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Bức tranh hiện trạng 

 



Hiện trạng của ứng dụng CNTT trong chính phủ 

Chính phủ: 
1. Thiếu ngân sách. 

Chi tiêu cho ứng 
dụng CNTT còn 
thiếu hiệu quả, đặc 
biệt phần mềm 
chưa được chia sẻ. 

2. Phụ thuộc vào nhà 
cung cấp, thiếu khả 
năng làm chủ, khó 
tận dụng kế thừa 
các phần mềm đã 
đặt hàng. 

Doanh nghiệp phục vụ: 
1. Cạnh tranh khốc liệt 

khi đấu thầu nên ít 
chi phí cho nghiên 
cứu. 

2. Không bắt buộc phải 
chia sẻ, chuyển giao, 
vì thế các ứng dụng 
còn manh mún, khó 
tích hợp. 

Hệ thống CNTT: 
1. Cơ bản là các ứng dụng nhỏ, chạy theo yêu cầu nghiệp vụ tức thời nên không có 

kiến trúc nền tảng, khó khăn khi mở rộng, không thể tích hợp. 
2. Dữ liệu và quy trình nghiệp vụ bị gắn thẳng vào mã nguồn nên rất khó sử dụng lại 
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Top 10 xu hướng chiến lược công nghệ cho ứng 
dụng CNTT trong chính phủ 



Các vấn đề cần giải quyết đối với ứng dụng CNTT trong 
chính phủ 

• Làm thế nào ứng dụng được nhiều hơn với chi 
phí ít hơn? 

Cắt giảm chi phí:  

• Làm thế nào để các ứng dụng khác nhau trao 
đổi, tích hợp được với nhau? 

• Làm thế nào để hệ thống trung ương tích hợp 
trao đổi với hệ thống địa phương? 

Tích hợp dữ liệu và 
ứng dụng:  

• Làm thế nào để chuyển đổi sang SMAC ( Social 
network, Mobile, Analytics – big data, Cloud)? 

Dữ liệu lớn, mobile, 
đám mây, mạng xã 

hội:  



 Nền tảng ứng dụng phần mềm nguồn mở 
là một lựa chọn phù hợp. 



Khảo sát tương lai của PMNM 2014 của Black Duck Software  
 Kết quả khảo sát từ 1,240 người trong ngành CNTT 

 In 2011, Black Duck acquired the open source business strategy consulting 
company Olliance Group which organizes and manages the Open Source Think 
Tank conference on the commercial application of open source, mobile and cloud 
computing technologies. In 2013, the Olliance Group fully integrated into the 
company, changing its name to Black Duck Consulting ( Wikipedia) 

 



Source: Black Duck Software  



PMNM ảnh hưởng đến các công nghệ chính 

 

Source: Black Duck Software  



Trong 3 năm tới, PMNM sẽ ảnh hưởng lớn 
nhất đến ứng dụng CNTT trong chính phủ 

 

Source: Black Duck Software  



Lợi thế khi sử dụng phần mềm nguồn mở 
trong ứng dụng CNTT trong chính phủ 

1. Lợi thế chính là giảm tổng chi phí sở hữu vì không phải chịu phí 

bản quyền cơ bản ban đầu – vốn là một phần đầu tư lớn. 

2. Người sử dụng có thể sửa đổi mã nguồn cho phù hợp với các 

yêu cầu nghiệp vụ cụ thể, và tuân thủ các quy trình và quy ước 

thay đổi". 

3. PMNM gia tăng an toàn bảo mật thông tin do được nhiều người 

cùng xem và có khả năng cập nhật mã nguồn ngay lập tức khi 

phát hiện ra lỗi. 

4. Văn hóa đặt giá trị lên hàng đầu của PMNM mang lại lợi thế cho 

chủ đầu tư bởi vì các lỗi được xử lý ngay lập tức thay vì phải đợi 

phiên bản nâng cấp hàng năm.  

5. Người phát triển, người sử dụng dễ dàng thu nhập các PMNM từ 

các kho PMNM cũng như tiếp cận các tri thức phát triển rộng rãi 

trên các cộng đồng 



Những tín hiệu ở Việt Nam: Có những gói thầu 
đã yêu cầu hoàn toàn PMNM 

 
 

Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP) của Ban Quản lý dự án Tiểu dự án 

1- gói thầu P01 "Cải thiện công tác giám sát đánh giá và xây dựng 

phần mềm công nghệ thông tin" ngày 28 tháng 05 năm 2014; 



 Giới thiệu nền tảng nguồn mở phục vụ ứng 
dụng CNTT trong chính phủ: 

OpenEgovPlatform 

 



• Phiên bản DTT OpenEgovPlatform 1.0 

– Ra đời năm 2012:  

– Tầm nhìn: Cung cấp dịch vụ công tích hợp ở cấp độ 3-4 

thống nhất cho toàn đơn vị  

– Triển khai:  thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội, MIC, 

Bộ Tư Pháp 
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Xác định kiến trúc tổng thể 

Kiến trúc CPĐT tổng thể 
(e-gov EA) là cơ sở để xây 
dựng gỉải pháp CPĐT 



17 

Định hướng mô hình MHD  
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Nền tảng ứng dụng CNTT trong chính phủ: DTT OpenEgovPlatform 1.0 
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Thông tin và 
mẫu trực 
tuyến  

Nhận và  xử lý hồ s
ơ trực tuyến 

 Dịch vụ tích hợp 
    liên thông 

 Dịch vụ trực tuyến 

 Biểu mẫu trực tuyến  

 Thông tin trực tuyến 

 Dịch vụ trực 

tuyến một cửa, đa 

kênh, 
Nhận, xử lý hồ sơ trực 
tuyến “một cửa”  

Mọi dịch vụ, mọi nơi, 
mọi lúc, mọi kênh 

OpenEgovPlatform 

Các giai đoạn xây dựng CPĐT 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 4 

Giai đoạn 5 

Giai đoạn 3 

Giai đoạn 2 
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T 

DTT OpenEgovPlatform 

Nền tảng ứng dụng DTT OpenEgovPlatform là một tập hợp các quy trình 

chuẩn và công nghệ phần mềm nguồn mở chuẩn, đã được tích hợp để hỗ 

trợ công việc xây dựng, triển khải, kích hoạt và vận hành các ứng dụng dich 

vụ công trực tuyến 

Nền tảng ứng dụng DTT OpenEgovPlatform tích hợp và các công nghệ nguồn 
mở hàng đầu và thông dụng nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế hiện 
nay, như:  

1.  Liferay: Quản lý cổng thông tin điện tử (Portal) 

2.  Alfresco: Quản lý bản ghi và văn bản 

3.  Pentaho: Phân tích, khai phá dữ liệu, và thông minh nghiệp vụ (Business 

Intelligence) 

4.  Apache ServiceMix: Quản lý các dịch vụ (Enterprise service bus - ESB) 

5.  Jboss: Máy chủ ứng dụng 

6.  uEngine: Quản lý việc xử lý các tiến trình công việc 

7.  PostGIS: Cơ sở dữ liệu không gian 

8.  GeoServer: Máy chủ cung cấp các dịch vụ dữ liệu không gian 
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Mô hình tham khảo 
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DTT OpenEGovPlatform: Các chức năng 

 

1. Cung cấp một điểm truy nhập duy nhất cho tất cả các dịch vụ 

công trực tuyến 

2. Phục vụ việc chia sẻ dữ liệu đã được chuẩn hoá giữa các đơn 

vị chính phủ (sở ngành, phường quận, cục, bộ, …) 

3. Liên kết các quy trình hành chính liên đơn vị, và hỗ trợ xử lý 

theo dõi  hồ sơ liên thông giữa nhiều đơn vị 

4. Cung cấp một số dịch vụ tiện ích hạ tầng (shared services) giúp 

việc xây dựng ứng dụng mau chóng hơn. Ví dụ: Xác nhận 

người dùng và phân quyền, Kiểm soát và truy vết thay đổi, ... 

5. Cung cấp một số ứng dụng lõi (core applications). Ví dụ: Phân 

tích dữ liệu, Quản lý văn bản, … 

6. Hỗ trợ việc cung cấp dich vụ công đa kênh một cách đồng bộ 

qua cổng dịch vụ trực tuyến một cửa, trung tâm dịch vụ một 

cửa, tin nhắn SMS, điện thoại thông minh, … 
 

Các chức năng tiêu biểu: 
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OpenEgovPlatform 2.0  
Nền tảng ứng dụng CNTT toàn diện 

Lãnh đạo 

Phục vụ 

Chia sẻ 

Cộng tác  
OpenEgov 
Platform 2.0  



Khoảng cách 

• Xã hội 
1. Mọi thứ tìm kiếm 

được – Google 
Search 

2. Chia sẻ tình trạng 
thời gian thực  - 
Facebook 

3. Đồng bộ dữ liệu và 
chia sẻ trên nhiều 
phương tiện – 
Dropbox, 

4. Dữ liệu sẵn sàng 
cho quyết định – 
Google Now 

 

• Chính phủ 
1. Chưa liên thông, 

không có cách tìm 
kiếm toàn diện 

2. Chưa có cách chia 
sẻ thông tin thời 
gian thực 

3. Chưa có cách chia 
sẻ dữ liệu dễ dàng 
 

4. Chưa có cách tổng 
hợp dữ liệu lớn để 
ra quyết định 

 



Phiên bản 2.0 của nền tảng ứng dụng CNTT 
trong chính phủ OpenEgovPlatform 

Thông tin sẵn có trên mọi phương tiện 

Kho ứng dụng 

Dữ liệu lớn và đồng bộ 

Đám mây riêng, hybrid và dùng chung toàn chính phủ 



Kế hoạch phát triển phiên bản 2.0 

• Xây dựng trên cơ sở một Kiến trúc tổng thể mở để có thể tích hợp, 
nâng cấp và dễ dàng cho việc chuyển nhập (migration) sang 
OpenEgovPlatform 2.0. 

 

• Để đảm bảo vấn đề liên thông OpenEgovPlatform 2.0 sẽ cung ứng 
các phương tiện để việc chuyển nhập (migration) dễ dàng.  Với Kiến 
trúc tổng thể mở, OpenEgovPlatform sẽ: 

 
– Chấp nhận được các dịch vụ đã được xây dựng trên các nền tảng ứng 

dụng PMNM khác, thí dụ như Bamboo 

 

– Chuyển tải được các cơ sở dữ liệu trên các platform khác nhau, qua 
các «common communication services» mà OpenEgovPlatform 2.0 tích 
hơp được 

 

– Cung cấp các dụng cụ (tools) cho việc chuyển nhập (migration).  Các 
dụng cụ này cần nhất cho xây dựng applets, portlets, data migration. 

 

 

 

 

 

 

 



Kế hoạch phát triển phiên bản 2.0 

• Khung thời gian dự trù 

– User Conference  lần 1:   trình bầy Kiến trúc tổng thể 

mở: Quý 3 -2014 

– User’s Forum 1:   thu thập các ý kiến, yêu cầu về BA ( 

kiến trúc nghiệp vụ), IA (kiến trúc thông tin) hay AA 

(kiến trúc ứng dụng) và các công cụ cần có hay phải 

nâng cấp: Quý 3 -2014 

– Beta version (sáu tháng sau) 

– Pilot và pilot site (tám tháng sau) 

– Release 1 (10 tháng sau) 

 

 

 

 

 



Kế hoạch phát triển phiên bản 2.0 

• Chúng tôi sẽ: 
– Công bố Kiến trúc tổng thể của OpenEgovPlatform 2.0, đặc biệt phần 

Information Architecture để sửa soạn cho việc đồng bộ dữ liệu và chia 

sẻ dữ liệu 

– Sửa soạn khung tích hợp với các kho ứng dụng, đặc biệt các ứng dụng 

của mobile/smart phones 

– Sửa soạn khung tích hợp các phương tiện liên thông qua mạng xã hội 

như Facebook, Youtube, email, video conference, chat online, ...) 

– Giữa các cơ quan nhà nước qua mạng đám mây riêng hay hybrid 

– Các tools dùng cho việc chuyển nhập vào OpenEgovPlatform 

– Các tools cho việc theo dõi công năng (performance and fine tuning 

monitoring tools), bảo trì, bảo hành 

– Sửa soạn khung tích hợp với các công nghệ dữ liệu lớn nguồn mở, bắt 

đầu với Pentaho, Hadoop 

 

 

 

 



Ứng dụng của PMNM trong phiên bản 2.0 

• Các công nghệ đám mây mở 

– OpenStack, CloudStack 

• Các công nghệ dữ liệu lớn 

– Hadoop, MongoDB, Pentaho 

• Các công nghệ kho ứng dụng 

– Android Store, OpenRay/OpenRoad 

• Các công nghệ hệ điều hành đa phương tiện 

– Ubuntu, Chrome 



Lợi ích của OpenEgovPlatform 

• Giảm chi phí: với các địa phương có sự hỗ trợ 
chuyển giao của thành phố Đà Nẵng, DTT sẵn sàng 
chuyển giao cả nền tảng và các ứng dụng ( gần 300 
dịch vụ công) với chi phí tối thiểu. 

 

• Tích hợp: mọi ứng dụng trên nền tảng đều chia sẻ 
người dùng, dữ liệu. Nền tảng cũng sẵn sàng tích 
hợp với nhiều hệ thống ngành dọc. 

 

• SMAC: phiên bản 2.0 là phiên bản SMAC 



Mô hình triển khai 

1. Mô hình thuê ngoài: 

– Thuê các ứng dụng trên nền hạ tầng sẵn có của 
Hanel và các đối tác hạ tầng khác. 

 

2. Mô hình dịch vụ: 

– DTT và các công ty sẽ cung cấp dịch vụ bao gồm: 
tùy biến, phát triển ứng dụng, hỗ trợ sửa lỗi nền 
tảng. 

 

 



Câu hỏi và thảo luận 

 

 

 

 

Trân trọng cảm ơn ! 


