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Tại sao cần dữ liệu mở?

Thúc đẩy nền hành chính công trở nên

công khai, minh bạch hơn

Nguồn lực linh hoạt đem lại lợi ích cho doanh 
nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung.

Động lực để các doanh nghiệp và start-ups tham 
gia vào nền kinh tế số



Dữ liệu mở là gì?

Dữ liệu được 
cấp phép 
theo giấy
phép mở

Cho phép tự 
do sử dụng, 
phân phối, 
có thể tùy 

biến và pha 
trộn.

Chỉ yêu cầu 2 
việc: Ghi 

nguồn và 
chia sẻ 

tương tự.

Không bao
gồm dữ liệu 
của cá nhân 

và các dữ liệu 
liên quan đến 
bí mật quốc 

gia.



Xu hướng dữ liệu mở

Dữ liệu là nền tảng cốt lõi
của Chính phủ số.

Dữ liệu mở được xác định

là tiền đề của Chuyển
đổi số

Cung cấp dữ liệu mở chính phủ là

tiêu chí đánh giá về xếp

hạng phát triển chính phủ điện tử.



Làm thế nào để tạo ra Dữ liệu mở?

Xây dựng 
chính sách, 

thể chế

Sắp xếp dữ 
liệu để dễ
tiếp cận và 

sử dụng

Áp dụng công
nghệ, kỹ thuật

mới

Lựa chọn có
mục tiêu, lộ

trình



Những hạn chế trong xây dựng dữ
liệu mở

Thiếu về cơ chế, quy định

Các hệ thống dữ liệu chuyên ngành còn rời rạc; an toàn, an ninh chưa đảm bảo.

Không có hướng dẫn về quyền hạn và nghĩa vụ trong mở dữ liệu.

Chất lượng dữ liệu, bản quyền dữ liệu, chưa tách biệt dữ liệu riêng tư/ cá nhân.

Có dữ liệu có thể mở nhưng... chưa mở về tư duy.



Hệ thống dữ liệu mở tỉnh TT.Huế

Thí điểm tại địa chỉ opendata.thuathienhue.gov.vn với hơn
12 chủ đề thuộc các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Văn hóa - Du lịch, 
Tài nguyên - Môi trường…



Hệ thống dữ liệu mở tỉnh TT.Huế

Dữ liệu bước đầu sẽ do các cơ quan nhà nước cung cấp, bằng
các giải pháp kết nối, chia sẻ các tập dữ liệu mở thu thập từ
các hệ thống thông tin chuyên ngành. 

Hệ thống
quản trị và

kết nối
nguồn dữ

liệu

Hệ thống api
trung gian

Hệ thống tài
khoản và

cấp quyền, 
khai thác

Chuyển đổi
định dạng

dữ liệu

Tìm kiếm, 
tra cứu

thông tin…



Hệ thống dữ liệu mở tỉnh TT.Huế

Đến thời điểm 15/11/2019, Hệ thống Open Data Thừa Thiên Huế
đã cập nhật thêm một số dữ liệu của các lĩnh vực: Hành chính, Y tế, 
Thương mại - dịch vụ -du lịch, đầu tư xây dựng, công nghiệp, giáo
dục đào tạo, dân cư lao động, an toàn xã hội v.v…



Hệ thống dữ liệu mở tỉnh TT.Huế

Xem chi tiết dữ liệu 
chuyên ngành

Tải file Excel dữ liệu

Lấy dữ liệu thông qua 
API



Hệ thống dữ liệu mở tỉnh TT.Huế

Hỗ trợ người dùng tạo
dữ liệu token để lấy api
theo từng dữ liệu
chuyên ngành



Hệ thống dữ liệu mở tỉnh TT.Huế

Hệ thống cho phép trình diễn số liệu dưới dạng biểu đồ trực quan cho từng ngành, từng cơ quan, đơn vị 
nhằm thống kê, so sánh theo thời gian, hỗ trợ ra quyết định trong quá trình quản lý.



Các bước cần triển khai Hệ thống dữ
liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyên truyền

Đẩy mạnh Chính 
phủ điện tử định 
hướng Chính phủ 

số

Điều chỉnh cơ 
chế chính sách 

phù hợp

Tận dụng các ưu 
thế hiện nay của 

địa phương



Cơ hội hiện thực hóa xu hướng
chuyển đổi số tại địa phương
• Chính phủ đã giao Bộ TTTT xây dựng các chính sách tạo

dựng nền kinh tế số, trong đó có: xây dựng các cơ sở dữ liệu 
quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác. Xây dựng chính sách, thể 
chế cho hoạt động thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ và 
thương mại hóa các cơ sở dữ liệu quốc gia trên cơ sở bảo 
đảm an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân...

• Thừa Thiên Huế sẵn sàng….



Giáo sư Hồ Tú Bảo, 

Viện khoa học và công nghệ 
tiên tiến Nhật Bản

“Muốn thực hiện chuyển đổi 

số phải có hạ tầng số, trong đó 
dữ liệu mở là một trong 
những tiền đề để thực hiện 
cuộc chuyển đổi này. 

“



• 4176/BTTTT-THH ngày 
22/11/2019 v/v hướng dẫn triển 
khai thí điểm đô thị thông minh

CỔNG DỮ LIỆU MỞ
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