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Phần I. 

Dữ liệu và Dữ liệu chính phủ mở
(OGD)



Chuỗi giá trị của
dữ liệu



Các ví dụ về sử dụng dữ liệu chính phủ

• Vào những năm 1970, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại 
dương Quốc gia Mỹ bắt đầu công bố thông tin về dự báo thời
tiết, thông tin có thể coi dữ liệu mở bây giờ.



Các ví dụ về sử dụng dữ liệu chính phủ

• Các ngành thu thập, xử lý và bán lại dữ liệu mở từ chính phủ Hoa
Kỳ:

Dữ liệu thời tiết

30 tỷ USD / mỗi năm

Dữ liệu GPS

90 tỷ USD / mỗi năm



Các ví dụ về sử dụng dữ liệu chính phủ



Các ví dụ về sử dụng dữ liệu chính phủ



Chuỗi chuyển hóa giá trị của dữ liệu



Sử dụng, tái sử dụng, thay

đổi, cập nhật, khai thác

BIG DATA

Chuỗi

Giá trị

Dữ liệu

chính phủ
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Dữ liệu chính

phủ



Hệ sinh thái
của Big Data



Phần 2. 

Chiến lược xây dựng và mở dữ liệu 







Thiết kế chiến lược dữ liệu



Xác định mục tiêu



Thiết kế chiến lược dữ liệu

• Liệt kê các danh mục dữ liệu đang có trong tổ chức

• Đánh giá tình trạng của dữ liệu

• Xem xét quan hệ với các khía cạnh pháp lý

• Xác định các hành động cần thiết hiện để đạt được mục tiêu

• Xác định các vấn đề kỹ thuật có liên quan

• Xác định các vấn đề ngân sách có liên quan

• Xác định đội ngũ, đầu mối liên hệ với vai trò, trách nhiệm rõ
ràng

• Xác định thời gian để đảm bảo thực hiện các công việc trên

• Xác định các chỉ số đánh giá việc tiến hành xuyên suốt quá
trình



Soạn thảo
chính sách
dữ liệu mở



Vượt qua trở ngại

Trở
ngại?

Giải
pháp?

Việc tiếp nhận
phản hồi là cần
thiết và liên tục

Có bản giải thích, 
báo cáo đi cùng

Xu hướng toàn
cầu hóa và chính

phủ mở

Dữ liệu chưa đầy
đủ, có thể có lỗi

Người dùng hiểu
sai nội dung

Dữ liệu chưa cần
thiết và mất nhiều

thời gian



Các yếu tố thành công

Khả năng thành công

Đánh giá
tác động
của dữ
liệu

Chất
lượng
dữ liệu

Việc khai
thác dữ
liệu

Tổ chức hoạt

động và văn

hóa làm việc

Nguyên tắc làm việc xuyên suốt



Chất lượng dữ liệu

Tính
chính
xác

Tính
toàn vẹn

Tính
cập nhật

Tính
ổn định



Nguyên tắc làm việc (tham khảo EU)

• Rõ ràng về tầm nhìn

• Đảm bảo hỗ trợ

• Kết hợp lãnh đạo từ trên xuống
dưới

• Xây dựng môi trường giao tiếp
cởi mở

• Linh động và phản hồi kịp thời

• Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá

• Củng cố quản lý và điều hành tổ chức

• Đảm bảo về đội ngũ nhân lực trách
nhiệm

• Xây dựng câu chuyện truyền thông về
dữ liệu

• Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài phù hợp

• Đặt ra các mục tiêu ngắn hạn

• Tạo cơ hội cho doanh nghiệp và người
dân



Chiến lược và chính sách xây dựng và mở dữ liệu
với Huế ? 



Vấn đề đối với Huế

TẦM NHÌNCHIẾN LƯỢC DÀI HẠNKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG



Vấn đề đối với Huế

• Quyền sở hữu? Bản quyền?

• Khai thác: miễn phí hay có thu phí ?

• “Lách” qua khung pháp lý quốc gia ? 



Soạn thảo
chính sách
dữ liệu mở





XIN CẢM ƠN!


