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Tóm tắt:

Bài báo khái quát về thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 (CN 4.0) trong quản 
lý nhà nước ở tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh kinh tế số, xã hội số đang diễn ra 
sôi nổi với tốc độ nhanh không những ở nước ta, mà còn khắp toàn cầu, đặc 

biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn ra trên 2 năm 2020, 2021 và chưa thấy có điểm 
dừng. Bài báo phân tích những điểm mạnh, những hạn chế ứng dụng công nghệ 4.0 trong 
quản lý nhà nước ở Đồng Nai và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh. Phương pháp sử dụng 
trong bài báo là phương pháp phân tích thống kê và phương pháp so sánh dựa vào số 
liệu thứ cấp của các cơ quan có thẩm quyền công bố để minh chứng cho các nhận định 
về ứng dụng CN 4.0 của Đồng Nai trong quản lý nhà nước. Các giải pháp đề xuất có sự 
tham gia của các chuyên gia am hiểu về ứng dụng công nghệ số ở Đồng Nai.

Từ khóa: Công nghệ 4.0 trong quản lý nhà nước ở Đồng Nai, hệ sinh thái ứng 
dụng công nghệ 4.0 ở Đồng Nai; CN 4.0.

Abstract: 
The article summarizes the fact of technology 4.0 application in Dong Nai province’s 

State management in the context of the digital economy and society, which are taking 
place at a fast pace not only in our country but also in the world, especially when Covid 
pandemic has been continuing in 2020 and 2021, but not yet ended. The article analyzes 
strengths and limitations of 4.0 technology application in Dong Nai’s State management 
so that it can proposes some solutions to promote that process.. The methods used in the 
article are the statistical analysis and comparative ones, which based on the secondary 
data of the authorities, in order to prove the judgments on the industry 4.0 application in 
Dong Nai’s State management. The proposed solutions consulted isome knowledgeable 
experts about applied technology in Dong Nai.
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