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Thúc đây phát ùiên công nghệ sô, khai thác, hài hòa lợi ích
vẫn còn lớn. Báo cáo cũng cảnh
báo những rủi ro của sự thiếu
hụt, thiệt thòi trong tiếp cận
công nghệ số của người dân.
Với lượng người còn thiếu khả
năng biết đọc, biết viết, "mù
công nghệ số", đòi hỏi sự đổi
mới sáng tạo nhiều hơn nữa.
Điểu này sẽ giúp tạo dựng sự
tiếp cận, hưởng lợi từ công nghệ
sô' nhiều hơn, để đảm bảo công
nghệ mới có đóng góp cho công
cuộc giảm nghèo, tạo nền tảng
cho sự phát triên.
Phát biểu tại buổi lễ, nhấn

mạnh tẩm quan trọng và lợi ích
của công nghệ sô', Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
cho rằng, nhờ có quan điểm
mạnh dạn đi thẳng vào kỹ thuật
sô', tận dụng những thế mạnh
của công nghệ mới đem lại thì
ngành CNTTTT Việt Nam
mới có được như ngày hôm nay,
có đóng góp lớn cho sự phát
triển kinh tế xã hội đất nước.
Các nghiên cứu đã chỉ rõ lợi ích
to lốn của công nghệ sô' mang
lại, nâng cao năng suất, hiệu
quả sử dụng tài nguyên thiên
nhiên, sức lao động, tăng cường
năng lực quản lý sân xuât, sản
phẩm, dịch vụ, đặc biệt là giúp
cho các dân tộc, những nhóm
người, nhất là người nghèo, hay
bị thua thiệt, những nước đang
phát triển được chia sẻ, thụ
hưỡng, được đóng góp...

Chiểu 14/3 tại Hà Nội,
Ngân hàng Thế giới (WB)
tại Việt Nam công bô Báo
cáo Phát triển thế giới
2016 vái chủ để về: lại ích
sế(WDR 2016).
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■ Thông điệp chính của báo
cáo là các chiến lược phát triển
công nghệ số cần phải có tầm
nhìn rộng hơn chiến lược phát
triển CNTTTT. Kết nối cho
mọi người vẫn là mục tiêu quan
trọng và là thách thức lớn. Đê
khai thác được lợi ích tôi đa,
các nước phải tạo được môi
trường phát ưiển công nghệ
thuận lợi. Nếu thiếu các yếu tố
bổ trợ tương tự thì tác động phát
triển của các khoản đầu tư vào
công nghệ số sẽ không trở
thành hiện thực. Nhưng nếu tạo
được nền tảng tương tự vững
chắc thì sẽ thu được lợi ích số
rất lớn, tăng trưởng nhanh hơn,
nhiều việc làm hơn và dịch vụ
tốt hơn.
Theo đại diện WB, công

nghệ sô đã nhanh chóng lan
rộng trên thế giới. Nhiều ví dụ
cho thấy công nghệ số đã đay
mạnh tăng trưởng, mỡ ra nhiều
cơ hội và cải thiện cung cấp
dịch vụ nhưng tác động tổng
hợp vẫn chưa cao và chưa được
phân phôi đều, khoảng cách số

Mặc dù quan ngại về những
mặt trái của các công nghệ như
mất việc làm, mât an toàn thông
tin, quyền riêng tư của cá nhân...
nhưng Phó Thù tướng cho rằng,
diều quan Lrọng không phải do
công nghệ mà do người sử dụng
công nghệ. Chính vì vậy, không
có lý gì đê kìm hãm sự phát
triển của công nghệ mà phải tìm
cách để phát triển.
Trong những năm qua, Việt

Nam đã chú trọng việc đưa ra
các chủ trương chính sách để
thúc đẩy phát triển mạnh mẽ
công nghệ sô'. Theo Phó Thủ
tướng, công nghệ không thê
phát triển tốt nếu không có môi
trường pháp lý tốt. Việt Nam
coi CNTT là công cụ đặc biệt
để giúp phát triển nhanh hơn,
bền vững hơn; đặc biệt CNTT
hướng tới hạn chế những tiêu
cực, giúp được những người
yếu thế, người dân vùng sâu,
vùng xa và những người nghèo
có cơ hội khẳng định mình...
Tuy nhiên, đê phát triển cõng

nghệ số, không chỉ có Chính phủ
mà nòng côt phải là các doanh
nghiệp. Không chỉ các doanh
nghiệp CNTT mà tất cả các
doanh nghiệp phải thực sự coi
CNTT Ịa điều kiện, là cơ hội để
phát triển. Việc ứng dụng CNTT
không đơn thuần chỉ đe thay thế
người làm mà quan trọng là để
làm việc hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng mong muôn
các doanh nghiệp CNTT lớn ở
Việt Nam như FPT, VNPT,
Viettel và đặc biệt là các tập
đoàn đa quốc gia cùng với sự
phát triển vì lợi ích của mình thì
cần đề cao trách nhiệm với xã
hội, tạo hệ sinh thái đẽ tất cả
các doanh nghiệp CNTT đểu có
điều kiện phát triển, cùng giúp
ngưòi dân, những người dân ở
vùng nghèo có. điều kiện phát
triển thõng qua giá thành và sự
thuận tiện của các dịch vụ...
Vối mỗi người dân cũng cần ý
thức được ý nghĩa của công cụ
công nghệ, có thể mở ra các cơ
hội, tiếp cận với công nghệ
trong mọi công việc để ứng
dụng nó một cách hiệu quả.
Điều quan trọng hơn, truớc
những mặt trái cùa việc sử dụng
CNTT thì người dùng cần ý
thức hình thành cho mình một
thói quen sử dụng công nghệ sô'
cho đúng đê bảo vệ lợi ích của
mình và của cộng đồng, Phó
Thủ tướng nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, nhóm tác già

WDR 2016 của WB trình bày
các nội dung chính trong Báo
cáo và thảo luận cách thức mà
các nước có thê tận dụng tôi
đa lợi ích kinh tế và xã hội từ
công nghệ số và tiếp cận
internet. Tạo điều kiện truy
cập internet là tiền đề cho việc
mang lại lợi ích công nghệ sô'

tói mọi người, mọi nơi. Báo
cáo tập hợp nhiều ví dụ tiêu
biêu về việc internet, điện
thoại di động và các công
nghệ sô' khác đã mang lại lợi
ích sô' thông qua thúc đây phái
triển, mở mang cơ hội và tăng
cường dịch vụ. Tuy nhiên, báo
cáo cũng cho thấy rằng ích lợi
vẫn chưa được mở rộng và tập
trung quá nhiều vào lớp người
giàu có, có kĩ năng và quyền
lực  những người được trang
bị tốt nhất để tận dụng thành
quả của cuộc cách mạng số.

Báo cáo WDR 2016 cung chỉ
ra rằng, nếu muốn đạt được lợi
ích toi đa từ cuộc cách mạng số
thì các nưốc cần phải có thêm
"thành phần analog", tức là
phải hoàn thiện quản lí nhà
nước nhằm đảm bảo môi trường
cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp, phải hưâng kĩ năng
người lao động theo đòi hỏi của
nền kinh tế mồi, và phải đảm
bảo trách nhiệm giải trình thê
chế. Đe đảm bảo các công nghệ
số có đóng góp cho giâm nghèo
cũng như đem lại nhiều sự tiện
dụng hơn, Báo cáo đã đề xuất
những hành động chính như:
xóa bỏ khoảng cách sô' bằng
cách làm cho Internet phô cập,
giá rê, mở và an toàn; tăng
cường quản lý nhà nước nhằm
đảm bảo cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp...
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The Vietnamese Government actively adopts guidelines and policies to encourage the development of digital
technology, asserted Deputy PM Vu Duc Dam at World Development Report 2016: “Digital Dividends” on March
14 in Ha Noi. The Deputy PM highlighted the benefits of digital technology in improving labor capacity,
exploiting natural and human resources, enhancing the management of production and service as well as
making crucial contribution to the national socio-economic development. He suggested creating a favorable
legal environment to encourage the development of digital technology and limit its negative aspects. Deputy PM
Dam expected that large information technology groups and multi-national corporations will not only operate for
their own benefits but also show their responsibilities for society, especially assisting local people in remote
and disadvantaged areas to improve the lives. In addition, he said everyone should be aware of information
technology to create opportunities for their own lives and works as well as have the habits of using digital
technology appropriately to protect the benefits and prevent negative sides of information technology. The
report, released by the World Bank, underscored the need to roll out development strategies for digital
technologies with broader visions than those of information and communications.


