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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KHU VỰC CÔNG
Học phần 1
Tổng quan về
chuyển đổi số
- CĐS và vai trò
chuyển đổi số
trong việc nâng
cao năng lực cạnh
tranh địa phương
- CĐS và phát triển
thành phố thông
minh

Học phần 2
Hoạch định và
quản trị chiến
lược
- Hoạch định chiến
lược CĐS trong
khu vực công
- Quản trị chiến
lược CĐS trong
khu vực công

Học phần 3
Thực thi
chiến lược

Học phần 4
Thích ứng
chiến lược

- Lãnh đạo và
quản lý triển khai
chiến lược CĐS
trong khu vực
công

- Quản trị rủi ro
dành cho các nhà
lãnh đạo trong
CĐS ở khu vực
2
công

- Kiến tạo và thúc
đẩy môi trường
đổi mới sáng tạo
trong khu vực
công

- Kiểm soát và
đánh giá kết quả
triển
khai
các
chương trình CĐS

Kết quả
Nâng cao năng
lực lãnh đạo và
quản lý chiến lược
CĐS nhằm thúc
đẩy năng lực cạnh
tranh và phát triển
bền vững của địa
phương

Học phần 3: Thực thi chiến lược
• Lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược chuyển đổi số trong khu vực công
○ Ứng dụng mô hình quản trị thay đổi của John Kotter trong chuyển đổi số ở khu vực công
○ Thảo luận thực tiễn quản trị thay đổi chuyển đổi số trong khu vực công tại tỉnh BR-VT

• Kiến tạo và thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo trong khu vực công
○ Giới thiệu về tổ chức học hỏi, sáng tạo
○ Hỏi - Đáp về tính học hỏi, đổi mới của tổ chức
○ Khung phân tích về quản trị đổi mới
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2

Giới thiệu

Lãnh đạo và quản lý triển khai
chiến lược chuyển đổi số
trong khu vực công

3

4

Kiến tạo và thúc đẩy môi
trường đổi mới sáng tạo trong
khu vực công

Thảo luận

1. Giới thiệu
1.
- Nhắc nhở về mục tiêu tổng thể và mục tiêu cuối cùng của hai lĩnh
- Nhắc lại những điểm chính và mục tiêu tổng thể của hai Học
vực
- Giới thiệu các nội dung chính trong Miền III về Thực hiện Chiến lược

phần 1 và Học phần 2;

- Giới thiệu các nội dung chính của học phần 3 về thực thi
Chiến lược.

Sáng tạo và Chuyển đổi số
Mục đích của khóa huấn luyện
Khóa học là một phần của Chương trình Tăng cường Năng lực Cấp tỉnh của
USAID, hợp tác với các đối tác quốc tế để đồng phát triển chương trình giảng
dạy với SOG/UEH cho Chương trình Lãnh đạo Điều hành của SOG nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh kinh tế thông qua cải cách quản trị cấp tỉnh.

Mục đích của khóa học này là đào tạo các cán bộ cấp tỉnh về quản lý chiến
lược thông qua việc giới thiệu và ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và giá trị mới
để tạo môi trường thuận lợi cho phát huy năng lực cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy
đổi mới và chuyển đổi số phù hợp với Chiến lược IR 4.0 của Việt Nam .

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KHU VỰC CÔNG
Học phần 1
Tổng quan về
chuyển đổi số
- CĐS và vai trò
chuyển đổi số
trong việc nâng
cao năng lực cạnh
tranh địa phương
- CĐS và phát triển
thành phố thông
minh

Học phần 2
Hoạch định và
quản trị chiến
lược
- Hoạch định chiến
lược CĐS trong
khu vực công
- Quản trị chiến
lược CĐS trong
khu vực công

Học phần 3
Thực thi
chiến lược

Học phần 4
Thích ứng
chiến lược

- Lãnh đạo và
quản lý triển khai
chiến lược CĐS
trong khu vực
công

- Quản trị rủi ro
dành cho các nhà
lãnh đạo trong
CĐS ở khu vực
công

- Kiến tạo và thúc
đẩy môi trường
đổi mới sáng tạo
trong khu vực
công

- Kiểm soát và
đánh giá kết quả
triển
khai
các
chương trình CĐS

Kết quả

Nâng cao năng
lực lãnh đạo và
quản lý chiến lược
CĐS nhằm thúc
đẩy năng lực cạnh
tranh và phát triển
bền vững của địa
phương
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Nội dung Học phần 3
Thực thi chiến lược
Mục tiêu: Ứng dụng Lãnh đạo và quản trị quá trình thay đổi chủ động
nhằm tăng cường môi trường khuyến khích sáng tạo và chuyển đổi.
Học viên sẽ được học về:
(1) Lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược chuyển đổi số trong
khu vực công
(2) Kiến tạo và thúc đẩy môi trường học hỏi và sáng tạo trong
khu vực công.

2. Lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược
1.
chuyển đổi số trong khu vực công
- Nhắc nhở về mục tiêu tổng thể và mục tiêu cuối cùng của hai lĩnh
vực
- -Giới
thiệu
các nội
Miềnđổi
III về
Thực
hiệnKotter
Chiến trong
lược
Ứng
dụng
môdung
hìnhchính
quảntrong
trị thay
của
John

chuyển đổi số ở khu vực công
- Thảo luận thực tiễn quản trị thay đổi chuyển đổi số trong khu
vực công tại tỉnh BR-VT

Quá trình quản trị thay đổi

Mô hình quản trị thay đổi 8 bước của Kotter
- John Paul Kotter là Giáo sư Danh dự Konosuke
Matsushita về lãnh đạo tại Trường Kinh doanh
Harvard (Hoa Kỳ).
- Ông là một tác giả, và người sáng lập của Kotter
International, một công ty tư vấn quản lý có trụ sở tại
Seattle và Boston.
- Ông là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong kinh doanh,
lãnh đạo và thay đổi.
- Ông giới thiệu mô hình quản trị thay đổi 8 bước trong
cuốn sách xuất bản vào năm 1995 - “Leading
change”

Mô hình quản trị thay đổi 8 bước của Kotter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hình thành cảm nhận khẩn cấp phải thay đổi
Tạo lập một liên minh hướng dẫn thay đổi
Phát triển một tầm nhìn và chiến lược
Truyền đạt tầm nhìn về thay đổi
Trao quyền cho nhân viên trong các hoạt động
Nỗ lực đạt được các thành quả ngắn hạn
Củng cố các kết quả đạt được và thúc đẩy thay đổi nhiều hơn
Thể chế hóa các thay đổi đạt được và hướng mới trong tương lai

Bước 1: Thiết lập cảm nhận
(về tình trạng) khẩn cấp
● Thể hiện nhu cầu thay đổi.
● Phơi bày những rủi ro nếu không thay đổi.
● Thảo luận về thay đổi, tham gia, tham gia và tham gia nói và
nghĩ
● Tiếp nhận ý kiến đóng góp từ bên ngoài, củng cố tinh thần
thay đổi.

Bước 1: Thiết lập cảm nhận
(về tình trạng) khẩn cấp
Thảo luận:
●
●
●
●

Lý do gì PHẢI thực hiện chuyển đổi số?
Không thực hiện liệu có được?
Lợi ích, cơ hội có được khi thực hiện?
Những rủi ro và hệ lụy nếu không thực hiện CĐS?

Bước 1: Thiết lập cảm nhận
(về tình trạng) khẩn cấp
Thảo luận:
●
●
●
●

Lý do gì PHẢI thực hiện chuyển đổi số?
Không thực hiện liệu có được?
Lợi ích, cơ hội có được khi thực hiện?
Những rủi ro và hệ lụy xảy đến nếu không thực hiện
CĐS?

Kotter (1996) gợi ý rằng để thay đổi
thành công, 75% nhóm thực hành cần
phải “tham gia” vào sự thay đổi. Nói
cách khác, bạn phải thực sự làm việc
chăm chỉ ở Bước một, đồng thời dành
thời gian và năng lượng để Thiết lập
cảm nhận (về tình trạng) khẩn cấp
trước khi chuyển sang các bước tiếp
theo.

Bước 2: Thiết lập nhóm hành động
● Chọn một nhóm 3-5 người dẫn dắt thay đổi.
● Thành viên nhóm phải tin tưởng nhau và cùng chí
hướng.
● Chọn những lãnh đạo năng động và có tầm ảnh hưởng
trong tổ chức.
● Đảm bảo có sự tham gia từ các phòng ban.

Bước 2: Thiết lập nhóm hành động
Thảo luận:
● Thiết lập nhóm hành động dẫn dắt chuyển đổi số như
thế nào?
● Nên có thành viên từ bên ngoài hay không?

Bước 3: Phát triển tầm nhìn chiến lược
● Xác định những lý do chính của việc thay đổi.
● Phát triển tầm nhìn thể hiện trong 2, 3 câu của một phát biểu để
giải thích cách mà bạn trông đợi vào tương lai của tổ chức.
● Cho thấy cách mà tầm nhìn có thể được hiện thực hóa.
● Có thể được giải thích dễ dàng.

Bước 3: Phát triển tầm nhìn chiến lược
Thực tiễn, gợi ý
● Các đơn vị phát triển tầm nhìn về CĐS như thế nào?
● Tổ chức, địa phương muốn đạt được những mục tiêu cụ thể nào
trong 5 năm?

Bước 4: Trao đổi, truyền đạt
tầm nhìn của thay đổi
● Trao đổi thường xuyên.
● Cởi mở và giải quyết một cách chân thành những lo lắng và
quan tâm của người khác.
● Cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo trong các mặt hoạt động.
● Làm gương.

Bước 4: Trao đổi, truyền đạt
tầm nhìn của thay đổi
Thảo luận:
● Làm thế nào A/C có thể truyền đạt tầm nhìn Chuyển đổi số cho
các quản lý cấp trung (phòng, phường, xã…) và nhân viên?
● Làm thế nào A/C có thể truyền đạt tầm nhìn Chuyển đổi số cho
các bên liên quan?

Bước 5: Trao quyền cho
nhân viên trong các hoạt động
● Xác định những nhà lãnh đạo thay đổi với vai trò tiên phong thay
đổi.
● Xem lại cấu trúc tổ chức, các mô tả công việc, hiệu quả, hệ
thống thù lao đảm bảo đồng điệu với tầm nhìn mới.
● Nhận ra và khen thưởng những người đã thực hiện các thay đổi.
● Nhận ra những người chống lại các thay đổi; trao đổi, chia sẻ.

Bước 5: Trao quyền cho
nhân viên trong các hoạt động
Thảo luận:
● Cơ chế nào để trao quyền cho nhân viên?
● Những kháng lực/rào cản nào có thể có với CĐS? A/C xử lý
như thế nào

Bước 6: Tạo ra những kết quả
ngắn hạn
● Chọn những dự án chắc chắn thành công.
● Không sớm chọn những mục tiêu hao tốn chi phí.
● Phân tích kỹ lưỡng các yếu tố lợi và bất lợi của các mục tiêu.
● Tưởng thưởng những người đã giúp bạn đạt được những
mục tiêu.

Bước 6: Tạo ra những thắng lợi
(ghi nhận những kết quả) ngắn hạn
Thảo luận:
● Kết quả ngắn hạn nào? Chúng ta cần đạt được gì trong 1
năm, 2 năm thực hiện?

Bước 7: Củng cố những kết quả và
thúc đẩy thay đổi mạnh mẽ hơn
● Sau khi có những kết quả từ thay đổi, phân tích những gì đã diễn ra
như kế hoạch (cái đúng) và những gì cần được cải thiện.
● Thiết lập các mục tiêu mới dựa trên những gì đạt được.
● Giữ cho các ý tưởng luôn mới mẻ bằng cách kết nạp thêm các nhân
tố mới vào liên minh thay đổi.

Bước 8: Xác lập những hướng mới
trong văn hóa tổ chức
● Nói về những tiến bộ đạt được từ sự thay đổi. Kể lại những câu
chuyện thành công từ chính quá trình.
● Lưu ý đề cập đến những giá trị và lý tưởng từ sự thay đổi khi tuyển
dụng và đào tạo nhân viên.
● Thừa nhận công lao của những thành viên trong liên minh thay đổi,
đảm bảo nhân viên ghi nhận đóng góp của họ.
● Lập kế hoạch thay thế các nhân sự cốt cán của quá trình thay đổi,
đảm bảo di sản của họ luôn được ghi nhận.

Trao đổi, thảo luận
1. Hình thành cảm nhận khẩn cấp
phải thay đổi
2. Tạo lập một liên minh hướng
dẫn thay đổi
3. Phát triển một tầm nhìn và chiến
lược
4. Truyền đạt tầm nhìn về thay đổi
5. Trao quyền cho nhân viên trong
các hoạt động
6. Nỗ lực đạt được các thành quả
ngắn hạn
7. Củng cố các kết quả đạt được
và thúc đẩy thay đổi nhiều hơn
8. Thể chế hóa các thay đổi đạt
được và hướng mới trong tương
lai

1.
2.
3.
4.

Lý do gì PHẢI thực hiện chuyển đổi số? Rủi ro và lợi ích; cách gây
chú ý?
Thiết lập nhóm hành động dẫn dắt chuyển đổi số như thế nào? Nên
có thành viên từ bên ngoài hay không?
Các đơn vị phát triển tầm nhìn về CĐS như thế nào? Tổ chức, địa
phương muốn đạt được những mục tiêu cụ thể nào trong 5 năm?
Làm thế nào A/C có thể truyền đạt tầm nhìn Chuyển đổi số cho các
quản lý cấp trung (phòng, phường, xã…) và nhân viên? Làm thế
nào A/C có thể truyền đạt tầm nhìn Chuyển đổi số cho các bên liên
quan?

5. Cơ chế nào để trao quyền cho nhân viên?; Những kháng
lực/rào cản nào có thể có với CĐS? A/C xử lý như thế nào
6. Kết quả ngắn hạn nào? Chúng ta cần đạt được gì trong 1 năm,
2 năm thực hiện?
7. A/C cần thực hiện những cách thức nào để củng cố những kết
quả ngắn hạn đã đạt được; duy trì động lực?

3.
1.

Tạo điều kiện cho phép triển khai đa
-ngành,
Nhắc nhở đa
về mục
cấptiêu tổng thể và mục tiêu cuối cùng của hai lĩnh
vực
- Giới thiệu các nội dung chính trong Miền III về Thực hiện Chiến lược

- Xây dựng tinh thần học hỏi cho tổ chức – nền tảng của

đổi mới và sáng tạo
- Khung về quản trị đổi mới

LEARNING ORGANIZATION
TỔ CHỨC HỌC HỎI
NỀN TẢNG CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

NỘI DUNG CHÍNH
● Thế nào là một tổ chức học hỏi?
● Các rào cản để trở thành tổ chức học hỏi?
● Cơ quan/công ty của bạn có phải là một tổ chức học hỏi?
● Trở thành một tổ chức học hỏi?

● Tài liệu tham khảo chính:
https://hbr.org/2008/03/is-yours-a-learning-organization
● File pdf đã gửi đến lớp.

Learning

Thế nào là một tổ chức học hỏi?
Khái niệm: Tổ chức học hỏi là một tổ chức mà
trong đó người làm việc liên tục tạo ra, lĩnh hội
và chia sẻ kiến thức để giúp tổ chức thích nghi
với sự thay đổi không lường trước được tốt hơn
các đối thủ cạnh tranh của tổ chức đó.
Vấn đề:
• Lãnh đạo/nhà quản lý không tạo ra được một
văn hóa tổ chức có khả năng động viên và
hướng dẫn nhân viên tạo ra, lĩnh hội và
chia sẻ kiến thức.
• Lãnh đạo thiếu công cụ đánh giá sự học hỏi
của nhân viên, đánh giá việc học hỏi ảnh
hưởng tích cực đến nhân viên như thế nào

Cụ thể hơn…
● Lãnh đạo cho rằng tầm nhìn là đủ, các cơ chế động viên (vật chất) và đào tạo là
đủ.
● Vấn đề đặt ra/(tổ chức sẽ gặp khó khăn) khi sự cạnh tranh là liên tục và gia tăng;
công nghệ; thay đổi trong thị hiếu và mong muốn của khách hàng/công chúng đối
với chất lượng dịch vụ.
● Phải trở thành tổ chức học hỏi để sống cùng nhịp với những thay đổi!
● Để xây dựng tổ chức học hỏi, các LỖI gặp phải:

THIẾU
CỤ THỂ

THIẾU
CHIA SẺ

THIẾU
CÔNG CỤ

Giải pháp của Garvin, Edmondson và Gino
● Xây dựng ba nền tảng/trụ cột cần thiết để xây dựng tổ chức học hỏi.

TRỤ CỘT
01
Môi trường
văn hóa vì
sự học hỏi

TRỤ CỘT
02
Xây dựng
các biện
pháp và quy
trình học
hỏi

TRỤ CỘT
03
Tạo dựng
tinh thần
học hỏi cho
lãnh đạo

● Trước tiên, đánh giá tổ chức qua ba nền tảng nêu trên. Đánh giá các
trụ cột của một tổ chức để cải thiện.

Ba trụ cột (nền tảng) của một tổ chức học hỏi
●

1. Một môi trường tổ chức
vì sự học hỏi

●

2. Những biện pháp và quy
trình học hỏi cụ thể
3. Cách lãnh đạo củng cố
văn hóa học hỏi

●

Một môi trường tổ chức vì sự học hỏi
Đáp ứng bốn đặc điểm/điều kiện:
1. An toàn tâm lý: Để học hỏi, nhân viên không phải sợ bị xem thường
hay bị cho là yếu kém khi hỏi những câu hỏi ngây thơ, đơn giản; trình
bày những ý kiến của thiểu số; phạm những lỗi lầm. Ngược lại, nhân viên
luôn cảm thấy thoải mái nêu ý kiến và quan điểm của mình.
2. Tôn trọng sự khác biệt: Học hỏi chỉ xảy ra khi mọi người ý thức được
sự khác biệt; Đón nhận những quan điểm khác với mình thậm chí mâu
thuẫn với mình. Việc này góp phần tạo ra những năng lượng và động
viên từ đó sẽ có những ý tưởng mới ngăn ngừa sự chây ỳ và thụ động.

Một môi trường tổ chức vì sự học hỏi
Đáp ứng bốn đặc điểm/điều kiện:
3. Cởi mở với ý tưởng mới: Học hỏi không chỉ thể hiện qua việc sửa
sai và xử lý vấn đề; học hỏi thể hiện qua việc xây dựng những cách tiếp
cận mới. Nhân viên cần được khuyến khích chấp nhận rủi ro và khám
phá những điều chưa biết và chưa kiểm chứng
4. Có thời gian cho việc suy nghiệm: Văn hóa học hỏi tạo điều kiện
cho nhân viên có đủ thời gian đánh giá lại các quy trình của tổ chức,
không dồn ép họ liên tục bằng công việc

Những biện pháp và quy trình học hỏi cụ thể
● Quá trình học hỏi bao gồm việc tạo lập, thu thập, diễn dịch và chia sẻ
thông tin
● Bao gồm việc thử nghiệm các cách thức giao tiếp, phát triển sản phẩm
mới, thu thập ý kiến các bên liên quan như khách hàng và đối thủ cạnh
tranh, cũng như đánh giá các công nghê mới có liên quan; phân tích,
xác định các vấn đề cần giải quyết; huấn luyện nhân viên đang có và các
nhân viên mới.
● Để tối đa hóa mục tiêu học hỏi của tổ chức, tri thức phải được chia sẻ
một cách có hệ thống, giữa cá nhân, nhóm và cả tổ chức, kiến thức chia sẻ
theo chiều ngang và dọc. Kiểm tra các tác dụng với các bên liên quan, đặc
biệt là với khách hàng.

Lãnh đạo củng cố ăn hóa học hỏi
● Tính học hỏi của một tổ chức lệ thuộc vào cách thức và các hành vi của
lãnh đạo
● Khi lãnh đạo thường hỏi và lắng nghe nhân viên, từ đó tạo điều kiện
cho trao đổi và tranh luận, mọi người trong tổ chức sẽ cảm thấy được
động viên học tập
● Nếu lãnh đạo cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian
cho việc phát hiện vấn đề, chia sẻ trí thức, phản ánh các kết quả đánh
giá thì những việc này sẽ giúp tạo ra không khí ham học hỏi.
● Khi lãnh đạo cho thấy qua hành vi của mình sự sẵn sàng chia sẻ cái mới,
chia sẻ các quan điểm khác nhau, nhân viên sẽ cảm thấy có trách
nhiệm đưa ra những ý kiến và quan điểm mới

Đánh giá tính chất học hỏi của tổ chức của bạn
●

https://hbs.qualtrics.com/jfe/form/SV_b7rYZGRxuMEyHRz?Q_
JFE=qdg

Đánh giá tính chất học hỏi của tổ chức của bạn
Cơ sở/trụ cột 1: Một môi trường vì sự học hỏi
• An toàn tâm lý
• Đánh giá cao sự khác biệt
• Cởi mở với những ý tưởng mới
• Thời gian để suy ngẫm
CHIA SẺ

Đánh giá tính chất học hỏi của tổ chức của bạn
Cơ sở/trụ cột 2: Quy trình và thực tiễn học tập cụ thể
● Thử nghiệm
● Tập hợp thông tin
● Phân tích
● Giáo dục và đào tạo
● Chuyển giao thông tin
CHIA SẺ

Đánh giá tính chất học hỏi của tổ chức của bạn
Cơ sở/trụ cột đánh giá 3: Lãnh đạo vì văn hóa học hỏi
CHIA SẺ

Bảng đánh giá tính chất học hỏi của tổ chức
Học viên đánh giá tính chất học hỏi của tổ chức bằng việc cho điểm các
phát biểu từ 1-7 (1 điểm là phát biểu hoàn toàn sai; 4 là không đúng cũng
không sai; 7 phát biểu hoàn toàn đúng).

Building Block 3: Leadership That Reinforces Learning
Cơ sở đánh giá 3: Lãnh đạo củng cố văn hóa học hỏi
48. My managers invite input from others in discussions.
Quản lý của tôi mời ý kiến đóng góp từ những người khác trong các cuộc thảo
luận.
1

2

3

4

5

6

7

49. My managers acknowledge their own limitations with respect to knowledge,
information, or expertise.
Các nhà quản lý/lãnh đạo của tôi thừa nhận những hạn chế của họ về kiến thức,
thông tin hoặc chuyên môn.
1

2

3

4

5

6

7

50. My managers ask probing questions.
Quản lý của tôi đặt câu hỏi thăm dò.
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

6

7

51. My managers listen attentively.
Quản lý của tôi chăm chú lắng nghe.
1

2

3

4

52. My managers encourage multiple points of view.
Quản lý của tôi khuyến khích nhiều quan điểm.
1

2

3

4

5

53. My managers provide time, resources, and venues for identifying problems and
organizational challenges.
Các nhà quản lý của tôi cung cấp thời gian, tài nguyên và địa điểm để xác định các
vấn đề và thách thức tổ chức gặp phải.
1

2

3

4

5

6

7

54. My managers provide time, resources, and venues for reflecting and improving
on past performance.
Các nhà quản lý của tôi cung cấp thời gian, tài nguyên và địa điểm để phản ánh và
cải thiện hiệu suất công việc đã thực hiện.
1

2

3

4

5

6

7

55. My managers criticize views different from their own*.
Người quản lý của tôi chỉ trích quan điểm khác với quan điểm của họ*.
1

2

3

4

5

6

7

Khung quản trị đổi mới

Quản trị theo đạo đức
- Nhiều quốc gia đã phát triển các
khuôn khổ quản trị đạo đức cung cấp
các hướng dẫn về cách phát triển các
công nghệ mới nổi một cách có trách
nhiệm.
- Các điển hình: New Zealand, Anh
Quốc, Châu Âu
- “Thuật toán đạo đức” và công nghệ
hộp đen
- Thảo luận:
● Thuật toán phân biệt
● Công nghệ đột phá
● Giám sát chính phủ

Hợp tác công tư
● Vai trò của chính phủ, khu vực tư nhân,
bên thứ ba khác?
● Các chính phủ cần bảo vệ công chúng
khỏi bị tổn hại và cung cấp quyền quản
lý cho các công nghệ mới, trong khi các
công ty cần phải chịu trách nhiệm về
các nghĩa vụ xã hội của họ.
● Các điển hình: Nhật Bản, EU, FAA
(Mỹ), Anh
● Thảo luận:
○ Ứng dụng truy vết COVID
○ Quy định thông minh (Neil
Gunningham)

Chính phủ là người
quản lý

Doanh nghiệp là người
quản lý

Bên thứ ba (các nhóm
có liên quan, hiệp
hội…) là người quản lý

Truất quyền
(disqualifications)

Truất quyền
(disqualification)

Trục xuất
(dismissal)

Hình phạt
(penal sanctions)

Chế tài
(sanctions)

Kỷ luật
(discipline)

Thông báo
(notices)

Cảnh báo
(warnings)

Thăng hạng
(promotions)

Cảnh báo
(warnings)

Hướng dẫn
(guidance)

Rà soát lại
(reviews)

Thuyết phục
(persuasion)

Giáo dục
(education)

Khuyến khích
(incentives)

Giáo dục
(education)

Khuyến nghị
(advice)

Giám sát đào tạo
(training supervision)

Khuyến nghị
(advice)

-

Khuyến nghị
(advice)

Quy định đáp ứng nhanh
• Sự thay đổi và phát triển của công nghệ
• Cách điều chỉnh truyền thống có xu hướng
mang tính chất quy định, mất nhiều tháng
hoặc nhiều năm để ban hành, yêu cầu xem
xét các ý kiến rộng rãi của công chúng và
giữ cứng nhắc sau khi được tạo ra.
• Tại sao phải đáp ứng?
• Điều chỉnh như thế nào?
• Các mô hình kinh doanh đang thay đổi
nhanh chóng và các cơ quan quản lý sẽ cần
phải bắt kịp với những thay đổi này mà
không cản trở sự đổi mới.
• Các điển hình: Ấn Độ, EASA (EU), Lisbon.

Thử nghiệm thông qua sandbox
• Sandbox: quá trình thử - sai
• Đôi khi các cơ quan quản lý chỉ cần quan
sát hậu quả của một công nghệ mới đối
với sự an toàn trong một môi trường bị cô
lập.
• Sandbox ở Vietnam: fintech?
• Các điển hình: FCA (Anh), Ấn Độ, Malawi,
Nhật Bản, FAA (Mỹ)
• Sandbox về chuỗi khối ở Châu Âu.
• Sandbox: luật và quy định?

Chia sẻ dữ liệu và khả năng tương tác
• Tầm quan trọng của dữ liệu: đầu vào của
mọi công nghệ
• GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu
của EU)
• Phân loại dữ liệu: dữ liệu nhạy cảm
• Mã nguồn mở, chia sẻ dữ liệu, truyền dữ
liệu xuyên biên giới
• Vô số sáng kiến trên toàn cầu tập trung
vào cách tăng tốc đáng kể việc chia sẻ dữ
liệu được cải thiện nhưng vẫn bảo vệ đạo
đức.
• Các điển hình: ATIS, Phần Lan

Các quy định mang tính cộng tác
• Để hoạt động hiệu quả trên quy mô toàn
cầu, các công ty cần có một khuôn khổ và
hướng dẫn tiêu chuẩn ở cấp độ quốc tế.
• Các tổ chức quốc tế cũng có vai trò quan
trọng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn
toàn cầu để tránh sự khác biệt về quy
định.
• Mô hình về cơ quan dữ liệu của Liên minh
châu Âu
• Quy định về bảo vệ dữ liệu của ASEAN
• Cấp độ quốc tế: GFIN, UNECE
• Hài hòa hóa và nhất thể hóa các quy định?

Kết luận: Học phần 3: Thực thi chiến lược
• Lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược chuyển đổi số trong khu vực
công
○

Ứng dụng mô hình quản trị thay đổi của John Kotter trong chuyển đổi số ở khu vực công

○

Thảo luận thực tiễn quản trị thay đổi chuyển đổi số trong khu vực công tại tỉnh BR-VT

• Kiến tạo và thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo trong khu vực công
○

Giới thiệu về tổ chức học hỏi, sáng tạo

○

Hỏi - Đáp về tính học hỏi, đổi mới của tổ chức

○

Khung phân tích về quản trị đổi mới
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