PHÁT BIỂU
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
tại Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông Viêṭ Nam
Lần thứ 6, năm 2016
(Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2016)
Thưa quý vi ̣ và các bạn,
Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và
Truyền thông Viêṭ Nam lần thứ 6 với chủ đề “Cách mạng số - Cơ hội và thách
thức”. Đây là cơ hội để những người làm CNTT - truyền thông Việt Nam và quốc
tế gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ nhận thức, xu thế và định hướng. Diễn đàn sẽ
góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc xây dựng chiến lược và các chủ trương,
chính sách thúc đẩy phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp
đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam chúng ta.
Diễn đàn năm nay sẽ thảo luận về 4 chủ đề chính: Đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp quốc gia; Phát triển hạ tầng CNTT; Xu hướng internet kết nối vạn vật và
thành phố thông minh; Phát triển nguồn nhân lực và đây không chỉ là những vấn
đề Chính phủ đang rất quan tâm mà phát triển hạ tầng đồng bộ và phát triển nguồn
nhân lực đã được xác định là những giải pháp đột phá cho phát triển.
Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương sáng kiến của Hiệp hội Phần mềm và
dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam VINASA cùng Bộ Thông tin Truyền thông
tổ chức Diễn đàn quan trọng này. Tôi xin gửi tới toàn thể quý vi ̣ và các ba ̣n lời
thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.
Thưa quý vi ̣ và các bạn,
Nhân loại đang đứng trước cuộc cách mạng dự báo sẽ làm thay đổi cơ bản
cách thức chúng ta sống, làm việc và tương tác với nhau. Hàng loạt công nghệ mới
mang tính đột phá đang xóa đi những ranh giới truyền thống phân cách không gian
vật lý, không gian số và không gian sinh học, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4. Sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số và xã hội thông tin, sẽ
làm biến đổi sâu sắc và nhanh chóng các hệ thống kết cấu xã hội và nền kinh tế
toàn cầu; tác động mạnh mẽ, toàn diện lên mọi mặt đời sống con người, từ hoạt
động sản xuất đến lối sống, sinh hoạt văn hóa ở tất cả các cấp độ, từ phạm vi toàn
cầu đến khu vực, quốc gia, từng tổ chức, và cá nhân.
Với cuộc cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các nền
kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào
truyền thống (lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên...) sang mô hình tăng trưởng do
công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy. Các quốc gia đang xác định những con
đường tốt nhất để khai thác cơ hội và các giải pháp đối phó với thách thức đặt ra.
Cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng sẽ mang lại
đầy đủ những cơ hội và thách thức cho Việt Nam chúng ta. Việt Nam trước hết
cần nhận thức đầy đủ về những thách thức to lớn phải đối mặt. Nhiều ngành công
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nghiệp sử dụng nhiều lao động (như dệt may, da giày,…) sẽ mất lợi thế cạnh tranh,
phải thu hẹp sản xuất. Cùng với đó là tình trạng thất nghiệp, nhất là lao động phổ
thông. Nguy cơ bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo và cả cơ hội tiếp cận, khai
thác các nguồn lực, tiện ích xã hội gia tăng. Muốn thành công, thu hẹp khoảng
cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cần phải vượt
qua được những thách thức kinh tế xã hội cơ bản này.
Cơ hội cho chúng ta trong cuộc cách mạng lần này đến từ chính nỗ lực giải
quyết những thách thức đó, kết hợp với phát huy tối đa lợi thế của Việt Nam trong
thời đại số, trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng. Việt Nam đang triển khai
mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng
sang chiều sâu, từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và công
nghệ lạc hậu sang chủ yếu dựa vào công nghệ, nhân lực chất lượng cao và đổi mới
sáng tạo. Tôi tin rằng, với không ít lợi thế cạnh tranh về phát triển công nghệ
thông tin và lợi thế nguồn lực “dân số vàng”, Việt Nam dù đi sau vẫn có thể thành
công nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, có chiến lược đúng đắn, có chương trình
hành động cụ thể, kịp thời và triển khai thực thi quyết liệt, hiệu quả.
Thưa quí vị và các bạn,
Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết 26, 36a của Chính phủ đã
xác định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và
bằng công nghệ thông tin với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và cộng
đồng doanh nghiệp. Với những bước tiến khá nhanh về phát triển công nghệ thông
tin thời gian qua, Việt Nam đã có thứ hạng cao trên bản đồ công nghệ thông tin thế
giới, trong đó xếp vi ̣ trí số 1 toàn cầu trong ngành dịch vụ phần mềm thuê ngoài;
đứng đầu về chỉ số kinh tế ứng dụng di động trong 6 nước phát triển nhất khu vực
ASEAN. Năm 2016, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam được Liên
hợp quốc xếp hạng thuộc nhóm các nước có chỉ số phát triển cao, đứng thứ 89/193
quốc gia, tăng 10 bậc so với năm 2015.
Viê ̣t Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư công nghệ cao,
với sự góp mặt của hầu hết các hañ g công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như
IBM, Microsoft, Intel, Toshiba, Samsung,…. Chúng ta cũng đã có những doanh
nghiệp công nghệ thông tin được thế giới biết đến như Viettel, FPT, VNPT,... và
đang có ngày càng nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực
quan trọng này.
Thưa quí vị và các bạn,
Những kết quả đạt được trên đây vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi
thế của đất nước, chưa đủ để vượt qua những thách thức to lớn mà chúng ta phải
đối mặt. Cần phải hành động nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa;
tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, tạo phương thức phát
triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia. Chúng ta cần tập trung
thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số công tác sau đây:
2

Một là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao và các công
nghệ số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin trong đổi mới thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực
cạnh tranh; nâng cao cấp độ ứng du ̣ng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ
điện tử, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tạo tiện lợi, văn minh
cho người dân trong giao dịch với cơ quan Nhà nước và tiếp cận dịch vụ công; xây
dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh
nghiệp.
Hai là, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong mọi
ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội; đầu tư nâng cao năng lực tiếp thu và
làm chủ công nghệ nhất là các công nghệ mới theo xu hướng của cuộc cách mạng
số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phát triển ngành công nghiệp công
nghệ thông tin Việt Nam thành trung tâm công nghiệp phần mềm, ứng dụng di
động và Trung tâm dịch vụ an toàn bảo mật thông tin của thế giới.
Ba là, thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở
thành quốc gia khởi nghiệp là con đường nhanh nhất để phát triển lực lượng doanh
nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao và tạo những nhân tố phát triển đột
phá trong nền kinh tế số. Xóa bỏ mọi rào cản, khuyến khích ứng dụng khoa học
công nghệ, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân trở thành một động lực tăng
trưởng quan trọng của nền kinh tế.
Bốn là, phát triển nguồn nhân lực số, biến lợi thế “dân số vàng” thành lợi
thế về năng lực số trong hội nhập và phân công lao động quốc tế. Chú trọng đào
tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tăng nhanh về số lượng và chất lượng đạt
chuẩn quốc tế, bắt kip̣ với các xu hướng công nghệ. Việt Nam phải trở thành một
trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số thế giới.
Năm là, từng bước xây dựng và phát triển các thành phố thông minh, đi đầu
là các đô thị lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ,
Bình Dương… giải quyết những bức xúc xã hội về giao thông, y tế, an toàn thực
phẩm, an ninh trật tự, môi trường,… đem la ̣i môi trường số ng văn minh, hiêṇ đa ̣i,
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Sáu là, các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và toàn xã hội
cần nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng số, đồng thời quyết liệt đẩy nhanh việc
ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản trị
hoạt động của mình. Đây phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và là trách
nhiệm cao nhất của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức của Nhà nước, từ
Trung ương đến địa phương.
Thưa quí vi ̣ và các bạn
Thời gian không chờ đợi; cơ hội không tự đến. Phải hành động nhanh hơn,
quyết liê ̣t hơn trong thời đại kỹ thuật số, nếu không, chúng ta sẽ đánh mấ t thời cơ,
vận hội; Viê ̣t Nam sẽ không thể sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác
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Hồ hằ ng mong ước; Viê ̣t Nam sẽ không thể tiến kip̣ các nước phát triển, tiến cùng
thời đại. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm nắ m bắt thời cơ của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, nhất là về công
nghệ thông tin, đưa Việt Nam tiến cùng thời đại. Để trở thành hiện thực thông qua
chính sách áp dụng, quyết sách cụ thể. Tôi đề nghị sau thảo luận của Diễn đàn này,
giao Bộ Thông tin Truyền thông và Hiệp hội VINASA cần có các Báo cáo và kiến
nghị cụ thể lên Thủ tướng Chính phủ.
Với niềm tin mạnh mẽ, Tôi chúc quí vị đại biểu và toàn thể các bạn sức
khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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