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GIỚI THIỆU CÁC BÀI VIẾT THAM LUẬN 

I TƯ DUY KHOA HỌC HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ CUỘC CÁCH 

MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 

1 

1 GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng Quản trị quốc gia trong một thế giới công nghệ đang thay đổi 

không ngừng 

1 

2 Thượng tướng, PGS.TS 

Nguyễn Văn Thành 

khoa học tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo và quản lý 

trước sự biến đổi vĩ đại của thế kỷ 21 và cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư (4.0)  

12 

3 GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn Xây dựng nền quản trị tốt trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 

22 

4 PGS.TS. Triệu Văn Cường Quản trị nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư - Thách thức và giải pháp 

32 

5 PGS.TS Eduardo Araral                               Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: hàm ý cho châu Á 39 

6 PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 
Quản lý hành chính nhà nước và cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 
40 

7 PGS.TS. Trần Kim Chung, 

TS. Đặng Thành Lê, 

ThS. Hoàng Văn Cương 

Tác động của cuộc cách mạng (4.0) đến vấn đề việc làm: 

 Một số đề xuất giải pháp cho Việt Nam 

45 

8 TS. Nguyễn Trọng Bình Sự ảnh hưởng của thời đại “dữ liệu lớn” đối với quản trị của 

Chính phủ 

50 

9 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu đảm 

bảo an ninh - quốc phòng 

61 

10 ThS. Trương Thế Nguyễn, 

ThS. Nguyễn Văn Lĩnh, 

ThS. Nguyễn Minh Sang 

Bàn về những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính 

công ở Việt Nam và một số khuyến nghị 

72 

11 Thượng tá, NCS  

Nguyễn Mạnh Hổ 

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Những vấn 

đề đặt ra đối với phát triển một nền nông nghiệp hiện đại của 

Việt Nam 

80 
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12 PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 

Trung Quốc và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 87 

13 TS. Lương Trọng Thành, 

ThS. Tạ Văn Hưng 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối 

với hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

97 

14 PGS.TS. Phạm Thị Tuệ, 

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Những ảnh hưởng đối với 

tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển 

103 

15 ThS. Trần Lưu Trung Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt 

ra trong công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức 

110 

16 ThS. Chu Thị Khánh Ly Nâng cao vốn xã hội trong hoạt động hành chính nhà nước 

đáp ứng yêu cầu của cách mạng khoa học công nghiệp lần 

thứ tư 

117 

17 ThS. Phan Thị Bích Thảo Tiếp cận theo quy trình trong hoạt động cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

130 

18 ThS. Ngô Hà Trường Sơn Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới 

nguồn nhân lực khối cơ quan hành chính nhà nước ở Việt 

Nam 

141 

19 ThS. Phạm Thị Diễm Chính sách nhân tài của Singapore với cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

150 

20 TS. Nguyễn Huy Phòng Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến 

việc xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta hiện nay 

159 

21 ThS. Trịnh Xuân Thắng Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến sự 

phát triển của nền hành chính nhà nước  

166 

22 ThS. Nguyễn Tuấn Dũng, 

ThS. Lại Trần Tùng 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt 

ra trong phát triển khoa học - công nghệ quân sự Việt Nam 

175 

23 Phạm Ngọc Hòa Cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư đến sự phát triển nền hành chính nhà nước 

183 

24 TS. Phan Thế Công 

ThS. Hồ Thị Mai Sương 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với thị trường lao động Việt 

Nam 

189 

25 TS. Ngô Thị Như Phát triển năng lực thông tin của sinh viên trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

203 

26 ThS. Phạm Thị Thu Trang, 

ThS. Trương Thị Như 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Những thách thức với vấn 

đề giải quyết việc làm ở Việt Nam 

210 

27 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nước Đức với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và bài 

học cho Việt Nam 

221 
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28 Đặng Văn Luận Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến lối sống 

gia đình Việt Nam hiện nay 

227 

29 ThS. Bùi Văn Mạnh Động lực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh 

237 

30 Nguyễn Thanh Giang Vai trò của công nghệ thông tin trong nền kinh tế trí thức 248 

II QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 255 

1 PGS.TS Trần Đình Thiên Cách mạng công nghiệp 4.0: các vấn đề đặt ra cho Việt Nam 255 

2 GS.TS Vũ Minh Khương Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0: từ kỳ vọng đến hành động  255 

3 PGS.TS Nguyễn Văn Hậu Quản lý văn bản, tài liệu điện tử thời kỳ cách mạng công 

nghiệp 4.0 

256 

4 TS. Đặng Thành Lê Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 

262 

5 PGS.TS. Lương Thanh Cường Xu hướng vận động của quản trị nhà nước trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

282 

6 PGS.TS Võ Văn Thắng,  

ThS. Hồ Nhã Phong,  

ThS. Lê Hải Yến 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: cơ hội và thách thức 

đối với quản lý giáo dục tại Việt Nam hiện nay 

293 

7 PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, 

ThS. Nguyễn Minh Trang 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các chính sách của Việt 

Nam 

303 

8 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà Quản trị nhà nước với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 310 

9 ThS. Phạm Đức Toàn Quản lý nguồn nhân lực theo năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu 

của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay 

316 

10 TS. Đoàn Văn Dũng Quản trị nhà nước trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư 325 

11 TS. Mai Đình Lâm,  

TS. Mai Thị Lim Oanh 

Đẩy mạnh cải cách thể chế tại Việt Nam nhằm thích ứng với 

tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

331 

12 ThS. Nguyễn Quang Tạo Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ cho 

công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong cách mạng khoa 

học công nghệ lần thứ tư 

335 

13 TS. Trần Thị Diệu Oanh Công nghệ 4.0 trong quản trị nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng 

343 

14 ThS. Phan Thị Bích Thảo Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến, thời cơ và 

thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

354 

15 TS. Nguyễn Thị Thúy Chính sách an ninh xã hội với nhóm xã hội yếu thế - những 

vấn đề thực tiễn từ một số địa phương của Việt Nam hiện nay 

370 
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16 ThS. Đặng Viết Đạt Quản trị quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư - cơ hội và thách thức cho Việt Nam 

382 

17 ThS. Hà Thị Thùy Dương Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chính sách đào đạo 

phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam 

391 

18 ThS. Đinh Thế Thuận Đổi mới quản lý nhà nước về quốc phòng ở Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

400 

19 ThS. Nguyễn Thúy Anh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản lý nhà nước 

về đô thị 

406 

20 ThS. Trần Thị Hương Huế Sự tham gia của công chúng vào hoạt động xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 

417 

21 TS. Đặng Thị Hà Bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng trước yêu cầu quản trị 

nhà nước trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

426 

22 ThS. Nguyễn Thị Thục Một số vấn đề đặt ra trong tổ chức và hoạt động của chính 

quyền địa phương theo luật tổ chức chính quyền địa phương 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

432 

III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 

440 

1 PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Cách mạng công nghiệp 4.0: Các cơ hội và thách thức 

đối với việc thục hiện mục tiêu phát triển bền vững biển 

Việt Nam 

440 

2 Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn 

Quý Khoát;  

TS. Nguyễn Văn Nam 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư 

448 

3 GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí Cách mạng công nghiệp 4.0, mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên Hiệp Quốc và các khu dự trữ sinh quyển 

thế giới của Việt Nam 

459 

4 PGS.TS. Võ Văn Thắng Phát triển CDIO theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0 để 

nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng ở Việt 

Nam hiện nay 

464 

5 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự chuyển đổi các hình thức 

tổ chức giải quyết văn bản trong cơ quan nhà nước 

474 

6 PGS.TS. Trần Kim Chung, 

ThS. Hoàng Văn Cương 

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành 

Ngân hàng Việt Nam: Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực 

thanh toán  

480 

7 TS. Bùi Phương Đình,            

ThS. Đặng Đình Giang 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu phát triển 

bền vững, tăng trưởng xanh ở Việt Nam 

489 



 

5 

 

8 ThS. Lại Trần Tùng Đề xuất một số giải pháp phát triển công nghiệp công nghệ 

cao ở Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

495 

9 TS. Nguyễn Quốc Ngữ Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát 

triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong bối cảnh của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

505 

10 ThS. Nguyễn Chi Mai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nhân tố con người với 

sự tăng trưởng bền vững 

510 

11 ThS. Nguyễn Tự Trọng, 

TS. Đặng Thành Lê, 

ThS. Lê Thanh Tuyên 

Phát triển nông nghiệp, Thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại 

thành phố Hải Phòng teo hướng nâng cao giá trị gia tăng, 

phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường trong quá 

trình thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

519 

12 ThS. Nguyễn Thị Tùng Lâm, 

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên 

Những yêu cầu mới về phẩm chất nghề nghiệp của người lao 

động tại Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 

536 

13 TS. Vũ Đăng Minh Phát triển kinh tế bền vững và tăng trưởng xanh ở nước ta 

hiện nay 

545 

14 ThS. Tống Đăng Hưng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức 

554 

15 CN.NCS. Nguyễn Quỳnh Nga Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư – Cơ hội và thách thức 

562 

TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ HỘI THẢO 

 


