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Th? t??ng Chính ph? Nguy?n T?n D?ng ?ã kh?ng ??nh ?i?u này trong bài phát bi?u khai m?c Di?n ?àn c?p cao v? CNTT-TT n?m 2013, di?n ra
ngày 20/6 t?i Hà N?i.

CNTT ?ang ???c coi là ph??ng th?c phát tri?n m?i
S? ki?n l?n nh?t c?a ngành công ngh? Vi?t Nam n?m nay không ch? là n?i h?i t? c?a nh?ng ng??i ho?t ??ng trong l?nh v?c này mà còn ch?ng
ki?n s? tham gia c?a r?t nhi?u lãnh ??o, chuyên gia c?a các ngành khác t? giáo d?c, y t? cho t?i ngân hàng. H? t?i ?ây ?? tìm ki?m thông tin, gi?i
pháp và hi?u rõ h?n v? kh? n?ng giúp nâng cao n?ng l?c c?nh tranh cho m?i ngành, m?i l?nh v?c b?ng công ngh? thông tin.

Th? t??ng Nguy?n T?n D?ng kh?ng ??nh Vietnam ICT Summit là m?t s? ki?n quan tr?ng, là c? h?i ?? th?o lu?n xu h??ng, t?m nhìn, gi?i pháp
nh?m phát tri?n CNTT ph?c v? s? nghi?p công nghi?p hóa - hi?n ??i hóa ??t n??c: "Di?n ?àn n?m nay bàn v? vi?c phát huy vai trò c?a CNTT
trong nâng cao n?ng l?c c?nh tranh, t?p trung vào các v?n ?? xây d?ng h? t?ng thông tin qu?c gia, nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a n?n kinh t?,
c?i cách th? ch?, ??y m?nh c?i cách giáo d?c ?ào t?o - ?ây là nh?ng v?n ?? ?ang ???c Chính ph? ??c bi?t quan tâm gi?i quy?t".

Th? t??ng Nguy?n T?n D?ng phát bi?u khai m?c Vietnam ICT Summit 2013. ?nh: Phong Anh.

Th? t??ng cho hay, công cu?c ??i m?i ?ã ??t ???c nh?ng thành t?u to l?n, ??a ??t n??c thoát kh?i tình tr?ng n??c nghèo v??n lên nhóm n??c
?ang phát tri?n có thu nh?p trung bình. Tuy nhiên, ??t n??c v?n g?p nhi?u khó kh?n thách th?c. Chính ph? ?ã có ch? tr??ng xác ??nh CNTT là
m?t trong nh?ng ??ng l?c quan tr?ng nh?t c?a s? phát tri?n, góp ph?n làm bi?n ??i sâu s?c ??i s?ng kinh t? xã h?i.

"Các b?, ngành,, l?nh v?c, ??a ph??ng và c?ng ??ng doanh nghi?p, các chuyên gia, các nhà nghiên c?u cùng nâng cao nh?n th?c, quán tri?t
quan ?i?m CNTT là n?n t?ng c?a ph??ng th?c phát tri?n m?i, phát tri?n và ?ng d?ng CNTT trong s?n xu?t kinh doanh và qu?n lý, h??ng t?i m?c
tiêu nâng cao toàn di?n n?ng l?c c?nh tranh qu?c gia, coi ?ây là con ???ng ng?n nh?t ?? Vi?t Nam ti?n k?p các n??c phát tri?n, ti?n k?p th?i ??i,",
Th? t??ng yêu c?u.

Có m?t t?i Vietnam ICT Summit 2013, ông Yukio Hatoyama, nguyên Th? t??ng Nh?t B?n và hi?n là Ch? t?ch Vi?n C?ng ??ng ?ông Á, ?ã chia s?
bài h?c thành công c?a n??c này khi ?? cao vai trò c?a công ngh? thông tin trong chi?n l??c phát tri?n kinh t?. "Sau khi tuyên th? không bao gi?
ti?n hành chi?n tranh, Nh?t B?n ?? ngu?n l?c vào phát tri?n kinh t?. Không nói quá r?ng chuyên môn công ngh? chính là ??ng c? d?n d?t t?ng
tr??ng kinh t?, nhanh chóng bi?n Nh?t B?n thành m?t trong các n??c d?n ??u công ngh? th? gi?i", ông Hatoyama nh?n m?nh.

Ngay c? khi bong bóng kinh t? Nh?t ?ã v? và tình hình tr? nên khó kh?n, ngân sách chính ph? không t?ng, nh?ng chính ph? Nh?t B?n v?n luôn
tin t??ng vào s? c?n thi?t c?a vi?c liên t?c t?ng ngân sách cho khoa h?c và công ngh?, n?n t?ng c?a s?c m?nh qu?c gia. Lu?t Khoa h?c và Công
ngh? C? b?n c?a Nh?t ?ã có hi?u l?c t? 1995. Bên c?nh ?ó, ?? tri?n khai chính sách có h? th?ng theo k? ho?ch nh?m thúc ??y khoa h?c và công
ngh?, chính ph? Nh?t ?ã thi?t l?p K? ho?ch Khoa h?c và Công ngh? C? b?n, ???c làm 5 n?m m?t l?n và hi?n trong giai ?o?n l?n th? t?.

Ông Hatoyama k?, khi Internet b?t ??u ph? bi?n, t? l? s? d?ng b?ng r?ng th?p v?i phí r?t cao. Do v?y, ?? bi?n Nh?t B?n thành qu?c gia CNTT
hàng ??u, chính ph? ?ã hình thành chi?n l??c Nh?t B?n ?i?n t? (e-Japan), gi?m phí truy nh?p Internet còn m?t ph?n ba so v?i tr??c trong vòng
b?n n?m trong khi t?ng s? thuê bao Internet t?c ?? cao lên 20 l?n. Nh? ?ó, h? t?ng CNTT Nh?t B?n ???c tri?n khai r?t nhanh chóng.

Trong n?m 2006, khi các m?c tiêu chính c?a chi?n l??c Nh?t B?n ?i?n t? v? c? b?n ?ã ???c th?c hi?n, chính ph? ?? xu?t chi?n l??c u-Japan v?i
m?c tiêu chuy?n t? h? t?ng ch? y?u d?a trên d?ch v? h?u tuy?n sang t?o ra m?ng ph? c?p k?t n?i li?n m?ch d?ch v? h?u tuy?n và vô tuy?n. Ch?
u trong u-Japan không ch? là ph? c?p (ubiquitous) mà còn là ph? quát (universal), h??ng ng??i dùng (user-orientated) và ??c ?áo (unique). Ph?
c?p có ngh?a là CNTT-TT k?t n?i m?i ngõ ngách c?a cu?c s?ng hàng ngày, t?o ra xã h?i k?t n?i n?i mà m?i công dân truy nh?p m?ng m?i lúc
m?i n?i và t? b?t c? thi?t b? nào. H?n n?a, chính sách nh?m t?o ra m?ng ph? quát, trong ngh?a thúc ??y t??ng tác ng??i v?i ng??i, h??ng ng??i
dùng theo ngh?a tính ??n vi?n c?nh c?a h? và ??c ?áo trong ngh?a thúc ??y s?c s?ng cá nhân. Các chính sách này ?ã t?o ra giá tr? m?i ? Nh?t
B?n.

Nguyên Th? t??ng Nh?t cho r?ng trong l?nh v?c CNTT-TT, ?i?u quan tr?ng hi?n nay ??i v?i Vi?t Nam là ??u t? tài nguyên vào phát tri?n ngu?n
nhân l?c sao cho trong t??ng lai g?n, ng??i dân v?i chính ?ôi tay mình có th? hi?n th?c hóa m?t xã h?i m?ng ph? c?p. "Rõ ràng r?ng, ?ào t?o s?
l?n k? s? CNTT -TT là h?t s?c quan tr?ng cho c? phát tri?n t??ng lai c?a Vi?t Nam c?ng nh? cho công dân ???c s?ng v?i phong cách ti?n nghi
tho?i mái", ông Hatoyama nói. "CNTT-TT không còn nghi ng? gì n?a s? ?óng vai trò h?t s?c quan tr?ng không ch? trong thúc ??y ho?t ??ng
xuyên biên gi?i mà còn t?ng c??ng h?n n?a c?ng ??ng này. ?ó là lý do t?i sao Di?n ?àn c?p cao hôm nay là ??c bi?t quan tr?ng. Tôi hy v?ng có
m?t ngày, t?t c? khu v?c ?ông Á cu?i cùng s? ???c liên k?t trong m?t c?ng ??ng duy nh?t".

Trong khi ?ó, PGS.TS Tr??ng Gia Bình, Ch? t?ch Hi?p h?i ph?n m?m VINASA, nh?n m?nh: "M?c tiêu c?a ICT Summit 2013 là góp ph?n ??i m?i
t? duy, t?ng c??ng nh?n th?c sâu s?c h?n ? các c?p, các ngành và toàn xã h?i v? quan ?i?m xác ??nh CNTT là n?n t?ng cho ph??ng th?c phát
tri?n m?i, có tính t?t y?u, h??ng ??n m?t xã h?i tri th?c, nâng cao toàn di?n n?ng l?c c?nh tranh qu?c gia, góp ph?n t?o s? t?ng tr??ng nhanh và
b?n v?ng. ?ng d?ng CNTT ph?i là yêu c?u b?t bu?c trong m?i l?nh v?c, m?i công trình, d? án ??u t?; tr??c m?t là trong c?i cách hành chính, giao
thông, y t?, giáo d?c, phát tri?n ?ô th?. Nh?ng yêu c?u này ph?i ???c th? ch? hóa b?ng v?n b?n pháp lu?t. ?ây là con ???ng ng?n nh?t ?? các
n??c ?i sau nh? Vi?t Nam có c? h?i ?u?i k?p các qu?c gia phát tri?n".
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