn và Phát triển phần mềm, Thiết kế hệ thống, Thiết kế kiến trúc. Ông Nam đã và đang 
tham gia nhiều dự án CNTT ngành tài chính nói chung và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế nói riêng.

Mr. Vu Thanh Nam is the Doctor of Mathematics Assurance for Computers and Computing Systems. He has 27 years working at 
CMC Technology Group, in charge of Consulting and Software Development, System Design, Architectural Design. Mr. Nam has 
been participating in many IT projects in the financial industry in general and the Ministry of Finance, the General Department of 
Customs, the General Department of Taxation in particular.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỮ LIỆU MỞ VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC THUẾ VÀ HẢI QUAN

BUILDING OPEN DATA PORTAL AND DATA INTEGRATION FOR DIGITAL TRANSFORMATION IN THE TAX AND CUSTOMS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ngày nay, dữ liệu thậm chí còn được phân phối nhiều hơn bao giờ hết, đòi hỏi các công nghệ hỗ trợ phát triển và các 
giải pháp mới để giải quyết các vấn đề quản lý dữ liệu hiện tại theo những cách sáng tạo và chưa từng có.  Quản lý dữ liệu 
được thiết kế để giúp bạn đạt được quyền truy cập và phân phối dữ liệu nhất quán trên tất cả các cấu trúc dữ liệu và lĩnh 
vực chủ đề trong doanh nghiệp của bạn. Áp dụng kế hoạch quản lý dữ liệu toàn diện giúp đáp ứng yêu cầu tiêu thụ dữ liệu 
của tất cả các ứng dụng và quy trình kinh doanh. 

Quản lý dữ liệu của IBM trao quyền cho các doanh nghiệp cải thiện kết quả bằng cách sử dụng bất kỳ dữ liệu nào để 
phân tích hoặc ứng dụng trên bất kỳ đám mây nào bao gồm tại chỗ, công khai và riêng tư. Có được khả năng phục hồi, độ 
tin cậy, khả năng mở rộng và tính khả dụng với bảo mật và chất lượng với IBM, đồng thời nhận được nhiều hơn từ hệ sinh thái 
dữ liệu đa phương thức, đa đám mây để tăng mức độ sẵn sàng quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.

Today, data is even more distributed than ever requiring supporting technologies to evolve and new solutions to address 
current data management issues in innovative and unprecedented ways.  Data management is designed to help you achieve 
consistent access to and delivery of data across all data structures and subject areas in your enterprise. Applying a comprehensive 
data management plan helps meet data consumption requirements of all applications and business processes. 

IBM data management empowers businesses to improve outcomes using any data for analytics or applications across any 
cloud including on-premises, public and private. Gain resiliency, reliability, scalability and availability with security and quality with 
IBM, and get more from multimodal, multicloud data ecosystems to increase your enterprise readiness for data management.

ÔNG VŨ THÀNH NAM
MR. VU THANH NAM
 Kiến trúc sư giải pháp, Khối giải pháp Chính phủ - CMC TS

 Solution Architect, Public Sector Solutions - CMC TS



36  |   www.digitalfinance.org.vn

TIỂU SỬ | BIO

Ông Allan, cựu nhân viên hải quan Vương quốc Anh, có hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hải quan và 
hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc về thuận lợi hóa thương mại và cải cách hải quan trên toàn thế giới. Ông Allan đã quản lý 
và từng là cố vấn kỹ thuật cho nhiều chương trình cải cách hải quan và thương mại do USAID, Ngân hàng Thế giới và EU tài trợ. 

Với vị trí hiện tại là Chuyên gia Cao cấp về Thuận lợi Thương mại, dự án Tạo thuận lợi Thương mại (TFP) của USAID, ông chịu 
trách nhiệm về ba lĩnh vực chính: 

1) Về thuận lợi hóa thương mại và hải quan; 
2) Hợp lý hóa các cuộc thanh tra chuyên ngành để giảm thời gian và chi phí thương mại thông qua việc giới thiệu các quy 

trình quản lý dựa trên rủi ro hơn; và 
3) Tăng cường quan hệ đối tác giữa hải quan và khu vực tư nhân thông qua việc mở rộng các chương trình tuân thủ thương 

nhân và tăng cường sự tham gia và tham gia của khu vực tư nhân. 
Trước đây tại Việt Nam, ông là Cố vấn Hải quan trong một chương trình do USAID tài trợ tại Timor Leste, tập trung vào việc xây 

dựng và thực hiện các Thủ tục Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) quan trọng, hỗ trợ thực hiện Khung Quản lý Rủi ro mới và hợp tác với 
Cơ quan Hải quan và các cơ quan chính phủ khác. 

Ông Allan đã làm việc với nhiều cơ quan hải quan và các bên liên quan để phát triển và thực hiện các thủ tục sửa đổi nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại tuân thủ. Ông đã được tiếp xúc với các thực tiễn tổ chức tốt nhất và thực hiện các 
chương trình hải quan và thương mại thành công.

Ông Allan có bằng cấp. in Leading Innovation & Change (PgDip) và là thành viên của Mạng lưới các trường Đại học Hải 
quan Quốc tế.

Mr. Allan, a former UK customs officer, has more than 35 years of professional experience in customs and over 20 years of 
experience working on trade facilitation and customs reform throughout the world. Mr. Allan has managed and served as 
technical advisor on numerous USAID, World Bank, and EU funded customs and trade reform programs. 

In his current position as a Senior Trade Facilitation Expert on the USAID Trade Facilitation Project he is responsible for three key 
areas: 

1) on trade facilitation and customs; 
2) streamlining of specialized inspections to reduce time and cost of trade through the introduction of more risk-based 

management processes; and 
3) enhancing partnerships between customs and the private sector through expanding trader-compliance programs and 

increasing private sector engagement and involvement. 
Previously to Vietnam, he was Customs Advisor on a USAID funded program in Timor Leste focused on the development 

and implementation of key Standard Operating Procedures (SOPs), supporting the implementation of a new Risk Management 
Framework and collaborating with the Customs Authority and other government agencies. 

Mr. Allan has worked with multiple customs administrations and stakeholders to develop and implement revised procedures 
aimed at facilitating compliant trade. He has been exposed to the best organizational practices and executed successful 
customs and trade programs.

Mr. Allan holds a degree. in Leading Innovation & Change (PgDip) and is a member of the International Network of Customs 
Universities.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
DỰ ÁN TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 
USAID TRADE FACILITATION PROGRAM 

ÔNG ANDREW ALLAN
MR. ANDREW ALLAN
 Chuyên gia Cao cấp về Thuận lợi Thương mại -  

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại (TFP) của USAID

 The Senior Trade Facilitation Expert - USAID Trade Facilitation Program
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TIỂU SỬ | BIO

Ông Nguyễn Kim Hòa hiện đang là Giám đốc Quốc Gia, Khối ISG của Công ty TNHH Dell Việt Nam (gọi tắt là Dell Technologies 
Việt Nam) - trực thuộc Công ty công nghệ Dell Technologies lớn nhất thế giới chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện và đưa 
sáng tạo công nghệ đến với mọi người, mọi tổ chức ở mọi quy mô và lĩnh vực để giúp họ đổi mới và phát triển trong nền kinh 
tế số.

Ông Nguyễn Kim Hòa có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT & Viễn thông, bao gồm hơn 15 năm ở cấp quản lý cho 
nhiều công ty nước ngoài tại Việt Nam. Ông còn có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và là người tư vấn công 
nghệ cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cùng đồng hành với họ trong hành trình chuyển đổi số.

Mr. Nguyen Kim Hoa is currently Vietnam Country Manager, ISG Group of Dell Technologies Vietnam, the largest IT Company 
in the world who provide truly end-to-end solution and bringing technology innovation to people everywhere and organizations 
of all shapes and sizes so they can transform and thrive in the digital economy.  

Mr. Nguyen Kim Hoa has more than 25 years’ experience in IT & Telecom industries in Vietnam, included more than 15 years in 
management level for some big foreign companies in Vietnam. 

He has held important positions during his career until now and also experienced in managing sales business and consulting 
technologies, especially in the organization for Enterprise sector, Public Sector, FSI, Telco sector in Vietnam market.

ÔNG NGUYỄN KIM HÒA
MR. NGUYEN KIM HOA 
 Giám đốc quốc gia khối Giải pháp Hạ tầng - Dell Technologies 

Việt Nam

 Vietnam Country Manager - ISG Group - Dell Technologies Vietnam
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TIỂU SỬ | BIO

Ông Nguyễn Tuấn Khang hiện đang là chuyên gia tư vấn cấp cao, giám đốc quốc gia nhóm phần mềm của IBM Việt Nam. 
Ông Khang có hơn 20 năm làm tư vấn giải pháp CNTT tại tập đoàn Oracle, IBM và tham gia nhiều dự án lớn trong nhiều lĩnh vực 
như Ngân hàng, Viễn Thông, Chính phủ… Ông Khang có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc tư vấn và triển khai thành công 
nhiều dự án tại Việt Nam cho các mảng giải pháp về phần mềm tích hợp, chuyển đổi số và điện toán đám mây. Ông Khang 
cũng là diễn giả quen thuộc với các chủ đề Điện toán đám mây, Nền kinh tế số, Ứng dụng biết nhận thức sử dụng trí tuệ nhân 
tạo, các dịch vụ và giải pháp về an toàn an ninh...

Mr. Nguyen Tuan Khang is currently a senior consulting expert, country manager of IBM Software Vietnam. Mr. Khang has 
more than 20 years working as an IT solution consultant at Oracle, IBM and participated in many big projects in many fields such 
as Banking, Telecommunications, Government... Mr. Khang has extensive practical experience in consulting and successfully 
implementing many projects in Vietnam for integrated software solutions, digital transformation and cloud computing. Mr. Khang 
is also a familiar speaker on the topics of Cloud Computing, Digital Economy, Cognitive Applications using Artificial Intelligence, 
security services and solutions...

CHỦ ĐỀ | TOPIC
HÀNH TRÌNH SỐ HÓA & KIẾN TRÚC HỒ DỮ LIỆU (DATALAKE) - CASE STUDY CHO LĨNH VỰC THUẾ

DATALAKE JOURNEY AND ARCHITECTURE - CASE STUDY FOR TAXATION

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ngày nay, dữ liệu thậm chí còn được phân phối nhiều hơn bao giờ hết, đòi hỏi các công nghệ hỗ trợ phát triển và các 
giải pháp mới để giải quyết các vấn đề quản lý dữ liệu hiện tại theo những cách sáng tạo và chưa từng có.  Quản lý dữ liệu 
được thiết kế để giúp bạn đạt được quyền truy cập và phân phối dữ liệu nhất quán trên tất cả các cấu trúc dữ liệu và lĩnh 
vực chủ đề trong doanh nghiệp của bạn. Áp dụng kế hoạch quản lý dữ liệu toàn diện giúp đáp ứng yêu cầu tiêu thụ dữ liệu 
của tất cả các ứng dụng và quy trình kinh doanh. 

Quản lý dữ liệu của IBM trao quyền cho các doanh nghiệp cải thiện kết quả bằng cách sử dụng bất kỳ dữ liệu nào để 
phân tích hoặc ứng dụng trên bất kỳ đám mây nào bao gồm tại chỗ, công khai và riêng tư. Có được khả năng phục hồi, độ 
tin cậy, khả năng mở rộng và tính khả dụng với bảo mật và chất lượng với IBM, đồng thời nhận được nhiều hơn từ hệ sinh thái 
dữ liệu đa phương thức, đa đám mây để tăng mức độ sẵn sàng quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.

Today, data is even more distributed than ever requiring supporting technologies to evolve and new solutions to address 
current data management issues in innovative and unprecedented ways.  Data management is designed to help you achieve 
consistent access to and delivery of data across all data structures and subject areas in your enterprise. Applying a comprehensive 
data management plan helps meet data consumption requirements of all applications and business processes. 

IBM data management empowers businesses to improve outcomes using any data for analytics or applications across any 
cloud including on-premises, public and private. Gain resiliency, reliability, scalability and availability with security and quality with 
IBM, and get more from multimodal, multicloud data ecosystems to increase your enterprise readiness for data management.

ÔNG NGUYỄN TUẤN KHANG
MR. NGUYEN TUAN KHANG
 Giám đốc quốc gia - IBM Software Việt Nam

 Country Manager - IBM Software Vietnam
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CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Address: 22nd Floor, Keangnam Landmark72 Tower, E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Website: Fpt.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

FPT là công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn 
thông. Chúng tôi đồng hành cùng các khách hàng tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu hiện thực hóa chiến lược, 
mục tiêu phát triển kinh doanh dựa trên công nghệ.

Với kinh nghiệm triển khai dự án trên phạm vi toàn cầu trong suốt hơn ba thập kỷ qua, chúng tôi giúp khách hàng vượt 
qua những thách thức, rào cản và đạt được hiệu quả cao nhất trong hành trình chuyển đổi số. Dựa trên những công nghệ 
mới nhất trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tự động hóa, kết nối vạn vật…, chúng tôi đưa ra những 
giải pháp, dịch vụ công nghệ tiên tiến giúp khách hàng chủ động, linh hoạt thích ứng trong mọi bối cảnh.

Tập đoàn FPT vinh dự là đơn vị có 27 năm đồng hành cùng công tác tin học hóa và hiện đại hóa ngành tài chính qua hàng 
trăm dự án lớn nhỏ. Hầu hết các hệ thống ứng dụng trọng yếu phục vụ nhu cầu quản lý của ngành đều do FPT phát triển và 
triển khai, giúp ngành Tài chính trở thành một trong những ngành đi đầu về ứng dụng CNTT tại Việt Nam.

FPT is a pioneer in digital transformation and a leader in consulting, providing and deploying technology and 
telecommunications services and solutions. We help clients in 26 countries and regions around the globe realize technology-
driven business development strategies and goals.

With over three decades of experience in implementing projects on a global scale, we help our clients overcome challenges 
and barriers and achieve peak performance in their digital transformation journey. Based on the latest technologies of AI, Big 
Data, Cloud, Automation, IoT..., we offer advanced technology solutions and services to help customers operate proactively 
and flexibly in all situations.

FPT has established long-term partnerships with various Ministries and Government Departments, helping the Finance industry 
to become one of the leading industries in digital transformation in Vietnam. We have implemented projects across Law Court, 
Supreme People's Procuracy, Public Security, Central Bank, Social Security, and General Statistic Office. Our e-government 
solution, awarded Silver Award at ASEAN ICT Awards 2012, is now being used at 500 units in over 20 local governments.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Với sự am hiểu nghiệp vụ và kinh nghiệm 27 năm đồng hành cùng ngành tài chính phụng sự quốc gia, FPT đã liên tục 
nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ số để cùng giải quyết những bài toán mới đặc thù của ngành, 
với mục tiêu cuối cùng là đem những giá trị tốt đẹp nhất cho người dân Việt Nam.

Các giải pháp bao gồm:
Giải pháp nền tảng dữ liệu số FPT.dPlat: nền tảng cung cấp hệ sinh thái hoàn chỉnh cho thu thập, xử lý, khai thác và khai 

phá dữ liệu dựa trên open-source.
Giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain trong bài toán luân chuyển chứng từ thu ngân sách 
FPT.AI - Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện cho đột phá hiệu suất vận hành ngành Tài chính: nền tảng giải pháp ứng 

dụng AI toàn diện dành cho khối Tài chính, bao gồm 4 bộ giải pháp chủ lực: Hội thoại AI (Conversational AI), Nâng cao chất 
lượng tổng đài (AI Contact Center Enhancement), (Intelligent Document Processing), Định danh khách hàng điện tử (Digital 
Customer Onboarding).

FPT Cloud - Nền tảng điện toán đám mây thúc đẩy chuyển đổi số sáng tạo: FPT Cloud với kiến trúc chuẩn quốc tế và hệ sinh 
thái hơn 50 dịch vụ ưu việt từ Dịch vụ hạ tầng tới Dịch vụ nền tảng như Cloud Server, Container, Database, API Management 
giúp khách hàng hiện đại hóa hạ tầng, tăng tốc sáng tạo ứng dụng trên môi trường Cloud.



www.digitalfinance.org.vn  |   41

With 27 years of experience accompanying the national financial industry, FPT has continuously researched and developed 
various digital transformation solutions to meet industrial needs, aiming to bring the best values to Vietnamese people.

Some solutions are introduced in this event, including:
FPT Digital Platform Solution: provides a comprehensive ecosystem for data collection, processing, exploitation and mining 

based on open-source
Block chain technology applied solution to solve the Transmission of Digital State Budget Vouchers
FPT.AI - A comprehensive AI platform to amplify productivity in the Finance sector: FPT.AI is an AI-powered solution ecosystem 

for Finance, including 04 core solutions: Conversational AI, AI Contact Center Enhancement, Intelligent Document Processing, 
and Digital Customer Onboarding.

FPT Cloud - A Cloud platform to enable innovative digital transformation: FPT Cloud with international standard architecture 
and an ecosystem of more than 50 preeminent services from IaaS to PaaS such as Cloud Server, Container, Database, and API 
Management, providing customers modernize infrastructure, accelerating innovative applications in the Cloud environment.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
VIETTEL GROUP

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Address: Lot D26 Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel/fax: 1800 8098 / 024 6255 6789
Website: https://solutions.viettel.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel là một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, được 
thành lập với sứ mệnh “Đồng hành với Chính phủ, Doanh nghiệp, Cộng đồng ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả cho 
tổ chức, hạnh phúc cho người dân”. Tổng Công ty là đơn vị tiên phong của Viettel trong công cuộc chuyển đổi số, đóng vai 
trò chủ lực, thực hiện sứ mệnh tiên phong kiến tạo xã hội số của Tập đoàn. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam 
về tư vấn và triển khai chuyển đổi số, chúng tôi hợp tác cùng các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để mang lại cuộc 
sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Bên cạnh việc lan tỏa ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông trong cộng đồng, tìm ra những giải pháp cụ thể cho 
từng ngành nghề, từng khách hàng khác nhau nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Viettel nhấn mạnh việc hợp tác và kết 
nối để đi xa hơn với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên thế giới và trong nước để đưa đến những 
trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Kinh nghiệm hơn 10 năm triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin - Viễn thông trọng điểm cho Chính phủ, Bộ, Ban, 
Ngành; Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel hiện có trung tâm nghiên cứu phát 
triển làm chủ những công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 (Big Data, AI, IoT, AR/VR, Cloud, Blockchain, Integration 
Data...).

Với thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, tài chính, chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu kiến tạo xã hội số với các giải 
pháp cho thành phố thông minh và Chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Chính phủ, các tổ chức với các hướng như kết nối, 
chia sẻ và trải nghiệm khách hàng.

Viettel Business Solutions Corporation, a member of Viettel Group, is established with the mission of "Accompanying the 
Government, Enterprises and Community to apply digital technology to bring efficiency to organizations and happiness to 
people”. The Corporation is Viettel's pioneer in digital transformation and plays a key role in carrying out the Group's mission 
of pioneering in building the digital society. To become the number one enterprise in Vietnam in consulting and implementing 
digital transformation, we cooperate with organizations, enterprises and people in bringing a better life to everyone.

In addition to spreading the application of Information Technology - Telecommunications in the community and finding 
specific solutions for each industry or customer to promote the digital transformation process, Viettel also emphasizes 
cooperation and connection to go further with leading IT partners in the world and in the country to bring better experiences 
to customers.

It has more than 10 years' experience in implementing key information technology and telecommunications solutions for 
the Government, ministries, departments and agencies; domestic and foreign enterprises.

Currently, Viettel Business Solutions Corporation has a research and development center that masters the new technologies 
of the Industrial Revolution 4.0 (Big Data, AI, IoT, AR/VR, Cloud, Blockchain,

Integration Data, etc.). Based on strengths in infrastructure, resources and finance, we are willing to ceate a digital society 
with Smart city and Digital transformation solutions for enterprises, governments, and organizations with directions such as 
connection, sharing and customer experience

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Dựa trên thế mạnh kết hợp giữa CNTT và hạ tầng viễn thông- IOT, Viettel đã đầu tư nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp 
4.0 cho hệ sinh thái chính quyền điện tử, phục vụ và hỗ trợ đắc lực cho người dân và Chính quyền, doanh nghiệp. 

 Các giải pháp chính trong hệ sinh thái chính quyền điện tử mà Viettel đang triển khai trên toàn quốc bao gồm:
- Các sản phẩm phục vụ chính quyền: ioc, HNTH, Voffice, cổng thông tin điện tử, reputa …
- Các sản phẩm phục vụ người dân: giao thông thông minh, giáo dục + y tế thông minh, hệ thống giám sát an ninh trật tự, 

du lịch thông minh, phản ánh hiện trường, 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, reputa …
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- Các sản phẩm phục vụ công chức: quản lý cán bộ công chức, Voffice, e-cabinet …
- Các sản phẩm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp: giao thông thông minh, giáo dục + y tế thông minh, , 1 cửa điện tử và 

dịch vụ công trực tuyến.
Hệ sinh thái Chính quyền điện tử đảm bảo xây dựng theo kiến trúc tổng thể theo khung chính phủ điện tử 1.0, 2.0, tầm nhìn, 

phù hợp chiến lược phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo từng giai đoạn và mang lại ngay những kết quả thực tế 
ngay trong giai đoạn tới.

Based on the combined strength of IT and telecommunications infrastructure - IoT, Viettel has invested in researching 
and developing many 4.0 solutions for the e-government system, effectively serving and supporting Vietnamese people, the 
Government and businesses.

The main solutions in the e-government system that Viettel has deployed nationwide include:
- Products serving the government: ioc, HNTH, Voffice, electronic portal, reputa...
- Products serving Vietnamese people: smart traffic, smart education + health care, security and order monitoring system, 

smart tourism, scene reflection, Vietnam national single window and online public services online, reputa…
- Products for civil servants: management of civil servants, Voffice, e-cabinet...
- Products serving organizations and businesses: smart traffic, smart education + health care, national single window and 

online public services.
The e-Government system is ensured to be built according to the overall architecture according to the e-government 

framework 1.0, 2.0, with a vision, appropriate to the e-Government development strategy in Vietnam in each period and 
immediately brings actual results in the next period.
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CÔNG TY AN NINH MẠNG VIETTEL
VIETTEL CYBER SECURITY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 41, Tòa Keangnam - Landmark 72, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Address: Keangnam Building - Landmark 72, Pham Hung Rd., Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel/fax: 0971.360.360
Website: www.viettelcybersecurity.com 

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 
(Viettel), thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, phát triển, tư vấn các giải pháp về an ninh mạng. Viettel Cyber Security 
hiện là đối tác hàng đầu tại Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia và 
các tổ chức, doanh nghiệp thuộc đa dạng nhóm ngành như: Ngân hàng, Năng lượng, Điện lực, Dầu khí… Với những thành 
công và đóng góp của mình, thương hiệu Viettel Cyber Security đã và đang vươn tầm quốc tế, liên tiếp đạt những giải thưởng 
danh giá từ các tổ chức uy tín thế giới, được chứng nhận là Nhà cung cấp dịch vụ ATTT số 1 Việt Nam năm 2022 do Frost & 
Sullivan bình chọn.

Viettel Cyber Security Company (Viettel Cyber Security) is a member of Viettel Group, performing in-depth research, 
development, and consulting on cyber security solutions. Viettel Cyber Security is currently a leading partner in Vietnam in 
ensuring information security for key national infrastructures, organizations and businesses in diverse industries such as: Banking, 
Energy, Electricity, Oil and Gas… Viettel Cyber Security has been reaching the international level with prestigious awards from 
world-renowned organizations, certified as the 2022 Vietnam Cybersecurity Services Company of the Year (by Frost & Sullivan)

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

- VCS-F2DR: Viettel Financial Fraud Detection & Response là giải pháp phát hiện và phản ứng lại các chiến dịch tấn công 
lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng, trục lợi từ các chương trình khuyến mại của các ngân hàng số bằng việc kết hợp linh 
hoạt công nghệ hồ sơ hóa động, mô hình chuỗi với nền tảng luật truyền thống nhằm hỗ trợ ngân hàng dễ dàng tạo các luật 
thông minh phát hiện các kịch bản lừa đảo phức tạp mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Giải pháp cung cấp 
một công cụ toàn diện từ phát hiện, điều tra đến vận hành và phản ứng, mô hình hóa quy trình giúp các ngân hàng nhanh 
chóng hơn trong việc xử lý và ngăn chặn gian lận.

- VCS-Threat Intelligence: 
Viettel Threat Intelligence là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái giám sát ATTT với các chức năng: Thu thập, lưu trữ và xử lý 

nguy cơ tập trung, phân tích đánh giá mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ và đưa ra các cảnh báo; đồng thời hỗ trợ 
giám sát theo dõi các nguy cơ, cung cấp thông tin về các đối tượng liên quan với nguy cơ, cho phép loang phục vụ điều tra. 
Hệ thống Viettel Threat Intelligence áp dụng quy trình thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ theo luồng chuẩn quốc tế.

- VCS-F2DR: Viettel Financial Fraud Detection & Response (VCS-F2DR) provides a powerful rule base that helps operators 
build scenarios based on rules from the user's historical profile, behavior sequence rules, or rules related to the correlation 
of events in the timeline. As a result, our product offers a high degree of customization in creating from simple to complex 
scenarios to illustrate and detect multiple instances of fraud. The scenario build interface is optimized, suitable for the operation 
team. The fraud detection process will be quick and efficient.

- VCS-Threat Intelligence: 
Viettel Threat Intelligence is a product of the information security monitoring ecosystem with the following functions: Collect, 

store and handle threats centrally, analyze and evaluate the severity of threats and issue warnings; supports monitoring 
and monitoring of risks, providing information on subjects related to the risk, allowing spread for investigation. Viettel Threat 
Intelligence system applies an international standard stream of risk collection, analysis and warning.
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VISA INC.

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Foster City, California, Hoa Kỳ
Address:  Foster City, California, USA

Tel/fax: (800) 847-2911
Website: Visa.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Visa (NYSE: V) là một công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, hiện đang xử lý giao dịch thanh toán giữa 
người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sứ mệnh của 
chúng tôi là kết nối thế giới thông qua một mạng lưới thanh toán sáng tạo, an toàn và tin cậy, qua đó thúc đẩy hoạt động 
kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế.  Chúng tôi tin rằng mọi 
nền kinh tế đều cần có sự tham gia của tất cả mọi người từ mọi nơi trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân dù 
đến từ bất cứ nơi đâu, cũng như công nhận rằng khả năng tiếp cận tài chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của sự lưu 
chuyển tiền tệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website Visa.com.

Visa (NYSE: V) is a world leader in digital payments, facilitating transactions between consumers, merchants, financial 
institutions and government entities across more than 200 countries and territories. Our mission is to connect the world through 
the most innovative, convenient, reliable and secure payments network, enabling individuals, businesses and economies 
to thrive. We believe that economies that include everyone everywhere, uplift everyone everywhere and see access as 
foundational to the future of money movement. Learn more at Visa.com.
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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC (CMC TS) |    
HEWLETT PARKARD ENTERPRISE (HPE) | CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE
CMC TECHNOLOGY AND SOLUTION COMPANY LIMITED (CMC TS) | 

HEWLETT PARKARD ENTERPRISE (HPE) | ELITE TECHNOLOGY JSC.

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/fax: +84 243 795 8686

Website: https://cmcts.com.vn/ | https://www.hpe.com | https://elite-jsc.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) được hợp nhất vào tháng 4/2019 từ 4 công ty thành viên Tập đoàn 
CMC. CMC TS hiện là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và 
doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với đội ngũ 1000 nhân viên toàn quốc, quy mô dự án trải dài 63 tỉnh thành, CMC TS là doanh nghiệp chiến lược và dẫn 
đầu của Tập đoàn Công nghệ CMC trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ tổng thể về CNTT. 

Trong làn sóng công nghệ 4.0 các doanh nghiệp đang dần chuyển mình bởi những rào cản của hình thái kinh doanh cũ 
và những yêu cầu của nền kinh tế công nghệ mới, CMC TS với những giải pháp Công nghệ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp 
đổi mới, vượt thách thức, đón đầu xu hướng để chinh phục kỷ nguyên số

Hewlett Parkard Enterprise (HPE) hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới dành cho doanh nghiệp, với danh mục giải 
pháp toàn diện nhất và đội ngũ lãnh đạo tài năng và đầy kinh nghiệm trong ngành.

Trước khi tách khỏi công ty Hewlett Parkard, thành lập năm 1939 bởi hai người đồng sáng lập Bill Hewlett và Dave Parkward 
ở Palo Alto, Mỹ, PHE đã phát triển thành một công ty trị giá 57 tỷ đô la với hơn 250.000 nhân viên trên 170 quốc gia.

HPE cung cấp một danh mục giải pháp toàn diện nhất trong ngành, từ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu tới các ứng 
dụng nơi làm việc. Chúng tôi có các dịch vụ và giải pháp phù hợp để giúp công việc kinh doanh và môi trường công nghệ 
thông tin của quý vị hoạt động hiệu quả, năng suất và an toàn hơn.

Các giải pháp chuyên sâu và rộng khắp của chúng tôi xuyên suốt phần cứng, phần mềm và dịch vụ tạo điều kiện cho 
các khách hàng trên toàn thế giới đổi mới và đạt tới khả năng cạnh tranh cao nhất.

Để biết thêm về HPE, vui lòng truy cập: https://www.hpe.com
Công ty cổ phần Elite là Công ty tư vấn các giải pháp trọn gói cả về phần cứng và phần mềm, cung cấp dịch vụ bảo 

hành hỗ trợ tốt nhất tới khách hàng. Với cam kết “Luôn là nhà phân phối chân chính - “True Distributor”, Công ty Cổ phần 
Công nghệ Elite được biết đến như là một đối tác tin cậy, uy tín và hiệu quả trong các dự án CNTT của chính phủ, giáo dục, 
ngân hàng… và tất cả doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.

CMC Technology and Solution Company Limited (CMC TS) was established in April 2019 by unifying the capability and 
experiences of 4 member companies and developing intergration solutions from CMC SI, Capability of software development 
and deloyment from CMC Software, No1 IT and intergrated sẻvices provider in the Southern market from CMC SISG and 
leading infromation security solutions in Vietnam from CMC Cyber Security. 

With 1000 employrrs across the country to provide services and solutions in 63 provinces and cities, CMC TS is the leading 
strategic business affiliate of CMC Corporation to provide total IT and digital transformation solution and services.

In the industry 4.0, enterprises and organizations are gradually changing to break away from old business practices and to 
meet requirements of the new technology economy. CMC TS, with its technology solutions, will accompany customers on the 
journey of innovation to overcome challenges, and achieve leading positions to conquer the Digital Age

Hewlett Parkard Enterprise (HPE) is the world's leading enterprise IT company, with the most comprehensive portfolio of 
solutions and a talented and experienced leadership team in the industry.

Before splitting from Hewlett Parkard, founded in 1939 by co-founders Bill Hewlett and Dave Parkward in Palo Alto, USA, PHE 
had grown into a $57 billion company with more than 250,000 employees across 170 countries.

HPE offers the industry's most comprehensive portfolio of solutions, from cloud computing to data centers to workplace 
applications. We have the right services and solutions to make your business and IT environment more efficient, productive and 
secure.
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Our in-depth and extensive solutions across hardware, software and services enable customers around the world to innovate 
and achieve the highest level of competitiveness.

To learn more about HPE, please visit: https://www.hpe.com 
Elite Technology Jsc. is a consulting company for package solutions in both hardware and software, providing the best 

warranty and support service to customers. With the commitment "Always a true distributor" - “True Distributor”, Elite Technology 
Jsc. is known as a reliable, reputable and effective partner in IT projects of government, education, banking... and all large, 
medium and small businesses.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Các sản phẩm dịch vụ chính của CMC TS:
Tư vấn giải pháp chuyển đổi số: Chuyển đổi Cloud, Ứng dụng chuyển đổi số (Hoá đơn điện tử, Hợp đồng điện tử, Chứng 

thực điện tử, Chữ ký số,…), Hạ tầng thông minh, Phân tích dữ liệu và AI,…
An ninh an toàn thông tin: Bảo mật hệ thống mạng, Giám sát bảo mật hệ thống, Trung tâm điều hành an ninh mạng,…
Tích hợp hệ thống: Tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống CNTT; Hạ tầng CNTT, thiết bị, IoT; Licenses,…
Giải pháp ngành: Chính phủ, Tài chính ngân hàng - Bảo hiểm, Viễn thông, Năng lượng, Giao thông, Sản xuất, Bất động 

sản, Giáo dục, Y tế,…
Dịch vụ CNTT: Thuê ngoài dịch vụ CNTT, Bảo trì phần cứng, Dịch vụ vận hành và giám sát hệ thống, Quản trị cơ sở dữ liệu, 

Dịch vụ an ninh an toàn thông tin, Cloud (IaaS),…

Main products and services of CMC TS:
Consulting digital transformation solutions: Cloud Transformation, Digital transformation applications (E-invoices, E-contracts, 

E-authentication, Digital Signatures,...), Smart Infrastructure, Data Analytics and AI,...
Information security: Network security, System security monitoring, Network security operation center,...
System integration: Consulting, designing and implementing IT systems; IT infrastructure, equipment, IoT; Licenses,...
Industry solutions: Government, Banking and Finance - Insurance, Telecommunications, Energy, Transportation, 

Manufacturing, Real Estate, Education, Health,...
IT Services: IT Service Outsourcing, Hardware Maintenance, System Operation and Monitoring Services, Database 

Administration, Information Security Services, Cloud (IaaS),...
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DELL TECHNOLOGIES

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Phòng 2B, tầng 6, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Address: Unit 2B, Level 6, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel/fax: +84 28 3822 1366
Website: https://www.dell.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Dell Technologies (NYSE: DELL) là một công ty công nghệ tư nhân lớn nhất thế giới gồm nhiều công ty với khả năng cung 
cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các tổ chức, cá nhân giúp xây dựng tương lai số, đổi mới môi trường công nghệ thông tin 
(CNTT). Công ty phục vụ các khách hàng ở mọi quy mô tại 180 quốc gia (bao gồm từ 98% số công ty có tên trong danh sách 
Fortune 500 cho tới các khách hàng cá nhân) với những sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiên tiến, sáng tạo nhất bao trùm từ 
điện toán ranh giới đến điện toán đám mây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập địa chỉ website: https://www.dell.com hoặc liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: 
Công ty TNHH Dell Việt Nam 
Địa chỉ: Phòng 2B, tầng 6, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Số điện thoại : +84 28 3822 1366 | Fax: +84 28 3822 1416
Công ty TNHH Dell Việt Nam -  chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Số điện thoại : +84 24 3766 8800

Dell Technologies (NYSE: DELL) is a unique family of businesses that helps organizations and individuals build their digital future 
and transform how they work and live. The company provides customers with the industry’s broadest and most innovative 
technology and services portfolio spanning from edge to core to cloud.

For more information, visit https://www.dell.com or contact us at 
Dell Vietnam Company Limited 
Unit 2B, Level 6, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Office: +84 28 3822 1366 | Fax: +84 28 3822 1416
Dell Vietnam Company Limited - Hanoi branch
Unit 1402, 14th Floor, Indochina Plaza Hanoi Tower, No. 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, 

Vietnam
Office: +84 24 3766 8800

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Dell Technologies là một đối tác đáng tin cậy, tập hợp cho các doanh nghiệp kinh doanh công nghệ hàng đầu nhằm 
cung cấp và phân phối đầy đủ các giải pháp đầu cuối, giúp các tổ chức tài chính có thể hợp tác với tất cả các đơn vị 
C-suite để cùng nhau làm việc và hợp tác chuyển đổi kỹ thuật số.

Dell Technologies brings together leading enterprise technology businesses in one trusted partner to provide and deliver 
a full complement of end-to-end solutions to help financial institutions join forces with all forces across the C-suite and work 
simultaneously on digital transformation.
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IBM VIỆT NAM
IBM VIETNAM

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp Hai, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Address: Level 12, Tower Two, Capital Place Building, No. 29, Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Tel/fax: 024 3946 2021
Website: https://www.ibm.com/vn-en

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

IBM đã liên tục theo đuổi sứ mệnh xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn với công nghệ kể từ khi thành lập tại Việt Nam vào 
năm 1996. Những mục tiêu này được thực hiện thông qua các hoạt động toàn diện từ việc triển khai các giải pháp cho khách 
hàng trong khu vực công và tư nhân, trang bị các kỹ năng phù hợp theo ngành để tạo điều kiện cho các nhóm cộng đồng 
chưa được tiếp cận những kiến thức cơ bản về công nghệ.

IBM rất vinh dự được hợp tác với đối tác Seatech để giới thiệu các công nghệ có tính chất thay đổi quyết định nhằm giúp 
doanh nghiệp đạt được những lợi ích kinh doanh lớn hơn.

IBM has consistently pursued its mandate of building a better world with technology since its establishment in Vietnam in 
1996. These pursuits range across the board from deploying solutions for clients in the public and private sector, equipping 
talent with relevant industry skills to empowering underserved communities with basic technology know-how.

IBM is honored to partner with Seatech to showcase game changing technologies that would help enterprises gain greater 
business benefits.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÔNG NAM Á
SOUTHEAST ASIA INFORMATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kom Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Address: 9th floor, Thang Long Tower, 98A Nguy Nhu Kon Tum Str, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan Dist, Hanoi.

Tel/fax: +84 24 3568 3369  /  +84 24 3569 0529
Website: http://seatechit.com.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á (Viết tắt: Seatech) được thành lập vào năm 2007 bởi các chuyên gia 
đam mê công nghệ với hơn 20 năm kinh nghiệm về các giải pháp phần mềm.

Trong những năm tiếp theo, đội ngũ nhân viên công ty đã phát triển nhanh chóng lên hơn 200 nhân sự, tham gia tư vấn, 
sản xuất, cung cấp, triển khai nhiều phần mềm hữu ích trong nhiều lĩnh vực như Tài chính công, Ngân hàng, Chứng khoán…

Seatech có văn phòng hoạt động tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, rất thuận tiện trong việc triển khai, hỗ trợ các dự án.
Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong một số lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm cho các khách hàng như: Ngân 

hàng, Bảo hiểm, Tài chính Công, Tài chính. Sự hoạt động chuyên sâu này giúp chúng tôi rất am hiểu nghiệp vụ và các sản 
phẩm dịch vụ của khách hàng, cùng khách hàng triển khai các dự án thành công

Seatech có hơn 200 nhân viên, chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân 
hàng- Bảo hiểm. Các nhân viên của Seatech đã được trải qua các dự án xây dựng và triển khai dự án phần mềm trong lĩnh 
vực Tài chính Ngân hàng - Bảo hiểm - Tài chính, Tài chính Công, Chính phủ.

Các dự án này đã được triển khai rất thành công và luôn mang lại các lợi ích thiết thực cho khách hàng. Chúng tôi luôn 
được các khách hàng, các đối tác (IBM, Oracle...) đánh giá cao về năng lực, trình độ và khả năng triển khai dự án phần 
mềm, tích hợp...

Southeast Asia Information Technology Joint Stock Company (abbreviation: Seatech) was established in 2007 by passionate 
technology experts with more than 20 years of experience in software solutions.

In the following years, the company’s staff has rapidly grown to more than 200 employees and participates in consulting, 
producing, supplying and deploying many useful software in various fields including Public Finance, Banking, and Securities. 

Seatech has operational offices in both Hanoi and Ho Chi Minh City, which is very convenient in implementing and 
supporting projects. 

We specialize in providing software solutions for a great number of clients from various fields such as: Finance, Banking, 
Insurance, Public Finance, etc. This specialization enables us to have an in-depth knowledge in the business, the products, and 
the services that we provide, which leads us to successfully implement projects for our clients.

With more than 200 employees, Seatech has in-depth working experience in the fields of Finance, Banking, and Insurance. 
Our employees have experienced various projects of building and implementing software solutions in Finance, Banking, 
Insurance, and Public Finance. Our projects have all been successfully implemented and always bring practical benefits 
to our clients. Therefore, we are always highly appreciated by our clients and partners (IBM, Oracle, etc.) for our capacity, 
qualifications and capabilities to implement software solutions in general and integration projects in particular.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Address: 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel/fax: 1900 1586/024 3565 5656  

Website: www.netnam.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ 
An toàn thông tin mang; Dịch vụ Công nghệ cho sự kiện, Dịch vụ trực tuyến; Dịch vụ Quản trị mạng và Tích hợp hệ thống.

Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, là đối tác Tier1 của nhiều nhà viễn thông toàn cầu, NetNam là sự lựa 
chọn hàng đầu cho các khách sạn 5*, khu căn hộ cao cấp, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia, hệ thống 
mạng lưới doanh nghiệp FDI, ITO, SME và các tổ chức chính phủ.

NetNam được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ công nghệ sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện lớn như:
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó tổng thống đương nhiệm
Kamala Harris 08/2021
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (DPRK - USA Hanoi Summit) 2019
APEC Danang 2017
Apricot 2017
Chuyến thăm chính thức của tổng thống Mỹ Barack Obama 2016
Chúng tôi cũng là thành viên tích cực của các Hội, Hiệp hội, Cộng đồng uy tín trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam.

NetNam is proud to be a pioneer in providing Premium Internet services and solutions; Online services, Managed Services 
& System Integration. With 30 years as a leading ISP in Vietnam, NetNam becomes the first choices of 5* hotels/resorts, luxury 
apartments, multinational companies, enterprises, state-owned & governmental organizations, etc.

NetNam is also known as the No.1 Services Provider as serving major events, such as:
Vice President Kamala Harris’ visit to Vietnam 2021
DPRK - USA Hanoi Summit 2019
APEC Danang 2017
Apricot 2017
President Obama's Visit to Vietnam in 2016
Annual Internet Day, Security World, Vietnam Expo,... 
In addition, NetNam is an active member of many prestigious ICT associations and communities in Vietnam, including 

Vietnam Internet Association (VIA), Vietnam Information Security Association (VNISA), Vietnam Association for Information 
Processing (VAIP), Vietnam E-commerce Association (VECOM),

Vietnam Free and Open Source Software Association (FOSSA), B20 + Group (IoT business club in Vietnam), Security Bootcamp...

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

NetNam giới thiệu 2 dịch vụ tại sự kiện này là: 
1.Dịch vụ Vận chuyển số (Digipost) được kiến tạo bởi Công ty Cổ phần NetNam - Đơn vị tiên phong với hơn 27 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ Quản 
trị mạng & Tích hợp hệ thống tại Việt Nam. DIGIPOST được thiết kế giúp những người làm marketing, nhà phát triển ứng dụng, 
doanh nghiệp gửi thông tin marketing, thông báo, hóa đơn… thông qua thư điện tử. Dịch vụ đảm bảo độ tin cậy, bảo mật 
với chi phí hợp lý, giúp người dùng giải các bài toán khó trong việc gửi email từ một (hoặc một số) địa chỉ đến nhiều địa chỉ 
trong thời gian ngắn với số lượng lớn.



52  |   www.digitalfinance.org.vn

ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ
Gửi email số lượng lớn với tốc độ nhanh
Bảo vệ tối đa dữ liệu khách hàng
Giao diện quản trị thân thiện với người người dùng
Tối ưu công cụ email
Tích hợp hệ thống sẵn có của doanh nghiệp
2. Dịch vụ An toàn thông tin mạng (MSSP) do NetNam cung cấp đảm bảo khả năng giám sát, phát hiện sớm các mối nguy 

hại, từ đó xây dựng các phương án phản ứng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại tới hệ thống CNTT, giúp khách hàng giảm đi 
gánh nặng về chi phí và con người.

netSecure: Giám sát và ứng cứu sự cố ATTT
Pentest as Service: Đánh giá an toàn thông tin
Security Defense Services : Bảo vệ ứng dụng, hệ thống ATTT
Managed Security Services: Quản trị thiết bị, hệ thống ATTT
Network & Application Monitoring: Giám sát hạ tầng mạng và ứng dụng
TÍNH NĂNG NỔI BẬT 
Theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện các rủi ro, các mối đe dọa mất ATTT 
Giám sát kiểm soát truy cập (Access Controls Monitoring) 
Giám sát kiểm soát vùng mạng và thiết bị mạng (Network Monitoring) 
Giám sát kiểm soát thiết bị đầu cuối (Endpoint Monitoring) 
Giám sát kiểm soát hệ thống máy chủ ứng dụng (Application Server Monitoring) 
Giám sát mã độc của hệ thống (Malware Monitoring) Cung cấp báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm, hoặc theo 

sự cố 
Phân tích và phối hợp ứng phó sự cố ATTT, đưa ra các khuyến nghị xử lý, khắc phục nhanh chóng sự cố
ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ
Giám sát và cảnh báo sự cố liên tục 24x7x365 
Theo dõi, phân tích, phát hiện nhanh các mối đe dọa theo thời gian thực 
Cập nhật liên tục các mối đe dọa mới với CSDL Threat Intelligence 
Tích hợp công nghệ AI và Big Data 
Thời gian triển khai nhanh chóng, dễ dàng tích hợp với Hệ thống sẵn có của Khách hàng.

Netnam will introduce 2 services at this event:
1.Digital Transportation Service (Digipost) was created by Netnam Corporation - A pioneer with more than 27 years of 

experience in the field of providing solutions and high quality Internet services; Online services and Network Administration 
and System Integration services in Vietnam. DIGIPOST was designed to help marketers, application developers, business send 
marketing informations, announcements, invoices…through email. The service ensures reliability, security at a reasonable cost, 
helping users to solve difficult problems in sending emails from one (or several) addresses to many addresses in a short time with 
large quantities.

SERVICE ADVANTAGES
Send bul emails at fast speeds
Maximum protection of customer data
User-friendly admin interface
Optimize email tools
Integrate your existing systems
2. Cyberinformation Security Service (MSSP) provided by NetNam ensures the ability to monitor and detect hazards early, 

thereby developing response plans to minimize damage to IT systems, helping customers reduce the burden of costs and 
people. 

netSecure: Monitoring and responding to security incidents
Pentest as Service: Information Security Assessment
Security Defense Services: Protect applications. security systems
Managed Security Services: Administration of equipment, security systems
Network & Application Monitoring: Monitor network infrastructure and applications
STANDOUT FEATURES 
Monitor, collect, analyze, detect risks and threats of losing security 
Access Controls Monitoring 
Network Monitoring 
Endpoint Monitoring 
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Application Server Monitoring 
Malware Monitoring, Provides periodic reports by week, month, quarter, year, or incident 
Analyze and coordinate the response to security incidents, make recommendations for handling and quickly fix problems
SERVICE ADVANTAGES
24x7x365 continuous monitoring and alerts 
Monitor, analyze, quickly detect threats in real time 
Constantly update new threats with threat intelligence database 
Integrating AI and Big Data technology 
Fast deployment time, easy integration with Customer Availability System.






