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NẮM BẮT CƠ HỘI MỚI - ĐỐI MẶT THỬ THÁCH LỚN 

Nguyễn Vũ Hồng Thanh 

Vụ trưởng Vụ Bưu chính 

Trong tiến trình xây dựng nền kinh tế số ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam, chuyển đổi số với sự hội tụ của những công nghệ mới như điện toán đám 

mây, Internet vạn vật, dữ liệu lớn (big data)... đã mang lại sự thay đổi mạnh mẽ trong 

mọi ngành, mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ; từ sản xuất, phân 

phối, lưu thông hàng hóa đến các hạ tầng hỗ trợ như: bưu chính, giao thông vận tải, 

tài chính, ngân hàng... Với bưu chính, chuyển đổi số không chỉ mở rộng quy mô và 

đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng mà còn giúp lĩnh vực bưu chính có nhiều cơ hội để tăng 

trưởng bền vững hơn bởi những công nghệ mới sẽ cho những giải pháp tốt hơn, hiệu 

quả hơn để tạo ra những dịch vụ bưu chính chi phí thấp hơn và dễ tiếp cận hơn.  

Năm 2020, lĩnh vực bưu chính có doanh thu khoảng 35.000 tỷ đồng, xấp xỉ 30% 

doanh thu lĩnh vực viễn thông. Dự báo giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng bình 

quân của lĩnh vực bưu chính đạt 25% mỗi năm, trong khi tốc độ tăng trưởng lĩnh vực 

dịch vụ chung của cả nước được dự báo ở mức 6 - 7%. Tuy nhiên, để hiện thực được 

điều đó có rất nhiều thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen. 

1. Cơ hội mới nhờ thương mại điện tử bùng nổ và chuyển đổi số 

Chuyển đổi số không chỉ mang lại những thay đổi đột phá trong các hoạt động 

kinh tế mà còn làm thay đổi lối sống, phương thức làm việc, cách giao tiếp, học tập, 

mua sắm, giải trí... của người dân. Chuyển đổi số đang buộc các cơ quan chính phủ 

phải thay đổi tư duy, mô hình quản lý để nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử 

trước những đòi hỏi mới của xã hội, của doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho người dân sử 

dụng dịch vụ và các tiện ích của Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bưu chính đã, đang 

và sẽ tham gia tích cực hơn, sâu rộng hơn vào việc phục vụ các hoạt động của Chính 

phủ điện tử, Chính phủ số.  

Theo Báo cáo thương mại điện tử (TMĐT) các nước Đông Nam Á năm 2019 của 

Google, Temasek và Bain & Company, tốc độ tăng trưởng của TMĐT Việt Nam 
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trung bình trong giai đoạn 2015 - 2025 là 29%. Theo đó, dự kiến đến năm 2025, quy 

mô TMĐT của Việt Nam sẽ vươn tới ngưỡng 43 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ ba trong 

khối ASEAN. Lượng hàng hóa giao dịch qua các kênh trực tuyến tăng nhanh sẽ kéo 

theo nhu cầu dịch vụ chuyển phát bùng nổ theo và đó chính là cơ hội, là không gian 

vô hạn của ngành Bưu chính để Bưu chính có bước chuyển mình mạnh mẽ từ chuyển 

phát thư báo thành nền tảng quan trọng cho phát triển TMĐT, thành hạ tầng quan 

trọng của nền kinh tế số, thành dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu trong 

nền kinh tế số, xã hội số. 

2. Thử thách lớn của thị trường  

Trong thời kỳ kỹ thuật analog và thủ công, mọi người chỉ sử dụng dịch vụ của 

các doanh nghiệp bưu chính (DNBC) truyền thống mà không có sự lựa chọn khác. 

Trong thời kỳ công nghệ cao hiện nay, khi có quá nhiều ứng dụng công nghệ thì con 

người có quá nhiều lựa chọn cho các hoạt động của mình. Điều này làm nảy sinh 

xung đột giữa cái mới và cái cũ trong quá trình vận động để lột xác phát triển ở mọi 

mặt của đời sống xã hội, trong đó, có hoạt động bưu chính. Các công ty bưu chính 

truyền thống với thế mạnh mạng lưới rộng khắp, cơ sở hạ tầng lớn và đội ngũ 

nhân viên đông đảo đang đồng hành trên thị trường cùng các công ty khởi nghiệp với 

thế mạnh về công nghệ, sự năng động và tham vọng phát triển nhanh khi sử dụng nền 

tảng kinh tế chia sẻ để tham gia cung ứng dịch vụ. Thị trường bưu chính ở Việt Nam 

đang chứng kiến cái Cũ và Mới hoạt động đan xen, cạnh tranh với nhau; đã có những 

cuộc soán ngôi rất ngoạn mục. Các công ty bưu chính với cách thức cung ứng dịch vụ 

truyền thống, chậm đổi mới đang mất dần thị phần vào tay các doanh nghiệp khởi 

nghiệp, doanh nghiệp công nghệ còn non trẻ về kinh nghiệm nhưng sớm ứng dụng 

nhiều công nghệ, nền tảng vào cung ứng dịch vụ bưu chính. 

Những xung đột giữa cái Cũ - Mới, giữa Truyền thống - Công nghệ, giữa trách 

nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm cho người dân quyền tiếp cập dịch vụ bưu 

chính phổ cập và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp... làm phát sinh 

những vấn đề cần giải quyết: Làm thế nào để trên nền chính sách chung của Nhà 

nước, các loại hình doanh nghiệp với các định hướng, đặc thù kinh doanh khác nhau 

vẫn hoạt động ổn định trên cơ sở tuân theo xu hướng của thị trường. Điều này hoàn 

toàn không đơn giản khi Nhà nước quản lý theo kế hoạch tổng thể, theo chính sách và 

không trực tiếp điều hành và không thể dùng kiểu quản lý mệnh lệnh, duy ý chí để 
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kiềm hãm hay loại bỏ; khi khu vực kinh tế tư nhân với tinh thần kinh doanh, ý chí 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp bưu chính phát triển 

rất nhanh và sôi động.  

Trong thời gian tới, khi các thiết bị thông minh được phổ cập thì hạ tầng bưu 

chính (cùng với hạ tầng viễn thông và hạ tầng thanh toán điện tử) sẽ là cầu nối để hỗ 

trợ hoạt động TMĐT phát triển. Mã địa chỉ bưu chính dựa trên nền tảng bản đồ số 

(Vpostcode) sẽ là nền tảng quan trọng để hạ tầng bưu chính là thành phần thiết yếu 

phát triển TMĐT. 

3. Lợi thế mạng lưới rộng khắp và quen thuộc với mọi người dân để thích 

nghi các cơ hội mới  

Với mạng lưới gần 20 ngàn điểm phục vụ đến tận cấp xã trải dài từ Mèo Vạc tới 

Cà Mau cùng lực lượng gần 100 ngàn lao động, ngành bưu chính đã từng có thời kỳ bị 

coi là gánh nặng phải duy trì. Giờ đây, hạ tầng này đã trở thành tài sản to lớn và là lợi 

thế không phải lĩnh vực nào cũng có được để thích nghi với các cơ hội mới; là điều kiện 

để đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu trong kỷ nguyên số  

- 100 ngàn lao động bưu chính đang ngày đêm vận hành dòng chảy vật chất đó đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu chuyển phát khối lượng hàng TMĐT đồ sộ với chất lượng ngày càng cao. 

Thế giới càng “ảo” bao nhiêu thì nhu cầu tiếp xúc ngoài đời càng hạn chế bấy 

nhiêu. Khi đó, gần 100 ngàn lao động bưu chính sẽ nắm giữ vai trò “sứ giả” tạo niềm 

tin cho người tiêu dùng của 24 triệu hộ gia đình trên cả nước những “thông điệp” về 

chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng, phong phú của các dịch vụ mới 

trên nền tảng số nhằm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu. Nhờ đó, Bưu chính sẽ nhanh chóng 

rũ bỏ hình ảnh về một lĩnh vực lạc hậu, chậm chạp và không chỉ tìm động lực tăng 

trưởng mới dựa trên sự bùng nổ của thị trường TMĐT mà còn mở rộng không gian 

hoạt động, mở rộng hệ sinh thái và mang tham vọng lớn hơn trở thành lĩnh vực có quy 

mô kinh tế lớn, có tốc độ phát triển hàng đầu trong ngành Thông tin và Truyền thông.  

4. Đối mặt thử thách lớn 

Trước các thử thách lớn, câu chuyện sống còn của các DNBC là làm thế nào để 

tận dụng và khai thác tối đa lợi ích từ sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, 

chuyển đổi số để có sự thay đổi cần thiết hòa nhịp với xu thế chung của xã hội và lĩnh 
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vực. Để hỗ trợ DNBC phát triển trong thời đại số, quản lý nhà nước cần phải có cách 

tiếp cận mới và dẫn dắt các DNBC thông qua các định hướng sau: 

- Mở lòng với cái mới: Trong sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, không ai 

có thể hội nhập và phát triển bền vững nếu vẫn giữ tâm thế “cái nào không quản nổi 

thì cấm”. Mở lòng với cái mới tốt đẹp và sẵn sàng chỉnh sửa, bổ sung các quy định 

phù hợp với xu thế mới trong thời đại mới, tạo không gian để tiếp nhận công nghệ 

mới theo hướng có lợi cho sự phát triển của lĩnh vực bưu chính là cách tiếp cận vấn đề 

tiến bộ và hợp lòng người (thay vì chỉ dẫn chiếu đến khuôn khổ pháp lý cũ). Chỉ có 

như vậy thì ngành bưu chính mới có đường băng để cất cánh. 

- Thúc đẩy số hóa để phá rào cản: Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra sôi động và 

mang lại cơ hội lớn cho tất cả các lĩnh vực, giúp các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng 

không gian hoạt động, mở rộng thị trường phát triển. Doanh nghiệp ứng dụng công 

nghệ vào quản trị doanh nghiệp và cung ứng dịch vụ sẽ có sự thay đổi lớn về chất lượng 

dịch vụ và mô hình kinh doanh nhờ cắt giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Do 

vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung xây dựng Chương trình hỗ trợ chuyển 

đổi số cho DNBC, Hỗ trợ phát triển các nền tảng Make in Viet Nam phục vụ DNBC 

chuyển đổi số, Tạo mạng liên kết doanh nghiệp công nghệ với các DNBC và tổ chức 

các hội nghị, hội thảo định hướng nhằm hỗ trợ đào tạo, tư vấn cho DNBC... 

- Kết hợp truyền thống và hiện đại: Ở thời điểm hiện tại, các DNBC truyền 

thống hoàn toàn chiếm lợi thế về độ rộng mạng lưới, sự ổn định về giá cước, lực 

lượng lao động đông đảo, khả năng phục vụ rộng khắp tới tận cấp xã…Trong khi đó, 

các doanh nghiệp công nghệ tham gia hoạt động bưu chính đang là sự lựa chọn tốt 

của người sử dụng nhờ giá cước linh hoạt, khả năng phục vụ nhanh ở các trung tâm đô 

thị, mức độ thân thiện trong phục vụ và minh bạch trong truy vết bưu gửi. Bởi vậy, 

‘một cú bắt tay’ hay một sự hợp tác giữa hai bên là cần thiết và mang lại hiệu quả cho 

các doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ. 

- Cạnh tranh và hợp tác: Trong một nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ có ý nghĩa to 

lớn khi luôn tạo cơ hội cho tất cả mọi người tham gia và tận dụng tối đa nguồn lực dư 

thừa trong xã hội trên cơ sở trao đổi, chia sẻ tài sản, dịch vụ giữa các bên với nhau. 

Với một thị trường bưu chính ngày một rộng lớn do tác động của phát triển TMĐT và 

với tốc độ tăng trưởng nhanh bình quân 30% trong 5 năm qua như ở Việt Nam thì 
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“kịch bản” các DNBC cùng “chia sân” để khai thác là hợp lý và hiệu quả. Sự hợp tác 

và cạnh tranh thân thiện với mục tiêu tối thượng là phục vụ khách hàng tốt nhất thì 

chắc chắn rằng các DNBC sẽ thu được lợi nhuận tốt nhất và mang lại lợi ích cho tất 

cả các bên. Cạnh tranh thông qua những cuộc chiến “nhỏ nhặt”, vô nghĩa, gây hại 

nhiều hơn cho lợi ích xã hội và cho chính doanh nghiệp là điều các DNBC hoàn toàn 

không nên hướng đến.  

- Phát triển kết nối hiệu quả: Hợp tác và liên kết với các ngành, lĩnh vực khác 

(bán lẻ, bảo hiểm, ngân hàng, phân tích thị trường...) để phát triển hệ sinh thái dịch vụ 

giờ đây không chỉ là dịch vụ cộng thêm, dịch vụ gia tăng mà còn mang tính quyết 

định “tồn tại hay không tồn tại” của lĩnh vực bưu chính. Bởi, trong bối cảnh các dịch 

vụ bưu chính truyền thống ngày càng suy thoái và cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì 

việc hợp tác để cùng nhau đi xa hơn và phát triển bền vững là xu hướng tất yếu. Sự 

kết hợp sẽ giúp các bên cùng kết nối và phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhau 

để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới, nâng tầm thương hiệu với những kết quả vượt 

bậc, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa các giá trị, lợi ích cho cộng đồng. 

5. Kết luận 

Ngành Bưu chính đang có đủ các yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa để 

“Nắm bắt cơ hội mới - Đối mặt thử thách lớn”, biến “nguy” thành “cơ”, từ “đối tượng 

thụ hưởng” thành “động lực thúc đẩy” của chuyển đổi số, kinh tế số. 

- Thiên thời: Là sự bùng nổ của TMĐT, sự xuất hiện của các công nghệ mới có 

thể ứng dụng trong bưu chính để tạo đột phá về năng suất, chất lượng dịch vụ. 

- Địa lợi: Là hệ thống mạng lưới, hạ tầng bưu chính, nhân lực bưu chính rộng 

khắp cả nước, là cơ sở để phát triển các điểm phục vụ bao phủ địa bàn đến tận các 

thôn, xóm, ấp, khóm... phục vụ nhu cầu người dân nhằm bảo đảm dòng chảy hàng 

hoá TMĐT thông suốt trong thế giới thực đến vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng 

xa khi đã có những dấu hiệu bão hòa của TMĐT ở các thành phố. 

- Nhân hòa: Toàn ngành Bưu chính (cơ quan quản lý nhà nước và cả cộng đồng 

DNBC) đang có được đồng thuận cao trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của 

chuyển đổi số trong bưu chính./. 
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PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ THÀNH CẤP QUẢN LÝ THỨ 4,  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TUYẾN XÃ CỦA CHÍNH PHỦ 

Chu Quang Hào 

Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

1. Vai trò của Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) trong xây dựng nông thôn mới 

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, hệ thống hơn 8.000 điểm BĐ-VHX do 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam) quản lý trên toàn quốc đã đạt 

được những kết quả mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, BĐ-VHX cung cấp các 

dịch vụ bưu chính công ích, các dịch vụ bưu chính viễn thông thông dụng, các loại 

sách, báo cơ bản, các thông tin khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kết nối tiêu thụ 

nông sản, xây dựng nông thôn mới và trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

thường xuyên cho bà con vùng nông thôn. BĐ-VHX đã góp phần làm tăng số điểm 

mạng lưới phục vụ với diện tích phục vụ bình quân là 17,5 km2 /điểm, số dân phục vụ 

bình quân là 4.500 người/điểm. 

Hệ thống BĐ-VHX đã tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước như: Phối hợp với UBND cấp xã 

tổ chức tốt các đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ Đại 

hội Đảng, là nơi tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước… 

Ngoài ra, BĐ-VHX là nơi nhận xuất bản phẩm theo chương trình mục tiêu quốc 

gia “Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, các đề 

án và dự án đưa thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

khu vực nông thôn như dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính truy nhập 

Internet tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) tài trợ; Triển khai 

Chương trình phối hợp số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường 

tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013 - 2020. 

Bưu điện Việt Nam đã triển khai các giải pháp cụ thể trong thời gian qua để 

không những duy trì mà còn phát huy được vai trò hệ thống BĐ-VHX, đóng góp vào 
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công cuộc xây dựng nông thôn mới, phục vụ cộng đồng, từ đó đạt được một số kết 

quả như sau: 

- Bưu điện Việt Nam đã triển khai thí điểm nội dung đặt Bộ phận Một cửa tại trụ 

sở Bưu điện và bố trí nhân viên Bưu điện hỗ trợ công chức, viên chức tại Bộ phận 

Một cửa tại 36 tỉnh/TP. Trong đó, 64 Bộ phận Một cửa cấp xã đặt tại trụ sở BĐ-VHX 

và 46 Bộ phận Một cửa cấp xã đã bố trí nhân viên bưu điện hỗ trợ công chức tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Hiện nay, 

Bưu điện Việt Nam đã tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại 3.109 

BĐ-VHX và tiếp tục được mở rộng, các điểm này đều đã hỗ trợ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 do đáp ứng được điều kiện về lao động, cơ sở vật chất, kết nối 

mạng. Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện thực hiện 

hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia và Cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương. Đến nay, sản 

lượng dịch vụ công trực tuyến Bưu điện đã thực hiện được cho người dân 163.836. 

- Đối với các hoạt động An sinh xã hội, hệ thống BĐ-VHX đã góp phần giúp 

Bưu điện Việt Nam tiếp tục phát huy và làm tốt một số nhiệm vụ trong năm 2020 như 

sau: phát triển mới trên 350.000 người tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục và phát 

triển hơn 5.770.000 người tham gia BHYT hộ gia đình; phục vụ hơn 3.190.000 người 

hưởng lương hưu hằng tháng với số tiền hơn 14.000 tỷ đồng/tháng; phục vụ hơn 

2.100.000 người hưởng bảo trợ xã hội với số tiền chi khoảng 800 tỷ đồng/tháng; phục 

vụ hơn 450.000 người có công với số tiền chi hơn 700 tỷ đồng/tháng; thu thuế cho 

khoảng 270.000 cá nhân/hộ kinh doanh nộp thuế khoán với số tiền thu gần 400 tỷ 

đồng/tháng; đã thực hiện nhập liệu khoảng 82 triệu bản thông tin dữ liệu dân cư. 

- Đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, 

Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố rà soát, thu thập thông 

tin và đưa 195 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng từ 3 sao trở lên và 1.697 sản phẩm 

OCOP tiềm năng của các địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử 

Postmart.vn. Phối hợp, tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại BĐ-

VHX Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; BĐ-VHX Đồng Sơn, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và BĐ-VHX Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Định hướng phát triển BĐ-VHX 2021 - 2025 gắn với chuyển đổi số 

Đề án “Phát triển BĐ-VHX gắn kết với hoạt động phục vụ cộng đồng” được Bộ 

Thông tin và Truyền thông phê duyệt chủ trương tại Văn bản số 3167/BTTTT-BC 
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ngày 18/8/2020, xác định mục tiêu phát triển BĐ-VHX 2021 - 2025 gắn với chuyển 

đổi số như sau: 

- BĐ-VHX tiếp tục khẳng định vai trò trong việc tham gia hoạt động truyền 

thông cơ sở, phát triển văn hóa đọc thông qua hệ thống tủ sách báo phục vụ người dân 

tại điểm, từng bước hình thành hệ thống truyền thanh không dây, thực hiện tốt nhiệm 

vụ truyền thông chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân. 

- Đẩy nhanh chuyển đổi BĐ-VHX thành mô hình phục vụ cấp thứ 4 tạo đầu mối 

kết nối với các cơ quan chính quyền, các đơn vị, tổ chức tại địa phương; góp phần xây 

dựng mô hình xã thông minh, đảm bảo mục tiêu phục vụ cộng đồng, đón đầu làn sóng 

chuyển đổi số, phục vụ Chính phủ số. 

- BĐ-VHX là “Cánh tay nối dài của chính quyền địa phương” trong việc phục vụ 

nhân dân, an sinh xã hội, điểm cung cấp dịch vụ công tại địa bàn xã; tham gia sâu, rộng 

trong triển khai chương trình dự án về nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới. 

- BĐ-VHX đảm bảo cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu chất lượng, đặc 

biệt các hàng hóa nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, sản phẩm OCOP, phù hợp nhu cầu 

người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- BĐ-VHX tham gia xây dựng CSDL địa chỉ và ứng dụng mã địa chỉ Vpostcode 

trong đời sống, là nơi tuyên truyền, phổ biến người dân sử dụng mã Vpostcode trong 

các hoạt động về chuyển phát, dịch vụ công trực tuyến... 

Năm 2020, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi 228 BĐ-VHX thành cấp 

quản lý thứ 4 trong tổ chức sản xuất của Bưu điện Việt Nam tạo tiền đề cho giai đoạn 

phát triển mới giai đoạn (2021 - 2025). Chi phí đầu tư cho việc chuyển đổi 228 điểm 

sang mô hình 4 ước tính gần 100 tỷ đồng, trong đó chuẩn hóa ứng dụng các công 

nghệ và kỹ thuật số tiên tiến vào tổ chức để nâng cao hiệu quả sản xuất, điều hành và 

tiếp cận thị trường; số hóa các hoạt động tại BĐ-VHX từ việc đào tạo, bán hàng, cung 

cấp dịch vụ, sản phẩm, chăm sóc khách hàng để từ đó lan tỏa việc ứng dụng công 

nghệ vào mọi mặt đời sống tới người dân là những khách hàng trên địa bàn, chuẩn bị 

sẵn sàng cho việc tham gia chương trình chuyển đổi số tại tuyến xã. 

3. Phát triển BĐ-VHX mô hình cấp quản lý thứ 4, tham gia chương trình 

chuyển đổi số tuyến xã của chính phủ 

Bưu điện Việt Nam chuyển đổi nhận thức từ lãnh đạo đến người lao động trực 

tiếp, đại diện là các nhân viên BĐ-VHX, hình thành văn hoá chấp nhận và thử nghiệm 
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cái mới, áp dụng công nghệ số; thay đổi căn bản, toàn diện phương thức quản ly ́, vận 

hành, đặc biệt quan tâm chuyển đổi tại hệ thống BĐ-VHX, cấp quản lý thứ 4 của Bưu 

điện Việt Nam, đón đầu cho việc xây dựng mô hình “Xã thông minh”. Các giải pháp 

cơ bản như sau: 

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực phục vụ của mạng lưới điểm giao dịch vật 

lý, bằng cách đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi BĐ-VHX theo mô hình cấp 4, gắn với 

chính quyền địa phương, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với 

các tính năng dựa trên nền tảng trực tuyến (thu gom, vận chuyển, giao hàng, tài 

chính,…), đảm bảo điều kiện phục vụ hành chính công trực tuyến; tạo không gian 

sinh hoạt cộng đồng lành mạnh (tổ chức các hoạt động Ngày hội đọc sách, phát huy 

văn hóa đọc tại địa bàn xã; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tổ 

chức các chương trình giới thiệu việc làm, quảng bá sản phẩm địa phương, hướng dẫn, 

tuyên truyền BHXH, BHYT,… tại BĐ-VHX). 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại BĐ-VHX. Bưu điện Việt Nam 

tiếp tục đầu tư công nghệ thông tin đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại 100%  

BĐ-VHX; phẳng hóa khâu quản lý; xây dựng, cập nhật hệ thống dữ liệu dân cư trên 

địa bàn, từng bước tự động hóa khâu chăm sóc, truyền thông đến người dân (phát 

triển các App tiện dụng); phần mềm hỗ trợ người dân tham gia hành chính công trực 

tuyến. Theo đó, góp phần thiết lập một kênh truyền thông thông tin, hướng dẫn người 

dân sử dụng công nghệ số, giao tiếp với người dân: hướng dẫn người dân cài đặt, sử 

dụng các ứng dụng tư vấn, hỗ trợ khám chữa bệnh trực tuyến; hướng dẫn người dân 

tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, hướng 

dẫn Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình OCOP, sử dụng các phương thức thanh 

toán điện tử an toàn, tin cậy. 

- Triển khai mô hình O2O, kết hợp cả hai hình thức online và offline một cách 

tối ưu nhất, giúp truyền tải thông tin đến người dân nhanh chóng, giúp người dân mua 

sắm tiện lợi và tiết kiệm nhiều thời gian. Cụ thể: Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh phối 

hợp với các địa phương giới thiệu, bán sản phẩm OCOP đã được xếp hạng có tiềm 

năng trên sàn Postmart.vn; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử thông qua chính 

sách ưu đãi về giá cước dịch vụ chuyển phát, dịch vụ thanh toán,... cho khách hàng 

mua sản phẩm OCOP trên sàn Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. Thông qua  
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BĐ-VHX, Bưu điện Việt Nam nghiên cứu, xác định các sản phẩm nông sản, các mặt 

hàng tiểu thủ công nghiệp đặc thù của địa phương góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu 

sản phẩm OCOP quốc gia trên phạm vi toàn quốc; phối hợp xây dựng và triển khai 

các chương trình truyền thông, kết nối cung cầu đối với sản phẩm OCOP. Bên cạnh 

đó, hệ thống cửa hàng offline Postmart với trang thiết bị hiện đại, thiết kế thân thiện, 

đa dạng hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm OCOP, ưu tiên hàng hóa xuất xứ Việt Nam sẽ 

đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân nông thôn, thực hiện chủ trương 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Đẩy mạnh truyền thông sàn Postmart.vn thông qua nhiều hình thức (SMS, App 

trực tuyến, Pano, màn hình, phương tiện vận chuyển, tem bưu chính…), tạo điều kiện 

cho người dân tiếp cận với cách thức bán hàng thông qua sàn thương mại điện tử 

chuyên nghiệp được tích hợp với dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử của đơn vị 

uy tín, từ đó, góp phần gia tăng khách hàng cho hộ kinh doanh tại địa bàn nông thôn, 

mở rộng phạm vi kinh doanh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam thực 

hiện đề án vận chuyển hàng hóa ưu tiên đối với sản phẩm OCOP trong nước và kết 

nối toàn cầu. Trước mắt tập trung phương án hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ nơi sản 

xuất đến người bán buôn (B2B), từ nơi sản xuất/người bán buôn đến người tiêu dùng 

(B2C) trong nước với chi phí hợp lý. 

- BĐ-VHX tham gia xây dựng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, lấy địa chỉ làm 

trung tâm để nâng cao hiệu quả ứng dụng trên nền tảng bản đồ số (VMAP), mã bưu 

chính và cơ sở dữ liệu địa chỉ. Với hệ thống mã này, người dùng có thể tham gia xây 

dựng, thu thập, làm giàu dữ liệu địa chỉ, nhằm khai thác các tiện ích như thương mại 

điện tử, giao thông vận tải, bất động sản, du lịch, quản lý đô thị thông minh… đồng 

thời, nâng cao hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng. 

Các giải pháp trên của Bưu điện Việt Nam thực hiện gắn liền với chủ trương xây 

dựng không gian số của “Xã thông minh”, do đó Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục xây 

dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các giải pháp “Phát triển BĐ-VHX thành cấp quản 

lý thứ 4, tham gia chương trình chuyển đổi số tuyến xã của Chính phủ”./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠO NÊN PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ MỚI  

CỦA LĨNH VỰC BƯU CHÍNH TRONG THỜI ĐẠI KINH TẾ SỐ 

 

Phạm Hồng Quân 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm 

1. Tổng quan về phương thức sản xuất và quản lý mới 

Kết quả khảo sát cho thấy 90% doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số với những 

bước đầu như tìm hiểu, nghiên cứu cho tới triển khai và thực hiện; 30% lãnh đạo 

doanh nghiệp được khảo sát trong đó cho rằng, chuyển đổi số là vấn đề sống còn của 

doanh nghiệp. Rõ ràng, chuyển đổi số đã và đang trở thành chiến lược trọng yếu của 

nhiều doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nắm được tinh 

thần đó, Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm (GHTK) cũng đã có tư duy tự chủ công 

nghệ và đầu tư vào chuyển đổi số từ rất sớm. Sau nhiều năm áp dụng số hóa vào 

mảng chuyển phát nhanh ngành bưu chính, GHTK nhận thấy việc chuyển đổi số đã 

tạo nên phương thức sản xuất và quản lý mới của lĩnh vực Bưu chính trong thời đại 

kinh tế số. 
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Phương thức này bao gồm 4 đặc tính rõ rệt như sau: 

Sự minh bạch của thông tin và tốc độ của dòng chảy thông tin: Tất cả thông 

tin đều được cập nhật theo thời gian thực ứng với mọi đối tượng, sự kiện và thao tác 

xảy ra. Khi mọi tác vụ được triển khai trên hệ thống, bất kì hành động thay đổi, cập 

nhật nào cũng sẽ được lưu lại ngay tức thì, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng cho mọi 

thông tin. Đồng thời, việc thông tin luôn được cập nhật nhanh chóng và minh bạch 

giúp cho mỗi nhân viên dễ dàng đưa ra được những quyết định chính xác nhất ngay ở 

thời điểm phát sinh vấn đề. 

Học hỏi và cải tiến: Khi các công việc được số hóa thì từng tác vụ đều được 

định nghĩa lại, thậm chí là biến mất. Bởi lẽ, công việc được tạo nên bởi các nghiệp vụ, 

nên khi các nghiệp vụ được số hóa thì dễ dàng chia tách để tái định nghĩa công việc. 

Đồng nghĩa với nhiều công việc cũ sẽ biến mất và nhiều công việc mới mở ra, giúp 

các vị trí công việc và trách nhiệm của từng cá nhân liên tục được cải tiến. Số hóa 

mọi đầu công việc cũng giúp số tính năng tăng lên, hỗ trợ tối đa cho quá trình làm 

việc. Ngoài ra, sự hỗ trợ của máy móc cũng góp phần làm cho dòng chảy thông tin 

nhanh hơn, giúp cho năng lực làm việc của từng các nhân được thúc đẩy.  
 

 
 

- Cá nhân hóa - Xây dựng theo tư duy tự quản: Mỗi cá nhân được phân chia 

công việc, trách nhiệm rõ ràng theo KPI và tiếp nhận công việc theo thời gian thực 

trên từng màn hình quản lý công việc cá nhân. Đặc tính này xây dựng theo nguyên tắc 

mỗi bông hoa đẹp thì vườn hoa sẽ đẹp. Nhân viên khi làm việc theo tư duy tự quản sẽ 
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đảm nhận nhiều vai trò, tất cả nhân viên sẽ kết hợp lại, sát cánh với nhau và tạo nên 

một vòng tròn kết nối, mang lại sức mạnh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi mỗi cá 

nhân có thể tự quản lý và tối ưu được công việc của mình, doanh nghiệp sẽ không còn 

nhân sự quản lý cấp trung, từ đó thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp. 

- Dễ tiếp cận: Việc số hóa sâu rộng tới mọi hoạt động của doanh nghiệp giúp 

cho toàn bộ nhân viên có thể tiếp cận đến những công nghệ mới chỉ với một chiếc 

điện thoại thông minh. Đồng thời, tất cả những công nghệ được áp dụng đều đảm bảo 

tính thân thiện, dễ sử dụng, ngay cả lao động phổ thông, lao động lớn tuổi, nhân viên 

giao hàng, nhân viên ở vùng quê các tỉnh xa xôi,… đều có thể sử dụng điện thoại di 

động để thực hiện công việc một cách dễ dàng. 

Áp dụng phương thức sản xuất và quản lý mới vào toàn bộ hoạt động của công 

ty là điều không mấy dễ dàng, nhất là đối với một doanh nghiệp có lượng lao động 

phổ thông lớn. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai quyết liệt, phương thức này đã 

đem lại cho GHTK những lợi ích như sau: 

- Thúc đẩy năng suất lao động: Toàn bộ nhân viên đều có năng suất lao động 

tăng gấp nhiều lần và đảm nhiệm được nhiều công việc khác nhau tại cùng một thời 

điểm (nhân viên giao hàng giao được nhiều đơn hàng hơn, CSKH phục vụ được nhiều 

khách hàng hơn,…). Ví dụ, trong vòng 2 năm từ 2019 đến năm 2020, số lượng shop 

mỗi nhân viên CSKH có thể chăm sóc đã tăng gấp 2 lần (từ 80 shop/tháng lên khoảng 

200 shop/tháng), số lượng đơn tăng gấp 3 lần (từ 30.000 đơn/tháng lên khoảng 

100.000 đơn/tháng). 
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- Tiết kiệm chi phí: Phương thức sản xuất và quản lý mới giúp GHTK lưu trữ, 

cập nhập trên hệ thống giúp tiết kiệm chi phí hệ thống quản lý doanh nghiệp, giảm 

thiểu chi phí cho xã hội và từng nhân viên của công ty. Khi mọi hoạt động được tự 

động hoá, mọi hoạt động như đối soát, quản lý tài liệu, quản lý nhân sự,… đều được 

giảm tải, hạn chế tối đa quản lý cấp thấp. Bên cạnh đó, khi dòng tiền được số hoá, 

mọi chi phí xã hội phát sinh để đảm bảo sự lưu thông, an toàn an ninh cho dòng 

tiền,… sẽ được cắt giảm. Bên cạnh đó, mọi thông tin về dòng tiền sẽ minh bạch, công 

khai và dễ dàng quản lý, hạn chế chi phí cho việc lưu trữ giấy tờ như hoá đơn, chứng 

từ,… để minh chứng cho từng loại tiền. 
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- Dễ mở rộng: Phương thức sản xuất và quản lý mới giúp cho việc mở rộng quy 

mô doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng. Khi mỗi tác vụ được số hóa riêng cho từng vị trí, 

số lượng nhân sự của vị trí ấy không còn quan trọng vì việc quản lý các nhân viên đó 

là như nhau. Tương tự như thế với hệ thống quản lý xe tải, kho vận,… khi đã được số 

hóa thì việc mở rộng số lượng hay quy mô không còn là vấn đề. Phương thức này đã 

giúp GHTK mở rộng quy mô ra khắp 63 tỉnh thành, 11.000 huyện xã, hơn 1.500 chi 

nhánh, hơn 2000 xe tải, hơn 25.000 shippers và tài xế, hơn 500.000m2 kho bãi,…  
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- Linh hoạt: Việc áp dụng phương thức sản xuất và quản lý mới giúp mọi việc 

trong doanh nghiệp được linh hoạt hơn, từ việc quản lý, sửa đổi thông tin,… cho đến 

vận hành. Khi mọi hoạt động được điều hành trên nền tảng công nghệ, tất cả những gì 

một nhân sự quản lý cần có là một thiết bị di động tích hợp những công cụ chuyên 

biệt, dễ dàng quản lý công việc ở mọi lúc. Cùng với đó, việc giao nhận hàng hóa cũng 

trở nên linh hoạt hơn phương thức mới này. Thay vì sử dụng giấy tờ, thủ tục,… tất cả 

mọi khâu đều có thể cập nhật liên tục theo thời gian thực, linh hoạt trong việc sửa đổi, 

bổ sung,…  

 

2. Kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm xây dựng “phương thức sản xuất và 

quản lý mới” 

- Tầm nhìn và chiến lược số - Tư duy số xuyên suốt 

Tư duy số sâu rộng để chuyên môn hóa từng tác vụ công việc: Khi mọi hoạt 

động được số hóa và có KPI cụ thể, mỗi nhân sự trong doanh nghiệp sẽ nắm rõ được 
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về mức độ, khối lượng công việc mà mình cần triển khai và hoàn thiện. Cùng với đó, 

việc đưa ra một hệ thống KPI rõ ràng cũng giúp cho mỗi người lao động chủ động và 

có trách nhiệm hơn về việc sắp xếp và quản lý công việc của mình. Từng tác vụ sẽ 

được số hóa và từng vị trí sẽ được chuyên môn hóa, đảm bảo mỗi nhân viên có thể 

hoàn thành tốt nhiệm vụ dựa trên tư duy số. 

Tư duy kim tự tháp ngược - Tư duy từ dưới lên: Thay vì hướng tới cấp quản lý 

thì sẽ hướng tới các vị trí làm việc trực tiếp, các cá nhân làm việc ở vị trí “tiền tuyến”: 

nhân viên giao nhận hàng hóa, nhân viên kho vận, nhân viên chăm sóc khách hàng,… 

Với tư duy này, trong khuôn khổ cho phép, mỗi cá nhân đều có thể tự đưa ra quyết 

định nhanh chóng và mang tính thời điểm, thay vì phải đợi chờ quyết định hoặc xét 

duyệt từ nhiều cấp quản lý. Do đó, tư duy này không chỉ tạo điều kiện cho mỗi cá 

nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn phát huy được đa dạng các kỹ năng 

làm việc, trau dồi nhiều hơn những kỹ năng mới và phát triển con người một cách 

toàn diện. GHTK đặt niềm tin rằng từng nhân viên ở cấp độ đơn vị mà làm tốt nhiệm 

vụ của mình thì mọi khâu vận hành sẽ trơn tru và mang lại kết quả tổng thể tốt nhất. 

- Xây dựng môi trường sáng tạo - Tư duy cá nhân hóa 

Chuyển đổi số sâu rộng đến tất cả các hoạt động của công ty tạo ra phương thức 

sản xuất mới, đồng nghĩa với việc tất cả các công việc đều được định nghĩa lại, yêu 

cầu từng cá nhân phải sáng tạo hơn. Để làm được điều đó, từng cá nhân cần có đủ 

không gian, được trao quyền để làm việc độc lập đồng thời tự học hỏi qua nhiều trải 

nghiệm để hoàn thiện bản thân. Doanh nghiệp cần coi trọng sự khác biệt, khuyến 

khích mỗi cá nhân thể hiện cá tính của mình. Ngoài ra, năng lực cá nhân không nên bị 

phán xét qua cách thức làm việc mà nó khẳng định qua kết quả công việc thực tế và 

giá trị cốt lõi được đảm bảo. Bên cạnh đó, khi mọi công việc được số hóa đến từng vị 

trí, đội ngũ cấp cao sẽ tập trung vào việc sáng tạo ra các phương thức làm việc mới để 

năng suất lao động liên tục được cải thiện; người lao động trực tiếp hoạt động trên nền 

tảng số hóa hoàn toàn. Do đó, cả doanh nghiệp sẽ hoạt động trên một nền tảng duy 

nhất, một tổng thể hoàn chỉnh, từ đó các cá nhân sẽ đoàn kết, kết nối với nhau về mọi 

mặt trên nền tảng công nghệ số. 

- Data - Tư duy sử dụng dữ liệu 

+ Công nghệ khai thác và phân tích dữ liệu: Dữ liệu là một mắt xích không thể 

thiếu của tất cả các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số. Để có thể tận dụng triệt 
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để nguồn dữ liệu dồi dào, doanh nghiệp cần phải biết cách khai thác và đưa dữ liệu 

đến “đúng đối tượng - đúng thời điểm” và có thể đưa ra được những quyết định chính xác.  

+ Bình dân hóa dữ liệu: Tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận dữ liệu. 

Chính vì thế, doanh nghiệp cần phải biến dữ liệu thành một công cụ hữu dụng và thân 

thiện cho tất cả nhân viên, ngay cả đội ngũ lao động phổ thông nhất cũng có thể tận 

dụng và sử dụng một cách hiệu quả nhất. 

+ An toàn, an ninh dữ liệu: Vì dữ liệu là một tài nguyên mang tính chất sống 

còn, mỗi doanh nghiệp cần phải có những biện pháp, những công nghệ phù hợp để 

đảm bảo an toàn an ninh. Không chỉ để đảm bảo sự an toàn cho mọi thông tin về công 

ty, mà còn là cách để bảo vệ thông tin khách hàng, mang đến sự an tâm khi trải 

nghiệm dịch vụ. 

3. Kết luận 

Số hóa sâu rộng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ giúp công việc dễ 

dàng được tái định nghĩa và tạo ra phương thức làm việc và quản lý mới. Khi mọi 

hoạt động được thực hiện trên nền tảng số, những tác vụ mới liên tục được sinh ra, 

thay thế những tác vụ cũ và giản lược tối đa sự cồng kềnh trong bộ máy hoạt động. 

Theo tư duy tự quản, mỗi cá nhân có thể tự quản lý và tối ưu được công việc của 

mình. Khi đó, doanh nghiệp sẽ không còn nhân sự quản lý cấp trung, từ đó thay đổi tư 

duy quản trị của doanh nghiệp. 

GHTK tin rằng tất cả những gì GHTK đang nỗ lực xây dựng sẽ tạo nên một tổ 

chức số hóa trong nền kinh tế số. Trong mô hình này, doanh nghiệp chú trọng vào tư 

duy sáng tạo không ngừng: Đội ngũ cấp cao sẽ tập trung vào việc sáng tạo ra các 

phương thức làm việc mới để năng suất lao động liên tục được cải thiện; Người lao 

động trực tiếp hoạt động trên nền tảng số hóa hoàn toàn. Do đó, toàn bộ doanh nghiệp 

sẽ hoạt động trên một nền tảng duy nhất, một tổng thể hoàn chỉnh, từ đó các cá nhân 

sẽ đoàn kết, kết nối với nhau về mọi mặt trên nền tảng công nghệ số./. 
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CHUYỂN DỊCH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG  

THÀNH HẠ TẦNG SỐ: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

Hoàng Minh Cường 

Cục trưởng Cục Viễn thông 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo nền tảng cho Chiến lược phát triển 10 năm 2021-

2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và cũng là năm cuối theo Chương trình phát triển 

hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020 (được phê duyệt theo Quyết định số 

149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016), tính đến thời điểm này, những mục tiêu được đề ra 

theo Quyết định số 149/2016/QĐ-TTg về cơ bản đều đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu: 

- Hơn 303.947 trạm BTS đã được triển khai, phủ sóng di động tới 99,81% dân số 

(2G = 99,81%; 3G = 99,81%; 4G = 98,4%). Số thuê bao điện thoại di động hiện lên 

tới 130,76 triệu (135,53 TB/100 dân); 

- Hơn 1 triệu km cáp quang (gấp 2 lần so với năm 2016) được triển khai đến 

100% xã, phường trên cả nước, cung cấp Internet cáp quang tới 58,34% hộ gia đình; 

- Băng thông quốc tế hiện đạt hơn 13,5 Tbit/s tăng hơn 4 lần so với năm 2016 

hình thành xa lộ kết nối với toàn thế giới. 

Các kết quả nêu trên đã cho thấy, sau hơn 30 năm kể từ thời điểm chuyển đổi từ 

công nghệ Analog sang công nghệ Số, hiện nay ngành Viễn thông đã giải quyết được 

cơ bản bài toán thông tin liên lạc cho toàn dân. 

Và trong năm 2020, cùng với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư và tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành Viễn thông đang đứng trước Cuộc 

chuyển đổi lần thứ 2, cuộc chuyển đổi có thể thay đổi bản chất của ngành, mở ra 

không gian mới vô cùng to lớn cho ngành Viễn thông, lớn hơn rất nhiều lần không 

gian thông tin liên lạc đó là Cuộc chuyển đổi từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, 

thành nền tảng của nền kinh tế số, xã hội số. 

Cuộc chuyển đổi này hiện đã đem lại những thay đổi, chuyển dịch ấn tượng 

trong cơ cấu thuê bao, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông: 



- 32 - 

- Số thuê bao băng rộng (gồm cố định và di động) đã có sự tăng trưởng ấn tượng 

(tốc độ tăng trưởng hai chữ số), bình quân giai đoạn tăng trưởng 15%/năm (băng rộng 

cố định), 22%/năm (băng rộng di động) và tiếp tục duy trì đà tăng ổn định; 

 

 
 

- Doanh thu từ dữ liệu của các nhà mạng đã tăng lên gấp 2,5 lần so với năm 

2016 (~33% tổng doanh thu dịch vụ di động) trong khi tỷ trọng doanh thu dịch vụ 

viễn thông truyền thống đang giảm dần.  

  

Bên cạnh đó, theo dự báo, đến năm 2025 thị trường điện toán đám mây tại Việt 

Nam sẽ đạt 500 triệu USD và tốc độ tăng trưởng khoảng 30 - 40% (hiện doanh thu 

khoảng 200 triệu USD với khoảng 20% giải pháp nội địa, 80% là bán hàng cho các 

doanh nghiệp ngoại).  

Các sự chuyển dịch về cơ cấu thuê bao, doanh thu,… đã giúp lĩnh vực viễn 

thông là một trong số ít các lĩnh vực, trong bối cảnh ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh 

COVID-19, vẫn dự kiến có mức tăng trưởng dương: ước tính doanh thu dịch vụ viễn 

thông năm 2020 đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, tăng 1,89% so với năm 2019 (130 nghìn 

tỷ đồng); nộp ngân sách hơn 48 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2019. 
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Cuộc chuyển đổi từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số cũng đang mở ra nhiều 

không gian tăng trưởng mới, thị trường mới cho lĩnh vực: Không gian mới là Cloud; 

là các nền tảng cung cấp phần mềm, AI, IoT, phân tích dữ liệu, Blockchain; là các 

nền tảng chuyển đổi số; là tư vấn các doanh nghiệp khác chuyển đổi số. Thị trường 

chính của các doanh nghiệp thế hệ mới là kinh tế số, là xã hội số. 

Tuy nhiên, cuộc chuyển đổi này cũng đang và chắc chắn sẽ đặt ra nhiều thách 

thức với lĩnh vực viễn thông khi mà cùng với cơ hội lớn hơn, thị trường lớn hơn thì 

trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, ví dụ: phải xử lý triệt để tình trạng rác viễn 

thông (SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác) để số điện thoại có thể trở thành định danh 

số của nền tảng thanh toán số; phải có biện pháp để bảo đảm các nền tảng khác chạy 

trên nền tảng của nhà mạng cũng phải sạch;… 

Do vậy, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ là giai đoạn quan trọng, giai đoạn quyết định 

để các doanh nghiệp viễn thông tận dụng cơ hội của Cuộc chuyển đổi lần 2, vượt qua 

các điểm yếu như cạnh tranh kém hiệu quả1, chất lượng dịch vụ chưa tốt2,… để 

chuyển đổi hiệu quả, sẵn sàng cho xã hội số, kinh tế số, công dân số, trong đó, bên 

cạnh việc tận dụng, phát huy các thế mạnh về hạ tầng, các doanh nghiệp cần tập trung 

triển khai các biện pháp sau: 

- Thực hiện sứ mệnh đi đầu, dẫn dắt như đầu tư trước cho hạ tầng tiên tiến3: bao 

gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, phủ sóng 5G (mục tiêu: mỗi người một máy điện 

thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang). Đầu tư hạ tầng 

iCloud. Phát triển các nền tảng (Platforms) về phần mềm, về IoT, AI, Big data, 

Blockchain và An ninh mạng,… để cung cấp như một dịch vụ. 

- Thúc đẩy cạnh tranh bằng chất lượng, tự đầu tư xây dựng các biện pháp bảo 

đảm an toàn, tự làm sạch, tự điều chỉnh. Chủ động, khẩn trương triển khai các biện 

pháp rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu khách hàng để số điện thoại có thể trở thành ID số, 

                                                      
1 Tổng thị phần của 3 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất là Viettel, Vinaphone, MobiFone năm 2019 là 96,2%, năm 

2020 là hơn 95%. Các doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm ~5% thị phần.  

2 Tốc độ truy nhập BRDĐ hiện tại đạt 32,41 Mbit/s, tăng khoảng 7% so với 2019, thấp hơn mức trung bình 39,18 Mbit/s 

của thế giới và xếp hạng 63/139 quốc gia. 

3 Hạ tầng phải đi trước và đi nhanh, công nghệ phải hiện đại, đi trong nhóm đầu của thế giới, lịch sử ngành viễn thông 

đã chỉ ra, đầu tư mạnh vào hạ tầng viễn thông để dẫn dắt sự phát triển thì chỉ làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh 

hơn, lợi nhuận lớn hơn; 
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tài khoản số,... Làm cơ sở cho việc phát triển nền tảng thanh toán không dùng tiền 

mặt, thanh toán không tiếp xúc để hỗ trợ nền kinh tế số. Thực hiện sứ mệnh của 

doanh nghiệp nền tảng khi yêu cầu và có biện pháp quản lý, chế tài buộc các nền tảng 

xuyên biên giới chạy trên mạng viễn thông phải sạch.  

- Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông. Mục tiêu của Việt Nam 

chúng ta là làm chủ việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị hạ tầng viễn thông. 

Phát triển các nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, nhất là các nền tảng cho từng 

ngành, từng lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông,… 

- Tăng cường kết nối giữa mạng viễn thông của các doanh nghiệp trong nước 

đặc biệt là dịch vụ Data Center, Cloud để bảo đảm duy trì thông tin liên lạc, an toàn 

dữ liệu thông tin trong mọi trường hợp. Đồng thời, xây dựng chương trình ứng dụng 

cloud cho chính phủ điện tử với các tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm an toàn an ninh 

thông tin cao nhất, sử dụng các giải pháp nội địa, tự làm chủ. Đưa tỷ lệ giải pháp nội 

địa từ khoảng 18% hiện nay lên > 25%. 

- Bên cạnh việc phải thích nghi, phát huy các thế mạnh để phát triển các ứng 

dụng CNTT, nền tảng số của chính mình thì cũng cần nhận thức được ý nghĩa, vai trò 

của sự cộng sinh, hợp tác cùng các doanh nghiệp CNTT Việt khác nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi số trong tất cả các ngành, các lĩnh vực; thúc đẩy phát triển nội dung số 

trong nước để giảm thiểu việc người dùng chủ yếu truy nhập ứng dụng nước ngoài./. 
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NHẬN DIỆN MỘT VÀI THÁCH THỨC VỀ TẦN SỐ 

KHI TRIỂ ̉N KHAI THƯƠNG MẠI 5G TRONG NĂM 2021 

Nguyễn Đức Trung 

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện 

1. 5G thế giới phát triển khả quan trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trên toàn cầu, tác động đến mọi thành phần xã 

hội, gây khó khăn cho phát triển kinh tế, trong bối cảnh đó các nhà mạng trên thế giới 

vẫn tiếp tục đầu tư cho 5G với hơn 100 nhà mạng ở 50 quốc gia đã thương mại hóa 

5G trong đó có mạng 5G kiến trúc độc lập (SA) đầu tiên. Theo dự báo của Ericsson, 

thế giới sẽ có 8,8 tỷ thuê bao di động vào cuối năm 2026. Thuê bao 5G toàn cầu tăng 

khoảng 50 triệu trong Quý III/2020, đạt tổng cộng 150 triệu và dự báo đạt 220 triệu 

vào cuối năm 2020, cao hơn dự báo trước dây do tăng trưởng tốt của thị trường Trung 

Quốc với việc đưa 5G vào mục tiêu chiến lược quốc gia, sự cạnh tranh cao giữa các 

nhà mạng và sự ra đời của các smartphone 5G giá thành phù hợp. Công nghệ 5G được 

đánh giá sẽ có tốc độ phát triển thuê bao cao hơn so với 4G trước đây, dự báo để đạt 

được 1 tỷ thuê bao đầu tiên 5G sẽ chỉ cần 3,5 năm trong khi 4G mất đến hơn 5,5 năm. 

 

 

Thuê bao di động toàn cầu (tỷ kết nối) 
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Tăng tưởng thuê bao 4G, 5G (tỷ kết nối) 

Về tiêu chuẩn công nghệ, tháng 7/2020, 3GPP đã ban hành bộ tiêu chuẩn công 

nghệ 5G đầy đủ, Release 16 cập nhật thêm so với Release 15, chủ yếu nhằm cải thiện 

năng lực mạng 5G về vùng phủ, công suất, độ trễ, khả năng di động, độ tin cậy và hỗ 

trợ tốt hơn vertical industry. Đến tháng 11/2020, ITU đã phê chuẩn bộ tiêu chuẩn 

công nghệ IMT-2020/5G gồm 2 công nghệ là 3GPP-NR do 3GPP phát triển và 5Gi 

do TSDSI - Ấn Độ phát triển. 

 Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối 5G có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt mốc 500 

mẫu thiết bị trong tháng 11/2020 với hơn 300 mẫu đã thương mại hóa. Chỉ từ tháng 

8/2020 đến tháng 11/2020, tổng số mẫu thiết bị đã tăng thêm 30% từ 401 lên 519 mẫu 

và số mẫu thiết bị được thương mại hóa đã tăng thêm đến 60% từ 190 lên 303 mẫu.  

 



- 37 - 

Theo các tổ chức viễn thông quốc tế và một số chuyên gia, các ứng dụng (use 

case) chính mà 5G đang hướng đến là: nâng cao dịch vụ di động băng rộng cho mạng 

4G; vô tuyến cố định tốc độ cao (WTTx); di động băng rộng (eMBB) dùng riêng cho 

các doanh nghiệp; kết nối thời gian thực (uRLLC, IIoT) phục vụ các nhà máy, giao 

thông (xe tự lái, phương tiện cao tốc)…; IoT diện rộng (mMTC) phục vụ nông nghiệp, 

vận tải,…  

2. Việt Nam đã sẵn sàng triển khai thương mại 5G 

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

trong đó có mục tiêu “đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc”. Thực 

hiện chỉ đạo “dịch vụ 5G ở Việt Nam quyết không chậm so với thế giới” của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 

01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 về những nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực viễn 

thông năm 2020 trong đó “Mạng thông tin di động 5G ở Việt Nam được triển khai 

thương mại cùng nhịp với những nước đầu tiên trên thế giới... Mạng viễn thông là nền 

tảng của các nền tảng”. 

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) và các nhà mạng đã có những bước 

đi cụ thể, tiếp cận theo pha trong phát triển 5G để tiến tới việc thương mại hóa vào 

năm 2021. Về chính sách, ngày 20/8/2020, Bộ TT&TT đã ban hành 02 Thông tư số 

18/2020/TT-BTTTT và 19/2020/TT-BTTTT về quy hoạch các băng tần 2,3 GHz,  

2,6 GHz và 26 GHz cho 5G. Ngày 08/9/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã ký ban hành Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT về Bộ Chỉ tiêu kỹ thuật cho 

thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G để hướng dẫn xây dựng 

tiêu chuẩn cơ sở, thiết lập mạng, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối và thiết bị trạm 

gốc 5G, chuẩn bị cho việc thương mại hóa 5G tại Việt Nam. Về triển khai thực tế, từ 

giữa năm 2019 Viettel, VinaPhone và MobiFone đã được Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp phép thử nghiệm công nghệ 5G tại một số thành phố lớn. Tháng 1/2020, đã 

có một cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị mạng do Việt Nam (Tổng công ty công nghệ 

cao Viettel) sản xuất và Viettel sẽ là nhà cung cấp thiết bị gNodeB thứ 6 trên thế giới 

cùng với Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung và ZTE. Tiếp đó, tháng 7/2020 là sự ra 

đời của mẫu điện thoại 5G đầu tiên do Việt Nam sản xuất, Vinsmart Aris 5G, bổ sung 

thêm mảnh ghép còn thiếu của hệ sinh thái 5G. Cuối tháng 11/2020, các nhà mạng 

cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho triển khai thử nghiệm 5G 

thương mại để chuẩn bị cho thương mại hóa chính thức 5G tại Việt Nam. 



- 38 - 

3. Thách thức về tần số khi thương mại hóa 5G và các giải pháp  

Quá trình thương mại hóa 5G đang và sẽ gặp nhiều thách thức như: tìm kiếm use 

case chủ đạo; phát triển hệ sinh thái thiết bị mạnh với giá cả hợp lý; chuẩn bị hạ tầng 

trạm-cột anten-truyền dẫn đáp ứng yêu cầu; sẵn sàng về tần số để triển khai 5G 

thương mại.  

 Giai đoạn đầu, 5G chủ yếu được triển khai trên các băng tần mới theo phương 

thức song công TDD, khác hẳn với 4G trước đây sử dụng các băng tần theo phương 

thức song công FDD. Các băng tần quan trọng với 5G đều đang được sử dụng cho các 

hệ thống khác như vệ tinh, radar,… do đó cần phải dọn dẹp, sắp xếp lại tần số để quy 

hoạch cho 5G. 

Ngoài ra, 5G còn khá mới mẻ, nhiều nước chưa sẵn sàng quy hoạch và triển khai 

trong vài năm tới dẫn đến tại vùng biên 2 nước sẽ đồng thời có 5G và các hệ thống khác 

hoạt động đặt ra thách thức về tránh can nhiễu và sử dụng hiệu quả tần số cho 5G. 

 Về kỹ thuật dùng chung tần số tránh can nhiễu giữa 5G với 4G/5G và các hệ 

thống khác, ITU và 3GPP đưa ra các giải pháp: (1) Phối hợp về tần số; (2) Phối hợp 

về không gian; (3) Phối hợp về khung dữ liệu TDD; (4) Phối hợp về thời gian. Các 

giải pháp dùng chung tần số này có thể được áp dụng riêng rẽ hoặc kết hợp. 

Cụ thể, khi xem xét quy hoạch hai băng tần 2,6 GHz và 3,5 GHz cho 5G của 

Việt Nam và các nước láng giềng sẽ cho thấy mức độ phức tạp của các tình huống can 

nhiễu. Theo đó, các tình huống can nhiễu và giải pháp xử lý tương ứng đang được 

Cục Tần số VTĐ nghiên cứu, hoàn thiện như sau: 

2690 MHz

Việt Nam

Trung Quốc

Lào

Campuchia

2500

Băng tần 2,6 GHz

5G (TDD) 4G (TDD)

2615

2570

5G (TDD)

4G UL (FDD) 4G DL (FDD)4G (TDD)

4G UL (FDD) 4G (TDD) 4G DL (FDD)

2620
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4200 MHz

Việt Nam

Trung Quốc

Lào

Campuchia

3600 3960

3700

3800

3400

Băng tần 3,5 GHz

Vệ tinh, Radar Vệ tinh, Radar5G (TDD)GB GB

Xem xét cho 5G (TDD) GB Vệ tinh GB Xem xét 5G (TDD)

5G (TDD) Vệ tinh (tạm thời) Vệ tinh

Xem xét cho 5G (TDD)  

a) Can nhiễu giữa 5G hoạt động với các hệ thống trong nước khác: 

- Với các trạm vệ tinh Vinasat-1, radar đã dồn dịch về băng tần 3400-3560 MHz, 

4000-4200 MHz: quy định băng tần bảo vệ, mặt nạ phát xạ ngoài băng của trạm 5G. 

- Với một số trạm vệ tinh đặc biệt như TT&C và LES-Inmarsat chưa thể điều 

chỉnh tần số ra khỏi băng tần 5G: quy định giới hạn phát xạ trong băng, ngoài băng 

tần của trạm 5G, quy định vùng bảo vệ không triển khai trạm 5G, quy định khi triển 

khai trạm 5G phải phối hợp tần số với các trạm TT&C và LES. 

- Với các trạm vệ tinh TVRO chưa dồn dịch ra khỏi băng tần 5G: hướng dẫn các 

đơn vị sử dụng TVRO chuyển đổi tần số hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để 

tránh nhiễu, đồng thời cũng cần thời gian để các đơn vị hoàn thành chuyển đổi.  

b) Can nhiễu giữa 5G với các hệ thống nước láng giềng: 

- Với mạng 4G/5G TDD của Trung Quốc trong băng tần 2,6 GHz: phối hợp tần 

số biên giới để phân chia tần số, thống nhất về đồng bộ TDD. 

- Với mạng 4G FDD của Lào, Campuchia trong băng tần 2,6 GHz: phối hợp tần 

số biên giới để phân chia tần số, xác định ngưỡng tín hiệu 4G/5G tại đường biên. 

- Với trạm vệ tinh của nước láng giềng (vệ tinh Trung Quốc, Lào ở băng tần 

3560-4000 MHz và vệ tinh Việt Nam ở băng tần 3400-3560 MHz): phối hợp tần số 

biên giới để xác định ngưỡng tín hiệu 5G tại đường biên. 

Để tháo gỡ khó khăn có thể phát sinh, thúc đẩy triển khai 5G thương mại, bên 

cạnh các kết quả có được cho đến nay Cục Tần số vô tuyến điện đề xuất xem xét thêm 

một số giải pháp sau: 
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- Việt Nam và các nước láng giềng tăng cường: trao đổi thông tin về quy hoạch 

tần số và kế hoạch triển khai 5G; tổ chức thử nghiệm chung các tình huống can 

nhiễu, giải pháp phòng tránh nhiễu và cách thức phối hợp tần số xử lý nhiễu; để từ đó 

các bên có thông tin, chủ động trong triển khai 5G, hạn chế can nhiễu vùng biên. 

- Tổ chức/tham gia các hội thảo, hội nghị song phương/đa phương với các nước 

láng giềng/khu vực/quốc tế để: thúc đẩy hài hòa về quy hoạch tần số, kế hoạch triển 

khai, chính sách quản lý tần số 5G; thống nhất phân chia tần số, chỉ tiêu kỹ thuật về 

can nhiễu áp dụng trong phối hợp tần số biên giới (chỉ tiêu bảo vệ và mức ngưỡng tín 

hiệu của 5G và các hệ thống cần phối hợp tần số)./. 
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CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ  

CỦA CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 

Trần Duy Ninh 

Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương 

Ngày 17/6/1965, Cục Bưu điện Trung ương được thành lập với nhiệm vụ “Phục 

vụ những yêu cầu riêng biệt về thông tin liên lạc, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, 

chính xác và bí mật giữa Trung ương Đảng và Chính phủ với các cơ quan, các ngành 

và chính quyền các cấp”. Với đặc thù nhiệm vụ như vậy, các thế hệ cán bộ, đảng 

viên, người lao động của Cục luôn xác định sứ mệnh xuyên suốt qua các thời kỳ, đó 

là “Phục vụ thông tin liên lạc thông suốt, an toàn trong mọi tình huống”. 55 năm từ 

ngày thành lập đến nay, chúng tôi đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh này.  

Năm 2020 là một năm ghi dấu ấn đặc biệt trong công tác phục vụ của Cục Bưu 

điện Trung ương. Đại dịch COVID-19, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII, Triển lãm số thế giới, các kỳ họp ASEAN, họp Quốc hội 

trực tuyến… là những bối cảnh và sự kiện tiêu biểu của cả đất nước và cũng là thử 

thách đặt ra cho CBCCNLĐ của Cục Bưu điện Trung ương. Với khối lượng phục vụ 

tăng đột biến, yêu cầu rất cao về an toàn, an ninh thông tin, chúng tôi đã tập trung 

toàn bộ nguồn lực, nỗ lực, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trên 500 phiên 

họp hội nghị trực tuyến (gấp 5 lần so với bình quân hàng năm), 40 phiên điện đàm 

quốc tế của Lãnh đạo cấp cao, trên 1 triệu bưu gửi khẩn, mật, trong đó bưu gửi độ 

tuyệt mật tăng gấp 4 lần so với bình quân đã được cán bộ, công chức, người lao động 

Cục Bưu điện Trung ương phục vụ thông suốt, an toàn. Đặc biệt, năm 2020 là năm 

đầu tiên chúng tôi phục vụ các phiên hội nghị trực tuyến có bảo mật, các phiên hội 

nghị kết nối quốc tế, chuyển phát bưu gửi tuyệt mật trên phạm vi toàn quốc hoàn toàn 

bằng nguồn lực của Cục Bưu điện Trung ương. Kết quả đạt được cùng với những lời 

khen ngợi, động viên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị là vinh dự, là những phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với 

CBCCNLĐ của Cục. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đánh giá “Vai trò thầm lặng của những người làm công tác 
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chuyên môn, kỹ thuật phía sau hậu trường các cuộc họp trực tuyến năm nay đặc biệt 

có ý nghĩa, giúp chúng ta thu hẹp về không gian địa lý để duy trì ổn định các hoạt 

động hợp tác và trao đổi của ASEAN”  

Để hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững sự tin cậy của cơ quan Đảng, Nhà nước, bài 

học kinh nghiệm của chúng tôi rút ra, đó là làm tốt 6 việc sau: 

Một là, phải xây dựng được đội ngũ có phẩm chất chính trị tốt, luôn tin cậy trong 

thực thi nhiệm vụ. Nhiều năm qua, các thế hệ người lao động luôn được sàng lọc, lựa 

chọn kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, thái độ, đặc biệt là các bộ phận 

trực tiếp phục vụ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Toàn đơn vị có 270 cán 

bộ, công chức, trong đó gần 70% là đảng viên, các vị trí phục vụ quan trọng đều phải 

là đảng viên. Mỗi một nghề có một chuẩn mực đạo đức khác nhau, với chúng tôi, đạo 

đức là Liêm chính - Khách quan - Tận tâm - Bảo mật. Cục Bưu điện Trung ương luôn 

coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, được chú trọng không chỉ ở quá trình tuyển dụng, mà 

được duy trì ở từng bộ phận, từng cá nhân trong suốt quá trình công tác của mỗi 

người.  

Hai là, phải thiết lập được kỷ cương ở mọi bộ phận, mọi khâu trong quá trình 

phục vụ. Cục Bưu điện Trung ương thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, 

kỷ cương, các quy trình quy định, đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện công việc, 

nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn 

đẩy trách nhiệm, không né tránh việc khó.  

Ba là, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có kết hợp với nguồn lực của các đơn vị 

trong và ngoài Bộ. Năm 2020, đồng hành với công tác phục vụ của Cục Bưu điện 

Trung ương là các đơn vị quan trọng, các doanh nghiệp lớn của đất nước (Ban Cơ yếu 

Chính phủ, Cục An toàn thông tin, VNPT, Viettel…). Cục đã điều phối, huy động hạ 

tầng, xây dựng các phương án phục vụ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên cơ sở 

phối hợp đồng bộ, có phương án dự phòng với từng kịch bản phục vụ. Về nguồn lực 

nội tại, năm 2020, Cục Bưu điện Trung ương đã khẩn trương triển khai kịp thời Trung 

tâm Vận hành khai thác (NOC) và Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) cho 

mạng truyền số liệu chuyên dùng, đây thực sự là những công cụ hữu hiệu để chúng tôi 

bảo vệ mạng lưới, bảo vệ thông tin truyền tải, “nhìn thấy” những gì chúng tôi quản lý 

như nhiệm vụ của Bộ trưởng đã giao. 
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Bốn là, phải sáng tạo, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ. Với đặc điểm phục vụ của 

mình, Cục Bưu điện Trung ương luôn chuẩn bị nhiều phương án, kịch bản ứng phó 

trong bất kỳ tình huống nào. Năm 2020, đại dịch COVID hoành hành luôn đặt ra 

nhiều nguy cơ đối với mạng lưới, hạ tầng và người lao động của Cục. Với gần 200 

nhân lực phục vụ trực tiếp, bất kỳ một cá nhân nào nhiễm bệnh cũng có thể dẫn tới 

việc cô lập, phong tỏa các hệ thống, công tác phục vụ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trước tình hình đó, Cục Bưu điện Trung ương triển khai phương án “2 hệ thống - 2 

lực lượng” hoạt động tách biệt nhau hoàn toàn để đảm bảo thông tin liên lạc trên toàn 

mạng được thông suốt, không gián đoạn.  

Năm là, phải chỉ đạo, định hướng xây dựng các cơ chế, các hệ thống chỉ số định 

lượng nhằm đánh giá năng lực, chất lượng phục vụ, từ đó gắn với đánh giá mức độ 

hoàn thành công việc trong thực thi nhiệm vụ, gắn với thu nhập của từng người, đặc 

biệt là người đứng đầu. Đây thực sự là công cụ hữu hiệu trong việc thúc đẩy hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống 12 chỉ số KPI 

(trong đó 70% là các chỉ số trực tuyến) đánh giá chất lượng phục vụ các lĩnh vực, gắn 

với trách nhiệm của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân, làm cơ sở đánh giá thi đua khen 

thưởng và thu nhập của từng người. 

Bước sang năm 2021, Cục Bưu điện Trung ương xác định đây là năm khởi đầu 

cho chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 với những định hướng, những nhiệm vụ, vai trò 

mới mà đồng chí Bộ trưởng - Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ và các đồng chí lãnh đạo Bộ 

đã chỉ đạo. Chúng tôi nhận thấy cần phải thay đổi về nhận thức, quan điểm phục vụ. 

Những năm qua, chúng tôi phục vụ với phương châm “đáp ứng mọi yêu cầu” thì bây 

giờ phải hướng đến “phục vụ chuyên biệt” với dịch vụ đặc biệt, chất lượng cao, đối 

tượng đặc biệt; Trước đây, là “phục vụ tốt với nguồn lực đã có” thì giờ phải hướng 

đến những đột phá, những công cụ, giải pháp nhằm thay đổi diện mạo, nâng cao vai 

trò của mình. Trước đây chúng tôi duy trì sự ổn định và coi đó là điều kiện quan trọng 

để phục vụ tốt, giờ đây nhận thấy ổn định nhiều năm sẽ đồng hành với tụt hậu. Muốn 

làm tốt các yêu cầu nhiệm vụ mới, chúng tôi phải thay đổi chính mình. 

Năm 2021 sẽ là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện 

lớn của đất nước mà chúng tôi luôn tự hào và vinh dự được góp phần phục vụ. Vì vậy, 

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Bưu 

điện Trung ương tiếp tục ra sức phấn đấu, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. 



- 44 - 

 

THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 ĐƯA VÙNG SÂU, VÙNG XA, HẢI ĐẢO BẮT KỊP  

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

Trần Duy Hiếu 

Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông đề xướng là một bước chuẩn bị quan 

trọng đưa nước ta thực hiện chuyển đổi bứt phá để hướng tới một Việt Nam số 

(Digital Vietnam), sẵn sàng bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia bao gồm nhiều mục tiêu, một trong số đó là mục tiêu 

quan trọng về hạ tầng viễn thông, cụ thể là đến năm 2025 Việt Nam có hạ tầng băng 

rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập mạng di động 4G/5G và 

điện thoại di động thông minh; đến năm 2030 là phổ cập dịch vụ mạng Internet băng 

rộng cáp quang và phổ cập mạng di động 5G.  

Có thể nói, thách thức lớn nhất để đạt được mục tiêu về hạ tầng viễn thông nêu 

trên chính là tạo lập và phát triển bền vững hạ tầng viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo - những nơi được coi là vùng công ích trong viễn thông, sẽ góp 

phần quan trọng trong việc kết nối hệ thống số trong cả nước. Theo thống kê qua hai 

cuộc khảo sát do Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành để xây dựng Chương trình 

viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 thì tại thời điểm năm 2020, ở Việt Nam 

vẫn còn người dân tại 7.577 địa bàn cấp thôn chưa được tiếp cận và sử dụng dịch vụ 

truy nhập Internet băng rộng cố định do chưa có doanh nghiệp nào phát triển hạ tầng 

viễn thông đến thôn; người dân tại 1.108 địa bàn cấp thôn chưa được tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ thông tin di dộng mặt đất do chưa có trạm phát sóng phủ đến thôn. Đặc 

biệt, trong số 1.108 thôn này có 537 thôn chưa được cung cấp cả dịch vụ truy nhập 

Internet cố định và dịch vụ thông tin di động; 301 thôn ở vùng biên giới, 05 thôn ở 

hải đảo. Như vậy, mục tiêu đưa hạ tầng viễn thông đến các thôn vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo chính là bước chuẩn bị quan trọng để phục vụ việc chuyển đổi số 

bền vững của quốc gia. 
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Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 với những mục tiêu 

chính trị quan trọng về viễn thông công ích chính là một bước thực thi có ý nghĩa đặc 

biệt để thực hiện chính sách chuyển đổi số ở các vùng xa, biên giới, hải đảo. Đối với 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia, có thể nói, các mục tiêu của Chương trình viễn 

thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 trước hết có vai trò thúc đẩy để thực hiện 

chuyển đổi số. Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 có mục tiêu 

cụ thể, đến năm 2025, hỗ trợ truy nhập Internet băng rộng cố định tại 7.577 thôn chưa 

có hạ tầng viễn thông: đưa hạ tầng băng rộng cố định tại 80% thôn, phủ 100% hộ gia 

đình tại 80% thôn chưa có hạ tầng băng rộng cố định; phát triển 30% thuê bao mới tại 

80% thôn chưa có hạ tầng băng rộng cố định; hỗ trợ cước băng rộng cố định cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tại 80% thôn chưa có hạ tầng băng rộng cố định. Đối với dịch vụ 

thông tin di động mặt đất, Chương trình đặt mục tiêu đưa hạ tầng di động mặt đất đến 

tại 27 đồn biên phòng và 306 thôn biên giới, thôn đảo; đưa hạ tầng di động tại 537 

thôn chưa có hạ tầng băng rộng cố định và di động. Các mục tiêu về thiết lập hạ tầng 

viễn thông tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng chính là một trong các 

mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, nhằm phát triển xã hội số, thu hẹp 

khoảng cách số giữa vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các khu vực thành thị 

phát triển; nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh về kinh tế của vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo, từ đó góp phần đảm bảo để chương trình chính phủ số đạt hiệu quả 

bền vững.  

Bên cạnh đó, đối với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chương trình viễn 

thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 có vai trò quan trọng hỗ trợ nền tảng số ở vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đó là bằng việc tạo nền tảng để ứng dụng công nghệ 

số trong giáo dục và dịch vụ sức khỏe ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

cũng như thương mại điện tử và chính phủ điện tử. Thêm vào đó, Chương trình viễn 

thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

nhận thức của người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo về chuyển đổi số. 

Chương trình Viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 đã hiện thực hóa quan điểm 

“người dân là trung tâm của chuyển đổi số” và “nhận thức đóng vai trò quyết định 

trong chuyển đổi số” được nhấn mạnh trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Cụ 

thể, Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 huy động và sử dụng 

nguồn lực các cấp ở địa phương, từng thôn, bản; sử dụng các phương thức hỗ trợ trực 

tiếp đến từng hộ gia đình: hộ nghèo, cận nghèo. Đây là phương thức hữu hiệu để đưa 
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nhận thức của người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không bị tụt hậu với 

sự phát triển của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.  

Hiện nay, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam - đơn vị đầu mối của Bộ 

Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng và triển khai Chương trình viễn thông 

công ích giai đoạn 2021 - 2025 nhận thức rõ ràng trách nhiệm và thách thức khi thực 

hiện Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 để đáp ứng công cuộc 

chuyển đổi số tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mỗi vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo đều là mắt xích quan trọng trong bản đồ chuyển đổi số quốc gia. Tuy 

nhiên, nhiệm vụ này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.  

Một là, việc điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình còn nhiều vướng mắc, 

bất cập. Đầu mối để triển khai thực hiện Chương trình viễn thông công ích không tập 

trung ở một đơn vị mà được phân công ở nhiều tổ chức trong Bộ Thông tin và Truyền 

thông: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban 

Quản lý chương trình viễn thông công ích Việt Nam. Sau một thời gian thực hiện 

Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2016 - 2020, việc tổ chức nhiều đầu mối 

quản lý đã bộc lộ nhiều bất cập từ việc xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng 

năm, đến việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án do chồng chéo trong công tác 

quản lý Chương trình.  

Hai là, chính sách để thực hiện Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021 

- 2025 và cho chuyển đổi số chưa ban hành kịp thời, chưa theo kịp nhu cầu xã hội 

phát sinh, đặc biệt trong các lĩnh vực mới khi thực hiện Chương trình viễn thông công 

ích nói riêng và chuyển đổi số nói chung. Cụ thể như thiếu hành lang pháp lý cho việc 

đấu thầu và quản lý dự án hạ tầng mang tính đặc thù ở vùng sâu, vùng xa; pháp lý về 

phát triển kinh tế chia sẻ; chia sẻ, mở dữ liệu của cơ quan chính phủ, của doanh 

nghiệp; bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin riêng tư; vấn đề quyền, đạo đức khi ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo. Điều này gây cản trở rất lớn cho quá trình thực hiện Chương 

trình viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển đổi số. 

Ba là, địa bàn thực hiện Chương trình viễn thông công ích không thuận tiện, 

không hấp dẫn các doanh nghiệp viễn thông. Do đặc thù các vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo là những vùng dân cư thưa thớt, các điều kiện về hạ tầng điện, đường, 

trường, trạm vẫn còn đặc biệt khó khăn nên việc triển khai hạ tầng viễn thông đòi hỏi 

tốn kém về giá thành và nhân lực.  
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Bốn là, nhận thức của người dân và xã hội về Chương trình viễn thông công ích 

giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Quan điểm thể hiện 

xuyên suốt của hai Chương trình là lấy người dân làm trung tâm, những lĩnh vực liên 

quan đến người dân được xác định ưu tiên, người dân được chăm sóc cả về vật chất, 

tinh thần. Người dân được thụ hưởng văn hóa, văn minh, được phát triển giá trị bản 

thân và quay trở lại cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, xã hội càng phát triển nhanh 

bao nhiêu thì khoảng cách về nhận thức giữa người dân các vùng thành thị phát triển 

với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng dễ kéo dài bấy nhiêu. Việc nâng 

cao nhận thức của nhân dân những vùng này để người dân thực hiện các chính sách 

của Nhà nước là nhân tố quyết định thành công của Chương trình.  

Trước những khó khăn, thách thức đó, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam đã đề ra những giải pháp để quyết tâm thực hiện thành công Chương trình viễn 

thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần đưa vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo bắt kịp Chương trình chuyển đổi số quốc gia một cách đồng bộ và vững 

chắc. Trước mắt, bộ máy thực hiện Chương trình cần tinh gọn, khoa học. Quỹ Dịch 

vụ viễn thông công ích Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cơ cấu lại tổ chức thực hiện 

Chương trình viễn thông công ích 2021 - 2025 từ nhiều đầu mối quản lý thành còn 

một đầu mối, tổ chức các phòng, ban chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm và trình 

độ của người lao động, áp dụng khoa học tiên tiến và số hóa các công việc nội bộ và 

đưa chuyển đổi số vào quản lý Chương trình. Thứ hai, để giải quyết khó khăn về 

chính sách, hành lang pháp lý thực hiện Chương trình, Quỹ Dịch vụ viễn thông công 

ích chủ động nghiên cứu, có các đề tài khoa học, trao đổi với các đơn vị trong Bộ 

Thông tin và Truyền thông, các Bộ liên quan, đề xuất các chính sách về thực hiện dự 

án hạ tầng, cũng như chính sách về chia sẻ hạ tầng, chia sẻ dữ liệu giữa các doanh 

nghiệp cho phù hợp, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình viễn 

thông công ích giai đoạn 2021 - 2025. Việc nghiên cứu, cập nhật các thông tin về các 

dự án, chương trình mục tiêu quốc gia khác về hạ tầng xã hội như điện, đường, 

trường, trạm cũng rất quan trọng, giúp cho việc thực hiện Chương trình viễn thông 

công ích được đồng bộ, giảm chi phí cho các doanh nghiệp và xã hội, các chính sách 

để yêu cầu doanh nghiệp đưa công nghệ mới, có tính chất đón đầu vào vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo và khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông tích cực 

tham gia vào Chương trình. Cuối cùng, để nâng cao nhận thức của người dân ở vùng 
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sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam chủ động 

xây dựng một hệ thống truyền thông, chương trình tuyên truyền cho Chương trình 

viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm trên mạng Internet (website của 

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông), các phương tiện 

thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh, báo giấy, báo điện tử...) và các phương 

tiện thông tin ở địa phương, các phương thức đặc thù khác nhằm vào chính quyền ở 

địa phương và người dân là đối tượng của Chương trình./. 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP  

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2020 

Bùi Văn Lực 

Giám đốc Ban Quản lý chương trình cung cấp  

dịch vụ Viễn thông công ích 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam đã hoàn thành 

xong giai đoạn đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 

của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại những lợi ích thiết thực to lớn cho người dân 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 

viễn thông, công nghệ thông tin để phục vụ phát triển sản xuất và đời sống. Nhà nước 

đã có chính sách tách bạch giữa kinh doanh và nghĩa vụ công ích, do đó đã tạo tiền đề 

để thị trường viễn thông phát triển, cạnh tranh. Việc triển khai chính sách về viễn 

thông công ích đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ viễn thông tại những vùng có điều kiện địa 

lý, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, 

giữ vững an ninh quốc phòng.  

 Từ thực tiễn xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích thời gian qua, trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, mở 

cửa thị trường viễn thông, chính sách viễn thông công ích đã được hoàn thiện, phát 

triển hơn và được cụ thể hóa trong Luật Viễn thông năm 2009. 

 Để tiếp tục hoàn thiện những chính sách về phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt 

là những đóng góp vào sự phát triển đồng đều và giảm thiểu khoảng cách phát triển 

giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn, 

vùng biên giới hải đảo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-

TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2020 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

1. Kết quả thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2020 (Chương trình 2020) 

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Ban Quản lý 

Chương trình) là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có chức 
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năng giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT quản lý, điều phối việc thực hiện Chương trình cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước. Theo đó, Ban Quản lý Chương 

trình là đơn vị giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện Chương trình 2020 theo Quyết định 

số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (Chương trình 2020) và Quyết 

định 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg. 

Chương trình 2020 gồm 5 Chương trình thành phần: Kết nối băng rộng, Kết nối 

khẩn cấp, Kết nối cộng đồng, Kết nối công sở và Kết nối truyền hình số với tổng kinh 

phí của Chương trình dự kiến 7.300 tỷ đồng để tổ chức thực hiện các mục tiêu sau: 

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, 

trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; 

- Phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bảo đảm quyền truy nhập bình đẳng, hợp 

lý cho mọi người dân, hộ gia đình, đồng thời theo từng thời kỳ ưu tiên hỗ trợ việc sử 

dụng dịch vụ viễn thông công ích và đầu thu truyền hình số của hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước; 

- Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, chỉ đạo, điều hành 

phòng, chống thiên tai; cung cấp cho mọi người dân khả năng truy nhập miễn giá 

cước đến các dịch vụ viễn thông bắt buộc; 

- Bảo đảm các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc 

khả năng sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng; 

- Bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền 

hình mặt đất đến năm 2020. 

Kết quả triển khai nhiệm vụ của Chương trình 2020 

1.1. Triển khai Chương trình thành phần - Kết nối băng rộng: Căn cứ các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 2020, hiện nay, Ban Quản lý Chương trình đã 

hoàn thành xong việc hướng dẫn và các doanh nghiệp viễn thông tham gia lập Danh 

mục và sơ bộ Tổng mức đầu tư các dự án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trong 

Chương trình bao gồm: VNPT, Viettel, MobiFone, FPT và Bộ TT&TT đã phê duyệt 

Danh mục và sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án hỗ trợ hạ tầng. Bộ TT&TT đã phê 

duyệt và giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng 
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và gửi lại thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Báo cáo nghiên cứu khả thi của 13 

dự án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng. 01 Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm 

cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng (ICC) đã được Bộ TT&TT phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi và đang được triển khai với tổng kinh phí được phê duyệt 

khoảng hơn 21 tỷ đồng. 

Tổng kinh phí 14 dự án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng được Bộ TT&TT 

phê duyệt giao chủ đầu tư khoảng 385 tỷ đồng (kinh phí này đã bao gồm kinh phí của 

dự án Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm ICC). 

1.2. Triển khai các Chương trình thành phần - Kết nối khẩn cấp, Kết nối 

cộng đồng, Kết nối công sở: Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, 

Ban Quản lý Chương trình đã hoàn thành việc hướng dẫn, đôn đốc địa phương, doanh 

nghiệp để triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho 

các đối tượng thụ hưởng thuộc Chương trình nhằm đảm bảo theo đúng mục tiêu của 

Chương trình 2020. 

Hiện nay, có 05 doanh nghiệp viễn thông tham gia thực hiện hỗ trợ cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích của Chương trình đó là VNPT, Viettel, MobiFone, Vishipel 

và Vietnammobile và hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019 và đang triển khai hỗ trợ 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2020 với tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ 

trong 5 năm khoảng gần 219 tỷ đồng (là giá trị giải ngân các Hợp đồng đặt hàng năm 

từ năm 2016 -2019 và giá trị kế hoạch năm 2020). 

1.3. Triển khai thực hiện Chương trình thành phần - Kết nối truyền hình số: 

Thực hiện mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 

năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2011 và Quyết định số 310/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định 2451/QĐ-TTg. Hiện nay, Bộ TT&TT (Ban Quản lý Chương trình và Quỹ 

Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam) đã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đầu thu truyền 

hình số thông qua 10 dự án hỗ trợ cho khoảng hơn 1,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo 

tại 63 tỉnh thành phố sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và truyền hình số 

vệ tinh với tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 khoảng gần 1.150 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc triển khai Nhiệm vụ hỗ trợ điều tra 

phương thức thu xem truyền hình và Nhiệm vụ thiết lập tổng đài hỗ trợ giải đáp thông 
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tin về số hóa truyền hình đang thực hiện theo phương thức thuê ngoài với tổng kinh 

phí là: 3,4 tỷ đồng. 

Như vậy, tổng kinh phí thực hiện Chương trình thành phần - Kết nối truyền hình 

số giai đoạn 2016 - 2020 là: 1.153,4 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2020, tổng kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích do Bộ TT&TT triển khai thực hiện đến năm 2020 là: 1.393,4 tỷ đồng. 

Đánh giá kết quả đạt được. 

- Đã phổ cập dịch vụ viễn thông công ích và bảo đảm quyền truy nhập bình 

đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hộ gia đình;  

- Đã thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số của hộ nghèo, hộ cận nghèo để đảm 

bảo người dân thuộc đối tượng hỗ trợ được xem các kênh truyền hình thiết yếu trên 

phạm vi cả nước theo mục tiêu của Đề án số hóa, truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

đến năm 2020; 

- Đã bảo đảm được việc thông tin liên lạc để phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, chỉ đạo, 

điều hành phòng, chống thiên tai; cung cấp cho mọi người dân khả năng truy nhập 

miễn giá cước đến các dịch vụ viễn thông bắt buộc; 

- Đã đảm bảo các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc 

được sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng. 

2. Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

giai đoạn tới 

2.1. Phối hợp triển khai thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức khi Chương 

trình 2020 kết thúc 

 Ban Quản lý Chương trình sẽ tích cực làm việc với các đơn vị thuộc Bộ 

TT&TT (Quỹ VTF và Vụ Tổ chức cán bộ) để nhanh chóng thực hiện việc sắp xếp lại 

cơ cấu tổ chức và ổn định hoạt động khi Chương trình 2020 kết thúc. 

2.2. Thanh, quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình 2020 và đóng gói toàn bộ 

Chương trình 2020 

Ban Quản lý Chương trình sẽ chủ động hoàn thành các nhiệm vụ đang triển khai 

và thực hiện thanh quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình 2020 và phối hợp đóng 

gói toàn bộ Chương trình 2020. 
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2.3. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT để xây dựng và triển khai thực 

hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

Hiện nay, Ban Quản lý Chương trình đang tích cực phối hợp với Quỹ Dịch vụ 

viễn thông công ích Việt Nam xây dựng, báo cáo Bộ TT&TT trình Thủ trướng Chính phủ 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và sẽ tích cực phối 

hợp triển khai thực hiện Chương trình mới khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt./. 
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PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN SỐ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Nguyễn Hồng Thắng 

Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là cơ hội và cũng là thách thức cho Việt Nam và 

các quốc gia nhằm đi tắt đón đầu vượt lên phía trước. Việt Nam coi chuyển đổi số là 

một động lực ưu tiên chủ đạo trong công cuộc cải cách và phát triển để trở thành một 

quốc gia số phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng. 

Trong công cuộc chuyển đổi số, Internet vạn vật (IoT), 5G, Cloud đã trở thành 

những yếu tố không thể tách rời và tiếp tục là xu hướng phát triển trong thời gian tới. 

Gắn bó mật thiết với sự thay đổi của Internet, như nội dung Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông đã chỉ đạo: “Các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông có 

một sứ mệnh mới”; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) với vai trò một NIC 

(Network Information Center) quốc gia, đã xác định các nền tảng, dịch vụ tài nguyên 

số là yếu tố quan trọng tạo đà phát triển cho hạ tầng số, phục vụ công cuộc chuyển 

đổi số. Trong xu thế mới, VNNIC cũng phải chuyển mình để tiếp tục đảm đương sứ 

mệnh dẫn dắt, thúc đẩy Internet thế hệ mới với tinh thần “Internet for all”.  

1. Phát triển tài nguyên Internet phục vụ cho hoạt động số 

Tài nguyên Internet (tên miền”.vn” và địa chỉ IPv4/IPv6) là một trong những 

điều kiện cơ bản của giải pháp cho phát triển hạ tầng số. VNNIC đã chuẩn bị sẵn sàng 

tài nguyên Internet cho phát triển 5G, IoT, phát triển thành phố thông minh, các thiết 

bị thông minh kết nối Internet, và để phục vụ mục tiêu chuyển đổi 100% mạng 

Internet Việt Nam sang IPv6 vào năm 2025. 

Tên miền “.vn”: yếu tố gắn kết người dân với hạ tầng số cho công cuộc chuyển 

đổi số quốc gia 

Đến nay, đã 10 năm liền tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” dẫn đầu khu vực 

ASEAN về lượng đăng ký sử dụng và thuộc Top 10 tên miền mã quốc gia có lượng 

đăng ký sử dụng lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
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Với các giá trị kết tinh từ ba thuộc tính quan trọng: nhận diện - tin cậy - an toàn, 

tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đã trở thành công cụ hữu ích, giúp kết nối, đưa 

thông tin, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam lên 

không gian mạng Internet, khẳng định thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam. 

Đối với doanh nghiệp, tên miền “.vn” đang âm thầm thực hiện sứ mệnh “Nâng tầm 

thương hiệu Việt” trên không gian Internet cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ của các 

doanh nghiệp Việt Nam. Với những giá trị mang lại, tên miền “.vn” chính là cầu nối 

giúp thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

Việt trên thương trường góp phần đạt mục tiêu hình thành các doanh nghiệp công 

nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 

Địa chỉ IPv6 - Tài nguyên số phát triển hạ tầng, dịch vụ số  

IPv6 giúp giải quyết sự thiếu hụt địa chỉ IPv4. IPv6 đó được thiết kế mặc định và 

bắt buộc trong các dịch vụ 5G, IoT và được xác định cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ 

tạo nên thế hệ mạng thông tin mới (IPv6+) cho kỷ nguyên của 5G và cloud.  

Hiện nay, việc chuyển đổi, hướng tới hoạt động thuần IPv6 ngày càng định hình 

rõ nét. Hạ tầng số Việt Nam cần đảm bảo sẵn sàng với thế hệ địa chỉ Internet IPv6. 

Việt Nam đó đi đúng hướng trong công tác thúc đẩy triển khai IPv6. 

Tính đến hết tháng 11/2020, theo thống kê của Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương (APNIC), tỷ lệ ứng dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 

45,74%, gấp 1.7 lần trung bình toàn cầu và gấp 2.3 lần trung bình khối ASEAN với 

34 triệu người sử dụng IPv6. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 4 châu Á và 

thứ 10 toàn cầu, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. 

Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 

Bộ về việc tăng cường ứng dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước là yếu tố tác động quan 
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trọng, cùng với các hoạt động của Chương trình IPv6 For Gov đem lại sự chuyển biến 

đột phá trong kết quả triển khai IPv6 của cơ quan nhà nước. Tính đến hết tháng 

11/2020: 32 tỉnh, thành và 03 Bộ, ngành ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6;  

10 Cổng thông tin điện tử của Bộ, Ngành, tỉnh, thành đã hoạt động tốt với IPv6;  

19 tỉnh/thành phố và 11 Bộ, ngành đã đăng ký sử dụng địa chỉ IP độc lập (IPv4, 

IPv6), sẵn sàng tài nguyên số phục vụ quy hoạch, hiện đại hóa mạng lưới, dịch vụ, 

phát triển hạ tầng số. 

2. Xây dựng và phát triển các hệ thống hạ tầng Internet quan trọng quốc 

gia; đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên số 

Tại Việt Nam, hệ thống DNS quốc gia cùng với trạm trung chuyển Internet quốc 

gia (VNIX), hệ thống quản lý tài nguyên Internet quốc gia được phát triển theo chuẩn 

mực quốc tế, bảo đảm hoạt động ổn định thông suốt, chất lượng cao và an toàn, là nền 

tảng đưa ra dịch vụ/ứng dụng mới, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam, góp phần 

thúc đẩy nền tảng chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ trực tuyến, Chính phủ điện tử 

hướng tới chính phủ số. 

Hệ thống DNS quốc gia - trái tim của Internet 

Năm 2020, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp với tổ chức ISC 

(Internet Systems Consortium) triển khai thành công cụm DNS Root đầu tiên tại Việt 

Nam (F-Root), tại 02 điểm VNIX ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Việc triển khai thành công DNS Root làm giảm sự phụ thuộc vào kết nối quốc tế khi 

truy vấn tên miền từ Việt Nam được chuyển đến thẳng cụm F-Root đặt tại Việt Nam 

thay vì kết nối đến các cụm máy chủ Root khác đặt tại nước ngoài như trước đây, nhờ 

vậy, tăng tốc độ truy nhập các dịch vụ sử dụng tên miền Internet tại Việt Nam. Thời 

gian truy vấn tên miền nói chung và truy vấn tên miền “.vn” trong nước giảm trung 

bình ít nhất 5 lần, qua đó làm tăng tốc độ truy nhập các dịch vụ sử dụng tên miền 

Internet tại Việt Nam.  

Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) - kết nối số cho hạ tầng số 

Trạm trung chuyển quốc gia Internet Việt Nam phục vụ kết nối cho mạng lưới 

Internet Việt Nam, các trạm trung chuyển Internet quốc tế và các nhà cung cấp dịch 

vụ quốc tế với tốc độ cao, với tốc độ cao, đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ, tiết 

kiệm chi phí với mục tiêu nâng cao chất lượng kết nối Internet cho người dùng Việt Nam. 

VNIX hoạt động và phát triển theo nguyên tắc trung lập, phi lợi nhuận, là công cụ 
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quản lý điều tiết nhà nước trong việc thúc đẩy thị trường cạnh tranh lành mạnh, góp 

phần hoàn thiện hạ tầng kết nối Internet tại Việt Nam, đảm bảo an toàn dự phòng ứng 

cứu và tối ưu lưu lượng trong nước. 

 

Trước xu hướng phát triển Internet trong giai đoạn mới, (VNIX) đã mở rộng mô 

hình hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Về đối tượng kết nối, VNIX mở rộng cho 

phép tất cả các mạng có vùng địa chỉ IP và số hiệu mạng ASN độc lập của Việt Nam, 

tập trung vào các ICP, CSP, CATV, CDN, IDC thương mại, hệ thống chính phủ điện 

tử, IDC của cơ quan nhà nước, thương mại điện tử. Đối với chính sách kết nối, ngoài 

hình thức kết nối đa phương như hiện nay, VNIX sẽ hỗ trợ thêm cả hình thức kết nối 

song phương để các doanh nghiệp ISP có thể cung cấp dịch vụ kết nối tại VNIX để 

phát triển dịch vụ.  

Bên cạnh đó, VNNIC tập trung phát triển các dịch vụ, công cụ hỗ trợ cho các 

thành viên kết nối như nâng cấp hệ thống phân tích thông tin định tuyến Internet 

(Looking Glass), triển khai mới các hệ thống ký số tài nguyên Internet RPKI 

(Resource PKI), triển khai hệ thống đo tốc độ kết nối, truy nhập Internet (VNNIC 

Internet Speed),… Năm 2020, hệ thống VNNIC Internet Speed đặt tại các điểm kết 

nối của Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) đã được triển khai, là công cụ 

đắc lực cho cộng đồng, doanh nghiệp để tham khảo, đo đạc chất lượng kết nối. 

3. Kết luận 

Trong giai đoạn 20 năm vừa qua, sự tăng trưởng ngoạn mục của tài nguyên 

Internet Việt Nam, hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống kỹ thuật hạ tầng Internet 
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quan trọng quốc gia đã đồng hành, góp phần tạo động lực cho sự tăng trưởng mạnh 

mẽ của Internet Việt Nam. Với các kê ́t quả đó, Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng và có 

những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của Internet toàn câ ̀u.  

Trong giai đoạn phát triển mới của Internet với xu thế chuyển đổi số, VNNIC tin 

tưởng rằng tài nguyên Internet Việt Nam, các hệ thống kỹ thuật hạ tâ ̀ng Internet quan 

trọng quốc gia sẽ tiê ́p tục đồng hành, phát huy vai trò tích cực của mình trong sự phát 

triển chung của hoạt động mạng, dịch vụ Internet Việt Nam và góp phần đắc lực vào 

công cuộc chuyển đổi số quốc gia./. 

 



- 59 - 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2021 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

Năm 2020, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với các khó khăn, thách thức: (1) Căng 

thẳng quan hệ thương mại Mỹ - Trung; (2) Đại dịch COVID bùng phát khó kiểm soát. 

Mọi hoạt động giao thương giữa các nước bị ảnh hưởng. Kinh tế Việt Nam cũng 

không tránh khỏi làn sóng tiêu cực đó. Đặc biệt, trong các tháng đầu năm số lượng 

doanh nghiệp mới tham gia thị trường giảm (chỉ đạt mức tăng 4,1% so với mức 10,6% 

của năm 2019); 65,5% doanh nghiệp phải giảm quy mô sản xuất; 37,5% doanh 

nghiệp rút khỏi thị trường; nhiều doanh nghiệp phải áp dụng hình thức sản xuất luân 

phiên. Với môi trường kinh doanh đầy thách thức, Tập đoàn đã sớm nhận thức để 

chuyển đổi phương thức kinh doanh từ truyền thống sang kinh doanh số phù hợp với 

điều kiện môi trường. 

Một số kết quả nổi bật thực hiện được trong năm 2020 như: 

- Hoàn thành 102,2% mục tiêu lợi nhuận được Cơ quan quản lý nhà nước giao. 

- Tích cực tham gia, đồng hành chuyển đổi số theo các Chương trình của Chính 

phủ, Chính quyền địa phương, Tập đoàn/Tổng công ty và các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. Đến nay, các sản phẩm dịch vụ/giải pháp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam (VNPT) đã thâm nhập trên 40% các doanh nghiệp toàn quốc ở hầu hết các 

lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, bán lẻ, logistic,… 

- Đồng hành cùng Chính phủ trong các chương trình chung tay chống dịch 

COVID thông qua thực hiện các chương trình miễn, giảm và nâng tốc độ giá không 

đổi cho các khách hàng của VNPT. Tổng giá trị Tập đoàn VNPT đã và đang chung 

tay hỗ trợ cộng đồng xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng chia sẻ khó 

khăn với địa phương và người dân ở các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bão lũ trong 

tháng 9 và 10 với giá trị đã thực hiện là 12 tỷ đồng. 

- Đảm bảo cho 100% CBCNV có việc làm, thu nhập ổn định ở mức khá trong 

mặt bằng chung của năm 2020. 
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- Năm 2020 với nhiều khó khăn thách thức nhưng Tập đoàn vẫn duy trì Top 3 

doanh nghiệp có giá trị thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam do Forbes Việt Nam bình 

chọn, Top 10 doanh nghiệp CNTT do VINASA và VNR trao tặng.  

- Nộp ngân sách nhà nước hoàn thành 104% mục tiêu kế hoạch. 

Để tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát huy kết quả 

đạt được trong năm 2020 cũng như tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới, 

VNPT luôn nhận thức phải liên tục cải tiến, chuyển đổi để thích nghi với sự phát triển 

của thị trường. Bản thân VNPT cũng đang chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành Nhà 

cung cấp dịch vụ số, khẳng định vai trò chủ đạo trong chương trình Số quốc gia. Từ 

nhìn nhận đó, năm 2021 Tập đoàn VNPT sẽ tập trung: 

- Xây dựng và phát triển VNPT thành Tập đoàn Nhà nước mạnh, năng động, 

hiệu quả, hiện đại, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế; trở thành đơn vị 

chủ lực, dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số Quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ công 

ích; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt 

để ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, 

phát triển nhanh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông, 

mạng 5G, hạ tầng công nghệ thông tin, để đảm bảo chất lượng cung cấp trải nghiệm 

khách hàng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển, khoa học - công nghệ, 

đặc biệt là các công nghệ nền tảng của CMCN 4.0; thư ̣c hiện đổi mới sáng tạo; phát 

huy sức mạnh, giá trị văn hóa VNPT; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, lòng tư ̣ hào, sức 

sáng tạo của mỗi người lao động vì sư ̣ phát triển bền vững của Tập đoàn. 

- Chuyển nhanh cơ cấu doanh thu từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang 

dịch vụ Số, Công nghệ thông tin. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ số cá nhân và doanh 

nghiệp năm 2021, Tập đoàn VNPT đặt mục tiêu tăng trưởng 60% so với thực hiện 

năm 2020, cơ cấu doanh thu dịch vụ số năm 2021 chiếm 20% trên tổng doanh thu 

VTCNTT, tăng 6% so với thực hiện năm 2020. 

- Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu đạt 8%, tăng trưởng lợi nhuận đạt 6% 

so với thực hiện năm 2020. 
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Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước phát triển, VNPT đề xuất  

như sau: 

- Với xu hướng chuyển đổi số, nhóm dịch vụ dữ liệu có xu hướng phát triển 

nhanh, các doanh nghiệp thường xuyên phải đầu tư nâng cao năng lực hạ tầng mạng 

lưới để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng. Tuy nhiên, do tính chất 

cạnh tranh trên thị trường các doanh nghiệp thường tạo các làn sóng đẩy mạnh phát 

triển gói với dung lượng lớn giá cước không đổi tác động làm giảm đơn giá/lưu lượng 

phát sinh tạo áp lực đối với các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư nâng cao năng 

lực mạng đảm bảo hiệu quả. Do vậy, VNPT đề xuất Bộ TT&TT xem xét tăng cường 

vai trò giám sát để giảm thiểu việc cạnh tranh giảm giá làm giảm hiệu quả đầu tư 

trong giai đoạn tới đặc biệt khi triển khai thương mại 5G. 

- Bộ TT&TT sớm ban hành kế hoạch tắt sóng mạng 2G để các doanh nghiệp xây 

dựng kế hoạch triển khai, dịch vụ thay thế đảm bảo hiệu quả, phù hợp tình tình 

SXKD cho từng năm. Xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp người dân 

trong quá trình tiếp cận thuê bao Smartphone (chuyển đổi công nghệ từ 2G lên 4G) 

như chính sách phổ cập điện thoại cố định hay Internet trước đây từ Quỹ Dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam. 

- Chính sách Viễn thông công ích: Theo dự thảo Quyết định chương trình VTCI 

giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tỷ lệ các doanh nghiệp đóng góp vào quỹ VTCI sẽ 

tăng từ 0,7% lên 0,9% doanh thu dịch vụ viễn thông. Trước tình hình kinh doanh dịch 

vụ viễn thông gần như bão hòa của thị trường; các chi phí đầu vào ngày càng tăng cao 

do vậy việc tăng tỷ lệ đóng quỹ phần nào sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp viễn 

thông đặc biệt trong môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn do tác động của dịch 

COVID và thiên tai, bão lũ. Tập đoàn VNPT đề xuất Bộ TT&TT xem xét đề xuất với 

Chính phủ giảm tỷ lệ đóng góp từ 0,7% xuống còn 0,5% doanh thu viễn thông./.   
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TĂNG CƯỜNG TRẢI NGHIỆM ONLINE  

CHO KHÁCH HÀNG TRONG MÙA COVID 

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 

1. Bối cảnh chung 

1.1. Thực trạng 

Từ đầu năm 2020, Việt Nam cũng giống như nhiều quốc gia lớn trên thế giới phải 

chịu nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra. Đại dịch đã 

đặt ra thách thức đối với nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt Nam. Đại dịch và 

những hạn chế đi kèm đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và việc làm của người dân. 

Người dân phải ở nhà cũng là lúc các mặt hàng thiết yếu mở ra cơ hội tăng 

trưởng, trong đó có dịch vụ Internet và Truyền hình. Thế nhưng làm thế nào để đáp 

ứng được nhu cầu nhanh chóng, ngay lập tức cung cấp dịch vụ, phục vụ “Làm việc tại 

nhà”, học tập và giải trí cho khách hàng trong điều kiện khó khăn của mùa dịch cũng 

là bài toán mà FPT Telecom và các doanh nghiệp Viễn thông khác cần giải quyết. 

1.2. Xu hướng tiêu dùng Online của Khách hàng 

Mùa dịch, khách hàng vừa phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch, vừa phải 

tự mình chủ động tránh tiếp xúc nơi đông người, tiếp xúc người lạ. Do đó, nhu cầu 

tiêu dùng online được đẩy lên ở mức cao nhất, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như 

dịch vụ Internet/Truyền hình giải trí. Khách hàng mong muốn được phục vụ nhanh 

chóng, thuận tiện, đơn giản nhưng phải đảm bảo yếu tố về an toàn sức khỏe. 

Xuất phát từ xu hướng này, các doanh nghiệp Viễn thông như FPT Telecom bắt 

buộc phải tự chuyển đổi mình, xây dựng được những công cụ trực tuyến để đáp ứng 

và đem tới trải nghiệm mới cho khách hàng theo hướng số hóa, điều mà trước đây 

chưa từng diễn ra. Với FPT Telecom, đây còn là bước đi quan trọng trong chiến lược 

chuyển đổi số, tạo ra sự khác biệt trên thị trường. 
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2. Tăng cường trải nghiệm online mùa COVID 

2.1. Giải pháp: “Đăng ký Online” https://fpt.vn/shop  

a) Đáp ứng nhu cầu “Nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản” 

Nếu như trước đây, một Khách hàng muốn đăng ký lắp đặt sử dụng dịch vụ 

Internet và Truyền hình thì cần trải qua các bước: Gọi điện thoại đến tổng đài hoặc 

lên quầy dịch vụ điền thông tin cá nhân đăng ký. Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ 

trao đổi để đưa ra giải pháp gói cước phù hợp với khách hàng và khảo sát để đánh giá 

khả năng cung cấp hạ tầng cáp quang tại địa chỉ khách hàng, cuối cùng mới là ký hợp 

đồng và hẹn lịch triển khai lắp đặt. Tất cả các công đoạn trên có thể mất từ 1 đến 4 

ngày tùy thuộc vào khu vực triển khai. 

Để cải thiện vấn đề thời gian, FPT Telecom đã phát triển thành công website 

“Đăng ký Online” tại địa chỉ https://fpt.vn/shop - 1 module thuộc Webportal FPT.VN 

- là 1 kênh đăng ký online dịch vụ Internet và Truyền hình toàn trình đầu tiên và duy 

nhất tại Việt Nam. Theo đó, mọi khách hàng tiềm năng chỉ mất 5 phút để tự đăng ký 

dịch vụ mà không cần có sự hỗ trợ của nhân viên kinh doanh với 3 bước đơn giản: 

Lựa chọn gói dịch vụ Internet/Truyền hình phù hợp; Điền thông tin đăng ký và kiểm 

tra hạ tầng cáp quang tại địa chỉ lắp đặt; Thanh toán đa phương thức và ký Hợp đồng 

điện tử. Đặc biệt khách hàng được lựa chọn khung giờ lắp đặt theo mong muốn và có 

thể được triển khai lắp đặt chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ. 

Điều này đã đem đến một trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản cho 

khách hàng. 

b) Đáp ứng nhu cầu “An toàn” 

Với giải pháp Đăng ký Online toàn trình, FPT Telecom không chỉ đem đến sự 

nhanh chóng và thuận tiện mà còn đảm bảo tính an toàn trong mùa dịch COVID nhờ 

quy trình thực hiện hoàn toàn trực tuyến. 

Khách hàng khi đăng ký online sẽ không phải tiếp xúc với nhân viên bán hàng 

như bình thường, đáp ứng nhu cầu cũng như tâm lý ngại tiếp xúc với người lạ. Việc 

thanh toán online trong quy trình đăng ký online cũng góp phần hạn chế những rủi ro 

nhiễm dịch bệnh qua thanh toán tiền giấy.  

https://fpt.vn/shop
https://fpt.vn/shop
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Với việc đáp ứng các nhu cầu “Nhanh chóng, Thuận tiện và An toàn” như trên 

cho khách hàng, “Đăng ký Online” đã đóng góp tới hơn 3% doanh số bán hàng cho 

FPT Telecom trong năm 2020. Điều đó cho thấy sự đón nhận rất lớn của khách hàng 

đối với hình thức này. 

2. Giải pháp “Giới thiệu Bạn bè” (Referral Program) 

a) Đáp ứng nhu cầu mong muốn chia sẻ kết nối của khách hàng trong mùa COVID 

Trong mùa COVID, tất cả các doanh nghiệp, các gia đình, từng người dân đều 

gặp những khó khăn, có những nỗi lo lắng hay ảnh hưởng với các mức độ khác nhau. 

Họ có nhu cầu kết nối, chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ bạn bè người thân. Chương 

trình “Giới thiệu Bạn bè” (GTBB) được ra mắt vào tháng 3/2020 nhằm đáp ứng nhu 

cầu đó của khách hàng cũng như nhằm gia tăng trải nghiệm số cho khách hàng.  

Theo đó, hơn 3 triệu khách hàng hiện hữu của FPT Telecom đều có sẵn Mã giới 

thiệu của riêng mình và có thể dễ dàng chia sẻ Mã giới thiệu, kết nối với bạn bè người 

thân qua ứng dụng Hi FPT với chỉ 1 vài chạm. Trong vòng không đến 60 giây, qua 

ứng dụng Hi FPT, khách hàng của FPT Telecom có thể kết nối đến người thân, bạn bè 

của mình qua các kênh liên lạc phổ biến như SMS, Email, Zalo, Viber, Facebook 

cùng với các nội dung giới thiệu định sẵn. Đó chính là 1 đường link đăng ký online đã 

nhập sẵn mã giới thiệu giúp người thân/bạn bè của mình có thể nhanh chóng đăng ký 

được 1 dịch vụ rất thiết yếu trong mùa COVID - dịch vụ Internet băng rộng cùng 

Truyền hình FPT, giúp Làm việc tại nhà, học tập và giải trí Online…  

Không chỉ giúp kết nối, thể hiện sự quan tâm và đem đến 1 trải nghiệm đăng ký 

Internet/Truyền hình nhanh chóng thiết thực trong mùa COVID, “Giới thiệu bạn bè” 

còn tạo cơ hội cho Người giới thiệu tặng cho bàn bè người thân của mình 1 món quà 

nhỏ thiết thực là “ưu đãi” giảm giá đến 100 nghìn đồng. Ngoài ra, khách hàng khi giới 

thiệu thành công cũng được FPT Telecom có những ưu đãi tặng ngay vào cước phí. 

Trong thời gian qua, chương trình Giới thiệu Bạn bè cũng đã ghi nhận rất nhiều 

trường hợp Khách hàng kết nối, trò chuyện lại với bạn cũ lâu năm của mình nhờ việc 

gửi, chia sẻ Mã giới thiệu. Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện về những người con trên 

thành phố giúp đỡ những người thân ở quê tiếp cận, có được kết nối Internet nhanh 

nhất trong mùa dịch nhờ chương trình Giới thiệu Bạn bè. Có thể nói “Giới thiệu bạn 

bè” đang tạo ra những trải nghiệm, những kết nối có cảm xúc. 
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b) Đáp ứng nhu cầu “Nhanh chóng, thuận tiện và An toàn” 

Cũng giống như Giải pháp “Đăng ký Online” toàn trình, “Giới thiệu Bạn bè” 

cũng là 1 giải pháp online toàn trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam (trong lĩnh 

vực Viễn thông Băng rộng cố định). Qua đó, đáp ứng được nhu cầu “Nhanh chóng - 

Thuận tiện - An toàn”.  

Việc giới thiệu cũng rất dễ dàng nhanh chóng qua ứng dụng Hi FPT với chỉ vài 

chạm với những kênh liên lạc và mẫu giới thiệu có sẵn tương ứng với từng loại kênh. 

Tất cả việc giới thiệu chỉ cần chưa đến 60 giây và hoàn toàn online, không cần tiếp 

xúc trực tiếp và an toàn. 

Người được giới thiệu khi nhận thông tin giới thiệu có thể qua SMS, Email, Zalo, 

Viber hay Facebook cũng đã có sẵn Link đăng ký online đã nhập sẵn mã giới thiệu. 

Và như vậy cũng chỉ cần đến 5 phút là có thể đăng ký xong dịch vụ Internet Truyền 

hình FPT, và nhanh nhất có thể có được triển khai lắp đặt trong vòng 8 tiếng kể từ khi 

đăng ký xong - rất nhanh chóng và an toàn. Tất cả các thông báo, giảm trừ ưu đãi cho 

người giới thiệu hay người được giới thiệu đều được thực hiện realtime và tự động. 

Cũng như “Đăng ký Online”, “Giới thiệu Bạn bè” đã được khách hàng hưởng 

ứng và đón nhận, sau 9 tháng triển khai, số hợp đồng hằng ngày từ GTBB cũng chiếm 

tới 2% doanh số bán hàng, có hàng chục nghìn lượt khách hàng đã tham gia giới 

thiệu, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng của FPT Telecom. 

3. Kết luận 

Đăng ký Online và Giới thiệu Bạn bè chỉ là 2 trong số những giải pháp mà FPT 

Telecom đã thực hiện để tăng trải nghiệm online cho Khách hàng trong mùa COVID, 

đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của khách hàng. Hai giải pháp nói trên cũng nằm 

trong chiến lược lấy việc thiết kế những trải nghiệm khác biệt, trải nghiệm tuyệt vời 

cho khách hàng sẽ là sự khác biệt chiến lược của FPT Telecom. 

Với phương châm “Lấy Khách hàng làm trọng tâm” trong suốt quá trình hình 

thành và phát triển của mình, FPT Telecom khẳng định rằng những sản phẩm, giải pháp 

đã đưa ra đều hình thành từ việc lắng nghe, thấu hiểu những nhu cầu, mong muốn của 

khách hàng.  
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Hy vọng, những giải pháp nâng cao trải nghiệm online cho khách hàng trong 

mùa COVID của FPT Telecom nói riêng và toàn ngành Viễn thông nói chung trong 

thời gian vừa qua đã đáp ứng được phần nào những nhu cầu mong muốn của khách 

hàng và góp phần vào công cuộc chung của Chính phủ, Bộ TT&TT và toàn xã hội 

chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID, tạo ra những tiền đề mới, đà tăng trưởng mạnh 

mẽ trong 2021, trong thời kỳ “bình thường mới”./. 
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III. LĨNH VỰC ỨNG DỤNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2021 

Đỗ Công Anh  

 Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Tin học hóa 

Trong những năm qua chúng ta đã nỗ lực, tập trung đưa CNTT vào mọi hoạt 

động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và cung cấp dịch vụ 

hành chính công tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành các Chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT như Đề án Tin học hóa quản lý 

hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, các Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước năm 2008, giai đoạn 2009 - 2010, giai đoạn 2011 - 2015, 

giai đoạn 2016 - 2020. Quá trình ứng dụng CNTT đem lại những kết quả nhất định, 

làm thay đổi thói quen làm việc của CBCC, tương tác giữa các cơ quan nhà nước, 

giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp diễn ra trên môi trường điện tử 

làm thay đổi mô hình, phương thức làm việc dựa trên giấy tờ sang làm việc trên môi 

trường điện tử. Điều này, thúc đẩy yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử. 

Chính phủ điện tử chính thức được Chính phủ quan tâm, ưu tiên thực hiện trong 

các chương trình, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội (các Nghị quyết 19; Nghị 

quyết 01 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia),… Lần đầu tiên Chính phủ có một Nghị quyết về Chính phủ điện tử 

vào năm 2015 (Nghị quyết số 36a/NQ-CP) và gần đây Chính phủ tiếp tục ban hành 

Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020. Có thể nói, phát triển Chính phủ điện tử tại nước ta 

giai đoạn vừa qua đã đem lại những kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng thúc đẩy phát 

triển giai đoạn tới. Cụ thể như: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên toàn quốc đạt 

27,01%; cung cấp DVC trực tuyến theo cơ chế một cửa điện tử qua Cổng DVC quốc 

gia, Cổng DVC các bộ, ngành, địa phương; hình thành hệ thống nền tảng kết nối, chia 

sẻ dữ liệu quốc gia và 100% các bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố đã có nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; nhiều ngành, lĩnh vực đã xây dựng các CSDL, HTTT 

phục vụ quản lý, hoạt động trên môi trường điện tử giúp nâng cao năng lực quản lý, 
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cung cấp dịch vụ hành chính công qua môi trường điện tử, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp, cải thiện tương tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân 

như: hải quan điện tử, thuế điện tử; đăng ký doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội, y tế điện 

tử; giáo dục trực tuyến,… Các hoạt động trên chủ yếu hướng tới đáp ứng yêu cầu 

quản lý của cơ quan nhà nước, phục vụ công tác xử lý, quản lý điều hành của CBCC 

chưa thực sự dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.  

Với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới và xu thế chuyển đổi số trong 

chính phủ, nhất là dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, được ví như “dầu mỏ” và trở 

thành nhân tố dẫn dắt (data driven) các mô hình, giải pháp ứng dụng CNTT trong 

chính phủ, giúp cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đơn giản hóa quy trình cung cấp 

dịch vụ, nhiều dịch vụ mới ra đời (ví dụ như xác thực điện tử giúp cắt giảm thành 

phần hồ sơ giấy; dịch vụ dự báo nhu cầu nhà ở, nhu cầu giáo dục dựa trên dữ liệu tỷ lệ 

sinh hàng năm, dữ liệu biến động cư trú tại các địa phương;….). Các dịch vụ cơ quan 

nhà nước có xu hướng lấy người dân làm trung tâm, dựa trên nhu cầu của người dân 

và dựa trên dữ liệu, điều này thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan nhà 

nước sang một mô hình, xu thế mới là xây dựng và phát triển Chính phủ số. 

Chính phủ số trở thành nhân tố kiến tạo phát triển kinh tế số, xã hội số hướng tới 

quốc gia thông minh. Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là 03 trụ cột căn bản của 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

Để phát triển Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Chiến 

lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng tới năm 2030. Chiến lược được ban hành, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một 

bản Chiến lược tổng thể của quốc gia về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số 

với tầm nhìn 10 năm. Ý tưởng chính của bản chiến lược là “Làm nhanh trên nền tảng, 

làm khép kín cả một quy trình, tạo ra giá trị khác biệt nhờ dữ liệu số và công nghệ số”. 

Tư tưởng chiến lược được phản ánh qua các giá trị: 

- Về nhận thức: Nhận thức về tư duy chiến lược trong phát triển chính phủ điện 

tử, chính phủ số; nhận thức về cách làm mới dựa trên nền tảng số và dữ liệu. 

- Các yếu tốt có tính đột phá: hành động (cá thể hóa, dịch vụ đơn giản với mọi 

người, giảm thủ tục hành chính; quản lý nhà nước bằng công cụ đo lường tự động tới 

mức từng dịch vụ; doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các nền tảng công nghệ quốc 
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gia); cơ chế, chính sách (quy định tỷ lệ 1% chi ngân sách nhà nước ở mỗi địa 

phương; doanh nghiệp tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ công; thuê dịch vụ hạ 

tầng mạng và điện toán đám mây); tổ chức, bộ máy, nhân lực (tổ chức mạng lưới đại 

trà từ Trung ương đến cấp xã; tổ chức mạng lưới chuyên gia nòng cốt; tập huấn kỹ 

năng số, đặc biệt kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ).  

Các giá trị trên được bảo đảm trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị đã xây dựng 

tốt trước đây như vai trò người đứng đầu, khung kiến trúc CPĐT Việt Nam, hoạt động 

đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng trong các phiên họp của Chính phủ. 

Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng tới năm 2030 bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm quốc gia, 10 

nhóm giải pháp đột phá và 65 nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn “Chính phủ 

số kiến tạo, làm nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; có năng lực phục vụ nhu cầu 

của người dân và doanh nghiệp tới mức độ cá thể hóa; đổi mới phương thức quản trị 

hành chính công dựa trên công nghệ số và dữ liệu số” dựa trên các quan điểm: Kế 

thừa lịch sử đã có; Chuyển đổi số toàn bộ; Người dân và doanh nghiệp là trung tâm; 

Dữ liệu số là tài nguyên; Nền tảng là giải pháp đột phá; Tuân thủ kiến trúc; Kết hợp 

hài hòa giữa tập trung và phân tán; gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh mạng”. 

Một số nhiệm vụ trọng tâm quốc gia giai đoạn tới như:  

 Hoàn thiện môi trường pháp lý: Sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, trong đó có nội 

dung quy định về Chính phủ số; hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

 Phát triển hạ tầng số: Hoàn thiện, phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng 

trở thành mạng truyền dẫn quốc gia; phát triển hạ tầng lưu trữ trên cơ sở phát triển 

nền tảng điện toán đám mây Chính phủ. 

 Phát triển nền tảng số: Phát triển các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 

gia; Nền tảng trao đổi định danh và xác thực. 

 Phát triển dữ liệu số: Xây dựng, đưa vào hoạt động các CSDL quốc gia quan 

trọng như dân cư, đất đai, doanh nghiệp và các dữ liệu có phạm vi toàn quốc. 

 Phát triển ứng dụng, dịch vụ quan trọng như: Cổng dịch vụ công quốc gia, 

cổng dữ liệu quốc gia. 

Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2021, Cục Tin 

học hóa ưu tiên tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:  
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 Hoàn thiện môi trường pháp lý:  

- Phối hợp sửa đổi Luật Giao dịch điện tử để đưa các nội dung phù hợp phát triển 

chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

- Sửa đổi Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. 

- Xây dựng các Quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Triển khai Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025 khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ các Đề án: Đề án nâng cao nhận thức, 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

 Hỗ trợ chuyển đổi số cho các bộ, ngành, địa phương: tập trung phát triển Đô 

thị thông minh và Chính quyền số; chuyển đổi số cấp xã; thúc đẩy chuyển đổi số 

mạnh mẽ lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo. 

 Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số: Đối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn 

thúc đẩy Tạo dựng nền tảng, làm chủ công nghệ, mở dữ liệu, phát triển hệ sinh thái 

Việt; đối với các doanh nghiệp nhỏ thúc đẩy Phát triển ứng dụng, dịch vụ trên các nền 

tảng Make in Viet Nam, ứng dụng công nghệ mới và tự do sáng tạo; Cung cấp nền 

tảng để hỗ trợ thử nghiệm, kết nối; bộ công cụ, mã nguồn mở, dữ liệu dùng chung cho 

doanh nghiệp phát triển.  

 Thúc đẩy phát triển các nền tảng: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NDXP); Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn); Dịch chuyển các nền tảng/hệ thống 

quy mô cấp tỉnh lên quy mô quốc gia (Cloud); triển khai thử nghiệm định danh số 

trên Mobile; Thực hiện Chương trình Diễn đàn công nghệ mở. 

 Chuyển đổi số Cục Tin học hóa./. 
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XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH  

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 

Trần Minh Chiêu 

Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang 

Năm 2020 là năm kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời là năm khởi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng, đánh dấu việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII, triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo. Trong năm, 

Sở TT&TT Bắc Giang đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy - HĐND - 

UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương nắm chắc, theo sát tình 

hình; thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; khắc phục những hạn chế yếu 

kém… xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển lĩnh 

vực thông tin, truyền thông; tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật; tăng cường quản lý báo chí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách 

hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phát triển dịch vụ bưu chính, viễn 

thông; qua đó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; năm 2020, 

Bắc Giang là một trong những tỉnh, thành phố đứng tốp đầu cả nước về tăng trưởng 

kinh tế (đạt 13,02%).  

Về dự với Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Bộ TT&TT, tôi xin được trình bày tham luận về nội dung “Xây dựng chính quyền điện 

tử và đô thị thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới” như sau: 

Trong “Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-

2030” trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng xác định: “Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, 

trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập 
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trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, 

kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo 

hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - 

xã hội và đời sống nhân dân” và “Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; 

phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn; hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại 

các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối 

với mạng đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; xây dựng các đô thị theo 

hướng đô thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động 

đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển”. 

Như vậy, việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang thời gian tới của các cấp ủy đảng, chính 

quyền là nhiệm vụ quan trọng và là xu thế tất yếu khách quan. Theo đó, xây dựng Đô 

thị thông minh phải gắn kết, không được tách rời việc phát triển Chính quyền điện tử. 

Lấy Chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng Đô thị thông minh, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan chính quyền. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh, tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT) để xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông 

minh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm hướng tới nền hành chính hiện đại, 

công khai và minh bạch. Hạ tầng kỹ thuật CNTT đang được đầu tư, có nhiều cải 

thiện. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh đã kết nối với Nền tảng chia sẻ dữ liệu 

quốc gia và các Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu (CSDL) trong hoạt động của hệ 

thống chính trị, doanh nghiệp và người dân đang được xây dựng và tích hợp, ngày 

càng đồng bộ và mang lại hiệu quả rõ rệt. Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang từng 

bước hoàn thiện, đã cung cấp 932 dịch vụ công mức độ 4 (đạt 46.9% vượt chỉ tiêu 

30% trong Nghị quyết 17 của Chính phủ). Nhân lực CNTT tăng nhanh về số lượng, 

từng bước nâng cao chất lượng. CNTT đã trở thành công cụ không thể thiếu trong 

hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương; góp phần quan trọng đổi mới lề 

lối, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành, phục vụ của các cấp chính quyền; là nền tảng để tăng năng suất lao động 

và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công.  

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 433-NQ/TU phát 

triển CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
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định số 888/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Phát 

triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đây là giải pháp quan trọng của tỉnh để ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tạo 

nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh hướng tới Chính quyền 

số của tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng Chính quyền 

điện tử và Đô thị thông minh của tỉnh còn những hạn chế, khó khăn như: Hạ tầng 

CNTT thiếu tính đồng bộ, hạ tầng viễn thông còn nhiều bất cập, tỷ lệ dùng chung hạ 

tầng ngầm hóa thấp gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn an ninh thông tin 1. 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh quy mô nhỏ, nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin 

cao2. Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và Trung tâm giám sát an toàn thông 

tin của tỉnh chưa được xây dựng. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ thấp3. Chất lượng nguồn nhân lực CNTT dù từng bước được 

nâng lên, nhưng còn hạn chế, nhất là ở cơ sở; kinh phí đầu tư cho phát triển CNTT 

còn khó khăn.  

Việc xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh là tổng thể các chương 

trình hành động, ứng dụng CNTT, công nghệ số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ công, phát huy các nguồn lực của đô 

thị có sự tham gia của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của 

cộng đồng; thúc đẩy đổi mới, phát triển kinh tế số, xã hội số; đồng thời, bảo vệ môi 

trường trên cơ sở tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin 

giữa các hệ thống và dịch vụ.  

Với quyết tâm chính trị cao, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất một số giải 

pháp cơ bản để xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới như sau: 

Một là, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và ban 

hành Kiến trúc tham chiếu ICT đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang để tạo cơ sở pháp lý 

                                                      
1 Mạng chuyên dùng đến cấp xã tốc độ còn thấp, đôi khi không ổn định. Các sở, ngành, huyện và xã còn kết nối đường 

Internet vào hạ tầng mạng LAN chung với đường chuyên dùng nên ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin của toàn bộ hệ thống. 

2 Chưa đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9250-2012. 

3 Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4 năm 2020 của tỉnh Bắc Giang là 21331/56004 hồ sơ, đạt 39%. 
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toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính quyền điện tử và Đô thị 

thông minh của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 433-NQ/TU phát 

triển CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 

14/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc 

Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để xây dựng thành công Chính 

quyền điện tử, Đô thị thông minh của tỉnh. 

Hai là, xây dựng và phát triển hạ tầng số gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng 

CNTT, hạ tầng truyền thông để truyền dẫn, kết nối, triển khai, vận hành tốt hoạt động 

của Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh. Tăng cường cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4, đích đến là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Tương tác với người dân nhiều hơn, triển khai Chính quyền điện tử từ cấp thấp, nhất 

là cấp xã, phấn đấu mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một 

đường cáp quang Internet, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số. Hoàn thiện hạ tầng 4G, 

chuẩn bị phát triển hạ tầng 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh 

nhằm đón các làn sóng đầu tư mới vào tỉnh.  

Ba là, xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu tỉnh: Xây dựng các nê ̀n tảng dữ liệu, 

công nghệ mới để triển khai đô thị thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người dân. Xây dựng kho dữ liệu mở (Open Data), kết nối dữ liệu của 

các cấp, các ngành tổ chức thành một kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, tận 

dụng tối đa công nghệ số 4.0 để phát triển nền kinh tế số hội nhập và hiện đại; mở 

rộng thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ở các lĩnh vực của 

đời sống kinh tế xã hội.  

Bốn là, rà soát, sắp xếp lại và huy động mọi nguồn lực về con người và tài chính. 

Cần tập trung bố trí kinh phí (dành ít nhất 1% ngân sách hàng năm của tỉnh chi cho 

CNTT) để đầu tư xây dựng nền tảng công nghệ số và huy động các nguồn lực để triển 

khai các nhiệm vụ ưu tiên phát triển Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh. Chú 

trọng tổ chức đào tạo, tập huấn, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ban hành cơ 

chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia xây dựng, phát 
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triển Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang, hướng đến nền kinh 

tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. 

Với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện Chính quyền điện tử, xây dựng Đô thị 

thông minh tỉnh Bắc Giang để từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số; trong thời 

gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang rất mong tiếp tục nhận được 

sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Thông tin và Truyền 

thông trong việc phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh./. 



- 77 - 

 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP, TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN  

ĐIỆN TỬ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

Bùi Văn Sỹ 

Giám đốc Sở TT&TT Hưng Yên 

 Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên đã 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện 

tử và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước, doanh 

nghiệp và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

Hạ tầng CNTT đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư, 

từng bước đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc, tạo nền tảng để phát triển chính phủ 

điện tử. Hệ thống máy tính phục vụ công việc tại các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố đều được trang bị đầy đủ; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức cấp tỉnh 

đạt 100%, cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 80%. Tỷ lệ máy tính được kết nối mạng 

LAN, Internet cấp tỉnh đạt 100%, cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 80%; Hệ thống 

mạng WAN đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo tốc độ 

truyền dữ liệu lớn phục vụ các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã kết 

nối đến các hệ thông thông tin dùng chung của tỉnh. Hiện nay mạng truyền số liệu 

chuyên dùng nội bộ tỉnh đã kết nối đến Mạng chuyên dùng quốc gia, đảm bảo phục 

vụ việc truyền dữ liệu giữa các cơ quan hành chính các cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã), 

đã đáp ứng được nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin dùng 

chung của tỉnh với các hệ thống thông tin quốc gia. 

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, 

trong đó: 100% sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố sử dụng Hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành có ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử 

trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh (từ cấp tỉnh đến cấp xã) liên 

tục được kiểm tra, đôn đốc, tỷ lệ văn bản được gửi, nhận hoàn toàn điện tử trên phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành trong nội bộ tỉnh đạt trên 98%; 100% sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố có trang thông tin điện tử là cổng thành phần của Cổng 



- 78 - 

thông tin điện tử của tỉnh; Tỷ lệ cán bộ công chức được đăng ký cấp hòm thư điện tử 

công vụ cấp tỉnh, cấp huyện trên 95%. Cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành tại các 

đơn vị đã được quan tâm triển khai, bước đầu đã hình thành tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác quản lý chuyên ngành cụ thể một số cơ sở dữ liệu đã hoàn thiện: CSDL 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh; CSDL về giá của tỉnh; CSDL vê ̀ cán bô ̣, công chức, viên 

chức; CSDL vê ̀ quy hoạch, dự án đầu tư công; CSDL về tài chính; CSDL về lập hồ sơ 

khám, quản lý sức khỏe người dân trên toàn tỉnh. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đúng yêu cầu, mục tiêu đã 

đề ra, các cơ sở dữ liệu quô ́c gia như: Cơ sở dữ liệu vê ̀ lao động, thương binh, liệt sỹ 

và an sinh xã hội; Cơ sở dữ liệu vê ̀ dân cư; Cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên và môi 

trường; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện từ toàn quốc, Cơ sở dữ liệu của ngành tài chính 

từng bước được hình thành. 

Nhằm giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được kịp thời, hiệu quả, 

Tỉnh đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của 10 đơn vị cấp huyện đi vào hoạt động; triển khai xây dựng Cổng dịch vụ 

công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 520 dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các cơ quan, đơn vị đã và đang 

xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính công 

tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo hết năm 2020 cung câ ́p 50% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 30% dịch vụ công trực tuyê ́n mức độ 4,... đã công bố 1547 thủ tục hành 

chính thuộc quyê ̀n giải quyê ́t của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quô ́c gia. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn 

tỉnh còn gặp không ít khó khăn, nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về ý nghĩa và 

tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử chưa đầy đủ; việc triển khai 

xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh còn chậm so với lộ trình đề ra; nguồn nhân lực 

chuyên trách về CNTT còn thiếu; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến chưa cao; nguồn lực bố trí xây dựng Chính quyền điện tử còn 

hạn hẹp; việc bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước 

chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu chặt chẽ, chưa 

kịp thời, dẫn đến việc đầu tư còn chồng chéo, chưa tận dụng hết khả năng hiện có của 

hệ thống.  
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- Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Chính 

quyền điện tử góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong thời gian 

tới, Hưng Yên xác định một số nội dung trọng tâm:  

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kế 

hoạch về phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Hai là: Tăng cường phối hợp của các cấp, các ngành trong xây dựng chính 

quyền điện tử, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ để tiết 

kiệm chí phí, tăng hiệu quả đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Ba là: Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, giải 

quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 

100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 40% trở 

lên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về ứng dụng CNTT góp phần nâng cao Chỉ số 

cải cách hành chính (Par index) của tỉnh. 

Bốn là: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, doanh nghiệp, địa 

phương theo định hướng của Đề án Chuyển đổi số Quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện 

Trung tâm dữ liệu tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết nối liên 

thông, chia sẻ giữa các hệ thống trong tỉnh và quốc gia. Nghiên cứu xây dựng một số 

mô hình thí điểm có thể nhân rộng, như: Đô thị thông minh, xã điểm nông thôn mới 

trong ứng dụng CNTT… Rà soát, triển khai mở rộng mạng truyền số liệu chuyên 

dùng đến cấp xã. Nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông, dịch vụ bưu chính công 

ích đáp ứng nhu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. 

Năm là: Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về xây dựng Chính quyền 

điện tử; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. Tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ. Quan tâm đầu tư ứng dụng và 

phát triển CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu của 

người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động 

cung cấp các ứng dụng, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. 
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Sáu là: Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về CNTT; tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức về ứng 

dụng CNTT trong thực thi công vụ. Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia 

về CNTT đến làm việc tại tỉnh; chính sách đãi ngộ đối với các nhân tố trẻ, có trình độ 

CNTT ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; 

Bảy là: Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức tăng cường đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trong quá trình khai thác sử dụng các hệ thống phần mềm, đặc biệt 

các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh, đảm bảo an toàn để xây dựng chính quyền 

điện tử./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở LAI CHÂU 

Nguyễn Quốc Luân  

Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu 

Chúng ta đã quen với các môi trường: môi trường trên không, môi trường trên 

biển, môi trường trong vũ trụ..., hiện nay với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

xuất hiện một môi trường mới đó là: môi trường số hay còn gọi là môi trường không 

gian mạng. Môi trường mới cũng có nghĩa là thách thức mới và cơ hội mới, là nhận 

thức mới và luật lệ mới, là cách thức sản xuất mới và hạ tầng mới. Để thích hợp với 

môi trường mới, muốn tồn tại và phát triển chúng ta phải thực hiện chuyển đổi số. 

1. Những kết quả đạt được 

Tỉnh Lai Châu cũng không nằm ngoài quy luật đó, để phát triển trong môi 

trường số, tỉnh đang từng bước thực hiện chuyển đổi số trên cả 03 phương diện: chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

a) Về chính quyền số:  

Để thay đổi về nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong các cơ quan nhà nước, 

tỉnh đã thực hiện tuyên truyền nêu rõ: Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển 

đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa 

toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và 

chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số. 

Trên kết quả về nền tảng chuyển đổi số hiện có, Lai Châu đang từng bước thực 

hiện chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành như: 

- Đưa vào hoạt động thử nghiệm nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung 

cấp tỉnh đảm bảo liên thông kết nối Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh 

với cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 

gia đảm bảo chuyển đổi số trong giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan 

nhà nước. 

- Các ứng dụng số được đưa vào hoạt động chỉ đạo điều hành như: hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống báo cáo, hệ thống giao 
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ban trực tuyến… đã góp phần chuyển đổi quy trình chỉ đạo điều hành truyền thống 

sang chỉ đạo điều hành trên môi trường số, giúp rút ngắn thời gian, kinh phí của các 

cơ quan nhà nước. 

- Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

tại địa phương như: CSDL dân cư, CSDL đất đai, CSDL về doanh nghiệp… là nền 

tảng để liên thông, kết nối các hệ thống thông tin hướng tới xây dựng thành công 

chính quyền số. 

b) Về kinh tế số: 

Hiện nay, tỷ lệ các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh còn thấp, chính 

vì vậy tỉnh luôn quan tâm: 

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ số vào đầu tư, phát triển sản 

phẩm số, nội dung số phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ số dùng chung do tỉnh quản lý, phát 

triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

- Bổ sung nội dung phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong các Diễn đàn, 

Hội nghị, hội thảo nhằm kêu gọi các doanh nghiệp số trong và ngoài nước tham gia 

nhằm mục đích xúc tiến doanh nghiệp công nghệ số đầu tư về Lai Châu. 

c) Về xã hội số: 

Việc chuyển đổi số trong xã hội đã được chú trọng và từng bước đạt được hiệu 

quả nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và 

đời sống như: 

- Dịch vụ viễn thông phát triển khá nhanh, chất lượng dịch vụ được nâng lên, 

mạng lưới viễn thông, Internet tiếp tục phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa, cơ 

bản đáp ứng được yêu cầu của người dân; dự ước đến 2020 mật độ thuê bao Internet 

toàn tỉnh đạt 5,5 thuê bao/100 dân, tỷ lệ số dân sử dụng Internet đạt 65%; 100% xã 

phủ sóng di động 4G; tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi toàn tỉnh đạt 20%; tăng trưởng 

dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 15%/năm, tăng trưởng dịch vụ bưu chính truyền thống 

đạt 23%/năm. 

- Các dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (Mobile 

Money) phổ cập đến người dân. Cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện 

tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân. 
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- Các ứng dụng số được đưa vào hoạt động giảng dạy, hoạt động khám chữa 

bệnh và nông nghiệp, lâm nghiệp. 

d) Khó khăn, vướng mắc 

- Việc nhận thức về chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức còn nhiều hạn chế, 

chưa thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của chuyển đổi số nói chung, xây dựng 

Chính quyền số nói riêng. 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 3, 4 của các thủ tục hành chính có đối tượng thực 

hiện là cá nhân hầu như không phát sinh hồ sơ gửi trực tuyến. 

- Cơ sở dữ liệu về dân cư chưa được xây dựng hoàn thiện nên việc kết nối với cơ 

sở dữ liệu về dân cư nhằm định danh cá nhân trên các hệ thống thông tin chưa thực 

hiện được. 

- Một số khu vực trên địa bàn tỉnh nằm trong vùng địa hình đồi núi, địa hình 

chia cắt, vùng lõm của sóng di động, nên nên ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt, giao 

dịch của người dân; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. 

- Nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin trong thực hiện giao dịch trên môi 

trường mạng còn chưa đầy đủ. 

e) Giải pháp 

- Đẩy mạnh tuyên truyền để Chuyển đổi nhận thức. 

- Xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế chính sách 

- Phát triển hạ tầng số 

- Phát triển nền tảng số 

- Bảo đảm an toàn an ninh mạng 

2. Kết luận 

Lai Châu là một tỉnh nghèo, không được đầu tư nhiều vì vậy chuyển đổi số là tất 

yếu, vừa là thách thức cũng là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nếu 

tỉnh biết nắm bắt cơ hội, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới chuyển 

đổi số thành công, thì trong thời gian tới chúng ta tin tưởng rằng công cuộc chuyển 

đổi số của tỉnh sẽ thành công. 
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TẬP TRUNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ GẮN VỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH,  

THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ   

TỈNH YÊN BÁI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Nguyễn Quốc Chiến 

Phó Giám đốc - Phụ trách Sở TT&TT Yên Bái 

Trong quá trình lãnh đạo phát triển đất nước trên con đường công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập thế giới, Đảng ta luôn nêu cao vị trí, vai trò của Công nghệ 

thông tin (CNTT) đồng thời không ngừng tăng cường sự lãnh đạo phát triển CNTT để 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.  

Ngay từ năm đầu của thế kỷ này, ngày 17/10/2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã 

ban hành Chỉ thị số 58-CT/TW, về Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau hơn một thập kỷ thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị 58, 

đồng thời trước những yêu cầu đặt ra cho phát triển đất nước trong tình hình mới, 

ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị (khóa XI) đã quyết định ban hành Nghị quyết số  

36-NQ/TW, khẳng định công nghệ thông tin là một ngành quan trọng không thể thiếu 

trong hoạt động của tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo 

an ninh quốc phòng quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chương trình, đề án phát triển ngành TT&TT 

quan trọng và gần đây là: Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”. 

Thực hiện chủ trương, định hướng của Trung ương, nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo, định hướng kịp thời của Bộ Thông tin và Truyền thông, mặc dù là tỉnh miền núi 

còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cố gắng và đạt 

được những kết quả bước đầu làm nền tảng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện 

tử gắn với Đô thị thông minh. Theo đó, hành lang pháp lý chỉ đạo trong ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh đã dần được thiết 
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lập (Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu 

Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định, chương trình, kế 

hoạch quan trọng như: kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

(trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo) Chương trình hành 

động số 195-CTr/TU ngày 27/12/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 

52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Phê duyệt kiến trúc CQĐT tỉnh Yên Bái, phiên bản 1.0 và đã trình UBND tỉnh 

Quyết định phê duyệt phiên bản 2.0; Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông 

minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025,…). Hệ thống cơ sở 

hạ tầng CNTT tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện, 100% máy tính của 

cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh tới huyện, xã được kết nối mạng LAN, Internet 

tốc độ cao, được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng và đảm bảo an toàn 

thông tin. Hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái được triển 

khai tới 150 điểm cầu, kết nối từ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tới Văn 

phòng cấp ủy, chính quyền cấp huyện, và được mở rộng tới tất cả các xã trong toàn 

tỉnh đảm bảo phục vụ họp trực tuyến từ Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã1,… Hệ 

thống Cổng dịch vụ Hành chính công, phần mềm một cửa điện tử2, phần mềm Quản 

lý công văn và điều hành tác nghiệp, thư điện tử được đã được triển khai đồng bộ, liên 

thông 04 cấp và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử3. Năm 2020, đã đáp 

ứng việc nâng cấp, cập nhật đảm bảo 30% dịch vụ công mức độ 4 lên Cổng dịch vụ 

hành chính công của tỉnh và triển khai tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia,... 

Các dự án trọng điểm như Trung tâm Tích hợp dữ liệu điện tử (DC), Trung tâm giám 

sát điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm Giám sát An toàn, an ninh mạng 

                                                      
1 Hệ thống được đầu tư công nghệ hiện đại, đồng bộ. Nhiều đợt học tập, triển khai nghị quyết, chính sách mới, đặc biệt 

là các cuộc hop triển khai công tác phòng chống COVID-19 được thực hiện trực tuyến hiệu quả. 

2 Ngày 01/4/2019 tỉnh Yên Bái đã khai trương đồng loạt hệ thống TT phục vụ HCC cả 3 cấp với tất cả các cơ quan cấp tỉnh, 

huyện và 173 xã, phường và thị trấn. TT phục vụ HCC các cấp được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cung cấp hơn 2100 thủ tục 

hành chính. Số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn cao (Cấp tỉnh đạt 99,72%, cấp huyện đạt 

99,98%.) Hoạt động của TT phục vụ HCC các cấp đã tạo nên một diện mạo mới, cung cách phục vụ mới, thật sự nhận được 

sự đồng thuận, phản hồi tích cực của tổ chức, cá nhân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. 

3 Là 1 trong các tỉnh đầu tiên triển khai toàn diện, đồng bộ tới 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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(SOC), Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông cấp tỉnh (LGSP), các cơ sở dữ liệu 

ngành, địa phương phục vụ phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh đã và 

đang được xây dựng. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 

Với những cố gắng và kết quả đạt được, năm 2019, Hội đồng đánh giá chỉ số Cải 

cách hành chính quốc gia (Par Index) đã chấm điểm chỉ số thành phần về ứng dụng 

CNTT của tỉnh Yên Bái đạt 4,5/4,5, đứng thứ 15 của cả nước, góp phần đưa tỉnh Yên 

Bái tăng 8 bậc so với năm 2018, xếp hạng vị trí thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Tuy nhiên, tổng quan có thể thấy, việc triển khai Chính phủ điện tử và Đô thị 

thông minh chưa đạt được như mong muốn của lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Vị trí của Yên 

Bái trong Bảng xếp hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Hội Tin học Việt 

Nam (ICT Index) còn ở mức thấp. Kết quả triển khai nhiều nhiệm vụ về Chính phủ 

điện tử còn chậm. Việc xây dựng triển khai các cơ sở dữ liệu ngành, địa phương, hạ 

tầng công nghệ thông tin làm nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử chưa đáp 

ứng yêu cầu đề ra; các hệ thống thông tin dữ liệu còn cục bộ, chưa có kết nối, chia sẻ 

dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; dữ liệu và thông tin chưa được cập nhật kịp thời, 

chính xác; nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn thấp; Các dự án trọng điểm 

được thực hiện theo Đề án Đô thị thông minh mới đang được triển khai chưa hoàn 

thành đưa vào hoạt động nên việc đồng bộ, chuẩn hóa, chia sẻ các cơ sở dữ liệu còn 

chưa thực hiện được. Điều này dẫn đến tình trạng lãnh đạo tỉnh, nhiều ngành, lĩnh 

vực, địa phương chưa có đầy đủ thông tin dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành. 

Nguyên nhân chủ yếu là do còn thiếu gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin 

với đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nhất là trong quan hệ với người dân, doanh 

nghiệp. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính Nhà nước 

trước đây chưa được xây dựng, thói quen cát cứ dữ liệu còn tồn tại ở nhiều cơ quan. 

Ngoài ra, do là tỉnh miền núi nên ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều 

hành đặc biệt là tại các đơn vị cấp xã ở vùng sâu, vùng xa cũng như khả năng và trình 

độ tiếp cận CNTT của người dân còn nhiều hạn chế. 

Thực hiện 03 nội dung đột phá chiến lược, 05 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 

2020 - 2025 tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, trong đó 
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khẳng định: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm 

là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông…”, “Phát huy nhân tố con người, đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách 

mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”. Đồng thời, 

khắc phục được những khó khăn, hạn chế để tiếp tục phát huy hiệu quả việc xây dựng 

Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, tiến tới xây dựng, phát triển Chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn mới. Ngay trong năm 2021, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Yên Bái sẽ chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

tăng cường chỉ đạo xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình 

hành động số 195-CTr/TU ngày 27/12/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và ban hành, thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh 

Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 20301 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt tập trung đẩy nhanh đầu tư và 

đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm về CNTT theo Kiến trúc chính quyền điện tử 

và Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Quán triệt quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao 

chất lượng phục vụ thông qua thiết lập và vận hành Cổng dịch vụ hành chính công 

tỉnh kết nối, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 với Cổng dịch 

vụ công quốc gia vào năm 2021. Nêu cao vai trò và trách nhiệm, quyết tâm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp, xử lý dịch vụ công trực tuyến cũng như 

kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác về xây dựng Chính quyền điện tử, Đô 

thị thông minh.  

3. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối 

dành khoảng 1% ngân sách hàng năm chi cho CNTT. Đồng thời, tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, 

viên chức, có cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin;  

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiện đại hóa hành chính, về xây 

dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hỗ trợ hướng dẫn cho nhân dân nâng cao 

                                                      
1 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái 2021 - 2025, định hướng 2030 đã được Sở TT&TT xin ý kiến Cục THH và trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 
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khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như 

tham gia các hoạt động trong cuộc sống số hiện đại. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển 

khai cung cấp dịch vụ di động trên băng thông 5G. 

6. Quyết tâm đột phá chiến lược trong giai đoạn tới: Đưa công nghệ số vào mọi 

ngõ ngách của đời sống KT-XH, thay đổi mô hình quản trị, mô hình kinh doanh, thực 

hiện chuyển đổi số toàn diện (nông, lâm, công nghiệp; thương mại điện tử, Logistic,…). 

Để triển khai tốt các giải pháp nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, 

kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông một số nội dung sau: 

Một là: Nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ điện 

thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có smartphone đảm bảo mỗi hộ 

gia đình có ít nhất một điện thoại thông minh. 

Hai là: Để góp phần phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số, đề nghị Bộ 

Thông tin và Truyền thông có các chính sách hỗ trợ, cũng như chỉ đạo doanh nghiệp 

triển khai 5G tại các khu công nghiệp của tỉnh.  

Ba là: Trên cơ sở các nhiệm vụ đã nêu trong Quyết định số 749/QĐ-TTg về 

chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên 

Bái sẽ tham mưu UBND tỉnh cho phép thực hiện thí điểm Chuyển đổi số toàn diện tại 

Sở Thông tin và Truyền thông và 01 xã trên địa bàn tỉnh, từ đó, rút kinh nghiệm và 

nhân rộng trên địa bàn. 

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm về chuyển đổi số 

được thành công, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái rất mong Bộ Thông tin 

và Truyền thông cử đầu mối hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng 

mô hình điểm về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái./. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỶ LỆ DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4  

VÀ TÍCH HỢP LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

Nguyễn Tấn Đức 

Giám đốc Sở TT&TT Tây Ninh 

Theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định 

hướng đến 2025, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử 

(CPĐT), chính quyền điện tử (CQĐT) Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020, theo 

đó, năm 2020, các tỉnh phải đạt một số chỉ tiêu liên quan đến việc triển khai dịch vụ 

công trực tuyến như sau: 

+ Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4: 

+ Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương với 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

+ Khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của tỉnh tuân thủ Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 và Thông tư số 

18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019. 

Tính đến tháng 6/2020, tỉnh Tây Ninh chỉ cung cấp 10,1% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4; Tích hợp 33,3% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng dịch 

vụ công quốc gia; 

Ngày 24/7/2020, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bộ đã ký kết hợp tác với 

tỉnh, trong đó có nội dung hỗ trợ tỉnh triển khai 100% TTHC được triển khai ở DVC 

trực tuyến mức độ 4 (trừ các dịch vụ công đã được triển khai, thực hiện trên các hệ 

thống dịch vụ công của các bộ, ngành Trung ương và những trường hợp có quy định 

đặc thù của ngành). 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
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tỉnh Tây Ninh với tinh thần hoàn thành 100% DVC có thể triển khai mức độ 3,4, theo 

đó UBND tỉnh chỉ đạo 02 đơn vị chủ trì chính như sau: 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (đơn vị thường trực của 

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh) sẽ chủ trì thực hiện việc rà soát tất cả các thủ tục hành chính 

để đề xuất thực hiện cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 4 (trừ các dịch vụ công đã 

được triển khai, thực hiện trên các hệ thống dịch vụ công của các bộ, ngành Trung 

ương và những trường hợp có quy định đặc thù của ngành). 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh với 1818 thủ tục hành chính, trong đó: 

 + Cấp tỉnh: Có 1.432 thủ tục hành chính; 

 + Cấp huyện: Có 251 thủ tục hành chính; 

 + Cấp xã: Có 135 thủ tục hành chính. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: 

+ Nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; 

+ Kết nối hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov; 

+ Phối hợp các ngành thực hiện chuẩn hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công, hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; 

+ Hướng dẫn, phối hợp các ngành thực hiện tạo lập biểu mẫu điện tử; 

+ Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông thực 

hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

+ Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để thực hiện tích hợp các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức liên tiếp nhiều lớp tập huấn hướng dẫn 

các đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật số lượng thủ tục hành chính và tạo lập biểu 

mẫu điện tử lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng thời phối hợp với Cục Tin học hoá 

kiểm thử. Song song đó Sở cũng phối hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia kiểm thử, 

xác nhận việc tích hợp lên đó. 
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Đến thời điểm hiện tại, kết quả sơ bộ như sau: 

+ Việc rà soát, cập nhật số lượng thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công đạt 

trên 90%; 

+ Tạo lập biểu mẫu điện tử đã đạt trên 85%. Bộ phận kỹ thuật của Bộ vẫn đang 

hỗ trợ tỉnh thực hiện kiểm thử tính hợp lệ và sự phù hợp, hợp lý của các biểu mẫu điện tử. 

+ Việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công 

quốc gia đã đạt 672 TTHC; 

Các đơn vị liên quan vẫn đang cố gắng hoàn thành việc phối hợp kiểm thử và 

hoàn thiện trong năm 2020. 

Qua thời gian triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tích hợp lên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia thì Sở đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để các 

ngành, địa phương phải thực hiện đồng bộ. Đối với các ngành còn nhiều hạn chế, có 

trường hợp đặc biệt thì sẽ thống nhất phương án giải quyết. 

- Các ngành, địa phương phải chủ động, tập trung thực hiện các nhiệm của đơn 

vị, địa phương: rà soát, chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính, tạo lập biểu mẫu 

điện tử, tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia, … Không nên có tư tưởng ý lại, chỉ 

chờ đơn vị chuyên trách thực hiện vì đơn vị chuyên trách chỉ hỗ trợ mà không làm 

thay các ngành, địa phương. 

Bên cạnh các công việc kỹ thuật trên thì để triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 hiệu quả thì các ngành, địa phương cần phải thực hiện đồng bộ thêm một số 

giải pháp khác như sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp; Chỉ 

đạo cán bộ, công chức phải thực hiện thử nghiệm nộp hồ sơ trực tuyến để mỗi cán bộ, 

công chức đều có thể là một tuyên truyền viên, có khả năng hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp thực hiện; Tài liệu hướng dẫn nhanh gọn, dễ thực hiện (đặc biệt là thực 

hiện trên các thiết bị di động); 

- Có thêm nhiều chính sách ưu tiên, khuyến khích người dân doanh nghiệp sử 

dụng DVC trực tuyến (giảm thời gian xử lý, chuyển trả hồ sơ đến tận nơi, …); 

- Tăng cường xây dựng và chủ động khai thác các hệ thống dữ liệu, kho lưu trữ 

hồ sơ điện tử tập trung và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
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chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử để dần giảm bớt số lượng thành phần hồ sơ; 

- Cung cấp đa đạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn 

hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất với họ (trực tuyến hoặc tại các Trung tâm 

Hành chính công, Trung tâm dịch vụ…). Từng bước tiến tới xác định Internet sẽ là 

kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân. 

- Nhà nước và doanh nghiệp cùng vào cuộc: hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, 

trình độ sử dụng máy tính, Internet cho người dân; trợ giá điện thoại thông minh cho 

người dân vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; hỗ trợ máy tính; điểm truy nhập 

Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để 

người dân tiếp cận dịch vụ./. 
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG; PHÁT TRIỂN  

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH, ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, TIẾN TỚI 

CHÍNH QUYỀN SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ, PHÁT HUY LỢI THẾ CỦA CUỘC CMCN 4.0 

ThS. Hoàng Việt Hùng 

Giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình 

Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo của khu vực Bắc Trung Bộ. Thời 

gian qua, các chính sách và nguồn lực của tỉnh chủ yếu tập trung ưu tiên cho công tác 

giảm nghèo, kinh phí dành cho lĩnh vực TT&TT Quảng Bình còn rất hạn chế so với 

các tỉnh, thành phố trong khu vực. Trước những khó khăn, thử thách đó, ngành 

TT&TT Quảng Bình đã có những bước đi đúng đắn, khẳng định được vị thế và tầm 

quan trọng của ngành TT&TT địa phương đối với lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh 

Quảng Bình trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong 05 năm qua 2015 

- 2020, Ngành TT&TT Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn, tập trung triển khai 

nhiệm vụ, đạt được một số kết quả nổi bật sau: 

- Hạ tầng bưu chính, viễn thông ngày càng hiện đại, đồng bộ. Sóng di động 3G, 

4G, Internet tốc độ cao được phủ khắp các vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu sử 

dụng dịch vụ của người dân, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa 

bàn tỉnh. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh được triển khai, kết nối đến 100% sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 28% UBND cấp xã. 100% sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, cấp xã được thiết lập mạng LAN. Ngày 17/9/2020, 02 xã cuối 

cùng Tân Trạch và Thượng Trạch được kết nối Internet băng rộng, góp phần nâng cao 

đời sống cho đồng bào người dân tộc Arem, Macoong, đồng thời đánh dấu bước ngoặt 

100% xã, phường, thị trấn có Internet, 100% hạ tầng tỉnh Quảng Bình đảm bảo cho 

việc xây dựng, phát triển CQĐT.  

- Hạ tầng truyền dẫn, phát thanh truyền hình đã số hóa, sóng truyền hình Quảng 

Bình được phát qua vệ tinh. Năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành Đề 

án số hóa truyền hình mặt đất của Chính phủ, tham mưu Bộ TT&TT hỗ trợ hơn 

30.000 đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 30/6/2020, tỉnh Quảng Bình chính thức tắt sóng truyền hình tương tự, 100% dân 
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cư trên địa bàn tỉnh được xem truyền hình số với chất lượng hình ảnh và âm thanh 

vượt trội so với công nghệ cũ.  

- Công tác chỉnh trang cáp thông tin đã được thực hiện quyết liệt. Từ năm 2017 

đến nay đã tổ chức chỉnh trang, bó gọn 157 tuyến cáp treo với chiều dài trên 250km; 

hạ ngầm, kiên cố hóa trên 500km cáp. Trạm BTS 2G, 3G, 4G đã phủ sóng đến 

151/151 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, được quy hoạch chuyển đổi dần từ trạm cồng 

kềnh sang trạm thân thiện môi trường. Thuê bao điện thoại di động tăng trung bình 

11,7% mỗi năm, đến nay có 766.238 thuê bao (đạt 85,6% dân số). Việc sử dụng 

Internet ngày càng trở nên phổ biến với tốc độ tăng trưởng 21% mỗi năm, đến nay có 

109.015 thuê bao trên toàn tỉnh. 

- Công nghệ thông tin (CNTT) được ứng dụng rộng rãi, thúc đẩy cải cách hành 

chính, bước đầu đạt được một số kết quả: Hệ thống thông tin MCĐT và Cổng dịch vụ 

công được triển khai liên thông đến toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã, đến nay hệ thống đã xử lý trên 600.000 giao dịch, công khai 1731 TTHC của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hệ thống Cổng/Trang TTĐT được đầu tư 

nâng cấp, triển khai đến 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp 

xã, cung cấp minh bạch, đầy đủ các thông tin thiết yếu. Hệ thống QLVB&ĐH đã liên 

thông 3 cấp nội bộ, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, 98% văn bản điện tử 

được gửi nhận trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy. Các phần mềm dùng 

chung khác được nâng cấp, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng rộng rãi trong các cơ 

quan nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động, thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính tỉnh nhà. 

- Việc xây dựng CQĐT được đẩy mạnh, đến nay các hệ thống nền tảng căn bản 

CQĐT Quảng Bình đã được công bố, đây là dấu mốc quan trọng trong việc hướng tới 

một chính quyền số, chính quyền minh bạch, do dân, vì dân. Ngày 22/4/2020, Tỉnh 

ủy đã ban hành Chương trình hành động số 34-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết 

số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo đó, tỉnh đang từng bước 

chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

- Năm 2020, Sở đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn đánh dấu các mốc quan 

trọng của Chính quyền điện tử tỉnh: Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện thỏa thuận 

hợp tác và sơ kết 02 năm thực hiện cam kết xây dựng CQĐT giữa UBND tỉnh và Tập 
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đoàn VNPT; Hội nghị tổng kết Đề án xây dựng CQĐT giai đoạn 2018 - 2020, tổng 

kết 03 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Bộ TT&TT; Lễ công bố 

Hệ thống thông tin MCĐT và Cổng dịch vụ công; Lễ khởi động Trung tâm điều hành 

thông minh tỉnh Quảng Bình; Lễ công bố các hệ thống cơ bản của nền tảng CQĐT 

tỉnh Quảng Bình.  

- Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình được khởi động xây dựng, 

bước đầu đi vào hoạt động một số dịch vụ của đô thị thông minh. Hệ thống camera 

giao thông, an ninh trật tự được kết nối, hỗ trợ đắc lực giao thông, an ninh trật tự trên 

địa bàn. Nhiều sở, ban, ngành đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy lợi thế của 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực như: Tài nguyên, môi trường, 

nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch,… 

- Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản 

ngày càng được đổi mới. Công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí được tăng cường. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công 

nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ theo dõi và xử lý kịp thời thông tin xấu độc trên 

không gian mạng. Chú trọng công tác truyền thông xã hội tạo sự đồng thuận, tạo 

dòng chảy chính. 

- Tổ chức nhiều chương trình, sự kiện truyền thông quan trọng như: Truyền hình 

trực tiếp Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ thông tin liên lạc hy sinh tại Hang 

Lèn Hà; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “A lô! Lèn Hà” trực tiếp trên Đài THVN 

năm 2018; Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại 

Quảng Bình năm 2015; Triển lãm ảnh với chủ đề ”Chủ tịch Hồ Chí Minh với công 

tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” năm 2016; Triển lãm bản đồ và 

trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và 

pháp lý” năm 2017; Tổ chức Liên hoan thông tin tuyên truyền lưu động về nông thôn 

mới năm 2015, 2017, 2019… 

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn từ 2020 - 2025, tầm nhìn đến 

2030, ngành TT&TT Quảng Bình sẽ thực hiện nhiều giải pháp đột phá nhằm tận dụng 

lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó tập trung vào 05 nhiệm 

vụ, giải pháp sau: 

Một là, Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển CQĐT tỉnh Quảng Bình hướng tới 

chính quyền số, chú trọng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tới 
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mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Ưu tiên tăng cường năng lực bảo vệ, bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng, giữ vững chủ quyền số trên không gian mạng. 

Hai là, Đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, hướng đến việc 

phục vụ lãnh đạo tỉnh, người dân và doanh nghiệp với các nền tảng căn bản về an 

ninh, trật tự xã hội, môi trường, đô thị,... Thực hiện kết nối liên thông các hệ thống 

thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ dữ liệu số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức phục vụ cho đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong xây dựng CQĐT, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Ba là, Tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ tư. Thực hiện 

chuyển đổi số một cách toàn diện từ chính quyền đến xã hội, doanh nghiệp để phát 

triển kinh tế số, xây dựng xã hội số.  

Bốn là, Hiện đại hóa hạ tầng bưu chính viễn thông, CNTT đến vùng sâu, vùng 

xa. Thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ 

tầng Logistic để phục vụ, tham gia cải cách hành chính, Chính quyền điện tử. Triển 

khai mạng 5G, bảo đảm hạ tầng viễn thông kết nối toàn diện, là hạ tầng thiết yếu cho 

phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện.  

Năm là, Theo dõi, kịp thời xử lý thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh. Tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng truyền thông xã hội. Lĩnh vực báo 

chí, thông tin tuyên truyền kiên định bảo vệ hệ tư tưởng và niềm tin của Đảng và Nhà 

nước đồng thời phải thể hiện dòng chảy chính của địa phương, tạo đồng thuận, niềm 

tin xã hội và khát vọng vươn lên./. 
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KON TUM KHỞI ĐỘNG HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Trần Văn Thu 

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kon Tum 

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, là phương thức quan trọng 

giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiêp đạt được những thành công mới trong cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Ngày 15/10/2020, Tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3894/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 với một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau: 

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025: 

- 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 

truy nhập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 90% 

hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước); 

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 

về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông 

tin báo cáo Chính phủ; 

- Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước 

mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai 

báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông 

qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm 10% GRDP;  

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; 
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- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. 

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; 

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; 

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. 

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 

truy nhập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 95% 

hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước);  

- Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết 

nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở 

dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu 

phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông 

qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- Kinh tế số chiếm 15% đến 20% GRDP;  

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; 

- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%. 

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; 

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 70%. 

Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Tạo nền móng chuyển đổi số: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển 

hạ tầng số; Phát triển nền tảng số; Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; 

Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. 

- Phát triển chính phủ số: Phát triển, hoàn thiện hệ thống Cổng Dịch vụ công 

của tỉnh; Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường 



- 99 - 

mạng; Thử nghiệm triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông 

minh; đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. 

- Phát triển kinh tế số: Xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ 

phát triển thương mại điện tử. 

- Phát triển xã hội số: Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai 

công nghệ số; ban hành các quy tắc ứng xử trên môi trường số cho doanh nghiệp và 

người dân; giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực bởi 

công nghệ số. 

Xác định ưu tiên 08 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số: Y tế; Giáo dục và đào 

tạo; Tài chính - ngân hàng; Nông nghiệp; Năng lượng; Giao thông vận tải và Logistics; 

Tài nguyên và môi trường; Sản xuất công nghiệp. 

Với những định hướng nêu trên, hy vọng rằng tỉnh Kon Tum sẽ triển khai thực 

hiện hoàn thành tốt các mục tiêu theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ./. 
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KẾT QUẢ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 

VÀ HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH 

Bùi Thanh Toàn 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin,  

Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu 

Bạc Liêu là tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cách TP Hồ Chí Minh 

200km và cách Cần Thơ 110km.  

Về hành chính: Tỉnh Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 1.475 km², được chia thành 

7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 01 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện với tổng số 

64 đơn vị cấp xã. Theo điều tra dân số ngày 01/4/2019, dân số của Bạc Liêu là 

907.236 người, mật độ dân số đạt 335 người/km², dân số sống tại thành thị đạt 

251.676 người, chiếm khoảng 27,7% dân số toàn tỉnh, dân số sống tại nông thôn đạt 

655.560 người, chiếm 72,3% dân số.  

Năm 2019, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

chủ yếu, đặc biệt có 10 chỉ tiêu hoàn thành trước 01 năm, hoàn thành Nghị quyết cả 

nhiệm kỳ, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,61%, xếp thứ 2/13 tỉnh, thành 

phố khu vực ĐBSCL; GRDP bình quân đầu người đạt 51,09 triệu đồng/người; tăng 

16,91% so với năm 2018.  

Với quyết tâm tiếp tục đưa Bạc Liêu thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030, 

Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã 

xác định tập trung thực hiện 03 đột phá gồm: Đẩy mạnh các dự án về phát triển năng 

lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Ba ̣c Liêu trở thành trung tâm năng lượng 

sạch của quốc gia, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí. Tập trung 

phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhâ ́t là cán bộ chủ chốt các cấp 

đủ năng lực, bản lĩnh, khát vo ̣ng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thâ ̀n trách nhiê ̣m 

cao với công việc được giao và phâ ̉m châ ́t đa ̣o đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong giai đoạn mới. Đâ ̉y mạnh phát triển kê ́t câ ́u hạ tầng, trong đó chú trọng: Ha ̣ tâ ̀ng 

giao thông, nhâ ́t là hàng không, cảng biê ̉n; hạ tâ ̀ng điện và công nghệ thông tin; hạ 

tâ ̀ng giáo dục, y tê ́, đô thị lớn. 
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Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và định 

hướng đến năm 2030, phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin đã được Nghị quyết Đại 

hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là một trong những nội dung nằm trong ba khâu 

đột phá của tỉnh trong thời gian tới. 

Được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cũng như các 

sở, ban, ngành, trong thời gian qua lĩnh vực Công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu đã đạt 

được những kết quả rất quan trọng, cụ thể như: 

1. Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 

1.1. Hạ tầng kỹ thuật 

100% các cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được trang bị máy tính; 

100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện kết nối mạng nội bộ (LAN) và 

Internet, trong đó có 97% các máy tính hiện có được kết nối với Internet (trừ máy tính 

dành cho công tác soạn thảo văn bản mật).  

Trung tâm dữ liệu tỉnh đặt tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, đang 

triển khai nâng cấp đảm bảo khả năng phục vụ triển khai chính quyền điện tử tỉnh 

Bạc Liêu, hiện đã trang bị thiết bị bảo mật hệ thống mạng, thiết bị giám sát hệ thống 

mạng Trung tâm, hệ thống lưu trữ chuyên dụng SAN, hệ thống kiểm soát an ninh và 

đầu tư hạ tầng và giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tập trung 

đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và mạng máy tính của các cơ quan nhà 

nước tỉnh Bạc Liêu. Trung tâm dữ liệu đang vận hành các hệ thống dùng chung của 

tỉnh như: Hệ thống Cổng thông tin điện tử, Hệ thống Thư điện tử công vụ, Cổng Dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bạc Liêu và một số phần mềm 

chuyên ngành của các cấp, các ngành trong tỉnh. Ngoài Trung tâm dữ liệu, tỉnh còn 

có Phòng máy chủ của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. 

Trung tâm dữ liệu tỉnh đã cài đặt máy chủ (SSO) tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh 

để phục vụ hoạt động Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước đã 

được lắp đặt đến tất cả 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có chỉ đạo các cơ quan nhà nước kết nối 

đường truyền mạng thống nhất trên toàn tỉnh. 
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Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai và duy trì với 08 điểm 

cầu (02 điểm cầu chính đặt tại Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, 06 điểm 

cầu cuối đặt tại 06 Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh) đáp 

ứng nhu cầu họp trực tuyến trong tỉnh và giữa tỉnh với Trung ương. 

1.2. Các hệ thống nền tảng 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin (HTTT) nền tảng, dùng 

chung của Quốc gia: Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính 

(TTHC), HTTT về văn bản quy phạm pháp luật, HTTT lý lịch tư pháp, HTTT quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo, hệ thống 

CSDL quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng giúp xây dựng môi trường nhập dữ liệu và khai thác dữ liệu thống 

nhất từ Trung ương tới địa phương trên môi trường mạng. 

Ngoài ra, hiện nay, tỉnh đã xây dựng Trục kết nối liên thông cấp tỉnh (LGSP) để 

kết nối liên thông dữ liệu giữa các HTTT, hệ thống phần mềm khác nhau trên địa bàn 

tỉnh và kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử với 

các bộ, ngành, địa phương khác. 

1.3. Phát triển cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyên ngành 

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, việc đầu tư ứng dụng CNTT phục vụ 

công tác quản lý, điều hành theo ngành, lĩnh vực được thực hiện khá tốt, cụ thể như sau: 

- Ban Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về về công 

tác dân tộc tỉnh Bạc Liêu, bộ dữ liệu chuyên ngành về lĩnh vực dân tộc sẽ được đồng 

bộ lên hệ thống thông tin Trung tâm dữ liệu chuyên ngành về lĩnh vực dân tộc của 

Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc thành bộ dữ liệu chung của cả nước. 

- Sở Tư pháp triển khai Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ 

Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp tại địa 

phương; triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ 

Tư pháp cho công chức tư pháp hộ tịch cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; triển khai 

Hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý đến tất cả Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư 

ký hợp đồng; triển khai chính thức Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

và phần mềm quản lý thông tin đấu giá đến các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan; 

Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng; Phần mềm thống kê ngành tư pháp. 
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- Sở Giao thông vận tải sử dụng các phần mềm như: Quản lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ, thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới và phần mềm thiết kế, 

lập dự toán công trình xây dựng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đang sử dụng các phần mềm: Hệ thống thông tin quốc 

gia về đầu tư nước ngoài; Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Hệ 

thống thông tin về đầu tư sử dụng nguồn vốn và ngân sách nhà nước. 

- Sở Tài chính sử dụng các phần mềm: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho 

bạc (TABMIS); phần mềm quản lý ngân sách nhà nước trong công tác điều hành và 

quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Hệ thống đăng ký mã số đơn vị có quan hệ 

với ngân sách cho đơn vị dự toán và mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản; phần mềm 

quản lý đăng ký tài sản nhà nước; quản lý tài sản công trình cấp nước sạch nông thôn;... 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sử dụng các phần mềm: Quản lý chi trả 

trợ cấp ưu đãi người có công; phần mềm Quản lý cung cầu lao động; phần mềm Quản 

lý cấp bảo hiểm y tế; phần mềm Quản lý chi trả bảo hiểm thất nghiệp; phần mềm 

quản lý đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo; phần mềm quản lý hồ sơ người có 

công với cách mạng. 

- Sở Nội vụ triển khai sử dụng phần mềm: Quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

cho 28 cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai phần mềm hệ thống thông tin đất đai 

(phần mềm VILIS và SouthLIS); phần mềm quản lý nước mặt trên địa bàn tỉnh 

(Envista ARM); phần mềm xử lý và biên tập bản đồ địa chính (Microstantion, Famis, 

Controlnet); phần mềm quản lý và cấp phát tư liệu quan trắc (Geodata); phần mềm 

quản lý kho tư liệu (Cidoc),... 

- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ: Đã xây dựng và phát triển CSDL kết 

quả, nghiên cứu, CSDL tạp chí Khoa học và Công nghệ, CSDL phim khoa học và 

Công nghệ, CSDL về nông thôn. Hiện tại các CSDL này được tích hợp trên Cổng 

Thư viện điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu,... 

- Ngành Y tế: 100% các bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý thông tin 

bệnh viện (HIS), 100% các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

được kết nối dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán với Bảo hiểm y tế với cơ quan 
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Bảo hiểm xã hội qua hệ thống giám định điện tử; có 02 bệnh viện đã trang bị hệ thống 

lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS),... 

1.4. Các ứng dụng, dịch vụ 

- Cổng Thông tin điện tử 

Tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng hệ thống Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) với 39 

cổng thành phần của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức đoàn thể và các Hội. Thời gian qua, hệ thống Cổng TTĐT 

tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống của 

cơ quan hành chính nhà nước trên môi trường mạng. Nội dung thông tin cung cấp trên 

hệ thống Cổng TTĐT bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, định 

hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung tuyên 

truyền các hoạt động và sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, góp phần vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Năm 2020, Cổng TTĐT tỉnh được nâng cấp nhằm thích ứng với công nghệ mới; 

nâng cao hiệu năng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đồng thời, nâng cao hiệu quả 

công tác cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc điều hành của các cơ 

quan, đơn vị; đồng thời giúp cho công dân, tổ chức tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin 

của các cơ quan hành chính nhà nước trên môi trường mạng. 

- Dịch vụ công trực tuyến 

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được cung cấp tập trung tại Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến. Cổng 

dịch vụ công đang cung cấp 1.864 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.402 dịch vụ 

công mức độ 2 và 371 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 91 dịch vụ công mức độ 4 

(đang tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa các dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh 

để cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia). Cổng Dịch vụ công của tỉnh được kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu với 

phần mềm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm hành chính 

công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 

Cổng dịch vụ công của tỉnh đã liên thông và đồng bộ được 1.667 dịch vụ công 

trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống 
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thanh toán, hệ thống xác thực SSO với Cổng Dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng hỗ trợ 

cho người người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công, cũng như thanh 

toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công mức 4. 

Ngoài ra, trong tháng 10/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối thành công mạng thông 

tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh phục vụ việc tiếp nhận/trả kết quả khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC  

Hiện nay, tỉnh đã triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử đến 100% cơ 

quan nhà nước trên toàn tỉnh, gồm: 17 cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 7 huyện, thị xã, 

thành phố và 64/64 xã, phường, thị trấn. Theo thống kê số liệu trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh đến ngày 25/11/2020 các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 

nhận 85.534 hồ sơ, trong đó có 74.255 hồ sơ đã được xử lý qua hệ thống thông tin 

một cửa điện tử. 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã triển khai đồng bộ, liên thông giữa các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.  

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan nhà nước trong tỉnh 

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã 

đều sử dụng phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh, tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử song 

song giữa văn bản giấy trong tỉnh đạt trên 95%. Hiện tại, hệ thống quản lý văn bản 

(điểm kết nối tại UBND tỉnh) đã kết nối với hệ thống của Văn phòng Chính phủ, các 

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Hệ thống thư điện tử công vụ: Tiếp tục được khai thác sử dụng hiệu quả việc trao 

đổi thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, hiện nay, tổng số hộp thư 

điện tử công vụ của tỉnh được cấp khoảng 5.500 hộp thư cho cá nhân, tổ chức cho các 

cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Năm 2020, Hệ thống thư điện tử công vụ đã nâng cấp 

nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn 

tỉnh, nâng cao tính ổn định của hệ thống và đảm bảo an toàn dữ liệu.  
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Chứng thư số chuyên dùng: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối 

hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước với tổng số là 711 chứng thư 

số. Trong đó: 175 chứng thư số cho tổ chức và 536 chứng thư số cho cá nhân và 42 

SIM PKI cho cá nhân. Hiện nay, trên toàn tỉnh chỉ đa số các đơn vị, thực hiện ứng 

dụng chữ ký số trong việc ban hành và gửi nhận văn bản điện tử. 

1.5. Nguồn nhân lực 

Tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh 

do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Tổ chức thành lập Đội Ứng cứu khẩn cấp 

sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh thực hiện điều phối, tổ chức, phối hợp, hỗ trợ 

các cơ quan nhà nước ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; làm đầu 

mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, 

phối hợp với các đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, 

thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới 

sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam. 

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh và cấp huyện đều có bố trí cán bộ 

phụ trách CNTT; công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn CNTT cho 

đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT được tổ chức thường xuyên, với các nội dung: kỹ 

năng ứng dụng CNTT; quản trị, vận hành các hệ thống ứng dụng dùng chung, quản trị 

hệ thống mạng, hạ tầng mạng… Qua đó, phần nào đã đảm bảo cho việc triển khai các 

ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị. 

100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước trong tỉnh đều sử dụng 

thành thạo máy tính trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.  

1.6. An toàn thông tin 

Công tác bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh, cũng như tại 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được chú trọng, hiện nay, có trên 80% máy 

tính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có cài đặt các phần mềm diệt virus 

(bao gồm miễn phí và có bản quyền). 

Trong năm 2020, tỉnh đang tổ chức triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống 

mã độc theo mô hình quản lý tập trung nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần 
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mềm độc hại cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành và UBND 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Đồng thời, để triển khai, đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình “4 lớp”, UBND 

tỉnh Bạc Liêu đã giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp 

thực hiện, theo đó, các lớp cụ thể đã triển khai: 

- Lớp 1: Đã tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn thông tin thông qua việc thành 

lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Hàng năm, tô ̉ chức tuyên 

truyê ̀n, phổ biê ́n nâng cao nhận thức, tập huâ ́n kiê ́n thức an toàn thông tin cho đội ngũ 

cán bộ phụ trách CNTT tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

- Lớp 2: Viễn thông Bạc Liêu đang hỗ trợ tỉnh triển khai thí điểm hệ thống giám 

sát an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại 

Trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

- Lớp 3: Chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin mạng đối với hệ thống cấp độ 3 trở lên (chỉ thực hiện kiểm tra bằng nhân 

lực nội bộ). 

- Lớp 4: Đã kết chia sẻ thông tin giám sát (SOC-Lớp 2) về Trung tâm NCSC (hệ 

thống giám sát quốc gia). 

2. Định hướng xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu 

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương triển khai xây dựng đề án phát 

triển Đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã 

giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án. Theo đó, Sở 

đang tiến hành các bước đầu tiên để thực hiện, trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng công 

nghệ của tỉnh hiện có, với phương châm lấy ngưòi dân làm trung tâm, ưu tiên thực 

hiện trước một số lĩnh vực theo điều kiện thực tế của địa phương và xây dựng Đô thị 

thông minh phải đúng theo định hướng của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông./. 
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CÔNG TÁC THAM MƯU TRIỂN KHAI CUNG CẤP  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 3, 4 

Trịnh Minh Châu 

Giám đốc Sở TT&TT Bến Tre 

Với xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

thông tin (CNTT), đặc biệt thế giới đang sống trong thời đại kinh tế số, kỹ thuật số 

cùng với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ mang tính đột phá. Nó đang phá vỡ 

hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Những thay đổi chiều rộng và chiều sâu 

của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đời 

sống kinh tế - xã hội của một quốc gia, trong đó có lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong 

bối cảnh đó, việc ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến cần được quan tâm và đổi mới cách tiếp cận. 

Theo cách thực hiện truyền thống, việc giải quyết TTHC cần thực hiện trực tiếp 

tại cơ quan giải quyết TTHC và điều này tốn nhiều thời gian và chi phí đi lại cho 

người dân, doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, trước sự phát triển mạnh mẽ của CNTT 

đặc ra vấn đề làm cách nào để đơn giản hóa việc giải quyết TTHC, tiết kiệm thời gian 

và chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC; 

đồng thời nhằm nâng cao trách nhiệm của CBCCVC và nâng cao khả năng quản lý, 

giải quyết công việc của cơ quan công quyền.  

Do đó, trong thời gian qua Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, 

chính sách về ứng dụng CNTT như: Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh 

về công nghệ thông tin”; Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Đặc biệt là Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
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động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030. 

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Tỉnh cũng đã xác định ứng dụng CNTT là vấn đề 

quan trọng, là đòn bẩy nâng chất phục vụ cải cách hành chính góp phần thực hiện 

mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đặc biệt, 

trong thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm chú trọng ứng dụng CNTT trong 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong cải 

cách hành chính, CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình TTHC, tạo 

ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ 

công theo hướng trực tuyến; việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội 

dung quan trọng.  

Xuyên suốt quá trình thực hiện, tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, 

điều hành liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) như: 

- Kế hoạch số 3363/KH-UBND ngày 30/6/2016 về việc triển khai dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Bến Tre năm 2016; 

- Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 về việc ban hành danh mục 

thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 năm 2018-2019 trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre; 

- Kế hoạch số 4459/KH-UBND ngày 09/9/2019 về triển khai thực hiện Quyết 

định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

Trong năm 2020, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến cung cấp DVCTT mức độ 4. 

Bằng quyết tâm ấy, tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 4441/KH-UBND ngày 

31/8/2020 về cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 (áp 

dụng đối với các thủ tục phù hợp) và đã thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra vào ngày 

31/10/2020. Đối với các thủ tục còn lại, hàng năm tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, tái cấu trúc 

quy trình xử lý để có thể cung cấp thành DVCTT mức độ 4, và sẽ thực hiện đến khi 

hoàn thành chỉ tiêu 100% TTHC của tỉnh được cung cấp thành DVCTT mức độ 4. 
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Công tác ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC là bước ngoặt trong quá trình 

cải cách hành chính. Với sự ra đời của Cổng DVCTT của tỉnh cung cấp DVCTT mức 

độ 3, 4 đã làm thay đổi hoàn toàn cơ chế giải quyết TTHC, chuyển từ truyền thống 

sang hiện đại. Cổng DVCTT của tỉnh được xây dựng từ cuối năm 2015 tại địa chỉ 

https://dichvucong.bentre.gov.vn. Hiện tại, hệ thống đã được 17 đơn vị cấp tỉnh; 09 

huyện, thành phố và 157 xã, phường, thị trấn thực hiện cung cấp DVCTT phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. 

Theo số liệu thống kê đến ngày 20/11/2020, Cổng DVCTT của tỉnh cung cấp 

được 1.356 DVCTT mức độ 3, 4 đạt 73,38% (trong đó: 337 DVCTT mức độ 3 đạt 

18,73% và 1.019 DVCTT mức độ 4 đạt 56,64%); tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải 

quyết đối với các DVCTT mức độ 3, 4 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 20/11/2020 là 

71.010 hồ sơ (trong đó: tỷ lệ DVCTT mức độ 3 có phát sinh hồ sơ là: 23,44%; tỷ lệ 

DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ sơ là: 28,85%) 

Từ những kết quả đạt được, Cổng DVCTT của tỉnh không những tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC mà còn giảm áp lực 

công việc giấy tờ lên các cơ quan quản lý nhà nước. Công dân khi đăng ký DVCTT sẽ 

giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng. Tăng tính 

minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng 

dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do tiết kiệm được thời gian, công sức, giảm các 

chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công... Bên cạnh, Cổng DVCTT 

của tỉnh còn làm thay đổi phương thức giao tiếp giữa công dân, tổ chức và doanh 

nghiệp đối với cơ quan nhà nước.  

Thành công của việc triển khai Cổng DVCTT không những mang lại hiệu quả 

kinh tế cho người dân, doanh nghiệp mà còn là nền tảng cho việc xây dựng thành 

công chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre hướng tới chính quyền số. 

Nếu xét về mặt kỹ thuật, Cổng DVCTT của tỉnh đã đáp ứng được các yêu cầu 

của việc giải quyết TTHC qua môi trường mạng nhưng để có thể phát huy được hết 

chức năng của hệ thống cần có sự tương tác của người dân, doanh nghiệp. Và đây 

cũng là khó khăn lớn nhất mà lãnh đạo tỉnh quan tâm trong suốt thời gian triển khai. 

Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa có thói quen thực hiện giải quyết TTHC 

qua mạng nên việc sử dụng Cổng DVCTT của tỉnh chưa đạt hiệu quả cao. Phần lớn 
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các cá nhân, tổ chức đến cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC là những người cao 

tuổi, nông dân ít tiếp xúc với máy vi tính nên còn e ngại trong việc sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến và muốn trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị làm thủ tục cho yên 

tâm. Ngoài ra, đối với những cá nhân, tổ chức biết sử dụng máy tính, Internet nhưng 

lại có tâm lý lo ngại về sự không thuận tiện, mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, nên đa số cá nhân, tổ chức vẫn lựa chọn cách truyền thống, đến trực 

tiếp cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hành chính. 

Vậy để khắc phục được những khó khăn trên chúng ta cần tập trung thực hiện 

các biện pháp sau: 

Một là, Cổng DVCTT của tỉnh phải được kết nối, đồng bộ với Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia để cung cấp và sử dụng 100% DVCTT mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền 

giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo khả năng truy xuất hệ thống 24/7 được 

thông suốt, hiệu quả. Ứng dụng những công nghệ mới để mở rộng, nâng cao chất 

lượng sử dụng dịch vụ trực tuyến. Trong đó, đề cao các vấn đề về an toàn, an ninh 

trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Hai là, quy trình giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được đơn giản 

hóa, chuẩn hóa quy trình nội bộ cũng như quy trình điện tử đáp ứng khả năng cung 

cấp DVCTT mức độ 3, 4.  

Ba là, phải có giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiểu quả, trực quan, đơn giản, dễ 

hiểu, dễ làm để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng DVCTT. Đổi mới, 

đa dạng các hình thức tuyên truyền: kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với thực hiện việc 

tuyên truyền DVCTT như phát tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn sử dụng DVCTT; tại các bộ 

phận một cửa của các đơn vị cần cung cấp các màn hình giới thiệu các DVCTT, trình 

chiếu các đoạn video hướng dẫn sử dụng dịch vụ, khuyến khích để người dân trong 

khi chờ đợi giải quyết TTHC có thể xem và biết về các DVCTT; tuyên truyền trên 

mạng xã hội như Facebook, Zalo,… để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm 

một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình. Công tác 

truyền thông và quảng bá hiệu quả về DVCTT cần chú trọng đổi mới nội dung và 

hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng; việc triển khai thực 

hiện công tác tuyên truyền DVCTT phải được thực hiện đồng bộ. Cung cấp đa đạng 

các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ 

công phù hợp nhất với họ 
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Bốn là, cần có sự quan tâm, theo dõi và giám sát thường xuyên của lãnh đạo các 

cấp trong việc thực hiện cung cấp DVCTT. Nhà nước và doanh nghiệp cùng vào 

cuộc: hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, Internet  cho người 

dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy nhập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn 

phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ. Hợp tác với các doanh 

nghiệp như Bưu điện, ngân hàng để hỗ trợ triển khai DVCTT như chuyển trả kết quả 

qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến,… 

Để có thể thực hiện được các giải pháp trên thì cần sự nhập cuộc mạnh mẽ và 

chung tay của các sở, ngành có liên quan để có thể triển khai hiệu quả ứng dụng 

CNTT vào giải quyết TTHC, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4./. 
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KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019 TẠO ĐỘNG LỰC  

CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH NAM ĐỊNH  

TS. Vũ Trọng Quế 

Giám đốc Sở TT&TT Nam Định 

Được sự Chỉ đạo, định hướng của Bộ TT&TT, sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ vừa qua, Sở TT&TT đã lãnh đạo cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan,  

của ngành. 

Đặc biệt, năm 2019 và 2020 là những năm hội tụ của những kết quả hết sức tốt 

đẹp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể như sau: 

+ Chỉ số hiện đại hóa nền hành chính trong Bộ chỉ số Par Index của tỉnh được 

Bộ Nội vụ đánh giá đứng thứ 18/63 tỉnh thành, đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh 

lần thứ XIX tỉnh Nam Định đề ra. Bộ TT&TT đã công bố Nam Định là tỉnh xếp thứ 

18. Đặc biệt, Nam Định cung cấp DVCTT mức độ 4 đạt 50,42%, là 1 trong 7 tỉnh 

sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu DVCTT mức độ 4 theo NQ 17/NQ-CP năm 2020 

(cung cấp 30% DVCTT mức độ 4) và phấn đấu đến 15/12/2020 đạt chỉ tiêu 100% 

DVCTT được cung cấp ở mức độ 4. 

Một số kết quả nổi bật về ứng dụng CNTT của tỉnh Nam Định như sau:  

+ Trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh đã được xây dựng, kết nối với trục 

liên thông văn bản quốc gia, phục vụ hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử liên 

thông đến 100% các cơ quan nhà nước, và hầu hết các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ 

quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định với các bộ, ban, ngành Trung 

ương. Tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trên 2.100 chữ ký số. 

Bình quân mỗi tháng có gần 50.000 văn bản đến và 7.000 văn bản đi được xử lý liên 

thông. Giờ đây, việc tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, điều hành và ký trực tiếp bằng 

chữ ký số được thực hiện liên thông trên hệ thống mạng đến tận cấp xã (Hầu hết các 

lãnh đạo sở, ngành, huyện, thành phố đã ký số liên thông trên Ipad và điện thoại 

thông minh - hướng tới sẽ mở rộng đến cán bộ cấp xã).  
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+ Sở TT&TT đã xây dựng và vận hành ổn định Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử và triển khai đến tất cả các cơ 

quan nhà nước 3 cấp. Cung cấp trên 1.671 thủ tục hành chính, trong đó có 1.100 thủ 

tục mức độ 3; 4 (66%). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn năm 2019 đạt 99,5%. Cổng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã kết nối với Cổng cung cấp dịch vụ công quốc 

gia, kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến của Chính phủ, Bộ TT&TT và kết nối 

đến hệ thống thông tin của một số bộ, ngành, như: phần mềm cấp Lý lịch tư pháp của 

Bộ Tư pháp, phần mềm Đăng ký Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Đã hoàn thành Dữ liệu Hệ thống báo cáo số liệu theo phương pháp cầm tay chỉ 

việc hướng dẫn đến cán bộ từng xã cập hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội lên cổng dữ 

liệu quốc gia, là một trong số ít tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ này trong cả nước. 

+ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được triển khai hiệu quả 

đến cấp xã, các cuộc họp từ UBND tỉnh đến UBND cấp xã được thực hiện thường 

xuyên và đảm bảo kết nối thông suốt. 

+ Trên 5.400 tài khoản thư điện tử đã được cấp cho các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh phục vụ trao đổi, gửi - nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước. 

+ Tháng 6/2020 tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc xây dựng và kết nối trục 

LGSP và trung tâm SOC, Trung tâm chính phủ điện tử của tỉnh, đảm bảo đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Có thể nói, đến nay tỉnh Nam Định đã hoàn thành các nhiệm vụ của Chính phủ 

giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 và luôn là tỉnh sẵn sàng 

thực hiện các yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và các yêu cầu khác từ Chính phủ,  

Bộ TT&TT.  

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan 

tâm chỉ đạo của Bộ TT&TT, tỉnh Nam Định đã và đang thí điểm vận hành dịch vụ đô 

thị thông minh tỉnh Nam Định. Hiện nay, đã hoàn việc xây dựng và đưa vào sử dụng 

Cổng thông tin điều hành đô thị thông minh của tỉnh, 2 app: “IOC Nam Định” cho 

cán bộ và “Smart Nam Định” cho người dân. Bước đầu đã hoàn thành vận hành thử 

trên địa bàn thành phố Nam Định, đạt kết quả tích cực. Sở đã phối hợp với Tỉnh Đoàn 
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và Đoàn thanh niên cơ sở, Tổ trưởng dân phố phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng app đến 

từng hộ gia đình, đoàn viên thanh niên các trường đại học, doanh nghiệp; trên 3000 

lượt người đã cài đặt và sử dụng. Sở TT&TT đã tiến hành tự đánh giá (đạt 847 điểm) 

và báo cáo Bộ TT&TT. Đây là công việc cốt lõi, là tiền đề cho các bước tiếp theo để 

xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, đô thị thông minh tỉnh 

Nam Định trong thời gian tới.  

Để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ trên Sở TT&TT đã thực hiện tốt 

một số giải pháp sau đây: 

1. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị Quyết của tỉnh 

ủy về “Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tỉnh 

Nam Định” sẽ được ban hành vào quý II năm 2021.  

2. Tranh thủ đón đầu và tiếp cận với sự phát triển của những phần mềm ứng 

dụng mới; sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, Bộ TT&TT, Sở TT&TT đã và đang phối kết hợp chặt chẽ với các Sở, 

Ban, Ngành và các huyện, thành phố, các cơ quan hữu quan triển khai có hiệu quả 

xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới xây dựng Chính quyền số, xã 

hội số và đô thị thông minh tỉnh Nam Định. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 cu ̉a Chính phủ 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. Tuyên truyền Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các tỉnh, Thành phố trực 

thuộc Trung ương đã được Bộ vừa mới ban hành theo quyết định 1726/QĐ-BTTTT. 

Tuyên truyền về công việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới 

xây dựng Chính quyền số, xã hội số, nền kinh tế số và đô thị thông minh, tỉnh Nam 

Định. Chúng tôi cũng xác định có tuyên truyền đúng, đủ thì mới có nhận thức đúng, 

đủ và khi có nhận thức đúng, đủ thì mới hành động tự giác, quyết liệt và có hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền chỉ đạt hiệu quả khi cán bộ, công chức, người dân nhận thấy 

ứng dụng CNTT trong cuộc sống là việc tất yếu phải làm, đương nhiên phải áp dụng. 

(Để có được kết quả như ngày nay, năm 2015, 2016, 2017 là những năm đỉnh cao 

tuyên truyền bằng nhiều phương pháp cho ứng dụng CNTT của tỉnh Nam Định). 

4. Hiện tại chúng ta có hàng ngàn công việc để làm (mỗi ngành, mỗi cấp đều có 

nhiều lĩnh việc để đưa CNTT vào áp dụng). Tuy vậy, công việc nào nên làm trước, 
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công việc nào phát huy được hiệu quả cao, công việc nào ảnh hưởng phạm vi rộng... 

đây là câu hỏi thường trực và cũng có kết quả thường xuyên thay đổi bởi nó nằm 

trong bối cảnh các công nghệ nền tảng luôn luôn được phát triển mở rộng, được cập 

nhật, bổ sung rất nhanh. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đã được Bộ vừa mới ban hành theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT 

là cơ sở quan trọng cho các tỉnh thành phố định hình công việc trong thời gian tới. 

5. Áp dụng tư tưởng xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới đã thành công hết 

sức tốt đẹp tại tỉnh Nam Định để các doanh nghiệp cùng người dân cùng chung sức xây 

dựng trường học thông minh, nông nghiệp thông minh, trạm xá thông minh... các doanh 

nghiệp, người dân cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích hướng tới xã hội văn minh.  

6. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao công nghệ để mỗi xã có 

ít nhất một cán bộ có thể sửa chữa các lỗi nhỏ khi sử dụng các phần mềm đã được 

trang bị, mỗi huyện có 2 cán bộ chuyên trách và có thể giúp đỡ cán bộ xã xử lý các 

lỗi khi cán bộ xã đề nghị.  

7. Để làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên một yếu tố hết sức quan trọng đó là: 

Xây dựng Sở TT&TT tiếp tục là một tập thể đoàn kết vì đoàn kết là sức mạnh, nền 

tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Đồng thời khuyến khích cán bộ, công 

chức phải luôn đổi mới tư duy, tư duy mới tạo ra mục tiêu mới, vấn đề mới, nhiệm vụ 

mới, cách làm mới; Lãnh đạo Sở phải thường xuyên truyền cảm hứng tới cán bộ, công 

chức trong cơ quan, trong ngành để họ có khát vọng công hiến, mong muốn được 

giao việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Công việc của ngành Thông tin và Truyền thông trong những năm tới là rất nặng 

nề, chúng tôi rất mong được sự tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, của Bộ TT&TT 

và các cơ quan trung ương. 

Sở TT&TT tiếp tục xác định Đoàn kết, làm việc chăm chỉ, tác phong chuyên 

nghiệp, tinh thần luôn đổi mới, liên tục sáng tạo với khát vọng cống hiến cho ngành, 

cho Tỉnh, cho đất nước. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, việc triển khai nhiệm 

vụ trên các lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông nói chung, xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, xã hội số, đô thị thông minh 

tại tỉnh Nam Định nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng hơn nữa./. 
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THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ,  

HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

Trịnh Hùng Sơn 

Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ 

Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số là nhiệm vụ quan trọng 

trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền kiến 

tạo để dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số; phù hợp với sự phát triển của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa. Với sự lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân 

dân, đến nay, công tác xây dựng chính quyền điện tử gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Phú 

Thọ tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

đã kết nối từ tỉnh đến toàn bộ các huyện, thành, thị và 225 xã, phường, thị trấn của 

tỉnh; Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh kết nối với trục tích hợp chia sẻ dữ 

liệu NGSP Trung ương đi vào hoạt động từ tháng 8/2020; Trung tâm điều hành thông 

minh (IOC) tỉnh Phú Thọ đưa vào hoạt động từ ngày 30/8/2020; Trung tâm giám sát 

an toàn thông tin mạng của tỉnh (SOC) đang được triển khai xây dựng. Các hệ thống 

được đầu tư đã từng bước hoàn thiện các hạ tầng cơ bản phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 

của các cơ quan nhà nước và triển khai, cung cấp các ứng dụng dùng chung và dịch 

vụ cho người dân và doanh nghiệp. 

Các hệ thống dùng chung của tỉnh được triển khai đồng bộ liên thông, thống 

nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong hệ thống chính trị của 

toàn tỉnh mang lại hiệu quả rõ rệt: Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành 

đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành, thị và 192/225 xã, phường, trị trấn (tỷ lệ 75,3% số xã) đã 

thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy; Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được xây dựng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ 
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báo cáo trong các cơ quan nhà nước; Hệ thống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sẵn sàng 

kết nối, liên thông gửi nhận thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo quốc 

gia; Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được UBND tỉnh chỉ đạo, 

triển khai xây dựng hoặc hoàn thiện tuân thủ theo Khung kiến trúc Chính quyền điện 

tử của tỉnh.  

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai đồng bộ 

hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp: Số dịch vụ công mức 3 

là 1.521 dịch vụ, tăng 28,65% so với cùng kỳ; mức 4 là 520 dịch vụ, tăng 26,67% so 

với cùng kỳ. Số dịch vụ công mức 3,4 kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia là 63 

dịch vụ (năm 2019 chưa có dịch vụ kết nối). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND 

các huyện, thành thị và UBND các xã, phường, thị trấn trong năm đã sử dụng đồng 

bộ, thống nhất hệ thống cổng dịch vụ công, tiếp nhận 256.218 hồ sơ và thực hiện giải 

quyết 251.141 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,2% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Tính 

trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 30% (chỉ tiêu là 20%). Trong đó: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh: Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích là 106.022 hồ sơ (đạt 

60,98%). UBND các huyện, thành, thị: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND 

các huyện, thành, thị thực hiện tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử 185.736 hồ sơ 

và thực hiện giải quyết 179.551 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,67% hồ sơ giải quyết trước hạn và 

đúng hạn. 

Những kết quả trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử đã góp phần vào sự 

thành công trong thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ. Đồng thời năm 2019, Phú Thọ vượt lên xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố về chính 

quyền điện tử; xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3 các tỉnh trung du, miền núi 

phía Bắc về chỉ số cải cách hành chính.  

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng Chính quyền điện tử trên 

địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, hạn chế. Việc triển khai kết nối liên thông, chia 

sẻ dữ liệu chuyên ngành giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu từ Trung ương tới 

địa phương còn bất cập. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến 

mức độ 3, 4 chưa cao. Các hệ thống thông tin tại một số cơ quan, đơn vị còn tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn thông tin. 
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Để thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, hướng 

tới chính quyền số trong năm 2021, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện những nội dung 

cơ bản sau: 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực 

hiện các dịch vụ công. Khai thác, vận hành có hiệu quả các hạ tầng, ứng dụng dùng 

chung đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ 

phận “một cửa” điện tử hiện đại cấp huyện, cấp xã. Cung cấp 90% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực chất, hướng tới sự hài lòng của người dân. 100% các 

xã, phường, thị trấn thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế 

văn bản giấy. 

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh 

Phú Thọ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và định hướng chiến lược phát 

triển của tỉnh. Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ hoạt động quản lý 

của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hình thành cơ sở dữ liệu lớn (big 

data) kết nối liên thông và chia sẻ với Cổng dữ liệu quốc gia để phục vụ triển khai 

xây dựng chính quyền số. 

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng chính quyền 

điện tử, chính quyền số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và công 

tác quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, 

đơn vị. Đào tạo nâng cao, thu hút chuyên gia, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách 

về công nghệ thông tin có trình độ cao, chuyên sâu về quản trị, phát triển hệ thống.  

Phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong 

việc thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp những kiến thức cần thiết khi tiếp cận, 

sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với các cơ quan nhà nước, 

phục vụ sản xuất và đời sống. 

Để triển khai xây dựng hiệu quả, thiết thực và thành công chính quyền điện tử 

tiến tới chính quyền số đòi hỏi phải có sự chỉ đạo, phối hợp, chia sẻ của giữa các Bộ, 

ngành và địa phương. Vì vậy, tôi xin kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông 2 

nội dung sau: 
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- Hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể địa phương trong công tác chuyển đổi số, nhất là đối 

với xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

- Tăng cường vai trò của Bộ TT&TT trong công tác kiểm tra, giám sát địa phương 

trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Là đầu mối để chỉ đạo, giải quyết việc kết 

nối liên thông, chia sẻ giữa các Bộ, ngành và các tỉnh.  

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị của toàn ngành, việc xây dựng 

chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số trong thời gian tới nhất định sẽ đạt 

được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà toàn 

ngành Thông tin và Truyền thông đã đề ra./. 
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HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH; XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ,  

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ  

Đỗ Xuân Hòa 

Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên 

Đối với tỉnh Thái Nguyên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các 

ngành, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ứng dụng CNTT trong cơ 

quan nhà nước của tỉnh năm 2020 đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt, 

là địa phương có những chuyển biến tích cực về công tác ứng dụng CNTT, năm 2020 

xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Để đạt được những kết quả đó, tỉnh Thái Nguyên đã 

xác định công tác hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng 

đô thị thông minh là nhiệm vụ trọng tâm. 

* Chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính 

kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT&TT của tỉnh đảm bảo mục tiêu: Ứng 

dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước 

tỉnh Thái Nguyên nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tăng tốc độ xử lý công việc, 

tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát triển chính quyền điện tử 

để đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, trên 

nhiều phương tiện khác nhau với nền tảng thống nhất, đảm bảo sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên 

địa bàn tỉnh.  

Tỉnh Thái Nguyên đã có Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng nhu cầu vận hành 

hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 phù hợp với Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam, hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ 

liệu (LGSP), kết nối liên thông với nền tảng quốc gia NGSP. Tỉnh đã triển khai và 

xây dựng giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các hệ thống thông tin dùng 

chung (hoàn thành mô hình 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ), bên cạnh đó, Thái Nguyên 
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luôn coi trọng thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp ICT nhằm thu hút đầu tư các 

doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư tại tỉnh, hiện nay: 

- 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn (từ cấp tỉnh đến cấp xã) đã có website 

(Trang thông tin điện tử) cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cổng thông tin điện tử tỉnh 

(www.thainguyen.gov.vn) hoạt động ổn định, liên tục, thường xuyên cập nhật các 

thông tin chỉ đạo, điều hành, văn bản chính sách và sự kiện nổi bật của tỉnh. Về cung 

cấp dịch vụ công trực truyến, hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện cung cấp 677 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt 39,15% so với tổng số dịch vụ công.  

- Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tập trung đến 100% 

cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã (kể cả cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn như: Thuế, Hải quan, Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Quân 

sự,…), các đơn vị triển khai được liên thông trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. Kết 

quả, 100% văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Thái 

Nguyên. Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh đã liên thông 4 cấp với Văn phòng Chính 

phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc, liên thông với 100% cơ quan 

Đảng thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên, tổng số 1.796 cơ quan, đơn vị kết nối. 

- Về ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã 

trang bị phần mềm một cửa điện tử đến 100% cơ quan nhà nước (liên thông 3 cấp 

hành chính) trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân 

theo cơ chế một cửa: Số liệu tổng hợp báo cáo tình trạng giải quyết hồ sơ tại bộ phận 

một cửa toàn tỉnh được tổng hợp tự động trên hệ thống Trục quản lý một cửa điện tử 

tỉnh Thái Nguyên, nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC, thống kê 

hằng năm cho thấy, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 99.42%. 

* Đối với việc triển khai Đô thị thông minh, trên cơ sở Khung tham chiếu ICT 

Đô thị Thông minh quốc gia, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kiến trúc ICT cho Đô thị 

thông minh, tỉnh đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông thí điểm triển khai Đô 

thị thông minh trên địa bàn thành phố Sông Công với nguyên tắc bảo đảm một số tiêu 

chí về một nền tảng đô thị thông minh như:  

- Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng thành phố thông minh của tỉnh;  
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- Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  

- Các ứng dụng, hệ thống thông minh cần được xây dựng hướng đến dùng chung, 

có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích hợp;  

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến 

đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ;  

- Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông, chia sẻ  

tối đa;  

- Triển khai các hệ thống thông minh có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên triển  

khai trước các hệ thống thông minh phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, mức độ sử 

dụng cao;  

- Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông minh với các hệ thống 

thông tin/cơ sở dữ liệu trong và ngoài tỉnh và các cơ quan liên quan khác;  

Đến nay tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị 

thông minh: Hoàn thiện thi công lắp đặt cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ việc vận hành 

trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC). Hoàn thiện xây dựng nền 

tảng và các phân hệ phần mềm thuộc nền tảng. Cài đặt nền tảng đô thị thông minh 

(SCP) và các phân hệ phần mềm thuộc nền tảng lên máy chủ đặt tại Trung tâm dữ 

liệu tỉnh Thái Nguyên. Triển khai thí điểm Dịch vụ phản ánh hiện trường (tiếp nhận ý 

kiến người dân).  

Để triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong giai đoạn 

tới, ngày 24/11/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Viettel đã thống nhất ký 

kết “Biên bản ghi nhớ về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 

2021 - 2025”. Theo đó, với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính 

quyền số, đô thị thông minh cho tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn 2021 - 2025, hai 

bên sẽ hợp tác thực hiện 4 mục tiêu tổng quát gồm: Xây dựng trung tâm hỗ trợ điều 

hành thông minh cho UBND tỉnh; xây dựng hệ thống y tế thông minh; xây dựng hệ 

thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Tập 

đoàn Viettel cam kết bố trí đủ nguồn nhân lực để thực hiện và hỗ trợ tỉnh Thái nguyên 

tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức khoa học có kinh nghiệm chuyên môn và kiến 

thức về xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; triển khai hoàn thiện chính 
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quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và đô thị thông minh với công nghệ tiên 

tiến, hiện đại. 

Trong Dự thảo báo cáo tổng kết của Bộ cũng đã đánh giá sát với thực tế về ứng 

dụng CNTT, xây dựng Chính phủ/Chính quyền điện tử hiện nay, tại hội nghị hôm 

nay, tôi cũng đã chia sẻ một số kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thực 

hiện hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính phủ/Chính quyền điện tử, tuy nhiên, 

trong quá trình triển khai thực hiện, cũng như nhiều địa phương khác, Thái Nguyên 

gặp không ít khó khăn, hạn chế, đặc biệt là nguồn lực đầu tư, hệ thống hạ tầng CNTT 

dùng chung của tỉnh còn thấp, chưa huy động được nhiều nguồn lực của các ngành 

khác cho công tác ứng dụng CNTT; công tác dự báo chưa theo kịp sự phát triển; quản 

lý và cung ứng nguồn nhân lực; khả năng làm chủ công nghệ hạn chế; thiếu các 

doanh nghiệp địa phương đủ lớn và sản phẩm để tham gia cùng phát triển, phục vụ 

nhu cầu của tỉnh... 

Trong Dự thảo báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Bộ TT&TT 

đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ tương đối cụ thể nhằm xây dựng nền hành chính 

hiện đại, chuyên nghiệp, tại Hội nghị hôm nay, tôi xin được góp ý và đề xuất một số 

giải pháp về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:  

a) Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Có cơ chế chính sách bắt buộc người đứng đầu trong việc tổ chức và đi đầu 

trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị, địa phương mình; 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về CNTT từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nâng 

cao, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng CQĐT tỉnh, đảm bảo hoạt động 

có hiệu quả, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh 

ứng dụng và phát triển CNTT. 

- Ban hành quy chế về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách 

trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư trong 

lĩnh vực CNTT. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT của các 

doanh nghiệp thuộc tỉnh nói riêng và thuộc Việt Nam nói chung.  

- Có cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút nguồn nhân lực CNTT, thu 

hút các thành phần kinh tế đầu tư vào CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT và 
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khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT ở địa bàn nông 

thôn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNTT của địa phương để đủ khả 

năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh nói riêng và cả 

nước nói chung. 

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu quy trình trong 

mỗi loại thủ tục, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT trong công tác giải quyết thủ 

tục hành chính, đảm bảo tính hiệu quả. 

- Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Coi đây 

là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thúc đẩy, tạo điều kiện ứng dụng CNTT 

phục vụ cả hệ thống chính trị của tỉnh, phục vụ người dân và tổ chức. 

b) Giải pháp tài chính 

- Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch, sử dụng nhiều nguồn vốn: 

Kinh phí địa phương, đơn vị, vốn ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ của Trung ương. 

- Ngân sách địa phương thực hiện phân bổ cụ thể mức chi cho sự nghiệp ứng 

dụng và phát triển CNTT trong hệ thống cơ quan nhà nước theo từng cấp phù hợp quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên 

hợp lý để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định các hệ thống thông tin đã được đầu tư.  

- Kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức nước ngoài, nguồn vốn 

xã hội hóa,... cho các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, các hoạt 

động ứng dụng CNTT phục vụ cộng đồng, đặc biệt là các vùng miền còn gặp nhiều 

khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. 

Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính 

phủ số, tỉnh Thái Nguyên kiến nghị một số vấn đề sau: 

- Kiến nghị cần sớm chỉ đạo và thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Đẩy mạnh tích cực và bắt buộc thực hiện ứng dụng chứng thư số chuyên dùng 

của Chính phủ vào tất cả các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.  

- Cần có chính sách, thể chế việc bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin, thực 

hiện công tác chuyển đổi số của lãnh đạo cơ quan tổ chức; 
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- Nghiên cứu đẩy mạnh thực hiện các vấn đề liên quan đến thuê ngoài dịch vụ 

công nghệ thông tin... 

- Ban hành và quy định thống nhất liên thông trao đổi dữ liệu trong cơ quan nhà 

nước với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội..../. 
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XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG  

Vũ Tuấn 

Giám đốc Sở TT&TT Tuyên Quang 

Trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã hình thành xu thế phát 

triển mới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xu hướng chuyển đổi số trong chính quyền 

để xây dựng Chính quyền số từ nền tảng Chính quyền điện tử. Xây dựng Chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước về 

phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.  

Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cố gắng 

và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây 

dựng Chính phủ điện tử. Hành lang pháp lý chỉ đạo trong ứng dụng công nghệ thông 

tin, xây dựng Chính phủ điện tử đã dần được thiết lập (Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh ban hành các Quyết định, chương trình, kế hoạch quan trọng như: Quyết định số 

350/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện 

tử tỉnh, trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo; Kế hoạch số 

402-KH/TU ngày 26/6/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt dự án Ứng dụng công nghệ 

thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 

- 2020; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực 

hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; Quyết định số 

1527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

Phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch 

vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020;…). Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT tại các cơ 

quan trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện, 100% máy tính từ tỉnh tới huyện, xã được kết 

nối mạng LAN, Internet tốc độ cao; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh 
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đã được triển khai với 28 điểm cầu kết nối từ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, 

Văn phòng UBND tỉnh tới các Sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố, đồng 

thời các huyện Lâm Bình, Na Hang, Hàm Yên, Sơn Dương và Yên Sơn đã triển khai 

hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã trực thuộc phục vụ họp trực tuyến 24/24 từ 

Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã,… Hệ thống Cổng dịch vụ Hành chính công, phần 

mềm một cửa điện tử, phần mềm Quản lý công văn và điều hành tác nghiệp, thư điện 

tử được đã được triển khai đồng bộ, liên thông 04 cấp và sử dụng chữ ký số để trao 

đổi văn bản điện tử. Trục Kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông cấp tỉnh (LGSP), các 

CSDL ngành, địa phương phục vụ phát triển chính quyền điện tử đã và đang được xây 

dựng, sử dụng hiệu quả.  

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang 

trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức, trong đó nổi bật 

là bốn nhóm thách thức, cụ thể là:  

Một là: Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số không đáp ứng;  

Hai là: Thiếu nguồn lực và năng lực triển khai;  

Ba là: Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, an ninh mạng;  

Bốn là: Khoảng cách số giữa các nhóm xã hội ngày càng bị nới rộng.  

Với tỉnh Tuyên Quang, quá trình chuyển đổi số, nhằm xây dựng chính quyền 

điện tử, chính quyền số cần được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, có sự quan tâm chỉ 

đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Những giải pháp chủ yếu được 

xác định như sau:  

Một là, sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số là điều kiện 

tiên quyết để xây dựng thành công chính quyền điện tử. Nâng cao năng lực lãnh đạo 

chuyển đổi số. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về hiện đại hóa hành chính trong 

chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn và hằng năm.  

Hai là, tuyên truyền chuyển đổi nhận thức đến từng cơ quan, đơn vị, đến người 

dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đặc biệt là người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, 

địa phương, cơ sở, doanh nghiệp. Xác định, chuyển đổi số thực chất là cách mạng về 

thay đổi phương thức làm việc hơn là cách mạng về công nghệ.  

Ba là, tập trung nguồn lực tạo lập dữ liệu số, có cơ chế chia sẻ để dễ dàng truy 

nhập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy 



- 129 - 

phát triển các dịch vụ số cho nền kinh tế. Cung cấp dịch vụ công mức 3, mức độ 4 

trên thiết bị thông minh để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ theo hướng 

nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.  

Bốn là, chuyển đổi kỹ năng số cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan chính quyền. Chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dân để không ai bị bỏ 

lại phía sau, nhằm từng bước hình thành “Công dân điện tử”.  

Năm là, tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, 

hướng tới xây dựng Đô thị thông minh, tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đã 

được phê duyệt, cập nhật. Thường xuyên tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) 

của tỉnh. Xây dựng hạ tầng kết nối băng rộng, sử dụng công nghệ tiên tiến; hình thành 

mạng diện rộng (WAN) của tỉnh trên nền mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm 

kết nối liên thông và an toàn, an ninh mạng. Đầu tư xây dựng hoặc thuê sử dụng hệ 

thống hội nghị truyền hình trực tuyến đồng bộ, thông suốt cả ba cấp tỉnh, huyện, xã.  

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền về hiện đại hóa hành chính, về xây 

dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; hỗ trợ hướng dẫn cho nhân dân nâng cao 

khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cũng như tham gia các 

hoạt động trong cuộc sống Số hiện đại. Tạo điều kiện thuận lợi để các Doanh nghiệp 

BCVT trên địa bàn tỉnh triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ di động trên băng thông 

4G, 5G.  

Bảy là, bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số.  

Trong điều kiện tự nhiên và xã hội của tỉnh, với nhiệm vụ xây dựng chính quyền 

điện tử, hướng tới chính quyền số cần xác định: Xây dựng hạ tầng phải kết hợp giữa 

tập trung và phân tán, có quá độ, kế thừa, các thành phần được lựa chọn triển khai 

trước phải đảm bảo tuân thủ Kiến trúc, làm nền móng và đảm bảo phù hợp bền vững 

với các thành phần xây dựng sau; trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài 

phương án đầu tư theo truyền thông, cần tính toán triển khai theo phương án thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đảm bảo nguyên tắc xây dựng 

và quản lý thống nhất với các hệ thống do Chính phủ, bộ, ngành Trung ương thực 

hiện. Đồng thời, luôn xác định rõ gắn xây dựng chính quyền điện tử với cải cách hành 

chính, lấy cải cách thủ tục hành chính làm một trong những khâu đột phá, đẩy mạnh 

cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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VAI TRÒ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG 

Dương Quốc Việt 

Giám đốc Sở TT&TT Sóc Trăng 

Trong bối cảnh cả thế giới đang tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

Khoa học công nghệ đã trở nên thành tố quan trọng, đóng vai trò quyết định cho tốc 

độ phát triển của các quốc gia. Việt Nam cũng không thể tách rời xu thế đó. Trong 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngoài các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo 

(Artificial Intelligence), khai thác cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), 

chuỗi khối (Blockchain),… Công nghệ thông tin còn là cơ sở nền tảng để phát triển 

cho hầu hết các ngành, lĩnh vực khác. 

Để phát huy tối đa vai trò, lợi thế to lớn của ngành Công nghệ thông tin, không 

có con đường nào khác cho các lãnh đạo là phải thực hiện quá trình chuyển đổi số 

toàn diện của ngành, lĩnh vực, địa phương do mình phụ trách. Tạo nên nguồn nguyên 

liệu dồi dào, đầy đủ cho ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng của địa phương, 

đất nước. 

Sở Thông tin và Truyền thông, với vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh triển khai 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho sự phát triển của địa phương, 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận thức rất rõ tiềm năng và cơ hội của chương trình 

chuyển đổi số. Tiềm năng có thể ngang nhau cho tất cả các địa phương, nhưng cơ hội 

thực sự chỉ dành cho những đơn vị biết nắm bắt đúng thời điểm, đúng cách. 

Để thực hiện tốt, có hiệu quả công tác chuyển đổi số ở địa phương. Trong thời 

gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

- Nghiên cứu, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, sao cho tất cả mọi người 

trên địa bàn tỉnh đều thống nhất ý chí rằng: chuyển đổi số là một nhiệm vụ tất yếu của 

sự phát triển trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tất cả các ngành, 

các lĩnh vực đều phải được quản lý, vận hành trên các nền tảng số. Nhiệm vụ này phải 

thực hiện đồng loạt từ lãnh đạo các ngành, các cấp trong toàn hệ thống chính trị, đến 
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tất cả các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ứng với mỗi đối 

tượng, cần xây dựng kế hoạch, kịch bản thông tin, tuyên truyền phù hợp, thật rõ ràng, 

gắn liền với mục tiêu, lợi ích, khát vọng của mỗi đối tượng. Đối với các cơ quan nhà 

nước phải lấy nhu cầu quản trị, quản lý, điều hành, phục vụ người dân làm trung tâm. 

Đối với doanh nghiệp phải hướng đến mục tiêu nâng cao trình độ quản trị, gia nhập 

thị trường trong nước và quốc tế, mở rộng phạm vi, quy mô sản xuất, kinh doanh, 

nâng cao giá trị sản phẩm. Đối với người dân, phải lấy nhu cầu nâng cao hơn nữa đời 

sống vật chất, tinh thần làm trọng tâm. 

- Gắn liền với viễn cảnh trên là các giải pháp công nghệ, lộ trình và cách thực 

hiện cụ thể ở từng khâu, từng giai đoạn. Các giải pháp công nghệ mà cơ quan nhà 

nước, người dân và doanh nghiệp bỏ ra chi phí thấp nhất, nhưng hiệu quả mang lại 

nhanh nhất và lớn nhất.  

- Song song với các nhiệm vụ trên thì vấn đề nâng cao nhận thức và triển khai 

các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng là vấn đề sống còn của cả nền kinh tế 

số. Vấn đề này phải cần làm rõ để mọi người hiểu rằng, nó đóng vai trò như là người 

giữ chìa khóa cho kho báu của từng cá nhân, tổ chức và toàn xã hội trong công cuộc 

chuyển đổi số và nền kinh tế số. 

Chuyển đổi số là một việc làm mới, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, trong thời đại của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời đại của sự phát triển như vũ bão của khoa 

học công nghệ, nếu chờ đến khi có tiền lệ thì chúng ta đã đi sau. Trong bối cảnh này, 

với vai trò là cơ quan chuyên trách ngành Công nghệ thông tin ở địa phương phải 

năng động, sáng tạo. Căn cứ vào thực trạng, các khó khăn, hạn chế, khuyết điểm của 

địa phương trong thời gian qua để chủ động vạch ra một lộ trình chuyển đổi số cho 

tỉnh nhà, đảm bảo vừa nắm bắt được thời cơ, vừa khắc phục được các nhược điểm trong 

thời gian qua, đồng thời phải phù hợp, sát với nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. 

1. Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước 

Căn cứ mặt bằng chung về kiến thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về chuyển đổi số. Cần thực hiện các hoạt 

động mang tính trực quan, cụ thể về nhiệm vụ, cách làm và hiệu quả của việc chuyển 

đổi số. 

- Tổ chức các cuộc Hội thảo: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đặt hàng doanh 

nghiệp, chuyên gia xây dựng một mô hình chuyển đổi số đơn giản để trình bày cụ thể, 
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chi tiết từng công đoạn và hiệu quả thiết thực của việc chuyển đổi số. Ví dụ: Quá 

trình thực hiện thủ tục hành chính của công dân chỉ cần duy nhất thông tin người dân 

cung cấp là căn cước công dân để xác định mã định danh, tất cả các thông tin cần 

thiết, liên quan để xử lý, giải quyết thủ tục hành chính đều được lấy từ dữ liệu số của 

các cơ quan có liên quan. Hoặc tìm cá nhân, phương tiện thông qua hình ảnh gương 

mặt, biển số xe trên nền dữ liệu số camera đường phố,… 

- Triển khai thí điểm ở một địa phương hẹp, hoặc một lĩnh vực đơn giản trên nền 

tảng công nghệ số: Mục đích là nhanh chóng thể hiện các giá trị thiết thực trên nền 

tảng công nghệ số thông qua việc làm nhỏ, đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại 

hiệu quả thiết thực. Để khẳng định trong thực tiễn giá trị chuyển đổi số, từ đó dễ 

thuyết phục, mở rộng, thực hiện đồng bộ trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trên phạm 

vi toàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác giải trình để các cấp lãnh đạo hiểu và đồng thuận nguyên 

tắc “Đầu tư cho chuyển đổi số là đầu tư cho phát triển”. Đầu tư này mang tính căn cơ, 

tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát 

triển với các địa phương, các quốc gia phát triển, sớm đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển 

kịp với các tỉnh, thành phố phát triển nhất trên cả nước, đồng thời hoàn nhập với nền 

kinh tế của thế giới. 

2. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp 

- Nội dung tuyên truyền cần khẳng định mục tiêu rằng: Những việc người dân và 

doanh nghiệp đang làm hiện tại như: ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông 

nghiệp để nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường, thích ứng với biến đổi khí 

hậu ngày càng gay gắt, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, … chính là 

chúng ta đang thay đổi phương thức hoạt động, phương thức sản xuất để phù hợp hơn 

trong tình hình mới. Đó cũng chính là chúng ta đang thực hiện các bước đi của 

chuyển đổi số. Tuy nhiên, chúng ta đang thay đổi một cách thụ động, phụ thuộc vào 

sự biến đổi khí hậu, sự đòi hỏi khắt khe của các thị trường, sự cạnh tranh gay gắt của 

nhiều nhà cung cấp,… và như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi đi sau. Sẽ không bao giờ 

tránh được điệp khúc “được mùa - mất giá” hay “trồng - rồi chặt”,… 

- Sở Thông tin và Truyền thông cần nghiên cứu, xây dựng các đoạn video clip 

mô phỏng sức mạnh của chuyển đổi số, thông qua việc liên kết, tích hợp các thông tin 
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của các nền tảng ứng dụng trên nền công nghệ số. Từ đó giúp người dân, doanh 

nghiệp tránh được các rủi ro nêu trên, đồng thời giúp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt 

khe của các thị trường khó tính. Thể hiện sự chủ động, dẫn dắt thị trường của cộng 

đồng người dân, doanh nghiệp trong xã hội. 

- Chú trọng quan tâm đến các địa phương, các vùng đồng bào dân tộc trên địa 

bàn tỉnh. Tham mưu lãnh đạo Tỉnh hỗ trợ các điều kiện, vật chất, công nghệ, tập huấn 

để giúp đồng bào dân tộc có thể thực hiện việc chuyển đổi số từ những nội dung dể 

làm nhất, đơn giản nhất. Từ đó mở rộng quy mô, nâng cao trình độ để giúp đồng bào 

thực hiện các nội dung khó hơn, cao hơn. 

3. Về giải pháp công nghệ 

- Chúng ta có thể vui mừng và tự hào rằng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 

đã cho ra đời rất nhiều nền tảng công nghệ trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo nhu cầu phục 

vụ trong nước và xuất khẩu cho công cuộc chuyển đổi số. Với giá thành thấp nhưng 

chất lượng tương đương và có phần vượt hơn các sản phẩm nước ngoài (do phù hợp 

với ngôn ngữ, văn hóa, thói quen của người Việt Nam). Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về trào lưu “Make in Viet Nam”, cộng đồng doanh nghiệp 

Thông tin và Truyền thông (ICT) đang nỗ lực phát triển, mở rộng để nâng cấp các 

nền tảng công nghệ số hiện có, cũng như tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các nền tảng 

lớn hơn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho cả quốc gia. 

- Trên tinh thần đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, tất cả nhu cầu 

“thay đổi”, “thay đổi dần” của mọi cá nhân, tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói 

chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đều được các doanh nghiệp đáp ứng thỏa đáng. 

- Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để 

triển khai thí điểm chuyển đổi số một vài ngành, lĩnh vực quan trọng trong cơ quan 

nhà nước ngay trong năm 2021; đồng thời hỗ trợ kinh phí, chuyên gia cho một vài 

doanh nghiệp thực hiện thí điểm thuê các nền tảng công nghệ của doanh nghiệp để 

tiến hành chuyển đổi số. Qua đó, sơ kết đánh giá hiệu quả làm năng lượng khởi đầu 

cho công cuộc chuyển đổi số tại tỉnh Sóc Trăng. 

- Tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh các hình thức hợp tác triển khai các nền tảng 

công nghệ số với các doanh nghiệp, nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội, giảm 

đầu tư từ ngân sách. 
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4. Về an toàn, an ninh mạng 

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ lực, tham mưu UBND tỉnh thực 

hiện công tác tập huấn, diễn tập. Trước mắt, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

chuyên trách/phụ trách công nghệ thông tin ở các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo lực lượng này có thể kiểm soát, xử lý các 

sự cố về an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng đã triển khai, đồng thời là hạt nhân 

thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho cộng 

đồng, doanh nghiệp ở các địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo phương châm “an toàn, an ninh mạng 

là chìa khóa của kho báu kinh tế số của các cá nhân, tổ chức”. Ứng với mỗi nền tảng 

được triển khai phải kèm theo các quy trình khai thác đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

Chuyển đổi số là một cơ hội vàng để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các 

địa phương trong một quốc gia, giữa các quốc gia trên thế giới. Ở quy mô cấp tỉnh, 

nếu chúng ta nắm bắt, thực hiện nhanh công tác chuyển đổi số trong giai đoạn này sẽ 

tận dụng được rất nhiều cơ hội, thế mạnh. Rút ngắn đáng kể khoảng cách phát triển 

giữa tỉnh Sóc Trăng và các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh, thành phát triển khác trên cả nước. 

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

Chính quyền điện tử của tỉnh sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để triển khai các giải pháp 

đã nêu trên. Sớm đưa Sóc Trăng thành một tỉnh với Chính quyền số, Kinh tế số. Đưa 

kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển tương xứng với các địa phương phát triển khác./. 
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XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH  

TẠI TỈNH HẬU GIANG: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Lã Hoàng Trung 

Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang 

1. Một số kết quả xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại 

Hậu Giang năm 2020 

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang xác định năm 2020 là năm khởi 

đầu của một giai đoạn tập trung nguồn lực, phát triển đột phá về xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh và đô thị thông minh của tỉnh, làm tiền đề cho việc chuyển đổi số 

toàn diện các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang đã 

triển khai, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện một số nội dung chủ yếu, có 

tính chất nền tảng như sau: 

Về xây dựng thể chế, chính sách: 

Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 

văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nội dung về 

Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số được đưa đầy đủ, 

toàn diện trong các nội dung của văn kiện, trong đó, xây dựng Chính quyền điện tử 

được xác định là một trong 03 (ba) giải pháp đột phá của tỉnh trong Nghị quyết Đại hội. 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã 

tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành Nghị 

quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử 

và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới.  

Tiếp đó, để thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông đã tham mưu với Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị 

quyết thông qua Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2020 - 2025” và thông qua chủ trương đầu tư vốn trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 để thực hiện các dự án trong khuôn khổ Đề án. 
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Với các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh của tỉnh 

trong giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản đã đầy đủ. 

Về triển khai các ứng dụng, nền tảng dùng chung: 

Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh đưa vào hoạt động các ứng dụng, nền tảng dùng chung bao gồm: (1) Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh (với 30 cổng thành phần của các Sở, ban, ngành tỉnh); (2) Hệ thống 

thư điện tử công vụ với hơn 3.000 tài khoản đang hoạt động; (3) Hệ thống quản lý văn 

bản điện tử; (4) Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội; (5) Hệ thống hội nghị trực tuyến từ 

tỉnh xuống các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; (6) Ứng dụng Hậu Giang App với 

hơn 5.000 tài khoản đang hoạt động. 

Các ứng dụng, nền tảng dùng chung nêu trên đã bước đầu có những kết quả tích 

cực, tạo thói quen mới, chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Tháng 10/2020, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tham mưu với UBND 

tỉnh để khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 

minh của tỉnh (IOC). Đây được coi là “bộ não” của đô thị thông minh tỉnh. Hàng 

tháng, Trung tâm đều có báo cáo Thường trực UBND tỉnh về việc giải quyết các kiến 

nghị, thắc mắc của người dân trong tỉnh, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. 

2. Bài học kinh nghiệm 

Để đạt được những kết quả nêu trên, một số bài học kinh nghiệm được rút ra 

trong quá trình triển khai các nhiệm vụ năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, 

cụ thể như sau: 

(1) Yếu tố tiên quyết và có vai trò quan trọng nhất, là điều kiện cần để xây dựng 

Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số là nhận thức và 

quyết tâm chính trị của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

(2) Yếu tố thứ hai là điều kiện đủ để triển khai thành công Chính quyền điện tử, 

đô thị thông minh, là năng lực “ra đầu bài” của Sở Thông tin và Truyền thông - đơn 

vị tham mưu chủ lực và đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng Chính quyền điện 

tử ở tỉnh. 
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(3) Yếu tố thứ ba, là cơ sở để đảm bảo tính bền vững của các ứng dụng Chính 

quyền điện tử, là cần có các giải pháp, nền tảng, ứng dụng có chất lượng tốt để các cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân có thể nhanh chóng sử dụng và cảm thấy 

thuận tiện khi sử dụng các giải pháp, nền tảng, ứng dụng này. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Từ các bài học nêu trên, để hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng 

Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông có một số 

kiến nghị, đề xuất như sau: 

(1) Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường và duy trì làm việc, 

thăm các địa phương định kỳ để nâng cao nhận thức, quyết tâm của Lãnh đạo các 

tỉnh, thành phố trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 

(2) Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ nhân lực cho các Sở Thông tin và 

Truyền thông (luân chuyển, biệt phái) từ cấp chuyên viên, lãnh đạo Phòng, lãnh đạo 

Sở với thời hạn cụ thể (có thể từ 01 đến 02 năm). Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền 

thông định kỳ tổ chức tập huấn, đào tạo cho các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông về các nội dung cần triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông 

minh tại địa phương. 

(3) Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh sách các sản phẩm, giải pháp 

xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh đảm bảo chất lượng, đáp ứng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật và giá tham khảo để các địa phương có thể tham khảo, sử dụng 

trong quá trình lựa chọn các giải pháp./. 
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KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY  

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Lai Xuân Thành 

Giám đốc Sở TT&TT Bình Dương 

1. Khái quát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh  

Bình Dương 

1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong người dân 

Dân số tỉnh Bình Dương trên 2,4 triệu dân, trong đó đặc trưng dân số trẻ1. Ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong người dân có nhiều thay đổi và chuyển biến 

tích cực như việc tiếp cận thông tin trên môi trường mạng2, tiếp cận các tiện ích 

thương mại điện tử ở mức trung bình - khá (qua việc giao dịch, trao đổi trên các sàn 

thương mại …) có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số so với mặt bằng chung cả nước. 

Tuy nhiên, việc sử dụng tiện ích của chính quyền điện tử ít được quan tâm. 

1.2. Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp 

- Số các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp3 và các tổng công 

ty, doanh nghiệp quy mô lớn 4 đã có trình độ ứng dụng CNTT mức độ khá trở lên do 

được đầu tư công ty mẹ hoặc do bản chất quy mô kinh doanh đòi hỏi phải ứng dụng 

CNTT sâu rộng. Những doanh nghiệp trong nhóm này đang hoặc sẽ thực hiện nhanh 

chuyển đổi số. 

- Các doanh nghiệp còn lại ứng dụng CNTT vào một số khâu rời rạc trong quản 

lý tác nghiệp nội bộ. Rất ít doanh nghiệp có sử dụng các phần mềm quản lý xuyên 

suốt hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ và các công cụ hỗ trợ ra quyết định kinh 

                                                      
1 Chiếm ¾ dân số, tương đương 1,8 triệu dân. 

2 Số lượng smartphone 3 triệu; Thuê bao di động phát sinh data 2,7 triệu; Thuê bao Internet cố định 486.682. 

3 Gần 1.200 doanh nghiệp. 

4 Ước khoảng 5% tổng số doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. 
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doanh (ví dụ như phân tích, thống kê, dự báo…). Nhiều hoạt động lập kế hoạch sản 

xuất, theo dõi ghi nhận hồ sơ trong quá trình sản xuất vẫn phải làm Excel hoặc biểu 

mẫu giấy. Việc ứng dụng CNTT trong giao dịch điện tử chưa cao, nhiều doanh nghiệp 

trong nhóm này có khó khăn khi thực hiện chuyển đổi số. 

1.3. Xây dựng Chính quyền điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương 

Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, các hệ thống dùng chung và các hệ 

thống thông tin chuyên ngành đã từng bước hiện thực hóa các thành phần trong kiến 

trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương với trục LGSP đóng vai trò kết nối đồng 

bộ dữ liệu giữa các thành phần trong nội bộ Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương và 

kết nối với các hệ thống Chính phủ điện tử của Bộ, ngành Trung ương. Chỉ số xếp 

hạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh 02 năm liền 2018, 2019 

xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố. 

Tuy nhiên, các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ của các cơ quan nhà 

nước cũng chưa hoàn chỉnh1. 

Nhìn chung, Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương cũng như hầu hết các tỉnh 

thành trong cả nước đã cơ bản hoàn thành phát triển giai đoạn 1 và đang bước vào 

giai đoạn 2/4 của mô hình phát triển Chính phủ điện tử2. 

Vấn đề đặt ra: Đại dịch COVID-19 là cú “huých” trăm năm cho chuyển đổi 

số3; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Quyết định này đã mở ra bước phát triển nhảy vọt về Chính quyền điện tử trên cả 

nước: gấp rút chuyển sang giai đoạn 4 của mô hình Chính quyền điện tử - đó là Chính 

                                                      
1 Tỷ lệ sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử chưa cao; Các cơ sở dữ liệu trọng điểm đang trong quá trình 

thiết lập, chưa có sự chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. 

2 Mô hình phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam được vạch ra thông qua 04 giai đoạn phát triển:  

- Giai đoạn 1: Hiện diện (Presence) để cung cấp thông tin cơ bản về các cơ quan Chính phủ trên môi trường Internet;  

- Giai đoạn 2: Tương tác (Interaction) thông qua các trang thông tin điện tử cung cấp các biểu mẫu, thông tin liên quan;  

- Giai đoạn 3: Giao dịch (Transaction) thông qua các trang thông tin điện tử của các cơ quan Chính phủ cho phép thực 

hiện hoàn chỉnh các dịch vụ: nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ, trả phí trực tuyến;  

- Giai đoạn 4: Chuyển đổi (Transformation) để cung cấp cho người dân một điểm truy nhập duy nhất tới các cơ quan 

Chính phủ để thực hiện mọi giao dịch, các hoạt động của cơ quan Chính phủ là minh bạch với người dân. 

3 Các lĩnh vực được dự báo sẽ thay đổi sau cú “huých” đại dịch COVID-19 là: làm việc trực tuyến; giáo dục trực tuyến; 

y tế từ xa; các phương tiện lái tự động; mua sắm trực tuyến; tổ chức các sự kiện, hội chợ triển lãm ảo trên không gian 

mạng thay vì tổ chức trong đời thực. 
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quyền số. Việc chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã 

hội số. 

Chuyển đổi số1 là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức 

về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số2. 

Theo các chuyên gia chuyển đổi số: 

- Khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn 

nhất của chuyển đổi số là có nhận thức đúng. 

- Chuyển đổi số là công việc chưa có tiền lệ, vì vậy nhận thức đúng là việc khó; 

nhận thức đúng về chuyển đổi số còn phải đặt trong bối cảnh cụ thể của một tổ chức. 

Chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay không phải vần đề là công nghệ, là chuyện 

dám làm hay không dám làm của người lãnh đạo. 

Ví dụ: Nhiều dịch vụ công mức 3, 4 của tỉnh Bình Dương(mức độ 3 là 339, mức 

độ 4 là 761 trong tổng số 1.958 thủ tục hành chính còn hiệu lực đang triển khai tại 03 

cấp trên địa bàn tỉnh, số dịch vụ công trực tuyến đạt 56%) của chúng ta ít phát sinh 

hồ sơ (chỉ có 18% hồ sơ trực tuyến ở cấp tỉnh và 1% hồ sơ trực tuyến ở cấp huyện - 

cấp xã) có nhiều lí do, trong đó có lí do là nó chưa thật sự thuận lợi, bởi lẽ ra ứng 

dụng CNTT để cải tiến toàn diện quy trình công việc, nhưng ta phải buộc nó làm theo 

quy trình thủ tục bằng giấy cổ điển; và cơ quan nhà nước phải chia sẻ dữ liệu do Nhà 

nước đã cấp cho cá nhân, tổ chức cho cơ quan nhà nước khác để xác thực khi có nhu 

cầu nhưng lại buộc người dân, doanh nghiệp phải nộp lại cái mà cơ quan nhà nước đã 

cấp. Chuyển đổi số toàn diện sẽ giải quyết được bài toán này. 

2. Giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

a) Phát triển xã hội số 

Phát triển nguồn nhân lực của xã hội phục vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị 

thông minh; đào tạo hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số, tập trung đào tạo và 

đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp, qua đó giúp 

người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, tiếp cận thông tin và tương tác với 

Chính quyền các cấp tại tỉnh. 

                                                      
1 Cẩm nang chuyển đổi số, 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2 4 công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. 
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Thúc đẩy phát triển mô hình đào tạo mới (giáo dục STEM/STEAM) và đổi mới 

sáng tạo qua các Fablab tại các trường, Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi 

nghiệp của tỉnh Bình Dương. 

b) Phát triển kinh tế số 

Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao tỉ trọng dịch vụ, thu hút và phát triển mô hình 

doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo và sản xuất thông minh. Dự án 

Khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh sẽ là đòn bẩy thu hút phát triển loại hình 

doanh nghiệp số góp phần cho phát triển kinh tế số. 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp (tập trung một số ngành, lĩnh vực 

mũi nhọn của tỉnh Bình Dương) để qua đó tạo giá trị cho nền kinh tế số. Các bước có 

thể: thay đổi nhận thức lãnh đạo doanh nghiệp, khuyến khích áp dụng phần mềm, 

công nghệ nền tảng số vào doanh nghiệp hình thành doanh nghiệp số; khuyến khích 

các mô hình kinh doanh, giao dịch điện tử trên môi trường mạng và qua các sàn giao 

dịch điện tử. 

Tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy mô hình khởi nghiệp sáng tạo để tạo ra các doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số. 

c) Chính quyền số 

- Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, 

phát triển chính quyền số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ sở kết hợp 

thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, Trung tâm dữ liệu của 

tỉnh; Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây của các 

Trung tâm dữ liệu; Tiếp tục thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; 

Triển khai Trung tâm giám sát, Trung tâm điều hành thông minh; gắn liền dịch vụ đô 

thị thông minh với hệ thống chính quyền điện tử của Bình Dương. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Xây dựng, 

hoàn thiện nền tảng, chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh và kho dữ liệu mở dùng chung 

phục vụ Chính quyền số.  

- Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; 

phát triển Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của địa 

phương có kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin, báo cáo của Chính phủ; thực hiện 

số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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- Hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến1. 

- Áp dụng các công nghệ mới nhất về truyền thông xã hội, phân tích dữ liệu lớn, 

trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và thực tế tăng cường để cung cấp thông tin và dịch vụ 

hành chính công một cách thuận tiện trên di động, chuyển đổi số toàn diện các mặt 

công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

3. Triển khai 

- Căn cứ kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, các cơ quan chức năng xây dựng và 

triển khai chương trình đào tạo người dân, sử dụng lực lượng nòng cốt là đoàn viên, 

công đoàn viên, công chức, cán bộ trẻ và các chuyên gia để tiếp cận, hướng dẫn người 

dân nâng cao nhận thức, kỹ năng tiếp cận công nghệ số. 

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cung cấp các khóa học trực 

tuyến2 cung cấp cho người dân thông tin về chuyển đổi số cũng như tiếp cận các tiện 

ích của Chính quyền số tỉnh Bình Dương. 

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh. 

- Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện sớm việc chuyển đổi số để 

mang tính dẫn dắt, hình thành các hệ thống dữ liệu, phần mềm tương tác trên môi 

trường số để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp cùng tham gia quá trình chuyển đổi 

số, tạo nên sự lan tỏa trên toàn tỉnh. Trong đó, các lĩnh vực cần ưu tiên thực hiện 

chuyển đổi số: Giáo dục, Y tế, Giao thông vận tải - Logistic, Tài nguyên và Môi 

trường; Xây dựng hạ tầng đô thị. 

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ 

chức, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương 

của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh 

nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm 

vụ về chuyển đổi số với chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành và địa phương./. 

                                                      
1 Đưa vào vận hành chính thức các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt cho dịch vụ công trực tiếp và trực tuyến; 

Đến cuối năm 2021 sẽ đạt 100% dịch vụ công mức độ 3, 4; Xây dựng các hệ thống chứng thực điện tử theo Nghị định 

số 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

2 Tham gia đào tạo qua các phương tiện, nền tảng di động. 
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NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG  

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Nguyễn Minh Quang 

Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Bình Phước 

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU 

về xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Phước và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Trên cơ sở này, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng CQĐT với mục tiêu hướng đến xây dựng và 

phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai 

đoạn hiện nay theo các Nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ. Việc xây dựng CQĐT góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 

xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ hành 

chính và chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh 

nghiệp khi thực hiện các giao dịch, giải quyết TTHC với các cơ quan chuyên môn và 

chính quyền các cấp. 

1. Những kết quả đạt được 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) 

đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt “Kiến trúc CQĐT tỉnh” phiên bản 1.0 làm cơ sở 

để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, đúng mục 

tiêu, định hướng đề ra, tránh gây chồng chéo, lãng phí; tăng cường khả năng kết nối 

liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; tạo thuận lợi trong giải quyết các TTHC cho tổ 

chức, cá nhân một cách nhanh chóng, với mục tiêu chuyển từ “Chính quyền quản lý” 

sang “Chính quyền phục vụ và kiến tạo”. 

Điểm nhấn trong xây dựng CQĐT là Trục liên thông văn bản tỉnh đã được kết 

nối vào Trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời nội bộ tỉnh đã liên thông quản lý 

văn bản ngang, dọc 3 cấp được 188 cơ quan nhà nước, gồm: khối Đảng, Nhà nước, 

Công an, Quân sự từ tỉnh đến xã và có 46 đơn vị ngoài nhà nước đã kết nối thông qua 

trục Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). Tỉnh đã xây dựng hệ thống hội nghị truyền 
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hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến 11 huyện, thị xã, thành phố và đến 111 xã, phường, thị 

trấn trên toàn tỉnh; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh với 7.575 hộp thư điện tử đã 

được cấp phát cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tại tỉnh đã hoàn thiện 

hạ tầng hệ thống mạng của các cơ quan, đơn vị, 100% cán bộ công chức hành chính 

được bố trí máy tính; Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, tích hợp chữ ký số lên phần 

mềm quản lý văn bản, sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, đến 

nay đã cấp 2.417 chứng thư số cho cá nhân, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.  

Tổng số TTHC của tỉnh 1.908, trong đó DVC trực tuyến trên cổng đạt 1.774 thủ 

tục, DVC trực tuyến mức độ 3 là 872, DVC trực tuyến mức độ 4 đạt 728. Việc ứng 

dụng DVC trực tuyến đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các 

thủ tục hành chính. Kết quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở cả 3 cấp 

đạt 73% tổng số hồ sơ tiếp nhận (có thời điểm thống kê trên 90%). 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại 100% UBND cấp 

huyện, cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các 

thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo được niềm tin đối với người dân, 

doanh nghiệp.  

Đến nay, 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh được kết nối, 

liên thông qua Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. 

Ước tính tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95% các thông tin trao đổi, việc gửi 

nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên môi 

trường mạng thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin và tính xác thực (Trừ văn bản mật).  

Đặc biệt, ngày 09/9/2020, Trung tâm IOC tỉnh đã chính thức được khai trương đi 

vào hoạt động và đã được kết nối liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông 

minh của Chính phủ. Trung tâm đi vào vận hành với 10 chức năng thực hiện giám sát 

phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo: Chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội; 

dịch vụ công; an toàn giao thông; điều hành an ninh, trật tự; tương tác, giao tiếp phục 

vụ công dân; lĩnh vực Y tế; lĩnh vực Giáo dục; sử dụng đất đai, qui hoạch xây dựng; 

an ninh mạng, an toàn thông tin; thông tin báo chí, mạng xã hội; du lịch thông minh. 
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Qua hơn 3 tháng chính thức vận hành, Trung tâm góp phần quan trọng đổi mới 

phương thức làm việc, thay đổi thói quen người sử dụng trong quản lý nhà nước và 

cung cấp dịch vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Song song đó, Sở 

TT&TT cũng tham mưu tỉnh triển khai các ứng dụng (app) phục vụ cho Lãnh đạo và 

tăng sự tương tác của người dân với chính quyền như: App Bình Phước Today, App 

IOC, App Công báo điện tử...  

Hiện tại Sở đang đang gấp rút hoàn thiện app IOC, app Bình Phước today để 

theo dõi hoạt động hàng ngày các lĩnh vực liên quan và xem được các chỉ số quan 

trọng của IOC để giúp lãnh đạo tỉnh có được thông tin cập nhập hằng ngày, chính 

xác, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Hoàn thiện app EOC để phục vụ 

cho công tác theo dõi, xử lý thông tin tổng đài 113, 114, 115. Khi hoàn thiện có thể 

giúp lãnh đạo theo dõi trực quan tình hình tiếp nhận và xử lý sự cố trên địa bàn tỉnh 

(đến nay đã thực hiện được bước đầu: đưa phần mềm EOC vào để tiếp nhận, xác nhận 

được vị trí, thông tin của người phản ánh, xuất báo cáo hằng ngày... sắp tới sẽ hoàn 

thiện để triển khai phần mềm trên toàn tỉnh).  

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, công tác xây dựng CQĐT, DVC trực 

tuyến của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp trong suốt quá trình xây dựng của các cấp, ngành, địa 

phương. Hàng tuần, các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ thực 

hiện, những vấn đề vướng mắc để Lãnh đạo tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời. 

2. Những giải pháp, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện 

Trong quá trình tham mưu và phối hợp triển khai xây dựng CQĐT, Sở Thông tin 

và Truyền thông nhận thấy một số khó khăn, tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp để 

triển khai có hiệu quả trong thời gian tới:  

Một là, công tác xây dựng CQĐT cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của 

các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, tạo động lực để triển khai đồng bộ các 

mục tiêu đã đề ra - đặc biệt là vai trò người đứng đầu.  

Hai là, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh để xem 

xét, quyết định thực hiện các ứng dụng CNTT trong xây dựng CQĐT, DVC trực 

tuyến, Địa phương thông minh và chuyển đổi số để kịp thời bố trí nguồn vốn và thực 
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hiện chỉ tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước.  

Ba là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý về CNTT tại địa phương 

tạo cơ sở pháp lý, chủ trương đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát 

triển CQĐT, chuyển đổi số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.  

Bốn là, hoàn thành các cơ sở dữ liệu chung của tỉnh mang tính chất nền tảng, 

đảm bảo hiệu quả sử dụng của các cơ sở dữ liệu, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin ở địa phương và Trung ương.  

Năm là, xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh 

nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của cơ quan nhà nước ngày càng hoàn thiện, dễ 

sử dụng.  

Sáu là, huy động mọi nguồn lực về tài chính và con người, nguồn lực từ các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT tại tỉnh để phát triển chính phủ điện tử, chính 

quyền số.  

Bảy là, việc xây dựng CQĐT, Chính quyền số, địa phương thông minh phải 

được quản lý thống nhất một đầu mối, bám sát khung kiến trúc để tránh chệch hướng, 

dàn trải, lãng phí trong quá trình đầu tư. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Phước báo cáo tham luận về những kết quả bước đầu và định hướng xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh./. 
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ỨNG DỤNG “E - ĐỒNG THÁP”: ĐỂ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ GẦN DÂN 

Đoàn Thanh Bình 

Giám đốc Sở TT&TT Đồng Tháp 

Trong bối cảnh đất nước đang tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập 

quốc tế, xu hướng phát triển khoa học công nghệ diễn ra với tốc độ nhanh chóng, mà 

trọng tâm là sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi chính quyền, người dân phải thúc đẩy 

nhanh chóng và mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực. Với mục 

tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ nhân 

dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia khai thác các dịch vụ trên nền 

tảng công nghệ số. Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đã đề xuất xây dựng và 

đưa ra mô hình hệ thống nền tảng các ứng dụng chính quyền điện tử Đồng Tháp. 

Thực trạng tại Đồng Tháp, việc đẩy mạnh công nghệ thông tin không chỉ diễn ra 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn được chú trọng đến việc cung cấp 

nhiều dịch vụ công cho xã hội, người dân như: triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phát triển hoạt động của các 

mô hình hội quán nông dân; ứng dụng công nghệ tự động hóa, áp dụng các kỹ thuật 

khoa học tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp… Cùng với việc hoàn thành kết nối một 

số dịch vụ qua NGSP và cổng dịch vụ công quốc gia đã làm đa dạng hóa phương thức 

thực hiện và tiện lợi hơn đối với người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ công. 

Tuy nhiên, dù đã có nhiều cố gắng xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ 

người dân, doanh nghiệp được tốt hơn nhưng sự “hiện diện” của chính quyền điện tử 

vẫn còn lạ lẫm. Hình thức webapp của các cổng dịch vụ công, phản ánh kiến nghị… 

chưa thân thiện, tiện dụng lắm để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia. 

Với xu thế sử dụng các thiết bị thông minh hiện nay, hầu hết người dân và doanh 

nghiệp đều sử dụng các thiết bị di động, thiết bị công nghệ số để phục vụ nhu cầu 

hàng ngày và giải quyết công việc, muốn chính quyền điện tử được người dân đón 

nhận, chủ động và thường xuyên sử dụng thì chính quyền phải hiện diện trên thiết bị 

di động, liên tục được bổ sung các tính năng mới gắn với nhu cầu của người dân và 

yêu cầu quản lý nhà nước. 
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Từ đó, đặt ra yêu cầu và các giải pháp mang tính cấp thiết là xây dựng và phát 

triển hệ thống các ứng dụng với mục đích tạo kênh giao tiếp, tương tác, chia sẻ thông 

tin thống nhất, tập trung, đa nền tảng (ứng dụng Web, ứng dụng trên nền tảng di động 

- Android và iOS) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp 

trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. 

Ứng dụng “e - Đồng Tháp” được Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp 

phát triển với các tính năng và tiện ích như sau: 

- Cung cấp các dịch vụ công trên đa nền tảng như: Các dịch vụ công mức độ 3, 

mức độ 4, tra cứu thông tin các thủ tục hành chính, tra cứu thông tin trạng thái hồ sơ, 

tiến hành thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán quốc gia PayGov,.. 

- Xác thực định danh người dùng: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh 

nghiệp xác thực thông tin dùng chung cho các ứng dụng tránh việc phải đăng nhập 

nhiều lần với cùng một người dân. 

- Cung cấp kênh trao đổi thông tin giữa người dân, doanh nghiệp với chính 

quyền địa phương trong việc gửi phản ánh, kiến nghị các thông tin bức xúc trong xã 

hội, các vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ khó khăn. 

- Cung cấp các thông báo, cảnh báo kịp thời đến người dân và doanh nghiệp về 

các vấn đề cấp bách, dịch bệnh, thiên tai, bão lụt,… 

Về giải pháp nền tảng bao gồm các phân hệ: 

- Phân hệ kiến trúc nền tảng MicroService phía server: Phát triển bộ giao diện 

lập trình (API) thực hiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác trong việc 

thực hiện xác thực định danh người dùng và khai thác các dữ liệu dùng chung 

- Phân hệ Mobile App: Ứng dụng cho thiết bị di động trên nền tảng Android và 

iOS tương tác với người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức của các ngành trong 

tỉnh trong việc trao đổi thông tin và sử dụng các tính năng hỗ trợ. 

- Phân hệ Web App: Ứng dụng trên nền tảng website tương tác với người dân, 

doanh nghiệp và cán bộ công chức của các ngành trong tỉnh nhằm quản lý, xử lý các 

tác vụ phức tạp, danh mục dữ liệu dùng chung. 

Các kết quả đạt được khi triển khai giải pháp: 

- Đối với người dân và doanh nghiệp: Có cổng ứng dụng tin cậy để theo dõi 

thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương; thực hiện các phản ánh kiến nghị cấp 
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bách về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, thực hiện sử dụng các tiện ích về tra cứu 

thông tin hồ sơ, thủ tục hành chính; tiếp cận các dịch vụ trên đa nền tảng qua ứng 

dụng Web và ứng dụng di động (Android, iOS). 

- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Có kênh giao tiếp chính với người dân và 

doanh nghiệp. Nắm bắt các nhu cầu, bức xúc và tiến hành xử lý phản hồi thông tin 

đối với các phản ánh kiến nghị, nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề nóng từ phía 

công dân; thông tin thông báo, cảnh báo một số vấn đề cấp thiết đến công dân; có 

cổng ứng dụng tập trung, kết nối chia sẻ dữ liệu nhanh chóng góp phần thúc đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh tiến trình xây dựng chính quyền số nhằm 

phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Qua quá trình triển khai rút ra được một số kinh nghiệm: 

- Việc triển khai hệ thống cần có sự thống nhất và ủng hộ từ tất cả các ngành, 

đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đồng bộ cung cấp và xử lý các thông tin liên 

quan đến người dân và doanh nghiệp. 

- Các ứng dụng của các ngành cần phải kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin sử 

dụng dùng chung để cung cấp các tiện ích khai thác cho người dân 

- Cần phải tuyên truyền sâu rộng thông tin về lợi ích khi sử dụng ứng dụng đến 

người dân và cần có giải pháp khuyến khích việc thực hiện xác thực định danh người 

dùng để người dân và doanh nghiệp nắm rõ. 

Về hướng phát triển của hệ thống: 

- Cung cấp, chia sẻ và kết nối tích hợp hệ thống xác thực định danh người dùng 

cho tất cả các ứng dụng có cung cấp các dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, 

hướng tới xác thực đồng bộ thông tin công dân điện tử với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

- Mở rộng cung cấp các tiện ích khai thác cho người dân và doanh nghiệp như: 

khai thác thông tin dữ liệu mở, các dịch vụ về điện lực, các dịch vụ về y tế, thông tin 

về bảo hiểm xã hội, thông tin về đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch, thông tin thuế,… 

- Kết nối hệ thống định danh quốc gia 

- Cổng góp ý, cổng đánh giá mức độ hài lòng 
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- Thông tin từ chính quyền địa phương: lịch tiếp công dân, các thông tin thời sự 

nóng, cấp bách, … 

- Cung cấp hệ thống thông báo và nhắn tin đến người dân theo nhóm, khu vực 

địa lý, độ tuổi, giới tính, học vấn, … 

- Cung cấp các thông tin giấy tờ thuộc quyền sở hữu của công dân khi đã được 

định danh 

- Tích hợp, chia sẻ dữ liệu công dân điện tử đã được định danh đến các hệ thống 

ứng dụng khác khai thác. 

Tóm lại, việc triển khai ứng dụng “e-Đồng Tháp” mang lại nhiều hiệu quả thiết 

thực trong việc nâng cao khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp; là những bước 

đầu tiên, phù hợp với điều kiện địa phương để triển khai các dịch vụ đô thị thông 

minh, thúc đẩy công tác chuyển đổi số ở địa phương; thu thập thông tin nhu cầu, 

vướng mắc của công dân tạo nền tảng kết nối đến các ứng dụng khác; tạo tiền đề cho 

việc khai thác dữ liệu trong tương lai./. 
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XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ  

TỈNH ĐẮK LẮK TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  

Nguyễn Hoàng Giang 

Giám đốc Sở TT&TT Đắk Lắk 

Thông tin và Truyền thông là ngành quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực 

như: Báo chí; xuất bản; bưu chính; chuyển phát; viễn thông; Internet; truyền dẫn 

phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền 

hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin 

máy tính và xuất bản phẩm… 

Phải nói rằng, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện 

nay, vai trò của Thông tin - Truyền thông nói chung và Công nghệ thông tin nói riêng 

được ví như “cơm ăn, nước uống cũng như hơi thở hàng ngày” hiện hữu trong mỗi 

chúng ta. Trước xu thế hội nhập quốc tế vai trò của ngành TT&TT ở địa phương là vô 

cùng quan trọng, tất cả các ngành, các lĩnh vực đều liên quan đến lĩnh vực TT&TT. 

Trong những năm qua, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh đã có nhiều kết quả quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 

số của tỉnh, đã góp phân nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, điều 

hành của các cơ quan nhà nước, việc cung cấp thông tin phục vụ người dân và các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao.  

Nhận thức được điều đó, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư về hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ thông tin. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng 

việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cán bộ công chức viên chức cấp 

tỉnh, huyện đã được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% máy tính đều được 

kết nối Internet; Các hệ thống thông tin dùng chung được hình thành đã đảm bảo, 

tuân thủ theo đúng mục tiêu khi xây dựng nhiệm vụ, theo đúng định hướng, chủ 

trương về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử của lãnh đạo 

tỉnh. Các ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị phần cứng, phần mềm được đầu 

tư cơ bản và đã được khai thác sử dụng gần tối đa so với tính năng/mục tiêu đề ra khi 

xây dựng. 
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Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-CP ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà 

nước, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) đến 

100% đơn vị hành chính nhà nước sử dụng và hiện nay hệ thống hiện đang hoạt động 

ổn định hiệu quả. Việc cập nhật, trao đổi và luân chuyển văn bản điện tử đã được thực 

hiện liên thông 04 cấp theo quy định (Trung ương, tỉnh, huyện, xã). Hiện nay, tất cả 

các loại văn bản được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử, được ký số và gửi, nhận 

giữa các đơn vị, địa phương theo quy định của Văn phòng Chính phủ về việc danh 

mục văn bản điện. Từ năm 2018, trục liên thông văn bản quốc gia đã đi vào hoạt 

động, tính đến nay đã có 38 cơ quan, đơn vị của tỉnh đã kết nối Trục liên thông văn 

bản quốc gia, có 39.013 văn bản nhận và 1.665 văn bản gửi trên Trục liên thông văn 

bản quốc gia. 

Hệ thống cổng/trang thông tin điện tử đã cung cấp các thông tin cần thiết, phản 

ánh kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, đã có 100% cơ quan cấp tỉnh, 

đơn vị cấp huyện có cổng/trang thông tin điện tử. Đặc biệt là hệ thống Dịch vụ hành 

chính công tích hợp một cửa điện tử liên thông (iGate); có 34 đơn vị sử dụng iGate. 

Hệ thống được cài đặt vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, toàn 

tỉnh có 1.665 thủ tục hành chính, trong đó có 665 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và 327 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cổng Dịch vụ công của tỉnh hiện tại đã kết 

nối, tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh 

được triển khai và hoạt động có hiệu quả. Đến nay có hơn 13.000 tài khoản thư công 

vụ hoạt động. Hiện hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng 

tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; năm 

2019 chỉ số dịch vụ công trực tuyến đứng thứ 17/63 tỉnh thành trên cả nước. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh cũng đã được đưa vào vận 

hành với hạ tầng kỹ thuật bảo đảm phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động giao dịch hành chính của các cơ quan nhà nước và hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

cho các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng chữ ký số, chứng thư số 

trên địa bàn tỉnh được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết 

kiệm thời gian và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và hình 

thành Chính phủ điện tử. Hiện nay, tất cả các cơ chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành 
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chính cấp huyện và lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều được cấp 

chứng thư số, chữ ký số.  

Đặc biệt, Sở TT&TT đã tham mưu thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô 

thị thông minh tỉnh Đắk Lắk và đang triển khai thí điểm các dịch vụ. Đây là Trung 

tâm đóng vai trò hạt nhân của đô thị thông minh và là nền tảng tích hợp các thành 

phần điều hành thông minh ở các lĩnh vực của Đề án Xây dựng thành phố Buôn Ma 

Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Đắk Lắk.  

Trong thời gian qua, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng sự nghiệp phát triển 

Thông tin và Truyền thông là một quá trình. Vì vậy, những kết quả đạt được trong 

nhiệm kỳ vừa qua, những bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự 

nghiệp TT&TT là sự tích lũy, tiếp nối, kế thừa những kết quả trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.  

Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh vẫn chưa 

đạt được kết quả như mong muốn như: Việc đầu tư xây dựng chính quyền điện tử, 

chính quyền số của tỉnh mới dừng lại ở mức độ đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin 

như máy tính, máy in… phục vụ công tác chuyên môn; các hệ thống cơ sở dữ liệu, 

phần mềm chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

của một số cơ quan, đơn vị không đồng bộ, một số trang thiết bị đã xuống cấp, hư 

hỏng, do ngân sách của tỉnh còn hạn chê ́, nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin chưa theo kịp.  

Các hệ thống thông tin điện tử phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính 

quyền số triển khai các nền tảng dịch vụ đô thị thông minh ngày càng nhiều, đòi hỏi 

yêu cầu cao về hạ tầng kỹ thuật; hệ thống dữ liệu ngày càng lớn đòi hỏi công tác lưu 

trữ, sao lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu phải được đặt lên hàng đầu; công tác đảm bảo an 

toàn thông tin mạng cũng là vấn đề cấp thiết... Trong khi đó Trung tâm tích hợp dữ 

liệu của tỉnh hiện nay còn chưa đảm bảo về mặt cơ sở hạ tầng (mặt bằng, cơ sở vật 

chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,...) để thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số và triển khai các nền tảng đô thị thông minh trong thời 

gian tới. 

Ngoài ra, việc kết nối liên thông chia sẻ, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của 

tỉnh Đắk Lắk với các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như việc kết nối liên thông chia sẻ, 
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dữ liệu với các bộ, ngành đến nay vẫn chưa thực hiện được nên chưa đáp ứng cho 

người dân sử dụng, chưa đạt mục tiêu đề ra. Các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

4 tuy đã được tỉnh quan tâm nhưng tỷ lệ sử dụng vẫn chưa cao. Nguyên nhân là do 

người dân, doanh nghiệp vâ ̃n còn tâm lý e ngại, chưa thay đổi thói quen thực hiện các 

thủ tục hành chính, kỹ năng ứng dụng CNTT của người dân còn ha ̣n chế, chưa đủ 

điê ̀u kiện vê ̀ trang thiết bị để làm việc trên môi trường mạng. Kinh phí cân đối dành 

cho phát triển hệ thống ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng được theo 

yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Để tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, đáp ứng các mục tiêu, 

yêu cầu của chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh trong thời gian tới, khắc 

phục những hạn chế tồn tại, từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng chính quyền 

kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhất là 

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai đoạn 2020 - 2025 định hướng 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cần thực hiện tốt 

một số giải pháp cụ thể như sau: 

Một là, phát triển nguồn nhân lực cho chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Hai là, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng 

cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trong triển khai chính 

quyền số. 

Ba là, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 

công nghệ số, tổ chức nghiên cứu để triển khai chính quyền số, chính quyền điện tử.  

Bốn là, xây dựng bộ chỉ số đo lường triển khai chính quyền số và bộ công cụ 

giám sát, đánh giá. 

Năm là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, làm chủ các công nghệ trong cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư để triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số./. 
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ỨNG DỤNG CNTT TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Đào Xuân Kỳ 

Giám đốc Sở TT&TT Ninh Thuận 

Trong thời đại ngày nay, toàn cầu hóa là xu hướng chung của thế giới, không 

một quốc gia hay một nền kinh tế nào tồn tại riêng lẻ, tách biệt. Chỉ có duy nhất 

thông qua con đường hội nhập quốc tế, sự phát triển của quốc gia mới đảm bảo sự ổn 

định và hiệu quả trong tương lai. Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh 

đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 

chính (CCHC). Thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 

cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung xây 

dựng chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở dần chuyển sang chính quyền số tăng 

cường đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật; tập huấn chuyển giao phần mềm; đào tạo 

bồi dưỡng nguồn nhân lực; ứng dụng chữ ký số... Do vậy, công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết 

quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc biệt là trong CCHC. 

Trong công tác CCHC, CNTT được xác định vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp 

quan trọng nhất để thực hiện các mục tiêu, nội dung của tiến trình cải cách tất cả các 

lĩnh vực; đồng thời, cũng là yếu tố quan trọng có tính then chốt quyết định sự thành 

công của hiện đại hóa nền hành chính. Tỉnh đã xác định việc ứng dụng CNTT gắn với 

CCHC giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có ba vấn đề hết sức cấp bách. Một là 

thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Hai là sử dụng các phần mềm phục 

vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ, các công việc hàng ngày của các cơ quan 

Nhà nước. Ba là cung cấp DVC cho người dân và doanh nghiệp. Với Quyết định số 

321/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính 
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quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận với phương châm phục vụ 4 bất “kỳ ai; kỳ thời gian, 

kỳ không gian; kỳ hình thức nào”.  

Từ những nỗ lực trên, năm 2020 đến nay tỉnh Ninh Thuận đã đạt được một số kết 

quả nổi bật như sau: 

- Hệ thống hội nghị Truyền hình trực tuyến của tỉnh mở rộng kết nối từ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh đến với 7 điểm cầu cấp huyện và kết nối mềm với 25 điểm cầu các sở, 

ban ngành góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều 

hành từ tỉnh đến cơ sở. 

- Hệ thống thư điện tử tỉnh Ninh Thuận hoạt động từ năm 2005 đến nay 

(mail.ninhthuan.gov.vn) nó đã trở thành phương tiện trao đổi thông tin chính thức 

giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh với 

tổ chức, cá nhân ngoài xã hội dưới dạng thư điện tử, góp phần cải cách hành chính, 

giảm văn bản giấy tờ, thực hiện tiết kiệm, tăng hiệu quả trong hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước. Trong năm 2020 đến nay đã chuyển khoảng 1.465 lượt giấy mời họp. 

Số cán bộ, CCVC các cấp trong tỉnh có hòm thư điện tử của tỉnh là 5.600.  

- Ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử vào hoạt động của các cơ quan nhà 

nước đã thay đổi được tư duy làm việc theo kiểu thủ công sang việc ứng dụng CNTT 

trong công tác quản lý, điều hành của từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp giải 

quyết công việc không bị giới hạn về thời gian, không gian; tiết kiệm giấy, mực, in, 

photocopy nhân bản tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm bớt thời gian hội 

họp bằng việc trao đổi ý kiến trên mạng, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác, tăng 

cường sức mạnh của người quản lý. Từ đó nâng cao được năng lực của cán bộ công 

chức, từng bước hiện đại hóa nền hành chính văn phòng dần dần tiến tới thực hiện 

quản lý theo ISO điện tử. Tổng số văn bản đã số hóa, là 482.378 văn bản đến (tăng 

87% so với năm 2019) và 149.072 văn bản đi (tăng 103,5% so với năm 2019). Đặc 

biệt cấp xã có 169.053 văn bản đến (tăng 87,8%) và 39.061 văn bản đi (tăng 89,27%). 

Tỉnh đã xây dựng trục LGSP để liên thông văn bản 3 cấp từ tỉnh, huyện, xã và kết nối 

trục NGSP của Trung ương trao đổi tất các bộ, ngành và UBND các tỉnh khác. Ngoài 

ra, tỉnh đã triển khai phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh vào 

trong phần mềm Văn phòng điện tử, hằng năm có khoảng đã theo dõi 4.850 

VBCĐĐH của UBND tỉnh.  
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- Một trong những công cụ để người dân tiếp cận quá trình giám sát hoạt động 

của cơ quan công quyền hiệu quả đó là hệ thống “một cửa điện tử” và “dịch vụ công”. 

Đến năm 2020 tỉnh đã triển khai “một cửa điện tử” tích hợp trong Cổng dịch vụ Công 

và cung cấp: 1.843 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 đạt 100% tổng số thủ tục 

hành đối với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (cấp tỉnh: 1.478; cấp 

huyện 260; cấp xã: 105). Mức độ 4: 555 thủ tục (đạt 30,44% đến), mức độ 3: 1.103 

thủ tục, mức độ 2: 105 thủ tục cấp xã. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và cập nhật trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến: 41.966 hồ sơ tăng 40,2% (trong đó cấp tỉnh là 15.196 hồ sơ, 

cấp huyện là 26.770 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua mạng 3.638/15.196 hồ sơ chiếm 

tỷ lệ 22,6% ở cấp tỉnh, riêng cấp huyện không có hồ sơ tiếp nhận qua mạng. Đã đồng 

bộ 15.132/15.196 hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia đạt 99,6%. Đã liên thông Văn 

phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận với các chi nhánh tại Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, với số lượng hồ sơ liên thông đến nay: 15.372 hồ sơ/32 thủ tục. 

- Cổng và Trang thông tin điện tử, trong thời gian qua tỉnh đã tập trung tích hợp 

18 Trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, 07 Trang thông tin điện 

tử của UBND các huyện, thành phố và 21 Trang thông tin điện tử của các cơ quan 

Đảng, Đoàn thể tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ 

quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Thông tin đăng tải trên Cổng và Trang 

thông tin điện tử của tỉnh mỗi năm đăng khoảng 9.559 tin bài và khoảng 40 số công 

báo. Ngoài ra, trên Cổng còn đăng tải tất cả thủ tục hành chính của các sở, ban ngành, 

UBND các huyện, thành phố và nhiều thông tin khác.  

- Tỉnh đang triển khai xây dựng hồ sơ phân loại, xác định cấp độ an toàn các hệ 

thống thông tin. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 80% các hệ thống thông tin của 

tỉnh từ cấp độ 3 trở lên được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

được Bộ TT&TT quy định. Đã triển khai thí điểm mô hình Trung tâm giám sát an 

toàn thông tin (SOC) kết nối và chia sẻ về Trung tâm an toàn thông tin quốc gia và 

chia sẻ. 

- Việc phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh hiện nay Sở 

đang tham mưu cho UBND tỉnh đề án tổng thể về dịch vụ đô thị thông minh trên toàn 

tỉnh và kế hoạch tổng thể để triển khai đề án. Trước mắt trong năm 2020 sẽ triển khai 

thí điểm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), trung tâm này sẽ 
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tích hợp các dịch vụ hiện có: Tích hợp 61 camera giám sát của Công an tỉnh, Cổng 

dịch vụ công; Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; Hội nghị trực tuyê ́n của tỉnh; 

Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh; Quản lý khám chữa bệnh; quản lý 

khám chữa bệnh và y tế cơ sở, cảnh báo lũ, giám sát tàu thuyền, phản ánh hiện 

trường,...; Triển khai Sổ liên lạc điện tử cho các trường cấp I, II, III; Triển khai Mạng 

xã hội học tập cho các trường học… 

Bài học kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các nhân tố đảm bảo hiệu quả 

ứng dụng CNTT gắn với CCHC trong các cơ quan nhà nước: 

- Điểm quan trọng quyết định thành công trong việc ứng dụng CNTT trong các 

đơn vị hiện nay đó là vai trò người lãnh đạo, người lãnh đạo cần đi đầu làm gương 

trong việc ứng dụng CNTT. 

- Xây dựng hạ tầng CNTT đồng điều giữa các vùng miền. CNTT có thể là bàn 

đạp giúp cho các địa phương thoát khỏi lạc hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

người dân.  

- Sở TT&TT không chỉ là đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT mà là đơn vị phải 

chịu toàn bộ trách nhiệm về triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển niềm tin vào các cơ quan nhà nước và niềm tin về công nghệ. 

- Đặt mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí cung cấp các dịch vụ công. 

Xây dựng Cổng dịch vụ công duy nhất. 

- Thiết lập các ứng dụng đơn giản và thân thiện với người dân. Những cổ máy 

quá phức tạp, không thân thiện với con người sẽ là rào cản cho việc triển khai các ứng 

dụng vào trong cuộc sống. Giao diện càng thân thiện càng dễ sử dụng và dễ phổ biến 

đối với tất cả mọi người và được chấp nhận nhanh chóng. Trong chính phủ điện tử 

cũng vậy, bất cứ dự án nào dù đột phá tới đâu nhưng khó tiếp cận đối với người dân sẽ 

đều đi đến những thất bại. 

- Tận dụng những phương tiện truyền thông cơ bản và thân thiện với người dân 

như tivi, radio, truyền thanh không dây và điện thoại di động.  

Những giải pháp triển khai Chính phủ điện tử trong thời gian tới. 

- Để đạt được mục tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử, thì không có 

một giải pháp nào được xem là giải pháp duy nhất. Mỗi cơ quan trong bộ máy chính 
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quyền có các yêu cầu, đặc thù công việc khác nhau và như vậy giải pháp cho các đơn 

vị là cũng khác nhau. UBND tỉnh đóng vai trò quyết định làm thế nào để thúc đẩy 

từng đơn vị chủ động phát triển cho phù hợp, đồng thời đảm bảo chuẩn kỹ thuật để 

tích hợp theo một quy trình thống nhất. Do đó, xây dựng chính quyền điện tử thành 

công phải bắt đầu từ việc ứng dụng CNTT hiệu quả trong các cơ quan nhà nước đáp 

ứng được yêu cầu kết nối trong kế hoạch phát triển tổng thể. 

- Kết nối hoạt động giữa ban CCHC và BCĐ CNTT của tỉnh:  

- Ứng dụng CNTT phải đi đôi với cải cách hành chính, quá trình cải cách hành 

chính đặt ra các yêu cầu, đòi hỏi ứng dụng CNTT phải giải quyết, vì vậy thủ tục hành 

chính phải ổn định thì ứng dụng CNTT mới đạt hiệu quả tốt. Cần xây dựng Kế hoạch 

phát động thi đua ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, nhằm khuyến khích động 

viên các ngành, các cấp tích cực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, để phục vụ 

người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ chính quyền điện tử:  

- Cần đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại địa phương: Sự đồng 

thuận giữa các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các quy trình hành chính điện tử sẽ 

đảm bảo tính pháp lý và là nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng của Chính 

quyền điện tử tại địa phương. Việc các sở, ban, ngành cùng triển khai các ứng dụng 

CNTT nhưng thiếu một quy hoạch chung sẽ dẫn đến việc phát triển vì lợi ích cục bộ 

và lãng phí.  

- Truyền thông xã hội về Chính quyền điện tử: Việc triền khai một chiều từ trên 

xuống sẽ không đem lại thành công, mà cần phải có sự tham gia của người dân và 

doanh nghiệp đây là đối tượng chính của chính quyền điện tử. Các vấn đề về khoảng 

cách trình độ giáo dục, thông tin, khoảng cách về địa lý là nguyên nhân gây ra cho 

người dân và doanh nghiệp rất mù mờ về Chính quyền điện tử. Nếu không hiểu rõ thì 

chắc chắn họ sẽ không thấy được những lợi ích mật thiết liên quan và việc ứng dụng 

Chính quyền điện tử cực kỳ hạn chế. 

Tóm lại, trong tương lai để việc triển khai thành công Chính quyền điện tử cần 

đẩy mạnh hơn nữa công tác giải quyết thủ tục hành chính trong hiện tại, những lợi ích 

cụ thể bao gồm: hiện thực hóa nhiều nội dung CCHC (tinh giản tối đa các thủ tục, xây 

dựng các CSDL dùng chung - rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính). 
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Bảo đảm minh bạch hiệu quả (sự giám sát của nhân dân ngày càng chặt chẽ hơn 

thông qua CNTT, các mô hình một cửa, dịch vụ công (DVC), giám sát hiện 

trường)…. Nhưng để Chính quyền điện tử đi vào thực tế và ý nghĩa cần xác định rõ 5 

vấn đề: (1) Cần thay đổi nhận thức của công chức, viên chức nhà nước, đặc biệt là cấp 

lãnh đạo trong áp dụng cái mới, tư duy mới vào quản lý nhà nước, (2) Xác định rõ 

ứng dụng CNTT và CCHC phải đồng bộ, và vấn đề nâng cao nhận thức tư duy phải là 

điều kiện tiên quyết trước khi sử dụng CNTT để CCHC, (3) Phát triển nguồn nhân 

lực. (4) Nguồn kinh phí dành cho phát triển Chính quyền điện tử, (5) Cơ chế chính 

sách phù hợp để phát triển. Ngoài ra còn cần đến một số nhân tố tác động khác như: 

Môi trường tổ chức, cấu trúc lại các tổ chức như vai trò điều phối hoạt động BCĐ 

CPĐT và BCĐ CCHC, Trung tâm hành chính tập trung,… Xây dựng đồng bộ các hệ 

thống trong suốt từ Trung ương đến địa phương trong hoạt động cơ quan hành chính 

nhà nước sẵn sàng cho hoạt động đổi mới đáp ứng được yêu cầu thu hẹp khoảng cách 

số và tiến đến làm phẳng các cấp chính quyền nhằm mục tiêu kết nối để tạo nên hiệu 

ứng, mang lại hiệu quả cao, phục vụ theo yêu cầu cái mà người dân và doanh nghiệp cần./. 
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KINH NGHIỆM TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI XÃ YÊN HÒA 

Đoàn Thanh Hải 

Giám đốc Sở TT&TT Ninh Bình 

Là một trong 12 xã được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn triển khai thí 

điểm Chuyển đổi số trong năm 2020, sau hơn 03 tháng thực hiện khảo sát và triển 

khai, đến nay, xã Yên Hòa (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã cơ bản hoàn thành các 

nội dung theo Kế hoạch số 1325/KH-STTTT ngày 21/9/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn xã. Qua đánh giá và khảo sát, từ khi triển 

khai thực hiện chuyển đổi số đã thực sự đem lại nhiều lợi ích cho cả chính quyền và 

người dân tại địa phương. 

Về quá trình triển khai, tổ chức thực hiện 

Để đạt được kết quả như vậy, trước tiên là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp 

thời, sát sao của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình. Theo đó, ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Ninh 

Bình ngày 12/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Tin học hóa 

- Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 13/7/2020 về hỗ trợ 

thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, Sở 

TT&TT và Cục Tin học hóa đã tổ chức khảo sát trực tiếp tại xã Yên Hòa làm cơ sở 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung và các bước tiến hành cụ thể, 

sát với tình hình địa phương. Theo đó, các nội dung chuyển đổi số trên địa bàn xã 

được triển khai trên 04 lĩnh vực: Tái cấu trúc hạ tầng số, nâng cao chất lượng đội ngũ, 

đảm bảo an toàn thông tin; Triển khai dịch vụ truyền thanh thông minh; Triển khai 

các dịch vụ Giáo dục thông minh, Y tế thông minh và Phát triển thương mại điện tử, 

thanh toán điện tử. Sở và Cục Tin học hóa cũng đã tập trung định hướng, làm tốt công 

tác tư tưởng cho chính đơn vị cơ sở về tầm quan trọng, lợi ích của chuyển đổi số sẽ 

tác động đến đời sống và hoạt động của đơn vị như thế nào để xã thấy được vai trò và 

phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải có quyết tâm chính trị để tập trung 

triển khai thực hiện. Ngay sau khi được lựa chọn là xã để triển khai thí điểm nội dung 

chuyển đổi số, UBND xã Yên Hòa cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 

chuyển đổi số, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách 
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từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, xã cũng chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, thường 

xuyên liên hệ, trao đổi xin ý kiến về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch đề ra.  

Một số kết quả nổi bật 

Về tái cấu trúc hạ tầng số, tăng cường an toàn thông tin, tái cấu trúc hạ tầng 

cho chính quyền thông minh, đến nay, đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, đáp ứng yêu 

cầu chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã; đã tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ năng xử lý văn bản cho cán bộ, công chức cấp xã; duy trì, vận 

hành tốt hệ thống kết nối họp trực tuyến tại xã; thực hiện kết nối hiệu quả chính 

quyền với nhân dân qua hệ thống thiết bị ứng dụng CNTT đồng bộ. Về ứng dụng 

CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành đã có thay đổi theo hướng tích cực, các phần mềm 

chuyên ngành được bổ sung kịp thời cho chuyên môn; 100% cán bộ, công chức được 

cấp chứng thư số. Nếu như năm 2019, tỷ lệ văn bản ký số của xã mới là 22%, thì hiện 

nay 100% văn bản của xã được ứng dụng ký số. Năm 2020, xã đã tiếp nhận và giải quyết 

1.297 hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh (tăng 17 lần so với năm 2019). 

Trang thông tin điện tử của xã được Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xây 

dựng từ năm 2018 tại địa chỉ tên miền http://yenhoa.ninhbinh.gov.vn được nâng cấp 

với nhiều tính năng theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 

13/6/2011về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và hiện nay hoạt động của 

trang thông tin điện tử tương đối hiệu quả.  

Xã đã xây dựng hệ thống giao tiếp với nhân dân thông qua hệ thống tin nhắn do 

Viettel cung cấp. Ngoài hệ thống camera 15 mắt tại trung tâm xã, xã đã triển khai lắp 

đặt hệ thống camera giám sát với 28 mắt camera tại 25 điểm của các trục đường giao 

thông, các điểm trọng yếu về an ninh đã góp phần tăng cường hệ thống an ninh, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.  

Hoạt động phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử được triển khai 

mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân với hệ thống thanh toán điện tử thông 

qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng, quét mã QR tại trụ sở UBND xã và trạm Y tế 

xã (riêng tại UBND xã lắp đặt thêm hệ thống máy thanh toán bằng quẹt thẻ ngân 

hàng). Các sản phẩm của xã như cá chạch sụn kho, chạch sụn sấy khô, chạch chiên, 

http://yenhoa.ninhbinh.gov.vn/


- 163 - 

chuối tây sấy dẻo… đã lên sàn thương mại điện tử PostMart góp phần đa dạng hóa 

các kênh cung ứng sản phẩm ra thị trường.  

Xã cũng phối hợp với Bưu điện triển khai xây dựng mã hóa địa chỉ của từng hộ 

gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã trên nền tảng bản đồ số nhằm mục đích 

nâng cao chất lượng phục vụ, gắn liền với phát triển thương mại điện tử. Mỗi hộ gia 

đình, cơ quan, đơn vị được mã hóa bởi một địa chỉ, quá trình phục vụ luôn sẵn sàng 

kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế số, phát triển kinh 

tế. Đến nay đã thu thập, số hóa được 2.065 địa chỉ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn xã. 

Lĩnh vực Giáo dục và Y tế thông minh bước đầu mang lại những hiệu ứng 

tích cực. Hiện nay, xã Yên Hòa đã tổ chức triển khai các nội dung: Cổng thông tin 

điện tử (Portal), Dịch vụ sổ liên lạc điện tử SMAS (SMS Parents, SParent), phân hệ 

quản lý thư viện và tuyển sinh đầu cấp cho các nhà trường; nộp các khoản đóng góp 

của học sinh qua hệ thống tài khoản ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, 

công tác giảng dạy của các nhà trường.  

Đáng chú ý phải kể đến ứng dụng Y tế thông minh được triển khai hiệu quả tại 

xã với 2 nội dung tư vấn sức khỏe từ xa thông qua app Medici, nhóm “Yên Hòa hỏi - 

Bác sĩ trả lời” trên nền tảng mạng xã hội và hệ thống khám chữa bệnh Telehealth. 

Hiện nay đã có 1.171 người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa 

thông qua app Medici và trên 1.500 người tham gia group nhóm Facebook “Yên Hòa 

hỏi - Bác sĩ trả lời”; hệ thống telehealth đã thực hiện kết nối đường truyền, ước tính số 

tiền tiết kiệm sơ bộ khoảng gần 1 tỷ đồng/năm.  

Về truyền thanh thông minh, hiện đã sử dụng ứng dụng chuyển văn bản thành 

giọng nói để phát trên hệ thống truyền thanh hiện có của xã. Qua đánh giá nhận thấy 

hiệu quả đem lại rất tích cực, thu hút người dân lắng nghe, giúp giảm con người trong 

quá trình điều hành, nâng cao chất lượng bản tin được phát, góp phần nâng cao công 

tác tuyên truyền trên địa bàn xã. 

Bài học kinh nghiệm 

Một là, phải luôn tâm huyết, phải có quyết tâm thực hiện thành công trong thực 

hiện chuyển đổi số và phải truyền được tinh thần này xuống tới cơ sở, xuống các đơn 

vị được lựa chọn triển khai thực hiện. Phải xác định “Chuyển đổi số xã là quan trọng 
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nhất trong tất cả các loại chuyển đổi số vì liên quan trực tiếp đến người dân. Càng 

những chỗ khó khăn thì chuyển đổi số lại càng hiệu quả”. 

Hai là, phải có tư duy mới trong cách nghĩ và cách làm; cần có sự phối kết hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn từ Bộ, tỉnh, huyện đến xã; phải có sự chỉ đạo 

chặt chẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ sở để vừa làm vừa điều chỉnh kế hoạch 

cho phù hợp; phải có tinh thần lãnh đạo và chuyên viên cùng làm; tìm các doanh 

nghiệp có nền tảng hay để chủ động đề xuất hợp tác... 

Ba là, vấn đề mấu chốt là công nghệ chính vì vậy phải tìm được những doanh 

nghiệp vừa có tâm vừa có tầm, sẵn sàng ứng vốn và công nghệ cho địa phương dùng 

thử miễn phí, sau này khi người dân đã quen sử dụng thì sẽ tính phí thuê dịch vụ với 

giá rẻ, thậm chí vẫn tiếp tục miễn phí một thời gian sau đó.  

Bốn là, phải làm thật tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia và 

sử dụng các dịch vụ chuyển đổi số. Xây dựng nền tảng, tạo ứng dụng nhưng không có 

người sử dụng, nhân dân không hưởng ứng, công nghệ cũng coi như bỏ đi. Trong quá 

trình làm, Yên Hòa đã làm rất tốt nội dung này, với việc thường xuyên tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức khác nhau như: qua các hội nghị từ xã đến thôn xóm, qua hệ 

thống đài truyền thanh của xã; tuyên truyền bằng hệ thống pano, khẩu hiệu trên các 

trục đường, các điểm nhà văn hóa thôn xóm... với sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị trên địa bàn xã. 

Năm là, trong thực hiện cần đưa ra những mục tiêu cụ thể, sát sườn. Bên cạnh 

những mục tiêu cơ bản, dễ làm cũng cần mạnh dạn đưa ra những mục tiêu táo bạo, 

chưa từng có tiền lệ và có quyết tâm biến những mục tiêu đó thành hiện thực. Quan 

trọng là “Cần thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận thì việc khó thành không khó nữa” 

theo đúng như thông điệp mà thủ lĩnh ngành Thông tin và Truyền thông - Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác quản lý 

nhà nước về thông tin truyền thông quý III/2020. 

Sáu là, vai trò cầu nối, giới thiệu, cổ vũ của Bộ Thông tin và Truyền thông giữa 

các doanh nghiệp với địa phương cũng đóng vai trò then chốt. Trong quá trình làm, 

cần thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ này. Về phía địa phương cần mạnh dạn đề 

xuất, chủ động nêu ý tưởng để Bộ kết nối, kéo doanh nghiệp về với địa phương. Cùng 

với đó, cần tranh thủ, tận dụng tối đa các ý kiến tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn của các 

cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, cụ thể ở đây là Cục Tin học hóa. 
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Mỗi xã đều có những khó khăn riêng, nhưng với đặc thù là cấp chính quyền gần 

dân nhất, xã đang có những ưu thế vượt trội để thực hiện chuyển đổi số. Từ kết quả thí 

điểm triển khai chuyển đổi số tại xã Yên Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh 

Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả, đồng bộ 3 trụ cột của 

chuyển đổi số đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Làm tốt từ xã sẽ làm cơ 

sở, tiền đề quan trọng để thực hiện thành công chuyển đổi trên phạm vi toàn tỉnh 

trong giai đoạn 2020 - 2025./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮT ĐẦU TỪ KHÂU NHẬN THỨC 

Lê Ngọc Hân  

Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu trong thời đại ngày nay, mở ra cơ 

hội chưa từng có cho Việt Nam để bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng quốc gia. Để 

Việt Nam có thể nắm bắt các cơ hội từ chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia với ba trụ 

cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

cũng đã xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi và chuyển đổi 

số trước tiên cần phải chuyển đổi nhận thức. 

Có rất nhiều việc phải làm ngay cho chuyển đổi số quốc gia, như xây dựng hạ 

tầng số, cơ sở dữ liệu quốc gia ở các bộ, ngành, các nền tảng số, hệ thống pháp luật 

phù hợp với thời đại số, đào tạo nhân lực… Nhưng thách thức lớn nhất lúc này của 

chuyển đổi số quốc gia chính là tư duy và nhận thức. Nếu tư duy và nhận thức không 

chuyển đổi, thì không thể chuyển đổi số của đất nước. Người có trách nhiệm càng cao 

với đất nước và xã hội, tư duy và nhận thức càng phải chuyển đổi sớm hơn.  

Nhận thức được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu của chuyển đổi số, bởi 

chuyển đổi số thực chất là một công cuộc mang tính cách mạng, do đó nếu không có 

nhận thức sâu sắc thì khó có thể làm được, nhận thức và nhận thức đúng là thách thức 

lớn nhất với chuyển đổi số quốc gia. Trong tám chủ trương, chính sách về chủ động 

tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nêu trong Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27/9/2020 của Bộ Chính trị, đứng đầu là “Đổi mới tư duy, thống nhất nhận 

thức”, do đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và địa phương cần thấu hiểu tầm quan 

trọng của chuyển đổi số, cố gắng tìm hiểu về chuyển đổi số, để từ đó xác định chuyển 

đổi số là nhiệm vụ quan trọng mình phải làm, phải dẫn dắt cả tổ chức của mình để 

thay đổi. Nhận thức của những người có trách nhiệm cao nhất ở các tổ chức sẽ lan tỏa 

đến nhận thức của các thành viên, lan tỏa đến mọi người trong xã hội. 

Đối với tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 25 đến 27/9/2020 đã tổ chức thành công Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong Báo cáo chính trị 
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và Nghị quyết Đại hội cùng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã được ban hành, một trong những Đề án trọng 

điểm, chiến lược là: “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025, 

định hướng đến năm 2030”. Hiện đang giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì 

tham mưu nội dung này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xác định đây 

là vinh dự phải nỗ lực cố gắng cao nhất để thực hiện tốt, từ đó, tiếp tục phát huy và 

khẳng định vai trò vị thế của Ngành. 

Với tinh thần trên và theo chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông: “Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động của chính quyền, của kinh 

tế và của xã hội lên môi trường số. Người lãnh đạo quyết định chuyển đổi cái gì, còn 

làm việc đó như thế nào thì hãy để cho các nhà chuyên môn và doanh nghiệp công 

nghệ số. Tách biệt 2 công đoạn này sẽ làm cho chuyển đổi số dễ hơn và nhanh hơn”. 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã và đang tham mưu triển khai Đề án 

chuyển đổi số toàn diện của tỉnh theo đúng tinh thần, định hướng đó. Xin được chia sẻ 

và đề xuất một số giải pháp để hiện thực hóa câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ 

khâu nhận thức tại Quảng Ninh: 

Thứ nhất, đó là vai trò trong xây dựng niềm tin và truyền cảm hứng về chuyển 

đổi số tại tỉnh, lan tỏa tinh thần của đồng chí Bộ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ về câu 

chuyện chuyển đổi số, cụ thể như việc Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt cuốn 

cẩm nang chuyển đổi số với hơn 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ - cẩm nang này có 

thể trở thành một cuốn sách truyền cảm hứng, để mỗi khi đọc nó, người dân, doanh 

nghiệp, tổ chức thấy chuyển đổi số không phải là việc xa vời mà rất gần gũi, không 

phải việc khó khăn mà kỳ thực rất đơn giản, để có thêm động lực để khởi đầu và tiếp 

tục quá trình chuyển đổi số cho bản thân và đơn vị, do đó, Sở Thông tin và Truyền 

thông Quảng Ninh đã và đang thực hiện để các lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND  

cấp huyện, xã, người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, nghiên cứu bản điện tử cuốn 

cẩm nang thông qua hệ thống E-mail công vụ tỉnh, Chính quyền điện tử Quảng Ninh 

trên Zalo… 

Thứ hai, phát huy vai trò của Trung tâm truyền thông tỉnh, các cơ quan báo chí 

hợp tác truyền thông với tỉnh với phương châm: Báo chí có sứ mệnh tham gia mọi 

tiến trình truyền thông về chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu thay đổi đồng bộ nhận 

thức - thái độ - hành vi của các nhóm công chúng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia 
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nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông 

đang xây dựng Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số để triển khai thực hiện có 

tính tổng thể, có lộ trình, sự tham gia vào cuộc của các đơn vị, giai đoạn đầu khi chưa 

thực hiện Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung truyền thông 

để người dân/doanh nghiệp trong tỉnh nắm được chuyển đổi số là gì, vai trò của mỗi 

người dân/doanh nghiệp trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh, người dân/doanh 

nghiệp được hưởng lợi ích gì từ chương trình chuyển đổi số. 

Thứ ba là chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công điển hình về chuyển đổi số, 

đặc biệt là kết quả ban đầu của chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phối 

hợp hỗ trợ với các tổ chức, doanh nghiệp thí điểm chuyển đổi số tại 10 xã nghèo bằng 

việc mỗi xã sẽ chọn lựa tối thiểu một sản phẩm/dịch vụ chủ lực, đặc trưng của địa 

phương để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, vì hiện nay với 13 huyện, thị xã, 

thành phố tỉnh Quảng Ninh đã có 191 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được công 

nhận chất lượng thương hiệu và lọt vào danh sách sản phẩm OCOP tỉnh đạt từ 3 sao 

trở lên, đây là điểm tương đồng với 10 xã được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa 

chọn thí điểm. Đồng thời với các nền tảng Make in Viet Nam do Bộ Thông tin và 

Truyền thông bảo trợ và công bố, Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang đề xuất 

mỗi địa phương trong tỉnh chủ động lựa chọn 1 xã/phường để thực hiện chuyển đổi 

trên cơ sở sử dụng các nền tảng số do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, gồm hệ 

thống tư vấn chăm sóc khám chữa bệnh từ xa; Truyền thanh thông minh; Thương mại 

điện tử; Thanh toán điện tử... Sở Thông tin và Truyền thông sẵn sàng hỗ trợ các đơn 

vị, địa phương trong triển khai chương trình chuyển đổi số cấp xã/phường, qua đó rút 

ra các bài học kinh nghiệm và phương thức thực hiện đạt hiệu quả, làm thành mô hình 

điểm và triển khai nhân rộng tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Với nội dung này, Sở 

Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng 

hành của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như kinh nghiệm được chia sẻ từ địa 

phương có các xã bước đầu đã triển khai thành công. 

Thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất với tỉnh đối với Đề án 

chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, cần sự tham gia vào cuộc của các ngành 

ngay từ giai đoạn đầu, chỉ có các ngành, đơn vị mới hiểu bài toán và các vấn đề bức 

xúc của ngành cần giải quyết, còn việc dùng công nghệ để giải các bài toán đó sẽ là 

vai trò và trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, của các công ty công nghệ 
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Việt Nam. Bước đầu, các địa phương cần chủ động thực hiện các chương trình hướng 

dẫn, tập huấn kỹ năng số cho người dân trên địa bàn, cần chia theo nhóm các đối 

tượng, trước tiên tập trung vào các đồng chí tổ trưởng các thôn, khu, phố để lan tỏa tới 

người dân tại thôn, khu, phố mình quản lý. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương 

chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số tại cơ quan, tổ chức, địa bàn mình phụ 

trách; gắn mục tiêu về chuyển đổi số với chiến lược, chương trình hành động, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động, tiên 

phong thực hiện chuyển đổi số; Phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp 

trong ngành mình thực hiện chuyển đổi số. 

Thứ năm, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh thực hiện cung cấp thông 

tin hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số với 

các nội dung cụ thể: Giúp các doanh nghiệp trong tỉnh kết nối, tiếp cận với các nền 

tảng chuyển đổi số Make in Viet Nam; Hỗ trợ, kết nối để tham gia các sàn giao dịch 

thương mại điện tử để quảng bá giới thiệu sản phẩm và sử dụng các ứng dụng quản lý 

doanh nghiệp; Kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Chương trình Hỗ trợ 

Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 với 02 nội dung: Tập huấn nâng 

cao kiến thức, nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ 

trợ đánh giá sự sẵn sàng về chuyển đổi số, nội dung cần chuyển đổi số, lộ trình 

chuyển đổi số cụ thể tại các doanh nghiệp. 

Thứ sáu, trên cơ sở Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp tỉnh, với tổng số 11 chỉ số 

thành phần và 33 chỉ tiêu của nội dung chuyển đổi nhận thức đối với 03 trụ cột: 

Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động, chủ 

trì tham mưu đề xuất với tỉnh, hướng dẫn các sở ngành địa phương trong tỉnh thực 

hiện đảm bảo thực hiện các tiêu chí về chuyển đổi nhận thức cũng như các chỉ tiêu 

trong Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp tỉnh hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi số tại tỉnh. 

Bản thân tôi cho rằng, thành công của chuyển đổi nhận thức đó chính là việc 

hình thành được văn hóa số bởi văn hóa được hình thành từ thói quen được lặp đi lặp 

lại, vì vậy để hình thành văn hóa, trước tiên phải hình thành và duy trì thói quen. Có 

nhiều cách để hình thành và duy trì thói quen, nhưng trong kỷ nguyên số đó chính là 

thay đổi nhận thức để sử dụng công nghệ số của mỗi cá nhân, tổ chức, người dân, 

doanh nghiệp trong hoạt động, đời sống của mình. Khi câu chuyện về Hạ tầng viễn 
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thông với việc phủ sóng 4G và phát triển mạng 5G, các nền tảng số Make in  

Viet Nam, Hạ tầng thanh toán điện tử, Hỗ trợ điện thoại thông minh với giá 600.000 - 

700.000 đồng… đã và đang được Bộ Thông tin và Truyền thông tích cực chỉ đạo triển 

khai thực hiện trong thời gian qua để sẵn sàng về hạ tầng chuyển đổi số, thì việc hình 

thành được văn hóa số trong các cơ quan nhà nước, trong xã hội tại tỉnh là vai trò và 

trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, chúng tôi nhận thức sâu sắc và hành 

động với mục tiêu trước tiên để những người trong ngành Thông tin và Truyền thông 

của tỉnh trở thành hạt nhân về chuyển đổi số để lan tỏa với các ngành, lĩnh vực khác. 

Xin được kết thúc bài tham luận bằng thông điệp về chuyển đổi số mà bản thân 

tôi thấy rất tâm đắc, đó là: “Chuyển đổi số không phải chỉ là áp dụng công nghệ mà 

còn là chuyển đổi nhận thức về cách nghĩ, cách làm, làm những điều cũ theo một 

cách khác biệt bằng công nghệ số”./. 
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XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ GIẢM THỜI GIAN  

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP 

Đỗ Hữu Quyết 

Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa 

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với 

cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giải quyết công 

việc trong các cơ quan nhà nước. 

Trên cơ sở những chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, Sở 

Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần đẩy mạnh 

xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn 

tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, triển 

khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng nhằm xây dựng thành công Chính quyền 

điện tử, góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công 

khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, tiết 

kiệm thời gian, chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan nhà nước, người 

dân, doanh nghiệp. Những kết quả nổi bật là: 

1. Về phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước 

a) Về phát triển hạ tầng Viễn thông - CNTT 

Trong những năm qua, hạ tầng CNTT, các phần mềm dùng chung đã được tỉnh 

quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại, kết nối, liên thông, thông suốt từ cấp 

tỉnh đến cấp xã, đảm bảo việc điều hành, xử lý công việc của các cơ quan nhà nước, 

phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tiêu biểu là:  

(1) Hạ tầng viễn thông băng rộng, nền tảng cho triển khai xây dựng Chính quyền 

điện tử được triển khai đến 100% thôn, bản; (2) Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của 
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tỉnh (LGSP), kết nối, liên thông với Hệ thống của Quốc gia, phục vụ gửi, nhận văn 

bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã; (3) Hệ thống một 

cửa điện tử hiện đại, đồng bộ được triển khai từ cấp tỉnh (Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh) đến 27/27 UBND cấp huyện và 559/559 UBND cấp xã. Cổng dịch 

vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời 

gian, chi phí, công khai, minh bạch; (4) Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc (TD-Office) được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến UBND cấp xã, phục 

vụ điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; (5) Hệ thống hội nghị trực 

tuyến đã triển khai tại 320 điểm cầu, đang phát huy hiệu quả; (6) Hệ thống phòng họp 

không giấy (Ecabinet) đang triển khai tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện... 

b) Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước 

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã 

điều hành, xử lý công việc trên Hệ thống TD-Office; đã có chuyển biến tích cực, thay 

đổi căn bản, chuyển từ hình thức làm việc giấy tờ sang điều hành, xử lý công việc trên 

môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước; văn bản điện tử dần thay thế văn bản 

giấy, ước tính tiết kiệm chi phí hàng năm cho việc phát hành văn bản giấy của các sở, 

ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên 30 tỷ đồng; thời gian gửi, nhận văn bản từ 

tỉnh đến xã chỉ còn tính bằng giây. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đạt trên 97%. 

Ứng dụng chữ ký số được quan tâm, đẩy mạnh sử dụng trong các cơ quan, đơn 

vị. Trên địa bàn tỉnh có trên 6.000 chứng thư số chuyên dùng; 100% các cơ quan hành 

chính và lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chứng thư số phục vụ việc ký số 

văn bản, thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử. Tính đến nay, 100% các 

đồng chí lãnh đạo, người có thẩm quyền ký văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã đã 

thực hiện ký số trên văn bản điện tử. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã triển khai tại 320 điểm cầu tạo môi 

trường hội họp hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, đảm bảo 

triển khai các cuộc họp nhanh chóng, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như 

phòng chống dịch bệnh, bão lụt, thiên tai... Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19, hệ thống này đã phát huy hiệu quả tích cực.  
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Hệ thống phòng họp không giấy tờ (E-cabinet) đã được triển khai tại 18 đơn vị 

(gồm: 03 đơn vị cấp tỉnh và 15 đơn vị cấp huyện), tạo sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết 

kiệm cho các cơ quan trong triển khai các hội nghị. 

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử (cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã) đã cung cấp 174 dịch vụ công mức độ 3; 628 dịch vụ công mức độ 4, 

tạo điều kiện thuận lợi, cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh; Đã tích hợp 340 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 đạt 56,35%, mức độ 4 

đạt 57,53% (tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng gấp 1.78 lần so với cùng kỳ năm 

2019). Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn luôn 

đạt trên 99%. Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp giải pháp thanh toán không 

dùng tiền mặt và kết nối với Cổng thanh toán quốc gia. 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (http://thanhhoa.gov.vn); các trang thông tin 

điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cập nhật kịp 

thời, cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Có thể nói, thời gian qua việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đã tạo nên sự công khai, minh bạch trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành, 

trong giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước; góp phần đẩy mạnh CCHC; nâng 

cao các chỉ số cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số mức độ 

sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (ICT Index); cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 

ngày càng tốt hơn. Ứng dụng CNTT - Xây dựng Chính quyền điện tử là giải pháp 

quan trọng để giảm thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của chính 

quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế: 

Quá trình triển khai dự án ứng dụng CNTT thường kéo dài qua nhiều năm, dẫn tới 

tình trạng thiếu đồng bộ; Nguồn nhân lực thiếu và yếu; Một số ứng dụng CNTT tự 

phát theo yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, dẫn đến khó khăn trong việc 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Việc kết nối với hệ thống thông tin các bộ, ngành Trung 

ương còn gặp nhiều khó khăn; Một số đơn vị chưa khai thác hiệu quả hạ tầng, ứng 
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dụng CNTT, viễn thông hiện có; Một số cán bộ (nhất là người đứng đầu) các ngành, 

các cấp chưa quyết tâm, gương mẫu trong ứng dụng CNTT vào công việc, ngại thay 

đổi thói quen từ xử lý văn bản giấy sang điện tử; Nhận thức về bảo đảm an toàn thông 

tin, an ninh mạng còn hạn chế; Ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực, các doanh 

nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh phát triển trên địa bàn tỉnh còn hạn chế… 

Từ thực tiễn triển khai xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua trên địa bàn, 

một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau: 

Một là, môi trường pháp lý có vai trò quyết định 

CNTT là một lĩnh vực mới, tốc độ phát triển nhanh, chưa có tiền lệ. Vì vậy, việc 

kịp thời ban hành các văn bản, hoàn thiện môi trường pháp lý sẽ thúc đẩy quá trình phát 

triển và ứng dụng CNTT. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND 

ngày 01/4/2020 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã nâng cao tỷ lệ người dân và doanh 

nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng nhanh (Năm 2019 đạt tỷ lệ đạt 

2,74%; năm 2020 tỷ lệ tăng lên 75,53%), góp phần tích cực đẩy mạnh CCHC, công 

khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà 

nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Chỉ thị số 15/CT-UBND 

ngày 18/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công 

việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc giấy sang làm việc 

trên môi trường điện tử trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tác động 

mạnh mẽ, chuyển biến tích cực, thay đổi căn bản, chuyển từ hình thức làm việc giấy 

tờ sang điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử; văn bản điện tử 

dần thay thế văn bản giấy; 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã đã hoàn toàn điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử ….  

Hai là, hạ tầng CNTT phải đi trước một bước 

Hạ tầng CNTT, các phần mềm dùng chung của tỉnh phải được quan tâm, đầu tư 

đồng bộ, hiện đại, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hạ tầng CNTT phải được đầu tư trước một 

bước, làm nền tảng để triển khai các ứng dụng trong các cơ quan nhà nước cũng như 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đầu tư cho CNTT đồng bộ, chi phí thấp nhưng 

mạng lại hiệu quả to lớn. Nếu không được đầu tư đồng bộ sẽ gây nên khó khăn trong 
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triển khai ứng dụng, lãng phí trong đầu tư. Đầu tư cho CNTT gắn kết chặt chẽ với 

CCHC, phòng chống tham nhũng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ 

quan nước, tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng 

tốt hơn. 

Ba là, yếu tố con người quyết định thành công 

Ứng dụng CNTT là việc khó, phức tạp, trong khi đội ngũ CBCC ít được đào tạo 

về CNTT. Vì vậy, một số CBCC rất ngại ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý 

công việc. Mặt khác, ứng dụng CNTT sẽ làm cho các hoạt động trong cơ quan nhà 

nước trở nên công khai, minh bạch hơn, khó tiêu cực, nhũng nhiễu, do đó một bộ 

phận không nhỏ CBCC không muốn ứng dụng CNTT. Chính vì vậy, hiệu quả của 

việc ứng dụng CNTT tại từng cơ quan, đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm 

của người đứng đầu và vai trò của các bộ chuyên trách CNTT. Người đứng đầu đơn vị 

gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên là yếu tố quyết 

định thành công. 

Mặt khác, cần có cơ chế ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, 

chuyên gia CNTT và an toàn an ninh thông tin giỏi làm việc trong các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn. 

Bốn là, cách thức triển khai kết hợp giữa “tập trung” và “phân tán” 

Hạ tầng CNTT, các phần mềm dùng chung, các cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ 

xây dựng Chính quyền điện tử phải được triển khai, đầu tư tập trung nhằm tiết kiệm 

tài nguyên, nhân lực, tiết kiệm trong đầu tư và triển khai nhanh, chi phí quản lý, vận 

hành, duy trì thấp, qua đó tạo thành hệ thống đồng bộ, thuận lợi cho việc kết nối, liên 

thông, khai thác, chia sẻ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin. 

Việc triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, các CSDL chuyên ngành sẽ do 

các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện, nhằm tạo sự chủ động trong điều hành, xử lý; 

việc kết nối, lưu trữ dữ liệu, phân tích, xử lý dữ liệu do Sở Thông tin và Truyền thông 

triển khai, hỗ trợ các đơn vị nhằm đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả. 

Năm là, thí điểm ở phạm vi hẹp trước khi nhân rộng 

Lĩnh vực CNTT phát triển nhanh, chưa có mô hình chuẩn cho các đơn vị áp 

dụng. Chính vì vậy, cần ưu tiên lựa chọn những lĩnh vực, những giải pháp thiết thực 
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để thí điểm trong phạm vi hẹp, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện để triển 

khai nhân rộng, đảm bảo hiệu quả. 

Trong xu thế hiện nay, việc đầu tư hạ tầng CNTT hiện đại; tiện ích và dịch vụ 

thông minh; năng lực xử lý và hỗ trợ nhanh chóng cho các nhà đầu tư; tính công khai, 

minh bạch và hiệu quả điều hành, xử lý công việc trong cơ quan nhà nước thông qua 

việc ứng dụng CNTT mới là ưu thế nổi trội, tạo nên điểm khác biệt, làm nên thương 

hiệu của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, phát triển KT-XH. Chính vì vậy, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, hoàn thiện cơ 

sở pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp CNTT 

đầu tư tại Thanh Hoá; cơ chế đối ứng thực hiện các đề tài khoa học cho các doanh 

nghiệp CNTT để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mũi nhọn về CNTT. 

Thứ hai, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng dùng chung, CSDL 

của các ngành để xây dựng Chính quyền điện tử 

Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, triển khai phủ sóng thông tin di động 

5G, kết nối băng rộng đến tất cả các doanh nghiệp, hộ gia đình.  

Phát triển Hạ tầng số phục vụ xây dựng Chính quyền số trong cơ quan nhà nước; 

phát triển các dịch vụ thành phố thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Xây dựng các CSDL, nền tảng dùng chung, CSDL chuyên ngành phục vụ xây dựng 

Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh kết nối, 

chia sẻ thông tin, số liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia 

nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử trên địa 

bàn tỉnh. 

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, gắn kết chặt chẽ 

với CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

Thực hiện “5 không” trong cơ quan nhà nước: (1) Xử lý văn bản không giấy (văn 

bản điện tử); (2) Hội nghị không gặp trực tiếp (thay bằng hội nghị trực tuyến); (3) 
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Giải quyết TTHC không tiếp xúc (dịch vụ công trực tuyến); (4) Hội họp không giấy 

tờ (phòng họp E-cabinet); (5) Thanh toán không tiền mặt. Hoàn toàn điều hành, xử lý 

công việc trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, 

điều hành, công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả. 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo sự thuận 

lợi, tiết kiệm, hiệu quả, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi; nâng cao sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. 

Đẩy nhanh quá trình Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, phát triển 

doanh nghiệp số, hướng tới xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa 

bàn tỉnh. 

Thứ tư, phát triển Khu CNTT tập trung 

Hoàn thiện các phân khu chức năng Khu Công nghiệp CNTT tập trung 7,35 ha 

của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp CNTT vào hoạt động; tổ chức vườn 

ươm doanh nghiệp CNTT. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ; tăng cường xúc tiến đầu tư thu hút các doanh 

nghiệp CNTT; các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần cứng, thiết bị, linh kiện điện 

tử, công nghiệp phần mềm, nội dung số.  

Thứ năm, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực 

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, đảm bảo an toàn thông tin; nâng cao nhận 

thức, kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số trong cơ quan nhà nước, 

trong doanh nghiệp và người dân. 

Xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đội ngũ 

chuyên gia giỏi CNTT, đảm bảo nhân lực cho nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ 

công nghệ./. 
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QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 

Trần Văn Dũng 

Giám đốc Sở TT&TT Tiền Giang 

1. Quản lý nhà nước đã giúp ngành TT&TT tỉnh phát triển mạnh mẽ  

Tiền Giang đã đẩy mạnh triển khai UD.CNTT và phát triển hạ tầng TT&TT 

phục vụ phát triển Chính quyền điện tử rất ấn tượng qua các năm gần đây, trong 4 

năm liên tiếp trở lại đây, Tiền Giang duy trì trong top 10 cả nước về chỉ số sẵn sàng 

phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index). Đặc biệt, từ 

năm 2016 đến 2019, Tiền Giang là một trong những địa phương có mức độ phát triển 

và ứng dụng CNTT-TT tốt, Tiền Giang đều nằm trong Top 10 tỉnh/thành đứng đầu cả 

nước về xếp hạng ICT-INDEX và hiện nay là tỉnh dẫn đầu về chỉ số să ̃n sàng ứng 

dụng và phát triển CNTT và truyền thông trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Các nhiệm vụ sẽ thực hiện thời gian tới 

2.1. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin  

Triển khai Chương trình hành động số 52/Ctr-TU ngày 22/01/2020 của Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Triển khai thực hiện 

Đề án xây dựng Chính quyền số của tỉnh đến 2030, tiếp tục triển khai Đề án xây dựng 

đô thị thông minh trên phạm vi toàn tỉnh, theo đó: 

- Thực hiện chuyển đổi số tất cả các ngành lĩnh vực QLNN, từ chuyển đổi số 

trong chính quyền đến doanh nghiệp và người dân. 

- Tập trung phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, nguồn nhân lực CNTT. 

- Từng bước hoàn chỉnh cơ chế, chính sách quản lý phát triển thông tin và  

truyền thông. 

- Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình và 

triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như 
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giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành 

quan trọng của hạ tầng số. 

- Tiếp tục triển khai đồng bộ liên thông kết nối các cơ sở dữ liệu tiến đến xây 

dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số. 

- Thiết kế các kênh truy nhập có tính năng dễ sử dụng, thân thiện,… dễ dàng sử 

dụng trên các thiết bị di động, để chúng trở thành lựa chọn đầu tiên của người dân và 

doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ giao tiếp với chính quyền. 

- Thông tin và dịch vụ số cung cấp cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo tính 

thân thiện với người dùng, phù hợp, được tiêu chuẩn hóa và tiết kiệm tài nguyên, kế 

thừa dữ liệu. Đảm bảo tính mở và minh bạch, Cơ quan các cấp cung cấp dữ liệu miễn 

phí theo các định dạng mở để sử dụng lại. 

- Chủ động theo dõi sự phát triển của công nghệ để đánh giá khả năng sử dụng 

chúng trong việc số hóa các quy trình hành chính đê ̉ thúc đẩy các dự án sáng tạo sử 

dụng các công nghệ mới phù hợp các xu thế phát triển như: Open Data, Cloud 

Computing, Big Data, IoT, AI, Blockchain,…. 

- Xây dựng các nền tảng số và nền tảng dữ liệu dùng chung, phát triển các nền 

tảng dùng chung, tương tác và dễ sử dụng để giảm thời gian và nỗ lực để tiếp cận các 

dịch vụ số, giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân; các cơ quan, tổ chức, cán 

bộ công chức có vai trò dẫn dắt chuyển đổi số. 

- Tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn về nghiệp vụ CNTT cho CBCCVC 

trên địa bàn tỉnh; tập huấn cho CBCCVC sử dụng thành thạo những ứng dụng dùng 

chung và chuyên ngành trong cơ quan nhà nước. 

- Triển khai giải pháp phòng chống mã độc tập trung cho các máy tính của cán 

bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai ứng dụng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

trên môi trường di động để tăng cường tính công khai, minh bạch, phục vụ tương tác 2 

chiều với người dân trên môi trường số. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền thanh cơ sở thế hệ mới, đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao trong công tác quản lý hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của nhân dân; 
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2.2. Phát triển doanh nghiệp công nghệ 

Phát triển doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ số; xúc tiến 

đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công viên phần mềm Mekong. 

2.3. Phát triển nguồn nhân lực ATTT 

Phát triển nguồn nhân lực ATTT tỉnh, đảm bảo an toàn an ninh thông tin các 

HTTT; đưa vào khai thác trung tâm quản lý thông tin IOC; xây dựng trung tâm giám 

sát an toàn thông tin tập trung SOC của tỉnh để đảm bảo an toàn thông tin trong xây 

dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh. 

2.4. Quy hoạch hạ tầng Viễn thông thụ động 

Triển khai thực hiện tốt quy hoạch hạ tầng Viễn thông thụ động, phát triển mạnh 

hạ tầng mạng viễn thông với cáp quang đến nhà dân, phủ sóng 4G đến 100% xã, ấp; 

tăng tỷ lệ người dân thanh toán không dùng tiền mặt qua triển khai mô hình thí điểm 

chính quyền số đến cấp huyện; quản lý bưu chính phát triển mạnh thương mại điện tử 

cung ứng dịch vụ đến từng hộ dân; 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

3.1. Về chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Sở tại địa phương qua công tác tổ chức 

Bộ cần quan tâm đưa vào Nghị định, Thông tư - Thông tư liên tịch hướng dẫn 

chức năng nhiệm vụ của sở 6 lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực còn chưa rõ: điện tử; phát 

triển công nghiệp CNTT, doanh nghiệp công nghệ số; thương mại điện tử; phát triển 

sự nghiệp kinh tế ngành (sự nghiệp kinh tế báo chí, CNTT,…) 

Hướng dẫn tổ chức các phòng ban, trung tâm thuộc Sở đủ để hoạt động, cho đồng 

bộ toàn quốc (hiện nay Sở ít phòng ban, có 2 phòng chuyên môn: Phòng Thông tin 

báo chí xuất bản (quản lý về Nội dung) và phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính 

viễn thông (Quản lý 5 lĩnh vực còn lại là quá lớn, nên quy định rõ, tách ra 2 phòng) 

3.2. Về vấn đề phát triển kinh tế số, xã hội số (các chỉ tiêu trong Quyết định 

số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”) 

Bộ cần phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ quy định danh 

mục các chỉ tiêu về kinh tế số, xã hội số và bộ ngành nào có trách nhiệm quản lý phát 
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triển để địa phương đưa vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để phấn đấu 

thực hiện thông qua việc xây dựng Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế giai đoạn 

2021-2026, các Nghị quyết lãnh đạo thực hiện của Tỉnh ủy,… 

3.3. Về vần đề phát triển Khu CVPM 

Về vần đề phát triển Khu CVPM theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 

08/11/2013 về Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và Quyết định số 

333/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 về thí điểm thành lập chuỗi CVPM Quang Trung, cần 

sơ kết/ tổng kết triển khai Quyết định này, đề xuất gia hạn Quyết định này để tiếp tục 

thực hiện đến khi sửa đổi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP Quy định về khu Công nghệ 

thông tin tập trung với nhiều bất cập. 

3.4. Về Chính sách đãi ngộ CBCCVC  

Đối với CBCCVC làm công tác CNTT, an toàn ANTT… cần có Văn bản quy 

định từ Trung ương để địa phương dễ dàng thực hiện. 

3.5. Về chia sẻ CSDL mang tính nền tảng. 

Hiện nay, các CSDL dân cư mang tính nền tảng chưa triển khai chia sẻ được, 

trong khi các CSDL khác như CSDL dân số Tổng cục Thống kê, CSDL BHXH của 

BHXH Việt Nam,… đã có, đề nghị Bộ chủ trì làm việc với các cơ quan trung ương 

sớm chia sẻ các CSDL này cho tỉnh thành (đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông) sử 

dụng, hình thành các CSDL dùng chung của tỉnh./. 
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HỘI TỤ DỮ LIỆU - YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG 

Lữ Thành Long 

Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần MISA 

Theo dự đoán của các nhà khoa học thì những quốc gia như Việt Nam phải đến 

cuối năm 2022 mới có thể chặn đứng được COVID-19. Vậy, giai đoạn 2021 - 2022 sứ 

mệnh của MISA sẽ là gì để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Chính phủ 

Việt Nam có thể hoạt động tốt hơn trong đại dịch? Trong giai đoạn dịch bệnh này, 

nhu cầu chuyển đổi số tăng ồ ạt, MISA đã xác định cho mình một sứ mệnh mới đó là 

Hội tụ dữ liệu - đây là cấp độ cao nhất của chuyển đổi số. 

Hội tụ dữ liệu chỉ diễn ra được trong điều kiện tổ chức chuyển đổi số hoàn toàn 

trên mây (Cloud). Nghĩa là mọi công việc, mọi hoạt động đều được số hóa toàn diện 

trên mây và tích hợp liên tục, chặt chẽ với nhau trong một hệ thống duy nhất. Từ đó 

giúp cho số liệu điều hành, công việc làm ăn thực sự được ánh xạ thực giữa ngoài đời 

và thế giới số. 

 

Hình 1. Mọi hoạt động của các doanh nghiệp được đưa lên mây 

Theo báo cáo nghiên cứu dự đoán mới nhất của Gartner, thì hội tụ dữ liệu và 

phân tích dữ liệu trở thành nhân tố dẫn dắt chiến lược, trong đó dự báo: Năm 2021 các 

tổ chức đầu tư vào phân tích dữ liệu sẽ có chỉ số ROI (hiệu quả đầu tư) tăng gấp 3 lần; 

Năm 2023, 90% trong số 500 công ty hàng đầu thế giới sẽ hội tụ đến quản trị phân 

tích dữ liệu. 
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1. Nền tảng MISA AMIS giúp hội tụ dữ liệu cho doanh nghiệp 

Doanh nghiệp như một cơ thể sống gồm các bộ phận Sản xuất, Kinh doanh, Tài 

chính, Nhân sự, Điều hành và các đối tác bên ngoài doanh nghiệp. Khi thông tin được 

lưu chuyển thông suốt giữa các bộ phận và hội tụ tại một nơi trên trung tâm dữ liệu 

Cloud sẽ được sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn/trí tuệ nhân tạo (Big 

Data/AI) để mô hình hóa và dự báo, hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho ban điều 

hành doanh nghiệp. MISA AMIS đã kết nối với rất nhiều dịch vụ của các đối tác bên 

ngoài phổ biến như ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, sàn thương mại điện tử, kênh 

tuyển dụng... Ngoài ra, công nghệ OpenAPI giúp các đối tác bên ngoài có thể tự do 

phát triển các công cụ kết nối MISA AMIS và các ứng dụng của bên thứ ba. 

 

Hình 2. Mô hình hội tụ dữ liệu trên nền tảng Quản trị doanh nghiệp MISA AMIS 

 

2. Nền tảng MISA EMIS (MISA QLTH) giúp hội tụ dữ liệu trong ngành 

Giáo dục 

Nền giáo dục hiện đại luôn lấy học sinh là trung tâm của mọi hoạt động. Những 

thông tin toàn diện về học sinh như kết quả học tập và rèn luyện, sức khỏe tâm lý và 

thể chất… đều được nhà trường - giáo viên - phụ huynh theo dõi liên tục. Để hỗ trợ 

được giáo viên và học sinh, hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường cần nắm bắt 

được đầy đủ và kịp thời thông tin về học tập, giảng dạy, cũng như các phương tiện hỗ 

trợ như thiết bị dạy học, sách vở, tình trạng cơ sở vật chất trường và lớp… để giúp 

giáo viên và học sinh đạt được kết quả tốt nhất. 
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Hình 3. Mô hình hội tụ dữ liệu trên nền tảng Quản lý trường học MISA QLTH 

Nền tảng Quản lý giáo dục MISA EMIS giúp thu thập, quản lý mọi thông tin 

toàn diện về học sinh, giáo viên, cán bộ, cơ sở vật chất nhà trường. Các dữ liệu này 

được hội tụ tại một nơi trên trung tâm dữ liệu Cloud, từ đó sử dụng các công nghệ 

phân tích dữ liệu lớn/trí tuệ nhân tạo (Big Data/AI) để mô hình hóa và dự báo, hỗ trợ 

ra quyết định cho nhà trường và các cơ quan quản lý ngành giáo dục.  

MISA EMIS đã kết nối để gửi và chia sẻ dữ liệu giáo dục đến Cơ sở dữ liệu giáo 

dục quốc gia. Bằng những thông tin này, lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện và 

quản lý cấp Phòng Giáo dục có thể đưa ra các điều chỉnh về phương thức, phương tiện 

giảng dạy cho nhà trường; đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tin để thống 

kê, phân tích, so sánh với các chuẩn ngành trong nước, khu vực và quốc tế. Từ đó đưa 

ra những quyết sách giúp cải tiến phương thức quản lý đào tạo của nền giáo dục quốc gia. 

 

3. Nền tảng MISA FINGOV giúp hội tụ dữ liệu trong ngành tài chính 

Hiện nay, một đơn vị hành chính sự nghiệp riêng trong lĩnh vực tài chính phải sử 

dụng đồng thời nhiều phần mềm bao gồm kế toán, quản lý ngân sách, quản lý tài sản, 

quản lý tiền lương, quyết toán tài chính… làm cho thông tin bị phân tán, thiếu kết nối 

và gây khó khăn trong việc tổng hợp, thống kê theo yêu cầu quản lý tài chính của đơn 

vị cũng như toàn địa phương hoặc bộ, ngành. 
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Hình 4. Mô hình hội tụ dữ liệu trên  

nền tảng Quản trị tài chính Nhà nước MISA FinGov 

Để giải quyết vấn đề này, MISA FinGov hợp nhất các nghiệp vụ quản trị tài 

chính Nhà nước trên một nền tảng. Dữ liệu từ mọi nghiệp vụ sẽ được tập trung và hội 

tụ vào cơ sở dữ liệu trên Cloud. Việc này không chỉ giúp đơn vị sử dụng thuận tiện 

mà còn giúp các bộ, ngành, địa phương có ngay Cơ sở dữ liệu tài chính liên thông từ 

trung ương đến các địa phương. Từ đó sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn/ 

trí tuệ nhân tạo (Big Data/AI) để mô hình hóa và dự báo hỗ trợ lãnh đạo đơn vị, địa 

phương, bộ ngành ra các quyết định một cách nhanh chóng, kịp thời. 

 

4. Điều quan trọng nhất mà hội tụ dữ liệu mang lại là gì? 

Đối với xã hội, các thống kê phân tích khi hội tụ dữ liệu sẽ mang lại lợi ích gì?  

Với doanh nghiệp, những thống kê phân tích cho doanh nghiệp hiểu được chính 

các hoạt động của họ một cách tốt hơn, từ đó tối ưu chi phí, tối ưu hoạt động.  

Ví dụ, những phân tích đầu tư sẽ vẽ ra cho doanh nghiệp quy luật kinh doanh để 

họ biết được nguyên do doanh số tăng/giảm, từ đó dự đoán được nhu cầu của thị 

trường để chuẩn bị hoạt động về tồn kho hàng hóa mà không bị động. Hoặc khi doanh 

nghiệp nắm được chỉ số tín dụng, chỉ số tín nhiệm của mình, có thể thông qua MISA 

kết nối được với các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng để hỗ trợ nhu cầu vay vốn 

mà không cần thế chấp một cách nhanh chóng. Đó là một trong những hệ quả tốt đẹp 

mà hội tụ dữ liệu mang lại cho doanh nghiệp. 
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Hình 5. Dữ liệu được phân tích giúp doanh nghiệp  

nắm được quy luật kinh doanh 

Đối với tổ chức Nhà nước, các thống kê, phân tích về chi tiêu ngân sách giúp 

cho lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Chính phủ biết được hiệu quả của hoạt động chi 

tiêu, đánh giá tình trạng thu - chi ngân sách có đang cân bằng không. Từ đó có những 

kiểm soát về chi tiêu ngân sách của chính quyền địa phương.  

Trong lĩnh vực giáo dục, khi hội tụ dữ liệu phát triển thì chúng ta có thể phân 

tích được hiệu quả của công tác đào tạo, công tác đầu tư trong ngành giáo dục. Hoặc 

có thể dựa vào thống kê tình hình học sinh ở các cấp khác nhau để dự đoán được các 

kế hoạch đầu tư cho giáo dục trong tương lai. Chỉ có hội tụ dữ liệu cho chúng ta dữ 

liệu phân tích khoa học, kịp thời!  

Trong giai đoạn sắp tới là giai đoạn khó khăn cho xã hội, Chính phủ và doanh 

nghiệp. Mỗi cán bộ nhân viên MISA phải nỗ lực nhiều lần để giải các bài toán khó  

về công nghệ, đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển của xã hội và 

cộng đồng./. 
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IV. LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG 
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BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG: KẾT QUẢ  

ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

Nguyễn Thành Phúc 

Cục trưởng Cục An toàn thông tin 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 

với đất nước. Do tác động của chuyển đổi số quốc gia và ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19, ngày càng nhiều hoạt động KT-XH được chuyển lên môi trường mạng. 

Với sứ mệnh: “Vì không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, rộng khắp”, lĩnh 

vực an toàn, an ninh mạng (ATANM) có những quan điểm và cách làm mới, đạt kết 

quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển ngành TT&TT nói riêng và phát triển KT-XH 

nói chung.  

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020 

Quan điểm 

ATANM là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, là yếu tố xuyên 

suốt, không thể tách rời chuyển đổi số.  

CHỦ ĐỘNG giám sát 24/7, phòng, chống tấn công mạng, bóc gỡ mã độc, bảo 

đảm ATANM cho các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và 

năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. 

TỰ CHỦ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ ATANM là giải pháp căn cơ để bảo đảm 

ATANM. 

An toàn, an ninh thông tin là một bộ phận của ATANM. 

Hành động 

Triển khai mô hình 4 lớp bảo đảm ATANM tại tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ATANM Việt Nam làm tiền đề phát 

triển nền công nghiệp ATANM Việt Nam. 
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Mở rộng không gian quản lý mới: bảo đảm ATANM cho hạ tầng số, nền tảng 

điện toán đám mây, thiết bị 5G. 

Tập trung nguồn lực bảo vệ an toàn, an ninh mạng đối với Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác gỡ bỏ thông tin xấu độc, 

bảo vệ uy tín và hình ảnh của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Những kết quả nổi bật 

Thứ nhất, hành lang pháp lý và các văn bản hướng dẫn tiếp tục được hoàn thiện, 

đã ban hành thêm: 01 chỉ thị của Ban Bí thư; 01 nghị định; 03 quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ; 04 quyết định đang trình Thủ tướng Chính phủ; 06 tiêu chuẩn TCVN 

và 01 tiêu chuẩn cơ sở; 06 văn bản hướng dẫn chuyên môn. 

Thứ hai, bảo đảm ATANM, không để xảy ra sự cố cho các sự kiện lớn của đất 

nước như: Đại hội đảng các cấp, Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Hội nghị AIPA 

41, 02 kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Digital World,... 

Thứ ba, hướng dẫn và thúc đẩy các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương triển khai bảo đảm ATANM theo mô hình 4 lớp. Tính hết 

tháng 11/2020, đã có 96,39% các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh hoàn thành 

triển khai mô hình 04 lớp.  

Thứ tư, các doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất được 91% chủng loại sản phẩm 

thuộc Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng. Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa 

so với sản phẩm nhập khẩu tăng từ 37,2% năm 2019 lên 47,34% năm 2020.  

Thứ năm, ban hành danh mục các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho trạm 

gốc 5G (5G gNodeB), ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và tổ chức đánh giá, 

công bố 05 nền tảng điện toán đám mây GCV-Cloud do doanh nghiệp Việt Nam làm 

chủ công nghệ. Nền tảng Cloud và 5G sẽ là các nền tảng số quan trọng phục vụ cho 

công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số trong tương lai. 

Thứ sáu, tổ chức triển khai Chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc 

năm 2020. Kết quả, có khoảng trên 8 triệu lượt người dùng tiếp cận chiến dịch, 5 triệu 

người đã tham gia và sử dụng công cụ được cung cấp miễn phí. Tại thời điểm gần kết 

thúc Chiến dịch (04/12/2020), số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng máy 

tính ma là 1.052.479 (địa chỉ) đã giảm khoảng 47,86% so với thời điểm trước Chiến 

dịch (2.014.512). 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03l5KhRlT7F5-94-52nlw8NSAmu3Q%3A1606520187344&ei=e43BX4-3FPK4mAWn_5CQDQ&q=digital+world&oq=digital+w&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToECAAQQzoECAAQDToGCAAQDRAKUKHjBVjMgQZgx5QGaAJwAngAgAFuiAH-B5IBAzkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
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Thứ bảy, triển khai thực thi Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, 

thư điện tử rác, cuộc gọi rác: triển khai hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác 

qua đầu số 5656; hệ thống không quảng cáo (DNC); hệ thống cấp tên định danh phục 

vụ cho quảng cáo, các biện pháp phòng, chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi 

rác. Kết quả: đã cấp 1.087 tên định danh, chặn 346.294 số điện thoại phát tán tin nhắn 

rác, 32.932 số điện thoại gây ra các cuộc gọi rác, chặn 60.283.311 tin nhắn rác, chặn 

195.140 IP phát tán thư điện tử rác dẫn đến đã đưa Việt Nam ra khỏi nhóm 10 quốc 

gia phát tán thư điện rác lớn nhất thế giới.  

Thứ tám, phát triển mạng lưới ứng cứu sự cố ATANM lên 216 thành viên (từ 174 

thành viên năm 2019). Thành lập 10 cụm mạng lưới và hỗ trợ các cụm mạng lưới tổ 

chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin. Hoạt động ứng cứu sự cố bắt đầu đi vào ổn 

định, tạo tiền đề vững chắc cho việc sẵn sàng ứng phó các sự cố về ATANM trong 

thời gian tới. 

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

Mục tiêu 

Bảo đảm ATTT mạng cho 100% mục tiêu quan trọng, các hệ thống thông tin 

quốc gia phục vụ CPĐT. 

100% hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên của cơ quan nhà nước được giám sát, bảo 

vệ bởi các SOC của bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

100% máy chủ, máy trạm của các cơ quan nhà nước được triển khai giải pháp 

phòng chống mã độc. 

100% hệ thống thông tin công khai trực tuyến của các cơ quan nhà nước được 

giám sát. 

100% cơ quan, tổ chức khắc phục, xử lý các điểm yếu, lỗ hổng ATTT do Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Cục ATTT) cảnh báo, khuyến nghị. 

Tin nhắn rác giảm 55%, cuộc gọi rác 65% so với năm 2020, Việt Nam ra khỏi 

top 20 quốc gia phát tán thư điện tử rác lớn nhất thế giới. 

Mức độ tăng trưởng về doanh thu an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp Việt 

Nam đạt từ 25% đến 30%. 
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Nhiệm vụ trọng tâm 

Phát triển hạ tầng số và nền tảng số quốc gia an toàn, tin cậy. 

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các hệ 

thống thông tin quan trọng. 

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo phương thức quản trị rủi ro; giám sát 24/7, 

phát hiện sớm, ứng phó kịp thời, khôi phục nhanh hoạt động của HTTT. 

Phổ cập dịch vụ an toàn, an ninh mạng cơ bản cho người dân. 

Phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi về an toàn, an ninh mạng. 

Phát triển năng lực phát hiện, ứng cứu, ngăn chặn các nguy cơ, mối đe dọa trên 

không gian mạng. 

Phát triển không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, rộng khắp. 

Hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân bảo đảm ATANM. 

Phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam. 

Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng. 

Tăng cường hoạt động chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc 

đẩy quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi hợp pháp. 

Nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của Việt Nam đối với quốc tế về ATANM. 

KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

Xác định rõ ATANM là yếu tốt then chốt đối với quá trình chuyển đổi số.  

Bố trí tối thiểu 10% ngân sách chi cho công nghệ thông tin để chi cho ATANM. 

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ về công 

nghệ, được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố đáp ứng yêu cầu. 

Bảo đảm ATANM đồng bộ, hiệu quả gồm 4 nội dung: 

- Ban hành, cập nhật quy chế, quy định bảo đảm ATANM. 

- Ban hành, cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 

- Ban hành, cập nhật kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu. 

- Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ./. 
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BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG  

CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO MÔ HÌNH “4 LỚP” 

Vũ Tiến Khoái 

Sở TT&TT Thái Bình 

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 778/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Thái Bình trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông trước 

đây và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về Báo chí và Xuất bản từ Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thái Bình. Từ tháng 8/2008 tiếp nhận toàn bộ kết quả đề án 112 

từ Văn phòng UBND tỉnh theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của 

UBND tỉnh Thái Bình. 

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về báo 

chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện 

tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, 

hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên 

xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy nhân dân tỉnh giao 

và theo quy định của pháp luật. 

Xác định rõ yêu cầu cần thiết của công tác đảm bảo an toàn thông tin trên không 

gian mạng, Đảng ủy, lãnh đạo Sở TT&TT đã tập trung quán triệt sâu rộng đến toàn 

thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan về vai trò quan trọng của công 

tác đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.  

Căn cứ vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Sở và đặc điểm tình hình của tỉnh 

Thái Bình, từ khi thành lập đến nay Sở TT&TT qua các thế hệ đã tham mưu cho 

UBND tỉnh xây dựng và triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin phù hợp với 

điều kiện kinh tế và đặc của tỉnh với phương châm tự lực, tự chủ về công nghệ, có sự 

phối hợp của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh; Đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản có 

lộ trình theo hướng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin tạo ra sự thống nhất, 

liên thông, hạn chế sự đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, đáp ứng 
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chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời đáp ứng yêu cầu chỉ 

đạo điều hành thông suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ tỉnh đến huyện, xã.  

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng cho hệ thống thông tin theo mô hình “04 lớp”, như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO ĐẢM ATANM THEO MÔ HÌNH 4 LỚP 

1. Lớp 1: Lực lượng tại chỗ 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ 

thông tin (nay là Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử); đã thành lập đội ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 178/QĐ-BCĐ 

ngày 12/7/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử về việc kiện toàn đội 

ứng cứu sự cố ANTT mạng tỉnh Thái Bình, trong đó giao cho đồng chí Phó giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông là đội trưởng, chỉ đạo và điều hành công tác an toàn, 

an ninh mạng. Đã đăng ký tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia 

do Trung tâm VNCERT, Cục ATTT làm điều phối: 02 năm liên tục phối hợp với 

Công ty Cổ phần công nghệ BKAV tổ chức Hội nghị tập huấn, diễn tập cho thành 

viên đội ứng cứu và cán bộ quản trị mạng của các cơ quan, đơn vị để nâng cao kỹ 

năng đảm bảo an toàn thông tin mạng, phương án phối hợp xử lý sự cố an toàn thông 

tin, tránh được các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn thông tin trên mạng Internet. Trong 

năm 2020, Đã tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về quản trị mạng; bảo mật 

và an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ phụ trách CNTT. 

Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị 

thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chủ trì tham 

mưu cho UBND Tỉnh các nhiệm vụ, chương trình liên quan đến CNTT nói chung và 

ATTT nói riêng, là đầu mối thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh theo các Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 và 

1874/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh. 

2. Lớp 2: Tự thực hiện/lựa chọn tối thiểu một tổ chức, doanh nghiệp giám sát, 

bảo vệ chuyên nghiệp  

Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Thái Bình đang được phê duyệt cấp độ 3 

(tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh). Hiện nay tỉnh 
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Thái Bình đang kết hợp triển khai song song cả hai giải pháp giám sát an toàn thông 

tin mạng: Từ năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp 

đảm bảo an toàn thông tin mạng với Ban Cơ yếu Chính phủ. Thường xuyên phối hợp 

với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Trung tâm Giám sát an ninh 

mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ tăng cường theo dõi, phát hiện, cảnh báo sớm các 

vụ tấn công vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; định kỳ hàng tháng đều có các 

báo cáo giám sát về ATTT cho Trung tâm dữ liệu đặt tại Sở Thông tin và Truyền 

thông. Tháng 5/2019, tỉnh Thái Bình đã khai trương Trung tâm điều hành giám sát an 

ninh mạng (SOC) do BKAV tài trợ và phát triển, 100% cơ quan nhà nước các cấp 

được triển khai phần mềm diệt virus có bản quyền quản lý tập trung; hệ thống bước 

đầu hoạt động có hiệu quả. Trung tâm điều hành SOC được thiết kế để cập nhật thông 

tin 24/7 về hiện trạng giám sát an ninh mạng của toàn hệ thống, kết nối dữ liệu của tất 

cả thành phần quan trọng như thiết bị tường lửa, thiết bị mạng, máy chủ, máy trạm, 

đồng thời giám sát toàn bộ hạ tầng mạng tại các cơ quan đơn vị (Sở ngành, UBND 

các huyện, TP), phân tích để phát hiện ra các bất thường, từ đó đưa ra các cảnh báo 

cho người quản trị để kịp thời xử lý. 

Khó khăn: Nguồn nhân lực an toàn thông tin vận hành trung tâm SOC tại tỉnh 

còn mỏng, giải pháp giám sát an toàn thông tin mạng tại Trung tâm SOC của doanh 

nghiệp còn chưa hoàn thiện đang trong quá trình nâng cấp hoàn thiện và triển khai thí 

điểm cho Thái Bình.  

3. Lớp 3: Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá ATANM 

Năm 2019 và năm 2020 đã thuê và phối hợp với một số đơn vị độc lập (trong 

danh sách được Bộ TT&TT công nhận) để đánh giá một số hạng mục về ATTT.  

Khó khăn: Chưa kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn thông tin mạng đối với 

tất cả các hệ thống dùng chung của tỉnh cấp độ 3, do Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí 

chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng còn khó khăn, chưa đạt được 

mức tối thiểu 10% theo Chỉ thị số 14/2019/CT-TTg. 

4. Lớp 4: Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia 

Hiện nay, SOC đã kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia của 

Cục ATTT, Bộ TT&TT. Đã đăng ký với trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 

quốc gia các địa chỉ IP public của các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Giám sát an ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc đảm bảo an 

toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại Trung tâm THDL. 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn thực hiện 

các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng 

của tỉnh để đảm bảo đủ năng lực giám sát, điều hành, phát hiện, cảnh bảo sớm các tấn 

công vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh và các hệ thống thông tin của cơ quan 

nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.  

- Tiếp tục đầu tư bổ sung thiết bị bảo mật, trang thiết bị phần cứng và triển khai 

các giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống ứng dụng 

CNTT dùng chung trong Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ cung cấp dữ 

liệu cho Trung tâm điều hành giám sát an toàn thông tin mạng của tỉnh; 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin 

mạng; thực hiện tốt việc chủ động đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Trung tâm 

THDL của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị. 

Sở TT&TT Thái Bình rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, 

sự quan tâm phối hợp của Cục An toàn thông tin, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ 

trong công tác giám sát đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin 

dùng chung của tỉnh trong thời gian tới./. 
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XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA  

ĐỂ TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC VỀ AN NINH MẠNG 

Nguyễn Tử Quảng 

Chủ tịch Tập đoàn BKAV 

Trở thành cường quốc an ninh mạng trên thế giới là mong muốn và định hướng 

của tất cả chúng ta, như Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nói “Trở thành 

cường quốc an ninh mạng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Khi có 

sức mạnh đó, đất nước sẽ hòa bình lâu dài, chúng ta sẽ có cơ hội phát triển kinh tế, 

tích lũy để trở thành một cường quốc kinh tế”. 

Thực tế, năng lực về an ninh mạng của người Việt Nam đã được khẳng định, có 

thể kể đến 1 số sự kiện như:  

Đầu tiên trên thế giới công bố phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trên Google 

Chrome chỉ vài ngày sau khi trình duyệt này ra mắt (9/2008). Hiện, Google Chrome 

là trình duyệt Web được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. 

Đầu tiên trên thế giới xác định được nguồn gốc cuộc tấn công vào hàng loạt 

website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, bao gồm cả website của Tổng thống 

Hàn Quốc (Tháng 7/2009). Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong lịch 

sử của an ninh mạng thế giới. Sự kiện đã được viết thành 1 chương trong cuốn sách 

nổi tiếng “Bên trong chiến tranh không gian mạng” do NXB O’ Reilly (Mỹ) xuất bản. 

Đầu tiên trên thế giới tìm ra lỗ hổng của hệ thống nhận diện khuôn mặt - Face 

ID của iPhone X chỉ 2 tuần sau khi iPhone X chính thức bán ra thị trường (11/2017). 

Face ID, được Apple coi là bước đột phá công nghệ lớn nhất của mình trên iPhone X. 

Sự kiện thu hút hàng trăm tờ báo lớn quốc tế đưa tin, đặc biệt bức ảnh chụp chiếc mặt 

nạ được Bkav chế tạo để vượt qua tính năng Face ID trên iPhone X được hãng thông 

tấn Reuter bình chọn là một trong 10 bức ảnh ấn tượng nhất trên thế giới trong tuần. 

Trước đó, Bkav cũng đã phát hiện ra lỗ hổng trong công nghệ nhận diện mống mắt 

trên trên dòng điện thoại Samsung Galaxy S8. 

Tổ chức cuộc thi cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix. Đây là 

cuộc thi lớn của cộng đồng an ninh mạng thế giới, thu hút những đội hàng đầu trên 
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bảng xếp hạng uy tín về An ninh mạng CTF Times. WhiteHat Grand Prix được tổ chức 

lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 

2015. Cuộc thi vòng loại Whitehat GrandPrix 06 vừa qua đã thu hút số đội và quốc 

gia tham gia kỷ lục gồm 739 đội đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Để trở thành một cường quốc về an ninh mạng, chúng ta cần xây dựng chiến 

lược quốc gia, trong đó tập trung vào các nội dung sau:  

Thúc đẩy cuộc thi an ninh mạng toàn cầu Whitehat GrandPrix hơn nữa, giúp 

nâng cao vị thế, tạo uy tín, thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực an ninh mạng của 

Việt Nam đối với quốc tế. 

Triển khai đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư an ninh mạng, đáp ứng nhu cầu đảm 

bảo an ninh trong nước. Tiến tới trở thành quốc gia hàng đầu trong việc cung cấp dịch 

vụ an ninh mạng cho thế giới, tương tự như Ấn Độ đã làm được trong lĩnh vực dịch vụ 

phần mềm. 

Cung cấp sản phẩm an ninh mạng ra thị trường thế giới, điều hoàn toàn khả thi 

vì Việt Nam đã làm chủ được hầu hết các công nghệ an ninh mạng (trên 95%). Giống 

như câu chuyện trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Israel. 

Khởi nghiệp quốc gia từ góc nhìn của ngành công nghiệp Smartphone 

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ về chiến lược phát triển đất 

nước “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số”. 

Để thực hiện chiến lược này thì Việt Nam cần phát triển ngành công nghiệp 

Smartphone do người Việt Nam làm chủ. Trên thế giới, những cường quốc về công 

nghệ đều làm chủ ngành công nghiệp Smartphone, các doanh nghiệp sản xuất 

Smartphone là các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất và làm động lực phát triển đất 

nước. Chúng ta có thể kể tên như Mỹ có Apple, Hàn Quốc có Samsung và Huawei ở 

Trung Quốc. Các doanh nghiệp smartphone đã giúp các nước này tạo ra cả nền công 

nghiệp công nghệ cao.  

Smartphone là tinh hoa của công nghệ cao, hội tụ các công nghệ thiết kế điện tử, 

thiết kế cơ khí, thiết kế kiểu dáng công nghiệp, công nghệ phần mềm, công nghệ 

camera, công nghệ âm thanh, công nghệ ăng-ten, công nghệ bảo mật, công nghệ sản 
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xuất. Việc làm chủ công nghệ smartphone đã tạo động lực, dẫn xuất ra các công nghệ 

viễn thông mới như 4G, 5G; tạo ra các sản phẩm mới như IoT, AI camera.  

Hiện nay, ngành công nghiệp điện tử viễn thông Việt Nam đang nằm trong tay 

các doanh nghiệp FDI. Những năm gần đây, GDP Việt Nam đã tăng rõ rệt dựa vào 

đóng góp lớn từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này. Tuy nhiên ở phạm vi 

khu vực, lợi thế của Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh với những nước có giá nhân 

công thấp, điều kiện tự nhiên thuận lợi như Ấn Độ, Indonesia, Philippines… Ngoài 

ra, thu nhập của người Việt Nam cũng đang tăng lên nhanh chóng dần tạo khoảng 

cách với các nước này. Khi độ lệch đủ lớn thì các doanh nghiệp FDI sẽ rời Việt Nam. 

Đây là lỗ hổng lớn cho sự phát triển bền vững. 

Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng ngành công nghiệp smartphone do người 

Việt Nam làm chủ. Doanh nghiệp Việt Nam đã có hơn 10 năm đầu tư nghiên cứu phát 

triển, sản xuất Smartphone. Từ chỗ chúng ta thường bị miệt thị “không làm nổi con 

ốc vít” cho đến đã có thể sản xuất smartphone cao cấp và không ai còn nhắc đến câu 

chuyện con ốc vít nữa.  

Chúng ta đã làm chủ các công đoạn trong chuỗi giá trị như ý tưởng, R&D, 

thương hiệu, thiết kế, sản xuất, phân phối, marketing, hậu mãi. Các sản phẩm 

Smartphone Việt Nam có độ sáng tạo, năng lực tương đương các nhà sản xuất lớn 

Apple, Samsung. Qua quá trình phát triển ngành công nghiệp Smartphone, chúng ta 

đã đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao làm chủ các công đoạn thiết kế, sáng tạo sản 

phẩm. Nhận thấy năng lực của Việt Nam, Qualcomm đã đầu tư mở trung tâm R&D 

với lực lượng nòng cốt là những kỹ sư chúng ta đào tạo. Bên cạnh Bkav còn có các 

tập đoàn lớn như Viettel, Vingroup tham gia trong lĩnh vực này.  

Tuy nhiên đây mới là nỗ lực của doanh nghiệp. Chúng tôi kiến nghị, cần phải có 

chiến lược Quốc gia về ngành công nghiệp Smartphone. Chỉ cần 5 năm là thấy được 

hiệu quả, là động lực phát triển đất nước bằng công nghệ. Tập đoàn Bkav cam kết 

đồng hành cùng Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng và phối hợp triển 

khai các chiến lược quốc gia này./. 
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MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TRONG XÂY DỰNG  

CHIẾN LƯỢC VỀ CÁC CÔNG NGHỆ SỐ 

Hà Hải Nam 

Phó Viện trưởng Phụ trách 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam 

1. Tầm quan trọng của chiến lược 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng về công nghệ thông minh 

dựa trên sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số khác được 

mong đợi sẽ thúc đẩy sự phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của mọi quốc gia. Lĩnh 

vực công nghệ số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế 

- xã hội của mọi quốc gia. Làm chủ các công nghệ số đang được xác định là một 

trong những ưu tiên chiến lược trong chiến lược phát triển của các quốc gia.  

Tại diễn đàn về các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam lần thứ nhất, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công nghệ là nhân tố chính để phát triển kinh tế, thoát 

khỏi bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành một nước phát triển. Muốn thúc 

đẩy điều này, chúng ta phải làm chủ công nghệ, khả năng quản lý, có năng lực phát 

minh, đi đầu trong việc thiết kế, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Cũng tại diễn 

đàn này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Make in Viet Nam” 

là bước đi cần thiết giúp Việt Nam phát triển bền vững. Chiến lược “Make in Viet Nam” 

là chiến lược làm chủ công nghệ nói chung và công nghệ số nói riêng với tiêu chí: 

Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động 

trong sản xuất. 

Trong “Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025”, làm chủ công nghệ nói chung và công nghệ số nói riêng là một 

trong những nội dung trọng tâm và trong các quan điểm phát triển đất nước: 

- “Nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ trong nước để có thể triển 

khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tập trung 

phát triển công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số” 
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- “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi 

toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố 

quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. 

- “Công nghệ số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản 

xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hoá, xã hội; thúc đẩy phát triển 

kinh tế số, xã hội số.” 

- “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số.” 

- “Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động, 

tích cực hội nhập, đa dạng hoá thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của 

nền kinh tế.” 

Có thể nói, ưu tiên phát triển và làm chủ công nghệ số được thể hiện xuyên suốt 

từ chủ trương, chiến lược của Đảng, Chính phủ, và của Ngành và là thông điệp xuyên 

suốt của Thủ tướng và của Bộ trưởng.  

2. Một số phương hướng và mục tiêu 

Sẽ là không thực tế nếu một quốc gia, ngay cả các cường quốc về công nghệ, có 

thể dẫn đầu mọi công nghệ số và không có công nghệ số chuyên biệt nào đảm bảo sự 

dẫn đầu tuyệt đối của một quốc gia về lĩnh vực công nghệ số. Mỗi quốc gia cần có 

chiến lược riêng về các công nghệ số phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, an ninh 

quốc phòng, trình độ phát triển công nghệ và chiến lược phát triển của quốc gia đó. 

Chiến lược về các công nghệ số xác định tầm nhìn, mục tiêu và giải pháp trong 

phát triển, ứng dụng và làm chủ các công nghệ số góp phần đảm bảo phát triển đất 

nước một cách bền vững. Việt Nam cần phải làm chủ và tiến tới dẫn đầu một số công 

nghệ số cốt lõi đặc biệt là các công nghệ số quan trọng mới nổi - các công nghệ thông 

minh - các công nghệ đóng vai trò sống còn đối với năng lực cạnh tranh quốc gia về 

ICT trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chiến lược chuyển đổi 

số quốc gia. Một số phương hướng và mục tiêu trong xây dựng chiến lược về các 

công nghệ số: 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số làm nền tảng dẫn dắt phát triển và làm chủ 

công nghệ số cốt lõi. 
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- Phát triển công nghệ số dựa trên chuẩn mở, kiến trúc mở, và mã nguồn mở. 

- Xác định thiết chế cơ sở đổi mới an ninh số quốc gia: Mạng lưới tri thức, năng 

lực số quốc gia - bao gồm các trường đại học và học viện, các phòng thí 

nghiệm quốc gia và các doanh nghiệp có vai trò chuyển đổi các kết quả nghiên 

cứu trong lĩnh vực công nghệ số thành các sản phẩm số thương mại phục vụ 

phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia. 

- Chính sách ưu tiên mức độ làm chủ công nghệ: 

 Xây dựng các tiêu chí quốc gia về mức độ làm chủ công nghệ số. 

 Xây dựng danh mục các công nghệ số cần làm chủ và mức độ làm chủ 

tương ứng.  

 Phân nhóm các công nghệ số với mức độ ưu tiên phát triển khác nhau, trên 

cơ sở đó xây dựng chính sách phát triển cho mỗi nhóm ưu tiên: 1) Làm chủ 

ở mức cao nhất tiến tới dẫn đầu trong nghiên cứu phát triển đối với các công 

nghệ số liên quan đến đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế quốc gia. Đối 

với nhóm ưu tiên phát triển cao nhất này, đòi hỏi dự đoán, ưu tiên đầu tư 

sớm của nhà nước trong chu kỳ phát triển công nghệ và tái đánh giá khi 

công nghệ chín muồi. 2) Quản lý rủi ro đối với các công nghệ số mới nổi 

khác. Đối với các công nghệ số đang ở giai đoạn ban đầu của chu kỳ nghiên 

cứu phát triển có ảnh hưởng tiềm năng với an ninh và phát triển kinh tế quốc 

gia. Tiếp cận quản lý rủi ro được áp dụng để đo lường ảnh hưởng đối vơi an 

ninh quốc gia để có chính sách đầu tư và theo dõi sự phát triển của các công 

nghệ này. Cần nhận diện, đánh giá các rủi ro về mặt công nghệ để có các 

đáp ứng phù hợp nhằm tránh, giảm thiểu, chấp nhận hoặc chuyển đổi các rủi 

ro khi chưa làm chủ được các công nghệ này. 

-  Định hướng phân vùng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ở cấp quốc dựa trên 

đặc thù các đơn vị nghiên cứu như nghiên cứu học thuật, nghiên cứu sáng tạo 

và làm chủ công nghệ số, nghiên cứu ứng dụng công nghệ số tương ứng với 

các chu kỳ nghiên cứu dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Xây dựng chính sách ưu 

tiên đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ số dựa trên đặc thù và chu kỳ 

nghiên cứu.  
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- Lồng ghép các phương pháp tiếp cận trong xây dựng các chính sách ưu tiên 

phát triển công nghệ số.  

 Ưu tiên hướng chức năng: Các chính sách ưu tiên hướng chức năng đảm bảo 

ưu tiên phát triển công nghệ số dựa trên các chỉ tiêu về mặt chức năng như 

tăng cường ngân sách công cho nghiên cứu phát triển công nghệ số, tăng số 

lượng nhà nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ số, tăng cường cơ sở nghiên 

cứu về lĩnh vực công nghệ số, tăng cường hấp dẫn đầu tư về lĩnh vực công 

nghệ số. 

 Ưu tiên hướng chủ đề: Các chính sách ưu tiên hướng chủ đề đảm bảo ưu tiên 

phát triển công nghệ số dựa trên ưu tiên chủ đề nghiên cứu như: trí tuệ nhân 

tạo, phân tích dữ liệu, thiết kế chip… 

 Ưu tiên hướng nhiệm vụ: Các chính sách ưu tiên hướng nhiệm vụ đảm bảo 

ưu tiên phát triển công nghệ số theo từng giai đoạn dựa trên nhiệm vụ cụ thể 

như: xây dựng nền tảng chính phủ số, nền tảng xác thực điện tử…  

-  Các đột phá công nghệ có được do sự giao thoa của nhiều công nghệ riêng rẽ. 

Do đó cần có cách tiếp cận toàn diện để giải quyết sự hội tụ ngày càng tăng 

của các công nghệ cho các ứng dụng khác nhau như xây dựng các thiết chế 

đảm bảo khả năng phối hợp nghiên cứu liên ngành. 

-  Xây dựng chính sách phát triển nhân lực trong lĩnh vực công nghệ số, thu hút 

tài năng. 

-  Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số: Phát triển năng lực đổi mới 

sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số thông qua tiếp cận hội nhập và hỗ trợ 

nghiên cứu phát triển cho các vấn đề thách thức ở quy mô quốc gia. 

-  Tiếp cận phát triển công nghệ số hướng thị trường để thúc đẩy đổi mới đồng 

thời cần có sự can thiệp của nhà nước để ngăn chặn biểu hiện độc quyền về 

công nghệ. 

-  Đổi mới chính sách đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ số dựa trên nguyên 

tắc kết nối với tương lai, kết nối với thế giới và kết nối với nguồn lực nội sinh. 

Xây dựng nền tảng đổi mới để kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu học thuật và 

viện nghiên cứu. Xây dựng quỹ hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ Việt 

Nam của người Việt Nam trên toàn cầu. 
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-  Thiết lập hệ hỗ trợ dữ liệu lớn quốc gia cho các lĩnh vực (y tế, giao thông,…) 

dựa trên dữ liệu thực, toàn trình cho tạo lập, thu thập, mở, phân phát và sử 

dụng dữ liệu. 

Làm chủ công nghệ là khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường và phát huy 

yếu tố nội sinh để tăng trưởng an toàn và bền vững./. 
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT, ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG GẮN VỚI  

NỀN KINH TẾ SỐ; TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

TS. Nguyễn Quang Thanh 

Giám đốc Sở TT&TT TP. Đà Nẵng 

I. Kết quả đạt được tại thành phố Đà Nẵng 

Việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT đối với Đà Nẵng đã được triển khai 

gần 2 thập kỷ, kể từ khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU 

năm 2000; Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2003 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 

CNTT; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 phát triển hạ tầng CNTT-TT tiếp 

cận xu hướng CMCN 4.0; Chương trình số 37-CT/TU ngày 31/01/2020 của Thành ủy 

về Chuyên đề “Tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, điện tử, viễn 

thông phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với xây dựng 

Chính quyền điện tử (CQĐT) và Thành phố thông minh (TPTM)”; Đề án xây dựng 

TPTM giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến 2030; và gần đây nhất là Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm 

vụ trọng tâm đột phá của Đà Nẵng là: “Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ 

cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công 

nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, 

tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số 

và chính quyền số”. Các chủ trương, chính sách này đã tạo đà cho Đà Nẵng đẩy mạnh 

ứng dụng, phát triển CNTT trên các trụ cột Hạ tầng, Dữ liệu, Thông minh với mục 

tiêu phát triển của ngành là chuyển dịch theo hướng Kinh tế số. 

Đà Nẵng xây dựng CQĐT và TPTM bắt đầu từ ban hành Khung Kiến trúc và 

tuân thủ Khung Kiến trúc theo mô hình tập trung, triển khai dựa trên 3 trục tam giác 

Hạ tầng - Dữ liệu - Thông minh. Trong từng giai đoạn, việc triển khai các trục thực 

hiện theo lộ trình, trọng số, mức độ ưu tiên khác nhau nhưng bảo đảm (tam giác đều) 

trong việc triển khai đồng bộ, có kế thừa, rút ngắn thời gian triển khai nhằm bảo đảm 

tính kết nối, liên thông, xây dựng dữ liệu và xác lập cơ chế để chia sẻ dữ liệu. 

Xây dựng TPTM là bước tiếp theo của CQĐT, trong đó CNTT-TT được sử dụng 

như một công cụ để giải quyết những thách thức trong quản lý đô thị hiện đại. Năm 
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2018, thành phố đã ban hành Kiến trúc TPTM, tập trung triển khai 06 trụ cột và 16 

lĩnh vực chuyên ngành. Dựa trên cách tiếp cận về quy trình xử lý của TPTM (IoT 

Kết nối, truyền dẫn  Lưu trữ  Xử lý  Ra quyết định) Thành phố triển khai 

TPTM theo mô hình phân tán thông qua Trung tâm giám sát điều hành TPTM và các 

trung tâm điều hành chuyên ngành (Giao thông, An ninh, Môi trường,..) và trung tâm 

quận huyện.  

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự tham gia phối 

hợp, đồng hành của các ngành, các cấp, đến nay ngành CNTT-TT đã đạt được các kết 

quả nổi bật, tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội và có đóng góp 

quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ứng dụng CNTT đã trở thành 

“công cụ lõi” trong các hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Hệ thống thông 

tin CQĐT đóng góp tích cực tạo sự đổi mới của cải cách hành chính; góp phần 

chuyển đổi từ Hành chính sang phục vụ, dựa trên dữ liệu số; cung cấp 97% dịch vụ 

công trực tuyến mức 3, 4, tích hợp thanh toán trực tuyến, Cổng dữ liệu mở phục vụ 

người dân, doanh nghiệp tra cứu, khai thác; xây dựng, đưa vào vận hành các hệ thống 

thông minh nâng cao chất lượng cuộc sống người dân như hệ thống phản ánh hiện 

trường, giám sát giao thông, an ninh trật tự, quan trắc môi trường,… 

Khác với các địa phương khác, CNTT của Đà Nẵng lấy ứng dụng làm nền tảng 

để phát triển công nghiệp CNTT, tạo động lực để ngành công nghiệp CNTT phát 

triển nhanh, có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Hạ tầng công 

nghiệp CNTT được quan tâm đầu tư và tiếp tục mở rộng với Khu Công viên phần 

mềm số 1, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng, gần đây tiếp tục khởi công Khu Công viên 

phần mềm số 2 chính là sự cam kết và đặt kỳ vọng đáp ứng nhu cầu và thu hút các 

nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ngành công nghiệp CNTT-TT đóng góp 7,7% 

GRDP toàn thành phố; tăng trưởng GRDP của ngành TT&TT năm 2020 tăng 4,23% 

trong bối cảnh thành phố giảm 9,26%; đây là kết quả quan trọng, làm nền tảng để Đà 

Nẵng tự tin thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 - 2025.  

Với sự nỗ lực trong việc ứng dụng và phát triển CNTT-TT, Đà Nẵng 11 năm liên 

tục dẫn đầu về Chỉ số mức độ să ̃n sàng ứng du ̣ng và phát triển CNTT trong khối các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Vietnam ICT Index); được Tổ chức công 

nghiệp điện toán châu Á, châu Đại Dương trao giải thưởng TPTM ASOCIO Smart 

City 2019; đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020; đạt các giải 

thưởng chuyển đổi số Việt Nam trong các năm 2018, 2019, 2020, sản phẩm Cổng 
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dịch vụ dữ liệu Đà Nẵng đạt danh hiệu Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc của 

Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành CNTT thành phố vẫn còn những tồn 

tại, vướng mắc. Một số văn bản pháp luật của các Bộ, ngành hiện nay chưa hỗ trợ cho 

việc áp dụng công nghệ mới, chưa tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng TPTM, 

chuyển đổi số. Hạ tầng mạng viễn thông phục vụ kết nối các thiết bị IoT phục vụ cho 

chuyển đổi số chưa sẵn sàng; hạ tầng công nghiệp CNTT chỉ mới định hướng chưa 

định hình đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; dữ liệu còn cát cứ, rời rạc chưa được chia sẻ 

giữa các cơ quan, đặc biệt là các dữ liệu phục vụ ứng dụng thông minh như dữ liệu 

camera, dữ liệu giao thông,... Các ứng dụng thông minh trong TPTM vẫn còn quan 

niệm như các ứng dụng CNTT thuần túy; mức độ quan tâm thường ở mức “Có cũng 

được” mà chưa phải là “Nhất thiết phải có”; cùng với đó Nhân lực CNTT toàn thành 

phố mỏng, chưa bảo đảm nguồn lực chuyển đổi số cho giai đoạn đến. 

2. Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 

gắn với nền kinh tế số 

Để tiếp tục triển “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 

gắn với nền kinh tế số” theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của 

Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

2045 cần đảm bảo các yếu tố sau:  

1. Lãnh đạo: Sự cam kết, quyết tâm của lãnh đạo thông qua việc ban hành kịp 

thời, nhất quán các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho ứng dụng công nghệ số 

vào giải quyết các bài toán của ngành, địa phương mình 

2. Liên kết và đồng thuận: Sự phối hợp, tham gia, đồng hành của các cơ quan 

trên địa bàn thành phố trong hoàn thiện CQĐT, triển khai TPTM, phát triển chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là trong việc tạo lập, chia sẻ các dữ liệu số 

chuyên ngành. 

3. Nguồn lực: Đảm bảo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển của 

thành phố; tích cực xúc tiến đầu tư, hợp tác, huy động nguồn lực tài chính và công 

nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia xây dựng TPTM, 

phát triển kinh tế số tạo nên tính đa dạng góp phần đạt được sự cân bằng giữa Nhà 

nước - Nhà đâ ̀u tư - Nhà cung câ ́p giải pháp.  
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4. Lâu dài: Xác định việc xây dựng TPTM, chuyển đổi số là quá trình lâu dài; 

Khung kiến trúc tổng thể là mô hình đê ̉ định hướng; Lộ trình là để cam kê ́t, thê ̉ hiện 

các bước đi cụ thê ̉ của thành phố; đa đối tác tạo nên sự đồng hành của cộng đồng 

tránh được “dò đá qua sông”, “trăm hoa đua nở”, “bị bắt làm con tin” hạn chế thấp 

nhất rủi ro trong triển khai. 

Trên tinh thần đó, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề xuất, chia sẻ 04 nhận 

định như là các giải pháp phục vụ triển khai CQĐT, TPTM như sau:  

Thứ nhất, công nghệ chỉ là nền tảng hỗ trợ, chứ tự nó không tạo ra đổi mới cho 

khu vực công. Đổi mới của khu vực công phải bắt đầu từ đổi mới quản trị công, từ cải 

cách hành chính, đưa ra mô hình mới biến những vấn đề khó thành dễ; 

Thứ hai, quy trình nghiệp vụ chuyên môn đóng vai trò chính trong triển khai ứng 

dụng công nghệ. Một quy trình nghiệp vụ tốt thì chỉ cần một công nghệ đơn giản đã 

có thể mang lại giá trị lớn, nhưng một quy trình nghiệp vụ tồi thì công nghệ dù có 

hiện đại cũng không giúp tạo ra giá trị. 

Thứ ba, thông minh thì cần phải có dữ liệu thông qua chuyển đổi số để các Hệ 

thống tích lũy, chia sẻ Tri thức, do vậy việc triển khai xây dựng nền Kinh tế số cần có 

sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình làm giàu dữ liệu, xem dữ 

liệu số là Tài nguyên để điều hành và ra quyết định; hay nói cách khác chuyển đổi số 

là để chia sẻ được rộng hơn, minh bạch hơn, sáng tạo hơn. 

Thứ tư, triển khai kinh tế số cần có cơ chế thí điểm (Sand Box) tháo gỡ vướng 

mắc trong đầu tư công, khơi thông nguồn vốn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 

tạo động lực mới cho phát triển để xây dựng Hạ tầng số, Doanh nghiệp số, công dân 

số nhằm tạo môi trường để sáng tạo phát triển công nghiệp CNTT, tạo ra hệ sinh thái 

để các doanh nghiệp địa phương chuyển dần từ Gia công (ITO, BPO) sang làm sản 

phẩm, dịch vụ CNTT, tạo ra sản phẩm Make in Viet Nam. 

3. Kiến nghị đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số. Tuy nhiên các sở, ngành thành phố 

làm việc với cơ quan Trung ương thì việc chia sẻ dữ liệu còn nhiều khó khăn do 

vướng các quy định pháp luật chuyên ngành. Do đó, kính đề nghị Bộ TT&TT kiến 

nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương rà soát, sửa đổi các quy định pháp 
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luật chuyên ngành, đảm bảo việc kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm triển khai thành 

công CPĐT, TPTM. 

2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chỉ đạo mạnh mẽ ứng 

dụng các công nghệ mới của cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng Chính phủ điện tử, đô 

thị thông minh (như Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư; Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực 

tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam 

giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030,...). Tuy nhiên, một số văn bản quy 

phạm pháp luật hiện nay chưa theo kịp xu thế công nghệ mới, chưa tạo điều kiện 

thuận lợi trong xây dựng TPTM, chuyển đổi số. Ví dụ: Thông tư số 24/2017/TT-

BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường, yêu cầu trạm quan trắc môi trường nước thải phải có nhà trạm, máy 

bơm, thùng chữa mẫu nước, điều hoà, báo cháy,… Trong khi đó có thể sử dụng công 

nghệ IoT và năng lượng mặt trời thiết lập 01 trạm có đầy đủ chức năng, giảm chi phí 

đầu tư, chi phí vận hành bảo đảm tính hiệu quả. Kính đề nghị Bộ TT&TT kiến nghị 

Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành, tạo điều 

kiện để triển khai áp dụng các công nghệ mới. 

3. Ngành Du lịch được xác định là một trong năm lĩnh vực mũi nhọn phát triển 

của Đà Nẵng theo chủ trương tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, thành phố Đà Nẵng cũng 

đã định hướng phát triển du lịch thông minh; trong đó triển khai Dự án Thẻ du lịch 

thông minh nhằm kết nối du khách với các điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, hệ 

thống giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, tạo thêm nhiều trải 

nghiệm du lịch cho du khách. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 

của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-

NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, việc triển khai 

Dự án Thẻ du lịch thông minh đang có nhiều vướng mắc (ví điện tử phải là thẻ định 

danh, liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ,...) nên hiện nay UBND thành 

phố đang xem xét tạm dừng triển khai Dự án Thẻ du lịch thông minh. Kính đề nghị 

Bộ TT&TT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét, rà soát lại các 

quy định về dịch vụ trung gian thanh toán, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch./. 
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XUẤT BẢN VIỆT NAM TRONG BƯỚC ĐI CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Nguyễn Nguyên 

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành 

1. Mệnh lệnh chuyển đổi số 

Cách nay gần 20 năm khi đại dịch SARs hoành hành, Alibaba, một doanh 

nghiệp quy mô không lớn ở Trung Quốc đã tận dụng tối đa cơ hội đưa thương mại 

điện tử đến với mọi ngõ ngách của đất nước Trung Hoa rộng lớn. Tận dụng tốt cơ hội 

từ trong khủng hoảng, Alibaba không chỉ trở thành một đế chế kinh doanh trực tuyến 

mà cũng bắt đầu cho một xu hướng thương mại không thể đảo ngược của thời đại 

mới: phát triển phải gắn liền với mạng Internet toàn cầu.  

Trong lĩnh vực xuất bản, Briannica, một trong những nhà xuất bản với lịch sử 

phát triển gần 300 năm gắn với bộ Bách khoa toàn thư tiếng Anh lâu đời nhất thế 

giới1 cùng hàng chục vạn ấn phẩm, trở thành bộ sách công cụ nổi tiếng ở nhiều quốc 

gia nhưng đến năm 2012 đã phải ngừng phát hành bản in sau 244 năm để chuyển qua 

các sản phẩm số. Con đường chuyển đổi theo nhịp phát triển công nghệ của Briannica 

không phải là thuận lợi khi họ vấp phải khó khăn tưởng không thể vượt qua. Chuyển 

đổi số chỉ giới hạn trong chuyển đổi loại hình sản phẩm sách đã vấp phải sự cạnh 

tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp ICT khổng lồ, khiến cho nhà xuất bản đứng trước 

nguy cơ đóng cửa. Tuy nhiên, bằng việc kiên trì thực hiện chuyển đổi số để hình 

thành giá trị mới trên cơ sở lấy chất lượng nội dung làm nền tảng, không ngừng mở 

rộng các dịch vụ giáo dục phong phú là cách Briannica đã thành công khi bảo vệ 

thương hiệu danh tiếng hơn hai thế kỷ qua, đồng thời tiếp tục phát triển trong một thế 

giới không ngừng đổi thay. Briannica đã trở thành bài học kinh nghiệm sống còn 

trong lĩnh vực xuất bản khi danh tiếng và quá khứ vàng son không phải là tài sản để 

dành và sẽ tan biến khi không tự đổi thay. 

Đại dịch COVID-19 lại một lần nữa làm thay đổi thế giới. Bên cạnh những ảnh 

hưởng tiêu cực của đại dịch đối với cả nhân loại, đại dịch cũng trở thành cú huých 

                                                      
1 Bộ bách khoa toàn thư tiếng Anh lần đầu xuất bản năm 1768 và liên tục tái bản, sửa chữa cập nhật kiến thức mới trong 

hơn 200 năm qua. 
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quan trọng làm cho mỗi tổ chức, cá nhân buộc phải đổi mới hoạt động của tổ chức, 

thay đổi hành vi cá nhân. Chuyển đổi số lúc này là lời giải cho những chuyển động 

đó; nó không còn là nhận thức nên hay không mà đã trở thành mệnh lệnh cho sự tồn 

tại, phát triển của mọi lĩnh vực, trong đó có xuất bản. 

2. Tiền đề cho chuyển đổi số 

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển công nghệ thông tin 

nhanh. Internet, smartphone đang ngày càng phổ biến. Đến tháng 01 năm 2020 đã có 

đến 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) đang sử dụng dịch vụ Internet với hơn 

145,8 triệu kết nối mạng dữ liệu di động. Tính đến cuối năm 2019, Việt Nam lọt vào 

top 15 thị trường có số lượng người dùng smartphone cao nhất thế giới với 43,7 

triệu người đang sử dụng các thiết bị smartphone trên tổng dân số 97,4 triệu dân, 

tương đương tỷ lệ 44,9%.  

Kinh tế số tại Việt Nam đạt 12 tỷ USD năm 2019 và dự báo có triển vọng bứt 

phá lên 43 tỷ USD vào năm 2025, bao gồm các lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch 

trực tuyến, truyền thông trực tuyến và dịch vụ xe công nghệ, trong đó thương mại 

điện tử được dự đoán tăng trưởng hơn 30% mỗi năm, đạt doanh số 23 tỷ USD vào 

năm 20251. 

Thể chế cho chuyển đổi số ngày càng hoàn thiện. Nghị quyết số 52-NQ/TW của 

Trung ương Đảng về chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc tham gia vào 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thể hiện ý chí mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, 

xác định tận dụng cơ hội này để vươn lên bắt kịp với thế giới trong một số ngành, lĩnh 

vực. Hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 52, ngày 27/4/2020, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 52. Tiếp đến, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 

749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”. Trước đó, ngày 12/8/2019, Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 999/QĐ-TTg về đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, là hành lang phát triển cho 

các nền tảng kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ số.  

Năm năm qua, ngành Xuất bản Việt Nam đã có những bước phát triển ổn định 

với tốc độ tăng trưởng bản sách đạt 133% từ 330 triệu bản năm 2016 lên 441 triệu bản 

                                                      
1 Theo Báo cáo e-Conomy Southeast Asia 2019 do Google, Temasek cùng với đối tác Bain & Company thực hiện, 
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năm 2019. Quy mô, tiềm lực ngành cũng có chuyển biến tích cực. Doanh thu toàn 

ngành tăng 126%, từ 2201 tỷ đồng năm 2016 lên 2775 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận 

tăng 149%, từ 148,9 tỷ đồng lên 230,6 tỷ đồng năm 2019. Năm 2020, chịu tác động 

mạnh của dịch COVID-19 nhưng Ngành vẫn duy trì hoạt động ổn định, xuất bản trên 

33 nghìn đầu sách với 410 triệu bản sách (bằng 92% so với 2019), đạt mức doanh thu 

2700 tỷ đồng (bằng 97% so với 2019). Đến hết tháng 11 năm 2020, có 9 nhà xuất bản 

tham gia xuất bản điện tử (chiếm 15% tổng số nhà xuất bản), xuất bản được hơn 2000 

đầu sách (chiếm 6% số đầu sách). 

3. Bước đi đầu tiên và tín hiệu tích cực 

Do đặc thù lĩnh vực, quá trình số hóa trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam được 

triển khai từ khá sớm. Ngay từ những năm cuối thập niên 90 thế kỷ XX, phần lớn các 

nhà xuất bản đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động biên tập, dàn trang, 

chế bản. Một số nhà xuất bản như Chính trị quốc gia Sự thật, Quân đội nhân dân, 

Trẻ,… đã từng bước số hóa kho dữ liệu của mình. Cho đến nay, mặc dù số lượng đơn 

vị tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử chưa nhiều1; số lượng xuất bản 

phẩm điện tử còn ít2 song đã có một số doanh nghiệp tiên phong trong xuất bản điện 

tử như: Waka3 hay JoiKid4... Về phía các nhà xuất bản, ngoài những nhà xuất bản đã 

                                                      
1 Đến hết tháng 12/2020, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã cấp phép cho 12 đơn vị tham gia xuất bản, phát hành xuất 

bản phẩm điện tử, trong đó: 03 nhà xuất bản chuyên ngành: Y học, Tài nguyên Môi trường và Bản đồ, Xây dựng; 06 

nhà xuất bản tổng hợp: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục Việt Nam, Quân đội nhân dân, Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Trẻ, Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh; 03 đơn vị phát hành: Công ty TNHH số Nguyên Bảo, Công ty cổ phần 

Waka; NXB Đại học Sư phạm 

2 Từ năm 2015, một số nhà xuất bản bắt đầu thử nghiệm xuất bản xuất bản phẩm điện tử, kết quả đạt 1.163 đầu sách 

nhưng hầu hết là sách scan từ sách in để bán qua trang web. Năm 2016 đến 2018, số lượng đầu sách điện tử giảm 

mạnh do các nhà xuất bản tạm dừng xuất bản để thực thi quy định pháp luật về đăng ký hoạt động xuất bản điện tử 

như xây dựng đề án, trang bị các thiết bị, giải pháp đáp ứng điều kiện hoạt động xuất bản điện tử theo quy định. Năm 

2019, đạt 2.400 đầu sách. Năm 2020, cùng sự suy giảm chung của toàn ngành do đại dịch COVID-19, sách điện tử 

giảm còn 2000 đầu sách. 

3 Công ty hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc Vega Corporation, triển khai 

mô hình kinh doanh nền tảng để chia sẻ hạ tầng điện tử; đồng thời tiên phong nghiên cứu và thực hiện những ý tưởng 

sáng tạo để đóng góp tích cực cho sự phát triển của lĩnh vực xuất bản điện tử tại Việt Nam. Waka hiện phân phối và sở 

hữu 13.000 cuốn ebooks thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đại diện đơn vị, Waka hiện có 3,2 triệu người đọc, tốc 

độ tăng trưởng 40-50% mỗi năm. 

4 Công ty chuyên sản xuất nội dung số dành cho giáo dục bằng việc phát triển công cụ và phương thức đọc sách hoàn 

toàn mới những cuốn sách được tái tạo theo hình thức 3D, mọi hình vẽ chuyển động bắt mắt, có âm thanh nền và 

giọng đọc được lồng vào từng trang sách giúp trẻ có thể lật sách (tương tự như cách đọc sách truyền thống) và thực 

hiện nhiều tương tác thú vị, khiến việc tiếp nhận nội dung Clipbook diễn ra hiệu quả và không thụ động như khi xem 

video YouTube, Tik Tok…  
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tham gia một thời gian dài với việc xác định rõ định hướng phát triển xuất bản điện tử 

như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông..., 

một số nhà xuất bản mạnh khác đã trở lại sân chơi sách điện tử với những bước đi đầy 

triển vọng như Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; đồng 

thời xuất hiện thêm những nhà xuất bản mới giàu tham vọng qua việc đầu tư chiều 

sâu, từng bước tạo dựng hệ sinh thái số cho mình như: Nhà xuất bản Xây dựng. 

Những bước phát triển ban đầu đó đang là tín hiệu về một sự chuyển đổi số tất yếu 

trong một thời gian không xa trong hoạt động xuất bản. 

4. Những trở lực 

Xuất bản phẩm điện tử (ebook) của chúng ta hiện chủ yếu là các hình thức sách 

được số hóa từ sách đã được xuất bản lần đầu dưới dạng sách in và phát hành trên 

mạng Internet hoặc thông qua các ứng dụng cài đặt vào các thiết bị cá nhân như máy 

tính, smartphone, tablet… Đa số các đơn vị xuất bản sản xuất ebook theo định dạng 

PDF, một phần do thiếu vốn để đầu tư công nghệ, một phần là do tính quen thuộc của 

PDF. Chưa có đơn vị xuất bản nào xuất bản sách điện tử cầm tay chuyên biệt, độc lập 

như kiểu Kindle của Amazon… Hằng năm, số lượng sách điện tử chỉ chiếm khoảng 5 

đến 7% trong tổng số đầu sách1. Đặc biệt, doanh thu từ xuất bản điện tử của chúng ta 

còn rất thấp, thậm chí nhiều đơn vị chưa ghi nhận được doanh thu từ mảng sách này 

sau nhiều năm triển khai. Câu chuyện khai thác đa dạng các nguồn thu trên cơ sở 

triển khai các dịch vụ nội dung, ngoài nguồn thu từ bán sách chưa được nhiều nhà 

xuất bản quan tâm, có chiến lược thực hiện. Rõ ràng chuyển đổi số trong lĩnh vực 

xuất bản là một quá trình lâu dài và nhiều khó khăn, thách thức với nhiều hạn chế và 

trở lực đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua. Có thể thấy những hạn chế và cũng là 

trở lực chính là: 

(1) Hạ tầng pháp lý cho chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản chưa được xây 

dựng đồng bộ và hoàn thiện. Các quy định, điều kiện thực hiện xuất bản điện tử trong 

Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ chủ yếu tập trung 

vào vấn đề quản lý với nhiều điều kiện kỹ thuật mang tính ràng buộc chưa khuyến 

khích được các nhà xuất bản tham gia, đồng thời chưa tạo được không gian liên kết 

                                                      
1 Trung Quốc (2,7%), Hoa Kỳ (19,4%), Indonesia (20%), Hàn Quốc (22,5%), Thụy Điển (23,2%), Nhật Bản (24,5%). 

https://www.dienmayxanh.com/may-tinh-bang
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thu hút các doanh nghiệp công nghệ tham gia vào hoạt động xuất bản điện tử.1 Một số 

qui định liên quan thương mại điện tử trên lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm chưa 

đáp ứng yêu cầu. 

(2) Những chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật 

chất, ứng dụng công nghệ - kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản để xuất bản xuất bản 

phẩm điện tử (Điểm a, Khoản 5, Điều 7 Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động 

xuất bản) song chưa thể triển khai trong thực tế ở hầu hết các nhà xuất bản do nhận 

thức của các cơ quan chủ quản về sách điện tử và những vướng mắc về thủ tục hành 

chính và cơ chế tài chính. 

(3) Nhận thức về yêu cầu chuyển đổi số của nhà xuất bản, đơn vị làm sách chưa 

theo kịp yêu cầu, chưa có bước đi phù hợp để phát triển xuất bản điện tử. Rất rõ là đầu 

tư xuất bản điện tử đòi hỏi chi phí ban đầu không nhỏ. Trong điều kiện khó khăn hiện 

nay, tìm kiếm khoản đầu tư và thu hồi lâu dài là câu chuyện không đơn giản. Vì thế, 

đến nay, rất ít nhà xuất bản có bộ phận hoặc đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm số 

hoá toàn bộ sách đã xuất bản và triển khai tiếp thị phát hành trên môi trường mạng. 

(4) Tình trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh sách 

điện tử chưa được ngăn chặn hiệu quả, trở thành rào cản làm nản lòng các doanh 

nghiệp hoặc nhà xuất bản muốn phát triển xuất bản điện tử cũng như triển khai các 

bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt thời gian gần đây, lợi dụng 

mạng xã hội xuyên quốc gia, nhiều cá nhân xâm phạm bản quyền, phát tán các sách 

thu hút lượt xem từ vài nghìn đến cả triệu lượt làm xói mòn thị trường sách điện tử 

mới manh nha hình thành đồng thời để lại nhiều hệ lụy cả trước mắt cũng như lâu dài.  

(5) Nguồn nhân lực cho chuyển đổi số ở các đơn vị xuất bản chưa đáp ứng được yêu 

cầu. Phần lớn các nhà xuất bản ở nước ta còn thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ khoa 

học công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, do đó chỉ có một 

số rất ít nhà xuất bản bước đầu xây dựng được kế hoạch phát triển xuất bản điện tử.  

                                                      
1 Điều 45, 46 Luật Xuất bản năm 2012; các Điều 17, 18, 19 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Khoản 7,8,9 Điều 1 Nghị 

định 150/NĐ-CP sửa một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Thông tin và Truyền thông.  
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(6) Các nhà xuất bản thiếu sự hợp tác với nhau trong quá trình số hoá và kinh 

doanh sách điện tử trên mạng Internet dẫn đến thiếu đi sự phong phú và đa dạng của 

sách điện tử, làm giảm khả năng cạnh tranh với các trang mạng sách trực tuyến khác. 

5. Một số giải pháp  

Hoạt động xuất bản là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, đồng thời là hoạt động kinh tế 

- công nghệ. Do vậy, mục tiêu của chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản hướng đến 

bảo vệ giá trị cốt lõi của xuất bản - chất lượng sách, bảo đảm xuất bản đúng định 

hướng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nền tảng tư tưởng, nâng cao dân trí, 

phát triển văn hóa; đồng thời cần đẩy mạnh hiện đại hóa, tận dụng thời cơ chuyển đổi 

số để tạo thêm giá trị mới, đưa hoạt động xuất bản phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu 

xã hội. Một số mục tiêu cụ thể đang được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác định là: 

đến năm 2025 đưa tỷ lệ xuất bản điện tử lên 15% về số đầu sách được xuất bản hằng 

năm; đưa doanh thu xuất bản điện tử đạt mức 8-10% tổng doanh thu toàn ngành 

(khoảng 250 tỷ) tương đương mức trung bình cao của thế giới; tập trung khuyến 

khích, tạo điều kiện để 50% số nhà xuất bản tham gia xuất bản phẩm điện tử; từng 

bước hình thành chuỗi kết nối giá trị đưa xuất bản phẩm đến với đông đảo bạn đọc 

trên cơ sở tăng cường liên kết giữa các nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ; xây 

dựng hạ tầng kết nối chung để phát triển xuất bản điện tử, thực hiện chuyển đổi số... 

Để đạt được các mục tiêu trên, trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số hoạt 

động xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành trước mắt tập trung vào 04 nhóm giải 

pháp chính bao gồm: 

(1) Tham mưu hoàn thiện thể chế, tạo dựng hành lang pháp lý lành mạnh thúc 

đẩy hoạt động xuất bản phát triển trong điều kiện mới, thu hút các nguồn lực và tổ 

chức, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ICT tham gia vào hoạt động xuất bản 

trong đó chủ đạo là xuất bản điện tử trên môi trường số.  

(2) Hoàn thiện hệ thống dữ liệu quản lý xuất bản, in và phát hành phục vụ cho 

công tác quản lý, điều hành và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là điều 

kiện tiên quyết để chúng ta tạo dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với hạ tầng pháp lý cho 

chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản.  
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(3) Triển khai các giải pháp tăng cường năng lực của các đơn vị xuất bản, in và 

phát hành, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát hành đồng thời cả ba 

hướng: (a) Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm thông qua thực hiện Đề án Chương 

trình sách Quốc gia; (b) Phối hợp với cơ quan chủ quản nhà xuất bản xây dựng nhà 

xuất bản trọng điểm để tăng cường năng lực xuất bản điện tử; (c) Hỗ trợ nhà xuất bản 

phối hợp với các doanh nghiệp ICT phát triển phần mềm hỗ trợ công tác biên tập và 

quản lý quy trình xuất bản, nâng cấp trang Web thành sàn thương mại điện tử tiến tới 

sớm thí điểm xây dựng mô hình nhà xuất bản số theo chuẩn quốc tế (hình thành hệ 

sinh thái số trong hoạt động với sự kết hợp giữa hoạt động xuất bản truyền thống và 

dịch vụ nội dung dựa trên nền tảng số); (d) Kết nối giữa doanh nghiệp ICT và các đơn 

vị xuất bản, trước hết là với các nhà xuất bản đang tham gia thị trường xuất bản điện 

tử; nghiên cứu, thử nghiệm hình thành một hạ tầng chung cho phát triển xuất bản điện 

tử, làm tiền đề đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản. 

(4) Thực hiện các nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Hỗ 

trợ đơn vị xây dựng chiến lược nhân lực, trong đó có bố trí nhân lực phục vụ cho xuất 

bản điện tử, chuyển đổi số; xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát 

triển đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng để đáp ứng nhu cầu của 

ngành Xuất bản nói chung và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản nói riêng; đẩy 

mạnh xây dựng đội ngũ quản lý chuyên ngành, có năng lực đáp ứng yêu cầu của thời 

kỳ mới, đặc biệt trong vấn đề phòng, chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Nguyễn Văn Tạo 

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở 

Truyền thanh cơ sở là loại hình thông tin chủ lực trong hoạt động thông tin, 

tuyên truyền ở cơ sở hiện nay. Cả nước hiện có 9.606 xã, phường, thị trấn có đài 

truyền thanh cơ sở với hệ thống loa truyền thanh đến tận thôn, bản, tổ dân phố, khu 

dân cư, đạt tỷ lệ phủ sóng trên 82% số hộ gia đình cả nước.  

Đài Truyền thanh cơ sở hằng ngày phát 02 buổi (sáng, chiều) vào khung giờ nhất 

định, với thời lượng từ 01 đến 1,5h/buổi, tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người 

nghe, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên 

giới, hải đảo. 

Đặc trưng của truyền thanh cơ sở là thông tin có tính “cưỡng bức”, người dân khi 

đang lao động, sản xuất vẫn nghe được thông tin từ loa truyền thanh; nên đây là kênh 

thông tin đông người nghe nhất, gần dân nhất, sát dân nhất, có sức thuyết phục và 

hiệu quả cao, vì phát thanh viên chính là người địa phương, nói tiếng nói địa phương, 

phù hợp với văn hóa của người dân địa phương.  

Tuy nhiên, bức tranh chung về truyền thanh cơ sở hiện nay có nhiều vấn đề 

cần phải quan tâm: 

- Cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở nhiều nơi xuống 

cấp, công nghệ cũ, lạc hậu: Truyền thanh có dây chiếm 26,3%; truyền thanh FM 

chiếm 62%; có đài sử dụng cả có dây và FM chiếm 9,2%. Truyền thanh công nghệ 

mới sử dụng hạ tầng viễn thông, Internet (truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin 

- viễn thông) chỉ chiếm 2,5%. 

- Nhân lực làm công tác truyền thanh cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm hoặc hoạt 

động không chuyên trách nên thường không ổn định, hiệu quả hoạt động không cao. 

Trong tổng số hơn 14.000 người làm công tác truyền thanh cơ sở, công chức cấp xã 

kiêm nhiệm chiếm 50,6%; người hoạt động không chuyên trách chiếm 49,4%. 
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- Nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở rất hạn chế. Đến nay 

vẫn còn khoảng 1.000 xã, phường chưa có đài truyền thanh. Kinh phí bảo dưỡng, duy 

trì hoạt động, bình quân cả nước khoảng 5 triệu đồng/năm/đài. 

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tất cả các quốc 

gia đều phải thực hiện “chuyển đổi số” để vươn lên phát triển thịnh vượng. Lĩnh vực 

truyền thanh cơ sở cũng đang đứng trước vận hội mới để chuyển mình - thực hiện 

chuyển đổi số, hiện đại hóa để thông tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống dân 

sinh tiếp cận được đến người dân nhanh nhất và nhiều nhất. 

Truyền thanh cơ sở hiện là kênh thông tin lạc hậu nhất. Vì thế, có thể khẳng 

định, việc thúc đẩy chuyển đổi số sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, bởi lẽ: 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thanh cơ sở dựa trên hạ tầng viễn thông, 

Internet đã có sẵn nên giá thành đầu tư rẻ hơn. 

- Giải quyết được bài toán thiếu nhân lực, thay thế phần lớn sức lao động trực tiếp 

trong quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật và sản xuất nội dung chương trình phát 

thanh, như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin cơ sở từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 

đến cơ sở, bảo đảm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân một 

cách chính xác, ngắn gọn; do đó giám sát được hiệu quả hoạt động của đài truyền 

thanh ở từng địa phương và trong cả nước. Hệ thống truyền thanh cơ sở thay đổi cách 

thức quản lý theo hướng liên thông đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến 

cơ sở. 

- Thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu sáng tạo sản phẩm mới, 

dịch vụ mới trong lĩnh vực phát thanh, truyền thanh và có thể xuất khẩu sản phẩm ra 

nước ngoài.  

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 

39/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông làm cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp trong nước sản 

xuất, cung cấp thiết bị và các địa phương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống truyền 

thanh theo công nghệ mới. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng 03 mô 

hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông ở khu 

vực miền núi (tại tỉnh Hòa Bình); khu vực đồng bằng và khu vực đô thị (tại tỉnh Hải 
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Dương) để các tỉnh, thành phố tham khảo, học tập mô hình, từ đó có kế hoạch từng 

bước chuyển đổi hệ thống truyền thanh có dây/truyền thanh FM sang truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo tinh thần Quyết định số 135/QĐ-TTg 

ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt 

động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

Để thực hiện thành công chuyển đổi số hoạt động truyền thanh cơ sở cần 

thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau:  

(i) Địa phương bố trí nguồn lực từ ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa 

theo phương châm “số lượng nhiều thì dựa vào các ông nhỏ” để vận động các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân là con em người địa phương tài trợ, đóng góp xây dựng quê hương.  

(ii) Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ trong nước đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật, thiết bị truyền thanh theo công nghệ mới, chính quyền địa phương thuê 

lại để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn.  

(iii) Hỗ trợ nguồn lực cho những địa phương khó khăn ở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thông qua thực hiện 

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo 

và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Với vai trò là một kết cấu hạ tầng quan trọng của hạ tầng kinh tế - xã hội ở cơ sở, 

cần phải được quan tâm đầu tư đồng bộ với các kết cấu hạ tầng khác ở cơ sở và để 

chuyển đổi số thành công, xin phép được kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương huy động các nguồn lực để đầu 

tư phát triển, hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở của cả nước, trong đó có chính 

sách hỗ trợ nguồn lực của Trung ương cho những địa phương khó khăn ở miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./. 
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THÚC ĐẨY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, CÁCH NÀO? 

Đoàn Công Huynh 

Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại 

Thế giới đang chuyển biến mau lẹ, bất ngờ, bất định. Dự báo, phải mất nhiều 

năm tới cục diện toàn cầu mới được ổn định. Trong khi đó, cạnh tranh nước lớn tiếp 

tục phức tạp, khó lường.  

Trong nước, tình hình chính trị về cơ bản ổn định, kinh tế phát triển, chủ quyền 

độc lập được giữ vững. Ngoài nước, tín nhiệm quốc gia, vị thế và hình ảnh Việt Nam 

ngày càng được đánh giá cao. Với kết quả đó, chắc chắn có phần đóng góp rất tích 

cực của công tác thông tin đối ngoại. 

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối 

ngoại (TTĐN) quy định rõ: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối 

hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về TTĐN. 

Với phạm vi quản lý vừa rộng (TTĐN của tất cả các bộ, ngành, địa phương, cơ quan 

báo chí) vừa sâu (các chính sách đối ngoại, các nội dung dân tộc, dân chủ, nhân 

quyền, chủ quyền biển đảo…), vừa quản lý nhà nước về TTĐN vừa trực tiếp tuyên 

truyền đối ngoại, đây quả là thách thức không nhỏ đối với công tác thực thi quản lý 

nhà nước về TTĐN trong khi nguồn lực còn hạn chế; nhân lực còn dàn trải, phân tán, 

thiếu chuyên nghiệp; cơ chế chỉ đạo liên ngành chưa đủ hiệu lực. 

Kinh nghiệm triển khai công tác TTĐN tại hai cường quốc hàng đầu của châu Á 

là Trung Quốc và Hàn Quốc cho thấy, muốn thành công trong thông tin, tuyên truyền 

đối ngoại, bên cạnh trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cần phải có sự quan 

tâm, chỉ đạo trực tiếp của Nhà nước. Trung Quốc và Hàn Quốc đều có cơ quan 

chuyên trách về thông tin đối ngoại trực thuộc Chính phủ: 

Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 

thành lập tháng 01/1991 với mục tiêu cao nhất là làm thế giới hiểu Trung Quốc hơn. 

Cơ quan này được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, ngang và dọc, cấp chỉ đạo trực tiếp 

cao nhất là Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương. Đứng đầu Ủy ban là Tổng Bí thư, 
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Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Văn phòng Báo chí 

Quốc vụ viện có vai trò quản lý các phương tiện thông tin tuyên truyền về Trung 

Quốc ra thế giới, thực hiện cơ chế thống nhất thông tin, vai trò điều phối với các cơ 

quan tin tức của các bộ, ngành, địa phương và cơ chế người phát ngôn để thống nhất 

thông tin từ trên xuống dưới; phối hợp ngang với các cơ quan của Trung ương Đảng 

và Quốc vụ viện, trong tuyên truyền đối nội, như việc phối hợp giữa ủy ban thông tin 

và an ninh mạng trong việc quản lý thông tin mạng; phối hợp với Tổng cục về Phát 

thanh và Truyền hình trong các chương trình phát sóng trên phát thanh và truyền 

hình; phối hợp với Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục, Bộ Công nghiệp và Truyền thông, Bộ 

An ninh, Vụ Thông tin - Bộ Ngoại giao và Vụ Tuyên truyền đối ngoại thuộc Quân ủy 

Trung ương.  

Trước đây, Hàn Quốc đã thành lập Hội đồng Tổng thống về Thương hiệu quốc 

gia của Hàn Quốc (PCNB) (gồm 47 thành viên do Thủ tướng đứng đầu trong đó có 34 

thành viên được bổ nhiệm, 13 thành viên mặc nhiên) và 1 diễn đàn tư vấn quốc tế 

gồm 34 thành viên. 34 thành viên được bổ nhiệm là các chuyên gia và giám đốc điều 

hành của một số công ty biểu tượng của Hàn Quốc (Samsung, SK Group, Korean Air, 

và Hyundai) nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh toàn cầu của Hàn Quốc; điều chỉnh 

những quan niệm không đúng về Hàn Quốc, về văn hóa, sản phẩm và người dân Hàn 

Quốc, từ đó nâng cao giá trị cho Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và công 

dân Hàn Quốc ở nước ngoài thông qua các chiến lược và chính sách do Chính phủ 

khởi xướng.  

Hiện nay, quản lý chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại ở Hàn Quốc là Văn 

phòng Thư ký Thủ tướng. Đây là cơ quan quản lý, chỉ đạo về công tác thông tin đối 

ngoại ở Hàn Quốc, hợp tác chính sách với hệ thống 30 bộ, 17 cục, 2 sở, 6 ủy ban của 

Chính phủ cùng phối hợp, hỗ trợ, tiến hành hoạt động TTĐN. Trong đó, các cơ quan 

chủ lực là Bộ Ngoại giao; Bộ Thống nhất Đất nước; Bộ Giáo dục; Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại; Bộ Tài 

chính và Chiến lược. 

Nhìn về Việt Nam, công tác TTĐN luôn được Đảng và Nhà nước xác định là 

một mảng công việc rất quan trọng trong công tác đối ngoại và công tác tư tưởng, là 

cầu nối và phương tiện để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa Việt Nam và các nước. 

Trong thời gian qua, công tác này đã được quan tâm triển khai thực hiện trên phạm vi 
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rộng khắp các bộ, ban, ngành, cơ quan truyền thông, báo chí, các doanh nghiệp, các 

đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể nhân dân, cơ quan, tổ chức đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài, các địa phương trong cả nước. Chúng ta đã thành lập BCĐ TTĐN 

ở Trung ương và các địa phương. Trong nhiều năm qua, Ban chỉ đạo TTĐN TƯ đã 

phát huy hiệu quả trong giới hạn của một BCĐ liên ngành, đóng góp to lớn vào công 

tác thông tin đối ngoại. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại bên cạnh nhiều thành 

tựu vẫn còn những khó khăn vướng mắc, nhất là trong phối hợp ngang ở TƯ và trong 

khâu triển khai ở các cấp địa phương. 

Thúc đẩy hiệu lực quản lý nhà nước về TTĐN cũng là cách cụ thể góp phần tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc, đóng góp tích cực vào công tác của BCĐ TƯ, mặt khác góp 

phần thúc đẩy TTĐN địa phương.  

Gánh trên vai trách nhiệm là cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về TTĐN, Bộ 

Thông tin và Truyền thông quyết tâm thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

TTĐN thông qua một số giải pháp chính như sau: 

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Nâng cấp độ văn bản quy phạm pháp luật về TTĐN lên cao nhất có thể ngay 

trong năm 2021. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

hoạt động TTĐN. Sớm đề xuất luật hóa công tác TTĐN. Trước mắt khi sửa Luật Báo 

chí phải bổ sung được một số điều riêng về TTĐN. 

- Đề xuất xây dựng các điều khoản xử lí. Áp dụng chế tài. Xây dựng quy chế 

phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong hoạt động TTĐN, các hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia, đồng thuận 

dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ và hình ảnh đất nước Việt Nam. 

2. Giải pháp về đổi mới nguồn nhân lực 

Nắm chắc quan điểm truyền thống về nội tuyên và ngoại tuyên, tức thông tin đối 

nội và TTĐN. Đổi mới tư duy và sáng tạo trong công tác TTĐN. Mở hướng đi mới 

cho TTĐN theo kinh nghiệm và thông lệ quốc tế. Sử dụng phương pháp ngoại giao 

công chúng và sức mạnh mềm.  

3. Giải pháp về công nghệ 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện bộ công cụ đo kết quả hoạt động 

TTĐN; chủ động sử dụng công nghệ số để quan sát và đo kiểm số liệu, hiệu quả quản lý. 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tối ưu hoá từ khoá tìm kiếm về địa 

phương, xây dựng bộ từ khoá tích cực và tối ưu hoá kết quả tìm kiếm về địa phương 

trên báo chí, cổng thông tin và các phương tiện truyền thông mới. 

4. Giải pháp thống nhất về truyền thông 

- Xây dựng giải pháp truyền thông cho Chiến lược truyền thông quảng bá hình 

ảnh Việt Nam thông qua việc xây dựng Bộ chỉ số thương hiệu quốc gia cho địa 

phương và Trung ương phù hợp thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất trên toàn 

quốc về mục tiêu và nguồn lực, từ đó tăng thứ hạng Việt Nam trong bảng xếp hạng 

thế giới. 

- Đổi mới phương thức, hình thức thông tin trên báo chí và các phương tiện 

truyền thông mới để quảng bá hình ảnh quốc gia; giúp cho các đối tượng dễ dàng tìm 

kiếm thông tin về địa phương và Việt Nam qua kênh báo chí và các phương tiện 

truyền thông mới. 

5. Giải pháp về dũng cảm đột phá 

Nắm thế chủ động thông tin về những vấn đề được cho là nhạy cảm. Kinh 

nghiệm về tổ chức triển lãm rộng rãi bằng nhiều thứ tiếng trong công chúng về chủ 

quyền biển đảo 8 năm qua và về thành tựu quyền con người trong thời gian gần đây là 

kinh nghiệm quý báu về dũng cảm đột phá. Chúng ta đã đưa những vấn đề từ trong hồ 

sơ ra với công chúng trong và ngoài nước, từ đó nâng cao nhận thức, góp sức mạnh 

cho đấu tranh dư luận; tăng sự đồng thuận trong nhân dân, giữa nhân dân với Đảng và 

Nhà nước. Đây cũng là kinh nghiệm về chủ động đột phá, dũng cảm vượt qua các 

biên độ giới hạn nhạy cảm trong truyền thông đối ngoại.  

Tham luận của Cục TTĐN tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông với mục tiêu thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về 

TTĐN, góp phần tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

Nguyễn Văn Bá 

Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông 

Tạp chí Thông tin và Truyền thông với tiền thân là Tập san Kỹ thuật Bưu điện 

Truyền thanh xuất bản số đầu tiên vào tháng 6/1962, sau gần 60 năm phát triển, đến nay 

Tạp chí đã xuất bản trên 700 số với hàng vạn bài nghiên cứu, lý luận, phổ biến khoa 

học kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực bưu điện, công nghệ thông tin và truyền thông.  

Để Tạp chí liên tục phát triển, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Tạp chí đã luôn đầu tư 

phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các 

hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xuất bản, quản lý điều hành 

tòa soạn. Các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tạp chí đã được sử dụng 

hiệu quả trong công tác quản lý điều hành và phục vụ bạn đọc trong thời gian vừa 

qua. Tuy nhiên, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, nhu cầu ngày 

càng cao của bạn đọc trong kỷ nguyên số, Tạp chí đã nhận thức được các hạn chế nếu 

không được khắc phục sẽ làm cho Tạp chí tụt hậu và ngày càng suy yếu.  

Những hạn chế và cũng là các khó khăn chính của Tạp chí hiện nay là: (i) Các 

hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin rời rạc, chưa kết nối, liên thông; dữ liệu chưa 

được chia sẻ, sử dụng lẫn nhau giữa các hệ thống; (ii) Các ứng dụng phục vụ công tác 

xuất bản (hệ thống quản lý nội dung (CMS), quản trị bạn đọc (CRM),…) triển khai 

trên công nghệ cũ làm hạn chế khả năng diễn tả, thể hiện nội dung cũng như tương tác 

với độc giả; (iii) Thiếu sự hợp tác giữa Tạp chí với các doanh nghiệp công nghệ số để 

đồng hành cùng tạp chí trong triển khai, ứng dụng nhanh nhất các công nghệ mới 

trong việc sản xuất nội dung, nâng cao trải nghiệm bạn đọc; (iv) Nguồn nhân lực của 

Tạp chí đã luôn học tập nâng cao trình độ nhưng vẫn còn thiếu và cần được nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng số. 

Từ năm 2018, tại Hội thảo quốc tế về báo chí do Tổ chức nghiên cứu báo chí và 

truyền thông tại Hàn Quốc (Korea Press Foundation - KPF) tổ chức tại Hàn Quốc với 

chủ đề “Sự thật - Công nghệ - Khán giả”, giáo sư Rosental Calmon Alves, Đại học 

Texas, người sáng lập và giám đốc Trung tâm báo chí Knight ở châu Mỹ đã nhận 

định: “Báo chí phải thay đổi bằng cách ứng dụng công nghệ số và thúc đẩy sự đổi 
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mới, tinh thần đổi mới là cách duy nhất để tồn tại trong môi trường sống đang có 

nhiều biến động”.  

Và như chúng ta đã biết, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

(Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020), trong đó xác định tầm nhìn đến năm 

2030 “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử 

nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản 

lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân 

văn, rộng khắp”. 

Nhận thức sự cấp thiết phải đổi mới để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số, 

Tạp chí Thông tin và Truyền thông đã xác định: Cùng với việc đầu tư tăng chất lượng 

nội dung các bài viết thì Chuyển đổi số tạp chí là giải pháp tất yếu, then chốt tạo sự 

phát triển bứt phá để phục vụ tối đa nhu cầu của bạn đọc (bạn đọc là trung tâm) và 

yêu cầu quản lý của tòa soạn cũng như nâng cao năng suất lao động của mỗi cán bộ 

tòa soạn. 

Theo ý kiến của các chuyên gia, Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nói chung 

và của tạp chí nói riêng là việc sử dụng các công cụ, giải pháp công nghệ số để thay 

đổi mô hình tác nghiệp, sản xuất, xuất bản, phân phối nội dung và kinh tế truyền 

thông nhằm tối ưu mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí; tạo ra những sản 

phẩm, cơ hội, doanh thu và giá trị mới. 

Căn cứ trên tình hình thực tế của Tạp chí trong việc triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ bạn đọc và công tác quản lý của tòa soạn hiện nay, Tạp chí 

Thông tin và Truyền thông xác định định hướng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số 

của Tạp chí giai đoạn 2021 - 2022 và định hướng đến 2025 với quan điểm, mục tiêu 

triển khai là: 

1- Bạn đọc là trung tâm: Cung cấp nội dung bổ ích thuận tiện mọi lúc, mọi nơi; nội 

dung theo nhu cầu cá nhân hóa của từng bạn đọc, nâng cao trải nghiệm của bạn đọc. 

Độc giả cần được cung cấp đầy đủ dữ liệu, danh sách những bài viết liên quan 

được liệt kê, xâu chuỗi trong một giao diện hợp lý, dễ tiếp cận; được cung cấp các 
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công cụ tương tác để thể hiện sự quan tâm cũng như quan điểm của bạn đọc về vấn đề 

mà người sản xuất nội dung cung cấp. 

2- Xây dựng Tòa soạn hội tụ: Liên thông các hệ thống ứng dụng công nghệ 

thông tin, quản trị nội dung, số hóa toàn bộ dữ liệu, quản trị dữ liệu và tạo ra một môi 

trường tác nghiệp số, phân phối nội dung thống nhất. Hệ thống xây dựng theo giải 

pháp nền tảng, công nghệ số tiên tiến. 

3- Cán bộ tòa soạn là then chốt: Cán bộ tòa soạn được đào tạo để mỗi cán bộ là 

một chuyên gia có tầm nhìn, năng lực, nắm bắt và triển khai được các kỹ năng số, 

sáng tạo nội dung một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.  

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, Kế hoạch chuyển đổi số của Tạp chí dự 

kiến bao gồm các nội dung cơ bản sau:  

1- Số hóa toàn bộ dữ liệu, quy trình: Triển khai số hóa các tài liệu, hồ sơ, quy 

trình hiện có, hệ thống hóa để tạo thành kho dữ liệu tài nguyên phục vụ công tác quản 

lý, khai thác, cung cấp dữ liệu. 

2- Xây dựng Tòa soạn hội tụ (Tòa soạn số): (i) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), 

dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) vào hệ thống quản trị nội dung; 

(ii) Thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm về kế toán, nhân sự, tiền 

lương, quản lý khách hàng - đối tác; (iii) Xây dựng hệ thống phân tích, thống kê, đánh 

giá nhu cầu bạn đọc trên trang điện tử, phục vụ cho việc tiếp cận và phục vụ đúng 

nhu cầu của từng người đọc (cá nhân hóa). 

3- Triển khai liên kết giữa các ấn phẩm in với tạp chí điện tử (các bài trên tạp chí 

in được xuất bản đồng thời trên tạp chí điện tử dưới hình thức: bài xuất bản trực tuyến 

(online) và bài đọc dạng tạp chí in (.pdf)); áp dụng các giao dịch qua mã QR Code 

hoặc đăng ký để đọc bài online. 

4- Triển khai ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality - 

VR), thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR),.. để tăng tương tác giữa bạn đọc 

và tòa soạn ngay trong từng bài viết (cho phép bình luận, đánh giá chất lượng bài 

viết,..), đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của bạn đọc. 

5- Triển khai giải pháp để hướng tới thu phí bạn đọc tạp chí trực tuyến. 

6- Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hiện có của Tạp chí 

để mỗi cán bộ của Tạp chí trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực phụ trách có tầm 
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nhìn, năng lực và sáng tạo để bắt kịp sự phát triển của công nghệ số, yêu cầu của thời 

đại số. 

Cuối cùng, để việc xây dựng và triển khai kế hoạch Chuyển đổi số của Tạp chí 

được chất lượng, hiệu quả và thành công, Tạp chí trân trọng đề xuất và kiến nghị với 

Lãnh đạo Bộ Thông tin tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn và các 

doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số 03 nội dung sau: 

1- Các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, 

các doanh nghiệp công nghệ số đồng hành để tư vấn và hỗ trợ triển khai trong việc 

xây dựng và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Tạp chí. 

2- Bộ Thông tin và Truyền thông bố trí đủ nguồn lực cho việc triển khai Kế 

hoạch chuyển đổi số của Tạp chí, trước hết xem xét phê duyệt và bố trí đủ kinh phí 

như đề xuất của Tạp chí từ Nguồn ngân sách nhà nước cấp, đầu tư 1 giai đoạn (đầu tư 

trung hạn giai đoạn 2022 - 2023). 

3- Tạo điều kiện cho các cán bộ của Tạp chí được thường xuyên tham gia các 

khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyển đổi số, về kỹ năng làm báo trong thời đại công 

nghệ để đáp ứng kịp thời yêu cầu về chất lượng nội dung, thể hiện bài viết và nhu cầu 

đọc, trải nghiệm của độc giả hiện đại./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ - CON ĐƯỜNG GIÚP NHÀ XUẤT BẢN  

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC 

Trần Chí Đạt 

Giám đốc - Tổng Biên tập NXB TT&TT 

Năm 2020 là một năm đầy những khó khăn, thách thức đối với mọi lĩnh vực, mọi 

ngành nghề do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19, và ngành xuất bản 

cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng tiêu cực đó. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho 

nhiều sự kiện lớn về sách, xuất bản phải hủy, hoãn, hoặc đóng cửa. Phố sách Hà Nội 

đóng cửa từ nửa cuối tháng 3/2020, hàng loạt hội sách Mùa Xuân do các đơn vị phát 

hành, các nhà xuất bản, các nhà sách tổ chức cũng phải hủy. Hội sách Mùa Xuân 

thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai năm một lần cùng nhiều hoạt động hội chợ, triển 

lãm, sự kiện liên quan đến sách nhằm hướng tới Ngày sách Việt Nam 21-4, dự kiến tổ 

chức tại các địa phương từ cuối tháng 3/2020 và trong tháng 4/2020 cũng bị hủy toàn 

bộ, khiến các nhà xuất bản, các công ty sách, nhà sách, các đơn vị phát hành mất đi 

nguồn thu không nhỏ. 

Đối với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB), doanh số 3 tháng đầu 

năm 2020 đã giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019, sách xuất bản truyền thống 

không thể đến tay bạn đọc. Nhiều sự kiện dự kiến diễn ra vào đầu quý II như Hội nghị 

Cộng tác viên, một số sự kiện ra mắt sách cũng đã bị dừng. Đứng trước khó khăn đó, 

NXB đã tìm kiếm mọi biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất bản, phát 

hành. Với chủ trương chuyển đổi số mà Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông 

đang thúc đẩy triển khai, NXB đã định hình một hướng tiếp cận chuyển đổi số của 

riêng mình, đó là tập trung phát triển một kênh phát hành sách in qua mạng Internet 

và mạng xã hội. Sẵn có sàn thương mại điện tử book365.vn được xây dựng, nâng cấp 

từ năm 2016 (đến thời điểm này đã trở nên lạc hậu về công nghệ và tính năng), NXB 

đã phối hợp với công ty công nghệ để xúc tiến nâng cấp nhiều tính năng mới, tăng 

cường tính an toàn thông tin, tối ưu quy trình đăng ký, đặt hàng, quản trị đơn hàng, 

tạo giao diện mới… để trở thành kênh chủ lực đưa sách tới bạn đọc. 

Tháng 4/2020, sự kiện Ngày sách Việt Nam và một số Triển lãm sách được Lãnh 

đạo Bộ TT&TT yêu cầu thực hiện theo hình thức trực tuyến; và sàn book365.vn do 
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NXB TT&TT quản lý, vận hành đã được lựa chọn để làm nơi tổ chức sự kiện. Xác 

định đây là cơ hội tốt để NXB đầu tư thêm nguồn lực cho chuyển đổi số phục vụ 

quảng bá, phát hành, từ đó cùng toàn ngành Xuất bản vượt qua khó khăn để tuyên 

truyền, quảng bá sách đến với toàn xã hội; các nhà xuất bản, công ty sách có thêm 

một kênh hữu hiệu để đẩy mạnh phát hành, bù đắp doanh thu thiếu hụt từ các kênh 

phát hành truyền thống. NXB đã chủ động phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát 

hành và công ty công nghệ để lập kế hoạch chi tiết cho toàn bộ các hoạt động của sự 

kiện này, từ việc thay đổi giao diện sao cho bắt mắt và mang đặc trưng của sự kiện 

Ngày Sách Việt Nam và các Triển lãm sách; thuê và tích hợp hệ thống quản trị, điều 

hành trực tuyến cho toàn bộ hoạt động được tổ chức trên Sàn; tích hợp mô hình triển 

lãm ảo; tích hợp hệ thống tọa đàm online; sửa đổi và tin học hóa quy trình đặt hàng, 

gom hàng và giao hàng, quy trình quản lý vận đơn vì có sự tham gia của một đơn vị 

vận chuyển chuyên nghiệp là VNPost; tích hợp thêm phương thức thanh toán trực 

tuyến tổ chức, bố trí các không gian trưng bày trên Sàn; chuẩn bị các nội dung chủ 

đạo và hỗ trợ các nhà xuất bản, công ty sách trong việc đăng tải thông tin lên Sàn. 

Công tác đầu tư chuyển đổi số kịp thời đã góp phần quan trọng cho việc tổ chức 

thành công 03 sự kiện lớn của ngành Xuất bản theo hình thức trực tuyến là: Hội sách 

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày 

sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước 

CHXHCN Việt Nam. 

Kết quả, các sự kiện đã thu hút được 107 lượt tham gia của nhà xuất bản và đơn 

vị phát hành sách, giới thiệu khoảng trên 24.000 đầu sách; số lượng đơn đặt hàng đạt 

được là trên 11.000 đơn vận với gần 15.000 cuốn sách được đưa tới bạn đọc cả nước; 

trên 2 triệu lượt truy nhập; doanh thu trên 1 tỷ đồng; đã tổ chức được 25 sự kiện tọa 

đàm, giao lưu của nhiều tác giả, nhà văn, nhà khoa học, nhà quản lý tên tuổi với 

khoảng xấp xỉ 1.500 lượt người tham dự. Các sự kiện được truyền thông trên 6 kênh 

phát sóng, 245 diễn đàn; hơn 60 báo, đài đưa trên 200 tin, bài, phóng sự, tọa đàm và 

kết nối với 63 Sở Thông tin và Truyền thông cả nước. 

Đối với các nhà xuất bản và đơn vị phát hành, book365.vn đã tạo dấu ấn khi lần 

đầu tiên trở thành kênh giới thiệu sách trực tuyến, chính thống, sử dụng công nghệ 

hiện đại để giúp các đơn vị cung cấp sách trực tiếp với giá ưu đãi đến tay bạn đọc 

trong cả nước, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa; góp phần lan tỏa ý nghĩa của Ngày 
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Sách Việt Nam, cổ vũ, động viên tác giả, người làm công tác xuất bản, mở ra hướng 

phát triển thị trường mới, khích lệ các nhà xuất bản đổi mới mô hình kinh doanh, mở 

rộng thị trường, thúc đẩy văn hoá đọc phát triển. Theo thống kê của Ban Tổ chức: Hội 

sách có xấp xỉ 51% số bạn đọc mua sách tới từ các địa phương vùng sâu, vùng xa. 

Ngoài ra, tỉ lệ sách lý luận chính trị, các công trình nghiên cứu văn hoá chuyên sâu và 

sách hướng nghiệp, giáo trình dạy nghề được tiêu thụ cao hơn so với các hội sách 

truyền thống, từ đó đã góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trong đại 

dịch COVID-19. Đối với NXB TT&TT, đây là sự thành công trong việc chuyển đổi 

số ở giai đoạn đầu, giúp NXB tiếp cận với bạn đọc trên môi trường số, mở ra một 

hướng phát triển mới của NXB TT&TT nói riêng và ngành Xuất bản nói chung trước 

yêu cầu chuyển đổi số.  

Có thể khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu, mở ra cơ hội 

chưa từng có cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để bứt phá vượt 

lên, thay đổi thứ hạng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số sẽ 

tạo ra đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt 

động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. 

Nắm bắt và nhận thức rõ sứ mệnh của xuất bản trong việc tham gia truyền thông 

về chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu thay đổi đồng bộ nhận thức - thái độ - hành vi 

của các nhóm công chúng mục tiêu của chuyển đổi số quốc gia; NXB cũng đã kịp 

thời xuất bản, phát hành Bộ sách về chuyển đổi số với mục đích thúc đẩy công tác 

tuyên truyền sâu, rộng về chuyển đổi số đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

mỗi người dân nhằm tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá 

nhân; và tự xây dựng cho mình chiến lược chuyển đổi số, kế hoạch hành động, mô 

hình hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức chuyển đổi số thành công. 

Trong năm 2021, để từng bước chuyển đổi số thành công, phấn đấu trở thành 

NXB hàng đầu cả nước về xuất bản sách điện tử, NXB TT&TT đã xác định rõ mục 

tiêu, định hướng hoạt động và giải pháp để hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số, cụ thể là: 

- Về mục tiêu: (1) Xây dựng và phát triển NXB ngày càng bền vững, phù hợp với 

định hướng phát triển của Bộ TT&TT nói chung, các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ nói riêng và xu hướng phát triển của kinh tế - xã hội; khoa học, công 

nghệ. (2) Mục tiêu trở thành NXB có quy trình, công cụ quản trị tiên tiến, hiện đại. 



- 245 - 

(3) Là NXB hàng đầu trong nước về xuất bản sách điện tử (khả năng cung cấp giải 

pháp về xuất bản điện tử, cung cấp dịch vụ xuất bản và phát hành sách điện tử). 

- Về định hướng: (1) Tập trung xuất bản sách công nghệ phổ thông phục vụ thúc 

đẩy phát triển các lĩnh vực Bộ quản lý; Sách chuyên khảo về khoa học và công nghệ 

thuộc các lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng CNTT; An toàn, an ninh mạng; 

Công nghiệp ICT, trong đó tập trung xuất bản sách về chuyển đổi số (chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số). (2) Tăng cường hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ, bám sát 08 

chương trình trọng tâm của Bộ để xây dựng kế hoạch xuất bản các đầu sách phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT. (3) Bảo đảm từng bước thực hiện lộ trình tự chủ 

về bộ máy, nhân sự, tài chính và thực hiện nhiệm vụ theo các chủ trương, đường lối 

của Đảng và các quy định của Nhà nước về hoạt động xuất bản.  

- Về giải pháp: (1) Chuyển đổi số đồng bộ các khâu công tác trong hoạt động của 

NXB như: Quản trị; điều hành; quy trình biên tập, thẩm định, thiết kế, chế bản; tổ chức 

in và phát hành xuất bản phẩm. (2) Nâng cấp hệ thống sàn book365.vn, hệ thống xuất 

bản trực tuyến ebook365.vn để đẩy mạnh hoạt động phát hành sách in và xuất bản 

sách điện tử. (3) Tăng cường mở rộng, hợp tác với các đối tác về in ấn, giải pháp công 

nghệ để nâng cao chất lượng kỹ mỹ thuật của sách in và sách điện tử. (4) Đẩy mạnh 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản; tiếp 

tục cải tiến, đổi mới quy trình xuất bản theo hướng tinh gọn, đảm bảo chất lượng./. 
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MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MỚI TRONG XÂY DỰNG NỘI DUNG BÁO CHÍ 

Phạm Anh Tuấn 

Tổng Biên tập Báo VietNamNet 

Báo chí chưa bao giờ đứng trước những khó khăn như hiện nay. Trước hết là sự 

cạnh tranh gay gắt giữa không chỉ các tờ báo với nhau mà còn đang đánh mất thị phần 

vào các mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến với nội dung thiên về giải trí, dễ hấp 

dẫn và thu hút trí tò mò của độc giả hơn. Thêm vào đó là sự gắt gao từ người đọc, từ 

cơ quan quản lý khiến cho báo chí không thể sa đà vào việc tìm kiếm view, không sa 

đà vào những quảng cáo không chuẩn mực nhưng lại vẫn phải đảm bảo chi phí hoạt 

động cho tờ báo và đảm bảo thu nhập cho đời sống cán bộ công nhân viên. 

Làm sao để có thể cân bằng giữa nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng, của 

Nhà nước…, là nơi khai trí với thực tế vẫn phải đảm bảo nguồn thu cho sự tồn tại của 

mình? Câu trả lời, tôi nghĩ không có cách nào khác là báo chí phải tìm ra hướng đi 

riêng cho mình, để độc giả khi muốn đọc, muốn tìm kiếm những thứ “riêng có” đó, sẽ 

tìm đến VietNamNet và dần dần sẽ trở thành độc giả trung thành của VietNamNet. 

Để đạt được mục tiêu này, báo VietNamNet đã định ra cho mình 4 chiến lược cơ 

bản cần phải làm trong 5 năm tới. 4 chiến lược sẽ tạo cho VietNamNet một bộ mặt 

khác biệt trong làng báo, đảm bảo vị trí duy có, đồng thời vẫn có thể có thêm nguồn 

thu để duy trì và phát triển tờ báo. 

Thứ nhất, giữ cái gốc chính thống, chuẩn mực: Học hỏi kinh nghiệm từ những 

tờ báo dẫn đầu nền báo chí cách mạng qua các thời kỳ, đặc biệt là báo Nhân Dân, 

chúng tôi rút ra được một số tiêu chí cho báo VietNamNet: Đó là sự chính thống, sự 

chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm quốc gia và xây dựng đội ngũ tinh nhuệ. 

Thứ hai, phát triển báo chí dữ liệu nguyên gốc: Khái niệm này khá mới trong 

làng báo chí Việt Nam vì xưa nay báo chí là nơi truyền tải tin tức mang tính thời sự 

còn tính dữ liệu, văn bản gốc sẽ thường được độc giả tìm kiếm ở các thư viện, các cơ 

quan lưu trữ hành chính. VietNamNet dự định sẽ kết hợp 2 yếu tố vừa thời sự vừa dữ 

liệu gốc trong mỗi bài báo để độc giả có thể có trải nghiệm theo chiều sâu hơn khi 

đọc mỗi bài báo trên trang VietNamNet. 



- 247 - 

Điều này có nghĩa VietNamNet đang và sẽ phát triển sâu hơn nữa nội dung trên 

trang, không chỉ cung cấp thông tin cho độc giả qua lăng kính của nhà báo mà tiến 

thêm 1 bước nữa là cho độc giả được tiếp cận nguồn thông tin nguyên gốc, để độc giả 

có được cái nhìn toàn diện hơn, thấu đáo hơn với mỗi thông tin được đăng lên. 

Những dữ liệu gốc này sẽ là tài liệu tham khảo cho mọi người dân, cho các nhà 

nghiên cứu, các chuyên gia, học giả… đồng thời cũng sẽ là cơ sở để soi chiếu lại lời 

nói và việc làm của các lãnh đạo, các cơ quan công quyền trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ của mình. 

Muốn làm được việc này, VietNamNet phải thay đổi mô hình tổ chức và phương 

thức hoạt động. Bên cạnh đó, về mặt công nghệ cũng phải xây dựng được một cơ sở 

dữ liệu về văn bản gốc, được tổ chức bài bản, đánh chỉ mục giống như một thư viện 

để việc khai thác những dữ liệu gốc này được thuận tiện và cũng để truyền tải đến độc 

giả một cách chính xác và dễ tiếp cận nhất. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh báo chí giải pháp. Đối với mỗi vấn đề nóng, vấn đề 

đang vướng mắc của đất nước, VietNamNet sẽ tìm ra hướng đi, hướng giải quyết bằng 

cách tham khảo các chuyên gia, các học giả có sức ảnh hưởng, kinh nghiệm nước 

ngoài trong vấn đề tương tự... với hy vọng đây sẽ là 1 kênh tham khảo cho lãnh đạo, 

cho các nhà hoạch định chính sách thêm 1 lựa chọn khi giải quyết những vấn đề căn 

cốt của đất nước. 

Đây là việc VietNamNet đã thực hiện từ 1 năm qua và đã cho thấy những hiệu 

quả rõ rệt. Trong năm 2020, ngày nào trên trang VietNamNet cũng có những bài báo 

mang tính giải pháp từ vấn đề ‘lạnh” cho đến vấn đề “nóng”. Những bài báo này tạo 

bản sắc mang tính “chiều sâu” cho VietNamNet và được độc giả đón nhận, tham gia 

bình luận sôi nổi, và lại tiếp tục gửi về tòa soạn các bài góp ý đa chiều hơn nữa cho 

các giải pháp được nêu ra. 

Thứ tư, xây dựng báo chí thu phí. Nhiệm vụ này được VietNamNet xác định là 

khó khăn nhất bởi tỷ lệ báo điện tử trên thế giới thành công trong việc thu phí hiện 

còn vô cùng thấp. Hơn nữa, những tờ báo điện tử trên thế giới thu phí thành công đều 

bắt đầu từ nền tảng bán báo giấy, khi báo giấy không còn thịnh hành nữa thì họ 

chuyển sang bán báo điện tử và độc giả chuyển từ mua báo giấy sang mua báo điện tử 

của chính tờ báo giấy đó. Còn báo VietNamNet cũng như rất nhiều tờ báo điện tử 
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khác hiện nay xuất phát điểm từ đầu là báo điện tử, cung cấp thông tin miễn phí cho độc 

giả nên việc chuyển sang thu phí những thông tin này là không hề dễ. Một số ít tờ báo 

điện tử ở Việt Nam đã áp dụng thu phí và đều đã từ bỏ việc này vì không thành công. 

Tuy nhiên, báo VietNamNet cũng xác định đây là hướng đi tất yếu của báo chí 

điện tử trong tương lai. Khi trình độ dân trí Việt Nam ngày được nâng cao, độc giả có 

mức thu nhập trung bình trở lên sẽ có xu hướng không còn chấp nhận những nội dung 

dễ dãi, không muốn cảm thấy khó chịu khi phải xem quảng cáo trong quá trình đọc 

báo. Họ sẽ muốn được đọc những nội dung sâu, có chất lượng, muốn một nội dung 

sạch sẽ không quảng cáo, muốn đọc những nội dung mà người làm báo đặt tiêu chí 

viết ra sự thật với cái tâm cao nhất lên hàng đầu chứ không phải chịu áp lực làm view 

hay sự can thiệp từ các nhà quảng cáo. Đây chính là mảnh đất cho báo chí thu phí có 

cơ hội phát triển. 

Sau khi đã lập đề án nghiên cứu việc thu phí báo chí trên thế giới, VietNamNet 

dự định thu phí báo chí theo dạng thu phí mềm, có nghĩa là độc giả không phải trả 

tiền để đọc toàn bộ nội dung báo mà sẽ chọn lọc những thông tin hay, hấp dẫn để 

mua. Muốn vậy, VietNamNet sẽ phát triển những nội dung có tiềm năng bán được 

như những nội dung độc quyền, những gói dữ liệu gốc, dữ liệu có ích với độc giả như 

những gói thông tin kinh tế, thông tin về thể thao, những bộ lọc thông tin phục vụ 

theo yêu cầu của từng độc giả… 

Thứ năm, phát triển nền tảng công nghệ mạnh đi cùng thế giới. Để đạt được 3 

mục tiêu trên, bắt buộc VietNamNet phải đi đầu về công nghệ, công nghệ dẫn dắt nội 

dung. Trong thời gian tới, VietNamNet dự định hợp tác với một công ty công nghệ 

lớn để có thể xây dựng một nền tảng dữ liệu lớn để phát triển báo chí dữ liệu, báo chí 

thu phí cũng như tăng lượng truy nhập cho báo. 

Báo VietNamNet xác định đây là chiến lược của báo chí hiện đại, sẽ có nhiều tờ 

báo cùng tìm ra con đường này nhưng chỉ những tờ báo dám tiên phong, có phương 

pháp hợp lý mới có thể thành công. Với những nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực 

hiện, với những thành quả thu được từ những việc đã và đang làm, với quyết tâm và 

niềm tin vào con đường đã chọn, báo VietNamNet tin rằng VietNamNet sẽ gặt hái 

được thành công từ những định hướng và nỗ lực của mình./. 
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ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG  

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ 

Nguyễn Đắc Tĩnh  

Giám đốc Sở TT&TT Sơn La 

Hệ thống thông tin cơ sở có vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, vận 

động quần chúng và cung cấp kịp thời các thông tin quản lý của chính quyền đến 

người dân tại địa phương, đảm bảo cho sự điều hành thống nhất, công khai, trực tiếp, 

hạn chế những khó khăn, phức tạp, sai phạm; giúp việc tiết kiệm chi phí và nâng cao 

hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa 

thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo theo Quyết định số 

1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã góp phần nâng 

cao nhận thức của các cấp chính quyền về vai trò của thông tin và truyền thông cơ sở, 

nhất là đối với vùng khó khăn; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và hệ thống cơ sở 

vật chất, hạ tầng thông tin và truyền thông cơ sở; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ về 

thông tin giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, giữa đất liền và vùng 

biên giới, hải đảo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân sinh sống trên địa bàn khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn 

mới và giảm nghèo bền vững.  

Sơn La là tỉnh miền núi, với tổng diện tích trên 14.000 km2, với 12 dân tộc cùng 

chung sống. Kinh tế phát triển chưa vững chắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu 

đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước; 43/204 xã chưa có đường ô tô đến 

trung tâm xã được cứng hóa; 13,3% số hộ chưa được dùng điện lưới quốc gia; 327 

điểm dân cư cách xa trung tâm xã, từ 2 đến 10 km do địa hình phức tạp đồi núi chia 

cắt, địa bàn dân cư tại các xã cách xa nhau nên việc đầu tư xây dựng các đài truyền 

thanh cơ sở rất phức tạp và tốn kém so với các tỉnh trung du và đồng bằng.  
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Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020, thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 

thông cơ sở; Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư 

thiết lập mới và nâng cấp 49 đài truyền thanh cấp xã với tổng kinh phí là 14,6 tỷ đồng 

(trong đó năm 2020 cao nhất được 5,2 tỷ đồng); do mức kinh phí bố trí từ ngân sách 

Trung ương cho Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020 hạn chế, vì vậy tỷ lệ số xã 

đạt nội dung 8.3 “Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn” thuộc tiêu chí 

số 8 là thấp nhất, khó khăn nhất, dẫn đến mục tiêu của Chương trình chưa đạt được 

như kế hoạch đề ra. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Sơn La mới có 137/188 xã 

(72,9%) đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin - Truyền thông. Hơn nữa việc đầu tư nhỏ 

lẻ dẫn đến sau 3 - 5 năm sử dụng nhiều đài truyền thanh đã xuống cấp cần phải được 

đầu tư nâng cấp, sửa chữa. 

Mặt khác, do Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện 

theo cơ chế giao thẩm quyền quyết định việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cho 

các địa phương; do đó việc kết hợp quản lý theo ngành và theo địa phương trong việc 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành còn hạn chế, khó khăn trong công tác 

phối hợp.  

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai 

đoạn tới, đảm bảo mục tiêu 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 8, hoàn thành việc 

xóa trắng các xã chưa có đài truyền thanh, trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 

thông kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung nguồn lực, ưu tiên đầu tư kinh 

phí xây dựng các đài truyền thanh cơ sở cho các xã thuộc các tỉnh miền núi, hải đảo, 

hỗ trợ thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 

truyền thông cơ sở”./. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM  

HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TẠI HẢI DƯƠNG 

Nguyễn Cao Thắng 

Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương 

Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) là đài 

truyền thanh sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn 

thông, Internet trong truyền dẫn, phát sóng, có khả năng quản lý, kiểm soát chất 

lượng tín hiệu tới từng cụm loa. Đây là một giải pháp công nghệ hiện đại có nhiều ưu 

điểm hơn so với truyền thanh có dây và không dây FM, như: không giới hạn khoảng 

cách truyền tín hiệu âm thanh; khắc phục được các lỗi thường xảy ra với các hệ thống 

tiếp âm sóng FM như bị nhiễu, sóng không ổn định do thời tiết; ứng dụng công nghệ 

số trong việc sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình (duyệt chương trình từ xa; 

chuyển tải chương trình trên hệ thống từ Trung ương đến địa phương hoặc sang các 

ứng dụng khác như Cổng thông tin điện tử của địa phương, các cơ quan báo chí; quản 

lý lịch phát sóng tự động...), sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một số khâu (chuyển đổi 

bản tin giấy sang giọng nói, dịch tự động tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số...). 

Ngoài những ưu việt trên, việc triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn huyện, toàn tỉnh 

sẽ hình thành mô hình quản lý tập trung, qua đó nâng cao vai trò, hiệu quả trong công 

tác quản lý nhà nước về Thông tin cơ sở. 

Tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin” có nhiệm vụ “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đài truyền thanh cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo 

đảm tránh lãng phí trong đầu tư”. Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và 

Truyền thông, trong đó có nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở 

ứng dụng CNTT-VT để nhân rộng trong toàn quô ́c, hiện thực hóa công nghệ truyền 

thanh mới thay thế truyền thanh có dây/truyền thanh FM”. Có thể thấy truyền thanh 
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ứng dụng CNTT-VT là xu hướng tất yếu để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở 

trong thời gian tới. 

Ưu điểm về mặt kỹ thuật, công nghệ của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 

là không cần có máy phát sóng; quản lý, vận hành tập trung thông qua website quản 

trị đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân lực; có khả năng lựa chọn, giám 

sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua 

ứng dụng trên bản đồ, giúp phát hiện các thiết bị hỏng (không cần nhân lực thường 

xuyên đến tận nơi để kiểm tra); có khả năng cho phép nhiều hệ thống khác dùng 

chung hệ thống truyền thanh cơ sở thông qua việc phân quyền, phân cấp bằng phần 

mềm quản trị. 

Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VTT khi triển khai nhân rộng có thể cho tích 

hợp để các cơ quan, đơn vị cùng khai thác hạ tầng như: Cơ quan phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn phát thông báo về cảnh báo thiên tai; Cơ quan văn hoá, du 

lịch khai thác để phát bản tin thông tin du lịch ở các khu vực có nhiều du khách; Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy thông tin về tình hình cháy, nổ và các biện pháp phòng 

ngừa được thông báo đến cụm thu truyền thanh ở khu vực có cháy để sơ tán người, tài 

sản, tạo thuận lợi cho việc chữa cháy. 

Hiệu quả về mặt kinh tế, kinh phí đầu tư thiết bị cho một đài truyền thanh cơ sở 

ứng dụng CNTT-VT thấp hơn đầu tư một đài truyền thanh cơ sở có dây hoặc không 

dây FM. Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT rất phù hợp với địa bàn, khu dân 

cư không thể đầu tư hệ thống truyền thanh có dây hoặc địa bàn vùng sâu, vùng xa 

không bắt được sóng FM. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 235/235 xã, phường, thị trấn có đài 

truyền thanh, trong đó:  

Về cơ sở vật chất: Trên 90% đài truyền thanh cơ sở được bố trí 01 phòng làm 

việc riêng để làm chương trình. Còn lại 10% được bố trí làm việc chung với các ban, 

ngành khác hoặc bố trí ở một góc hội trường UBND xã. 

Về trang thiết bị kỹ thuật: phần lớn các đài truyền thanh đang sử dụng 2 công 

nghệ cũ là hữu tuyến và vô tuyến (FM) và triển khai gần 30 năm nay. Trong số 235 

đài có 220 đài (93,6%) sử dụng thiết bị truyền thanh hữu tuyến, 12 đài (5,1%) sử 

dụng thiết bị truyền thanh vô tuyến (FM); 3 đài ứng dụng CNTT-VT (1,3%); về cơ 
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bản 100% số thôn có loa truyền thanh (khoảng 90 - 95% khu dân cư có loa truyền 

thanh); 60% các đài truyền thanh chất lượng thiết bị còn đảm bảo để duy trì hoạt động 

thường xuyên; 40% đã bị xuống cấp.  

Về nguồn nhân lực: Toàn tỉnh hiện có 548 người (bao gồm cả kiêm nhiệm và 

không kiêm nhiệm) đang làm công tác truyền thanh tại 235 đài truyền thanh cấp xã. 

Hầu hết các xã đã phân công 01-2 người, có nơi 3 người. Về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ: 30,2% người có trình độ Đại học; 69,8% người có trình độ cao đẳng  

trở xuống. 

Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thông tin cơ 

sở (Bộ TT&TT) đầu tư, triển khai xây dựng hệ thống đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT cho Phường Trần Phú (TP. Hải Dương) và xã Hồng Phong (huyện Nam 

Sách); phối hợp với MobiFone đầu tư hệ thống đài truyền thanh tại xã Hiệp Hòa (thị 

xã Kinh Môn) hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại 3 xã, phường đã và 

đang hoạt động rất tốt. Vì 3 đài truyền thanh đều mang tính thử nghiệm nên đơn vị 

cung cấp vẫn đang phối hợp, hỗ trợ đài truyền thanh các xã, phường quản trị hệ thống 

và địa điểm đặt máy chủ (server) quản lý tại đơn vị cung cấp. Cụ thể như sau: 

Tại phường Trần Phú: Đầu tư 240 triệu với 12 cụm loa, 1 bộ máy vi tính đi kèm 

theo phần mềm quản trị, biên tập nội dung, chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói; 1 

micro để bàn. 

Tại xã Hồng Phong: Đầu tư 260 triệu với 13 cụm loa, 1 bộ máy vi tính đi kèm 

theo phần mềm quản trị, biên tập nội dung, chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói; 1 

micro để bàn. 

Tại xã Hiệp Hòa: Đầu tư hơn 216 triệu (Mobifone hỗ trợ thêm kinh phí) với 17 

cụm loa, 1 bộ máy vi tính đi kèm theo phần mềm quản trị, biên tập nội dung, chuyển 

đổi bản tin giấy sang giọng nói; 1 micro để bàn. 

Đến thời điểm hiện tại, tại 3 xã, phường được đầu tư mô hình điểm đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT, hệ thống đã thể hiện được sự ưu việt của mình so với 

công nghệ cũ. Trong quá trình xây dựng, quản lý sử dụng, đơn vị cung cấp đã đào tạo, 

hướng dẫn cán bộ đài truyền thanh sử dụng hệ thống, đến nay cán bộ đài truyền thanh 

tại 3 xã, phường đều thành thạo vận hành hệ thống với các tiện ích đi kèm. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, hệ thống đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT vẫn còn những nhược điểm như: Bảo mật an toàn thông tin người quản lý, 

vận hành, tránh truy nhập bất hợp pháp sẽ gặp nhiều vấn đề hơn khi triển khai trên 

môi trường Internet; Tại các nơi chất lượng dịch vụ 3G, 4G không ổn định sẽ gây khó 

khăn trong việc triển khai, vận hành hệ thống. 

Các xã, phường được lựa chọn thử nghiệm hệ thống đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT đều có đội ngũ cán bộ trẻ, dễ dàng tiếp cận với công nghệ mới, tuy nhiên 

nếu triển khai trên diện rông sẽ gặp nhiều khó khăn vì đội ngũ cán bộ tại nhiều Đài 

truyền thanh thiếu và yếu; chưa qua đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ mà chủ yếu chỉ được tập huấn qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại tỉnh và huyện. 

Bên cạnh đó phải kiêm nhiệm nhiều việc ở cơ sở nên chưa dành nhiều thời gian cho 

các hoạt động của đài. 

Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt triển 

khai Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 với mục đích hiện đại hóa hệ 

thống thông tin cơ sở, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông 

tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, 

phân quyền quản lý từ cấp tỉnh, huyện tới cấp phường/xã/thị trấn về trang thiết bị và 

thông tin truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ thông tin - viễn thông. Bên cạnh 

đó sẽ xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh tạo ra một 

kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước; thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã và cung cấp 

thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân. 

Theo đó, đến năm 2025, đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống truyền thanh của 

235 UBND cấp xã ứng dụng CNTT-VT và hệ thống trang thiết bị quản lý tập trung 

các hệ thống truyền thanh cơ sở (tận dụng trang thiết bị hệ thống truyền thanh công 

nghệ cũ của các xã, vận hành và hoạt động song song cùng lúc hai công nghệ), 100% 

Đài truyền thanh cấp xã được trang bị máy vi tính kết nối Internet và mạng số liệu 

chuyên dùng để phục vụ biên soạn nội dung phát sóng chương trình phát thanh. 

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn 

bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; tăng cường đào tạo nguồn nhân 
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lực cho hệ thống thông tin cơ sở, đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác thông tin 

tuyên truyền. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan ban 

hành hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ. Thống nhất về công tác quản lý, phân cấp, phần quyền quản lý đối với hệ 

thống thông tin cơ sở đặt nền móng vững chắc cho việc quản lý hệ thống tập trung 

trên phạm vi toàn tỉnh. 

Một số đề xuất, kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp lý, các 

quy chuẩn kỹ thuật (đặc biệt liên quan tới vấn đề bảo mật, an toàn thông tin) liên 

quan tới việc phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông có những giải pháp cụ thể liên quan tới việc hỗ 

trợ thêm kinh phí cho cán bộ truyền thanh cấp xã./. 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠO THẾ XUNG KÍCH  

TRÊN MẠNG INTERNET VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

Dương Anh Đức 

Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua luôn giữ vị thế là địa phương 

tiên phong đối với các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 

ninh, chính trị, trật tự xã hội, đẩy mạnh giao lưu văn hoá, y tế, giáo dục, quảng bá sâu 

rộng hình ảnh đất nước - con người Việt Nam đến cộng đồng ASEAN, các quốc gia 

khu vực châu Á và quốc tế, cùng với đó là hàng loạt chương trình hành động mang 

tính đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhằm 

phát triển và khai thác tối đa, có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, nền tảng 

và thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng 

tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị hướng đến mục tiêu xây dựng 

thành công Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị thông minh, đô thị của sáng 

tạo, của nguồn nhân lực chất lượng cao tiệm cận trình độ quốc tế, cung cấp dịch vụ 

hành chính công trên nền tảng lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp 

làm tiêu chí phụng sự.  

Đồng hành cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã và đang gặt hái 

nhiều thành công của Thành phố không thể không nhắc đến các hoạt động thông tin 

đối ngoại trên địa bàn đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh một đất nước Việt 

Nam, một Thành phố Hồ Chí Minh hòa bình, mến khách, ổn định, phát triển, chủ 

động và tích cực hội nhập quốc tế; đặc biệt góp phần tạo sự tin tưởng, đồng thuận và 

ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, kiều bào Việt Nam ở nước 

ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khẳng định uy tín, vị thế Thành phố nói riêng và 

đất nước nói chung trên trường quốc tế. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như Chiến lược phát triển 

thông tin đối ngoại, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại đã 

nêu rõ hoạt động thông tin đối ngoại là hợp phần rất then chốt, giữ vai trò quan trọng 

trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng với tiêu 
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chí Không ngừng đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công 

tác thông tin đối ngoại trước yêu cầu mới của đất nước. 

Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, thời đại mà báo giấy đang dần 

mất đi sự quan tâm của độc giả, thay vào đó là sự bùng nổ thông tin trên Internet , đặc 

biệt là trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Zalo...  

Bên cạnh những lợi ích là giúp mọi người tiếp cận tin tức một cách dễ dàng và 

nhanh chóng hơn, thì một số bộ phận có ý đồ xấu lại lợi dụng điều này để tung ra 

những tin đồn sai sự thật, mang tính chất tiêu cực, và kích động người dân chống 

chính quyền.  

Đứng trước thực trạng này, trong những năm gần đây Thành phố Hồ Chí Minh 

đã và đang là địa phương tiên phong trong cả nước đối với các hoạt động tuyên truyền 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua 

Internet  và tương tác mạng xã hội, đặc biệt là các tuyến bài viết đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thông tin độc về đất nước nói chung cũng như Thành phố  

Hồ Chí Minh nói riêng.  

Như chúng ta đã biết, nếu như một số Facebooker xấu lợi dụng ảnh hưởng 

“nghìn like” trên mạng xã hội, thì sự hiệp lực của các trang FanPage chính thống sẽ 

giúp chúng ta tiếp cận (reach) đông đảo hơn người dân, chính là những người mà 

chúng ta cần truyền tải các thông tin chính thống. Và thực tế đã cho thấy, hàng loạt 

âm mưu kích động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng đã được chúng ta sử 

dụng chính chiêu bài “mạng xã hội” để vận động người dân tránh rơi vào cái bẫy của 

kẻ xấu, lực lượng chống phá trong và ngoài nước. 

Trong thời gian qua, cùng với các trang FanPage của ngành Tuyên giáo Thành 

phố, các quận - huyện thì các trang FanPage của một số sở, ban, ngành, Đoàn, Hội 

cũng góp phần tích cực “đấu tranh” trên không gian mạng để chia sẻ, lan tỏa những 

thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trên địa bàn, các thành tựu kinh tế - xã hội. 

Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ngay từ đầu 2019, Sở đã 

lên kế hoạch triển khai bước đầu về Hoạt động thông tin đối ngoại Thành phố trên 

Internet  thông qua trang FanPage trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ truy nhập: 

https://www.facebook.com/thongtindoingoaitphcm/  

https://www.facebook.com/thongtindoingoaitphcm/
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Bên cạnh việc đăng tải các họat động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ và đặc biệt là hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Thành phố … thì hiện nay 

trang FanPage Hoạt động thông tin đối ngoại Thành phố do Phòng Báo chí (thuộc Sở) 

trực tiếp vận hành cũng liên tục cập nhật các hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội 

của Thành phố và đất nước.  

Trang FanPage cũng chú trọng tuyên truyền các nội dung về các hoạt động giao 

lưu văn hóa, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, du lịch và phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng vận hành một đô thị thông minh, đô 

thị sáng tạo đang hình thành.  

Trước thực tế tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, bên cạnh các hoạt 

động cung cấp thông tin nội nghiệp giữa Sở với Ban Tuyên giáo và các Sở, Ban, 

Ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn trong hoạt động thông tin đối 

ngoại, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cũng chủ động triển khai các nội 

dung, bài viết chuyên sâu để tuyên truyền về biển, đảo trên trang FanPage, qua đó 

góp phần cùng cả hệ thống chính trị khẳng định sự chính thống của thông tin trong 

bối cảnh mạng xã hội đầy rẫy thông tin độc hại, thiếu kiểm chứng và có nhiều phần tử 

lợi dụng để kích động nhân dân…  

Ngoài ra, để việc cung cấp nội dung thông tin được đa dạng và phong phú thì 

bên cạnh nguồn thông tin từ các cơ quan Đảng, Nhà nước về hoạt động đối ngoại của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Thành phố thì chúng tôi cũng khai thác thêm 

thông tin là tin bài, hình ảnh của các cơ quan báo chí, chẳng hạn như: Báo Sài gòn 

Giải phóng, Báo Người lao động, Báo Tuổi trẻ, Báo Phụ nữ TP. HCM, Báo Pháp luật 

Thành phố, Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh… 

Về cơ bản, trang FanPage Hoạt động Thông tin đối ngoại Thành phố là nhằm 

thông tin tích cực hơn đến nhân dân và bạn bè quốc tế về hình ảnh một Thành phố Hồ 

Chí Minh luôn năng động sáng tạo, hướng đến hình mẫu của một thành phố thông 

minh, đô thị sáng tạo gắn liền với các mục tiêu then chốt là phát triển kinh tế - xã hội, 

song song đó là tuyên truyền có định hướng về các hoạt động giao lưu văn hóa, khoa 

học kỹ thuật, giáo dục, y tế, môi trường… theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin để đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyên truyền công tác 
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đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ - biển, đảo thiêng liêng; nâng cao vị thế, uy tín 

quốc tế của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế.  

Để phát huy sức mạnh của mạng Internet trong hoạt động thông tin đối ngoại. Trong 

thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung một số nhiệm vụ như sau:  

Một là, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản pháp luật 

nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 

Thành phố. 

Hai là, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để đẩy mạnh cung cấp thông tin, truyền 

thông các chủ trương đường lối, chính sách, quảng bá hình ảnh Thành phố, con người 

Việt Nam và lan truyền các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, giàu cảm xúc, mang 

tính triết lý nhân văn cao cả, hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng một cộng đồng 

có sức tự đề kháng với thông tin xấu, độc hại; tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội, tăng nhận diện quốc gia. 

Ba là, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để xây dựng Hệ thống dữ liệu 

quảng bá hình ảnh, giới thiệu về Thành phố trên các lĩnh vực, cung cấp đến cộng 

đồng quốc tế và người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, được số hóa bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài và được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đối 

ngoại theo hướng dẫn của Cục Thông tin đối ngoại. 

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông 

tin để khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội… nhằm tăng cường 

hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. 

Năm là, chủ động phối hợp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành phố 

tăng cường chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí, tổ chức cung 

cấp thông tin kịp thời cho báo chí về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tình hình biển, đảo 

và cắm mốc chủ quyền biên giới; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, Lãnh đạo 

các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề đối ngoại, hội nhập quốc tế./. 
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VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI 

Trần Quốc Chính 

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau 

Hiện nay, mạng xã hội đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được 

nhiều người sử dụng và ưa thích. Bên cạnh những lợi ích của mạng xã hội mang lại, 

đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhưng mạng xã hội 

cũng nảy sinh không ít vấn đề, nhiều cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng thông  

tin sai sự thật, hoặc có ứng xử thiếu văn hóa; đòi hỏi cần có những giải pháp nhằm 

chấn chỉnh. 

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng 

người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao 

đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn 

(forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức 

dịch vụ tương tự khác. 

Theo thống kê năm 2020, Việt Nam có trên 60% dân số sử dụng mạng xã hội 

(MXH) thường xuyên. Có số lượng người dùng nhiều như: Facebook, Youtube, Zalo, 

FB Mesenger, Instagram, Tiktok, Mocha, Google+, Twiter, Skype, Viber... 

MXH mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống của chúng ta, như: Là kênh 

thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; đưa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đến với Nhân dân 

một cách nhanh chóng, chính xác; thông qua ứng dụng Zalo, cơ quan nhà nước giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được dễ dàng, thuận lợi hơn. 

Người sử dụng MXH có thể gọi video ổn định, livestream, chat nhóm tiện ích, 

nhắn tin, gửi ảnh nhanh chóng, xem nhật ký bạn bè, đăng tin, bài, hình ảnh. Đây là 

phương tiện để mỗi người dân có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, chia sẻ kiến thức, 

kinh nghiệm sống, nêu gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập và làm theo; 

hoặc phản ánh những tiêu cực, bất hợp lý, những hành vi vi phạm pháp luật của tổ 

chức, cá nhân để cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo quy định pháp luật. 
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Thông qua MXH, các tổ chức, cá nhân có thể chia sẻ, cập nhật tin tức, trao đổi 

thông tin, tìm kiếm việc làm, giải quyết công việc hàng ngày, giao lưu, kết nối bạn 

bè, gia đình, cộng đồng, mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế. Đối với doanh nghiệp, có 

thể quảng cáo, đăng tin tuyển dụng miễn phí, kinh doanh tiết kiệm chi phí, thời gian, 

sức lao động và thân thiện với môi trường. Qua những tin nhắn, hoặc thông tin đăng 

trên MXH sẽ được lưu trữ lại, điều đó làm cho mỗi người có trách nhiệm hơn trong 

việc cung cấp thông tin của mình. 

MXH đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư của nước ta, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ 

số. Là phương tiện giúp cho mọi người dân trao đổi, chia sẻ thông tin trực tuyến để 

hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhất là COVID-19. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, MXH vẫn còn tồn tại những tiêu 

cực, ảnh hưởng đến người dùng nếu chúng ta không am hiểu pháp luật, không tỉnh táo 

trước những thông tin trên MXH, đó là: Một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ có xu 

hướng nghiện MXH, mất quá nhiều thời gian cho việc lên MXH, điều đó dễ dẫn đến 

bị cận thị, trầm cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe; hoặc chạy theo lối sống ảo, làm giảm 

tương tác trực tiếp giữa người với người. Người dùng MXH nếu không cảnh giác, thì 

cũng có thể có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo về kinh tế. Không ít người 

lợi dụng MXH để đăng tin giật gân câu view, câu like nhằm mục đích cá nhân, nhưng 

cũng có khi đem lại những tác hại cho người khác. Một số cá nhân lợi dụng MXH để 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Để có văn hóa ứng xử trên MXH, trước tiên mỗi người dân chúng ta phải tuân 

thủ đúng các quy định pháp luật, cụ thể như: Luật An ninh mạng; Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Mọi hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng MXH đều bị xử lý nghiêm theo quy 

định; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; 

hoặc có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn người dùng MXH vi phạm 

pháp luật, cụ thể: Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 
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(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020). Từ đầu năm 2020 đến nay, Chánh Thanh 

tra Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 

cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên MXH, với tổng số tiền phạt là 105 triệu đồng; 

với các vi phạm chủ yếu là đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh; cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, 

danh dự của cơ quan, tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. 

Từ thực tế trên, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

và người dùng MXH cần xây dựng riêng cho mình văn hóa ứng xử trên mạng xã hội 

và tập trung vào những nội dung sau: 

1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về quản lý MXH; nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến 

các đối tượng thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tuyệt đối không được lợi 

dụng MXH để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Nêu cao tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong sử 

dụng MXH, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không 

sử dụng MXH để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến 

diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. 

3. Xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên MXH cho các nhà cung cấp 

dịch vụ và người sử dụng MXH. Xây dựng môi trường MXH lành mạnh, an toàn, tích 

cực; mọi người tham gia sử dụng mạng phải có trách nhiệm, tôn trọng nhau, có thái 

độ ứng xử văn hóa, đúng chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

4. Nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cách ứng xử trên MXH. Biết quan tâm, 

lắng nghe, chia sẻ, thông cảm đến người khác. Mọi lời nhận xét, bình luận phải khách 

quan và tế nhị; tỏ thái độ, cảm xúc phù hợp. Không nói xấu, kéo bè cánh nhằm hạ 

thấp danh dự, nhân phẩm của người khác. Không nên đưa ra những nhận xét, bình 

luận vội vàng, không đúng hoặc ác ý. 

5. Suy nghĩ thật kỹ lưỡng, lựa chọn, kiểm chứng thông tin chính xác trước khi 

đăng lên MXH và phải có trách nhiệm với thông tin mình cung cấp, chia sẻ. Khuyến 

khích đưa những thông tin tích cực, những giá trị tốt đẹp của con người lên MXH. 
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Không đăng thông tin, hình ảnh không đúng quy định pháp luật, hoặc không phù hợp 

với văn hóa, đạo đức của người Việt Nam. 

6. Mỗi người dân khi xem thông tin trên MXH, phải biết rõ nguồn gốc của thông 

tin, phân biệt tin thật, tin giả; thường xuyên tiếp cận những thông tin chính thống, bổ 

ích; không để mình bị sa vào những thông tin thất thiệt, tiêu cực. 

7. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

trong sử dụng MXH theo quy định pháp luật. Ngăn chặn mọi thông tin xấu, độc hại, 

sai sự thật, phản cảm trên MXH./. 
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NHÌN LẠI 1 NĂM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Nguyễn Bá Hiến 

Giám đốc Sở TT&TT Vĩnh Phúc 

Xác định năm 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm cuối nhiệm 

kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII; năm tiến hành đại hội đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và nhiều sự kiện 

chính trị trọng đại khác.  

Đặc biệt, đầu năm 2020, Vĩnh Phúc là một trong 3 tỉnh khởi phát dịch bệnh viêm 

hô hấp cấp do virus COVID-19, do vậy công tác chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh do virus COVID-19 được coi là nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm, 

cấp bách của Sở Thông tin và Truyê ̀n thông; toàn ngành Thông tin và Truyê ̀n thông 

Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống 

dịch bệnh do virus COVID-19. Trong năm 2020, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt 

định hướng thông tin của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông, bám sát tuyên truyê ̀n kịp thời các sự kiện hoạt động trên 

các lĩnh vực thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, văn nghệ 

của tỉnh. Sự kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã 

được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền đậm nét. 

Công tác quản lý báo chí luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND quan tâm thường 

xuyên. Báo chí Vĩnh Phúc phát triển mạnh phù hợp với xu thế hội nhập và sự phát 

triển của công nghệ hiện đại. So với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay hoạt động 

báo chí phát triển cả về số lượng, chất lượng và đủ 4 loại hình báo chí trên địa bàn 

tỉnh (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử). Tăng 01 cơ quan báo chí, trang thông tin 

điện tử của Báo Vĩnh Phúc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép trở thành 

Báo điện tử, tăng số lượng từ 6 lên 16 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; mở 
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rộng hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương cung cấp thông tin về Vĩnh Phúc... 

Nội dung của các cơ quan báo chí của tỉnh phản ánh đa dạng, đề cập đến nhiều vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm như vấn đề đại dịch COVID-19, tài nguyên, môi trường, xây 

dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm...; nhiều bài viết mang tính tổng hợp, phân tích, 

chuyên môn sâu. Công tác quản lý lĩnh vực báo chí đã chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị. Thông tin báo chí ngày càng toàn diện, sâu, sát thực tiễn, đáp ứng nhu 

cầu thông tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác Quy hoạch phát triển và 

quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025 sớm tổ chức triển khai thực hiện đến các cơ 

quan báo chí trên địa bàn tỉnh và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Cơ chế đặt 

hàng, tự chủ tài chính đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh từng bước thực hiện.  

Năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

09/10/2020 về Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông 

tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 15/9/2020 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động 

của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Công tác truyền thông tiếp tục được 

mở rộng. Sở đã phối hợp tuyên truyền với gần 30 cơ quan báo chí Trung ương; đặc 

biệt tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác truyền thông với Thông tấn xã Việt Nam 

tuyên truyền về Vĩnh Phúc đến bạn đọc trong nước và quốc tế. Sở đã hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị về công tác thông tin, báo chí về một số quy trình, thủ tục trong tiếp 

và trả lời báo, tạp chí; hướng dẫn quan tâm đến loại hình, tôn chỉ, mục đích của các 

cơ quan báo chí trong quá trình giao tiếp với báo chí; tăng cường phối hợp để chủ 

động thông tin trên báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành gần 150 văn 

bản chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường, tích cực tuyên truyền, 

hướng dẫn cho nhân dân, đặc biệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, 

công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý, tổ 

chức kiểm tra đối với 03 cơ quan báo chí của tỉnh, 16 văn phòng đại diện và phóng 

viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Sở tiếp tục tổng hợp thông tin báo chí và mạng xã 

hội hàng ngày viết về tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo UBND tỉnh các vấn đề lưu ý phản ánh 

trên báo chí. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và kết quả kiểm tra, xác minh, kết 

quả xử lý và làm rõ các thông tin báo chí phản ánh của các cơ quan liên quan; Sở 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp, làm việc với các cơ quan báo chí, kịp thời cung 
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cấp các thông tin chính thống, nhằm tạo kênh thông tin tương tác hai chiều giữa báo 

chí và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Một số vấn đề 

báo chí phản ánh đã được kịp thời xử lý như: dự án Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II; 

dự án Shophouse; dự án đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; hồ thủy lợi ở Vĩnh Phúc; Khai 

thác đất ở Tam Dương, Lập Thạch… 

Năm 2020 là năm có nhiều thách thức đối với công tác quản lý báo chí, những 

thành tựu của khoa học - công nghệ đã làm cho báo chí có bước phát triển vượt bậc, 

song, cũng tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của báo chí truyền thống, 

tạo ra sự “cạnh tranh” giữa báo chí truyền thống với mạng xã hội; trong đó, sự phát 

triển mạnh mẽ của Internet, truyền thông xã hội tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động 

của các cơ quan báo chí và chính quyền địa phương.  

Để tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh trong điều kiện hiện 

nay, cần chú trọng: 

Một là, nhận thức rõ hơn những hạn chế trong công tác quản lý báo chí (về vị trí, 

vai trò của báo chí trong bối cảnh mới; về năng lực nắm bắt, phát hiện, kiểm soát 

khủng hoảng thông tin; hệ thống các văn bản về quản lý của Nhà nước đối với báo 

chí) để kịp thời khắc phục. Cần quy định rõ tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo 

chí. Cần bổ sung các quy chế về phối hợp chỉ đạo, định hướng báo chí của các cơ 

quan chức năng; quy định rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên khi phát ngôn, viết bài 

trên mạng xã hội; chú trọng công tác nghiên cứu lý luận báo chí làm nền tảng để giải 

quyết hài hòa mối quan hệ giữa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng và yêu cầu 

định hướng chính trị, tư tưởng, giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh tế 

trong lĩnh vực này.  

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan 

tuyên giáo, thông tin; kiện toàn bộ máy các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, thiết 

thực, hiệu quả theo quy hoạch quản lý và phát triển báo chí mới; kiên quyết giải quyết 

kịp thời, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử hoạt động 

không đúng tôn chỉ, mục đích, thương mại hóa, buông lỏng công tác quản lý báo chí. 

Tập trung định hướng hoạt động của báo chí, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách 

nhiệm, năng lực và chất lượng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, 

tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng và củng 

cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan 
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báo chí, nhằm đào tạo, bồi dưỡng những người làm báo chí kiên trung trên mặt trận 

văn hóa, tư tưởng. 

Ba là, tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin, nâng cao chất lượng 

hoạt động tuyên truyền, cổ động; lập trang fanpage của tỉnh nhằm mục đích cung cấp 

thông tin chính thống các chủ trương, chính sách của tỉnh và tiếp nhận thông tin phản 

hồi. Báo chí tập trung tuyên truyền nhanh chóng, chính xác, khách quan, trung thực 

đến nhân dân những vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Bốn là, phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí với tinh 

thần trách nhiệm và xây dựng cao. Hoạt động góp ý, phản biện của báo chí phải trên 

tinh thần xây dựng, đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng lúc, đúng chỗ và tuyệt đối tuân 

thủ pháp luật. Kiên quyết loại bỏ tình trạng đưa thông tin sai, giật gân, câu khách, 

kích động./. 
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TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ  

BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 

Dương Anh Đức 

Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh 

Theo xu hướng tất yếu của sự phát triển thông tin, truyền thông gắn với khoa 

học, công nghệ, việc sắp xếp hệ thống báo chí Việt Nam gắn với đổi mới mô hình tổ 

chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo chí đa 

dạng, thực hiện hiệu quả vai trò, chức năng của báo chí trong tình hình mới là một 

nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi hỏi sự chung tay, đồng thuận của toàn hệ thống 

chính trị, các cấp quản lý nhà nước và hệ thống cơ quan báo chí cách mạng Việt Nam. 

Do đó, từ năm 2015 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đã 

có những ý kiến chỉ đạo sát sao, khẩn trương rà soát, quy hoạch hệ thống báo chí toàn 

quốc nhằm hướng tới hoạch định và phát triển hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam 

phù hợp vói xu thê ́ phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyê ̀n thông thê ́ giới.  

Cụ thể hóa những chỉ đạo trên, ngày 03 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản 

lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Bộ TT&TT 

ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí 

theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

Là một địa phương được xem là đầu tàu của cả nước trên tất cả lĩnh vực của đời 

sống xã hội, với hệ thống báo chí có bề dày cả về lịch sử và số lượng, Thành phố Hồ 

Chí Minh càng thấy rõ vai trò quan trọng của báo chí nhằm tạo sự đồng thuận, định 

hướng tư tưởng của toàn xã hội đối với các vấn đề quan trọng của cả nước nói chung 

và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Do đó, việc quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống 

báo chí Thành phố được xem là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngày 09 tháng 5 

năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố đã có văn bản Kết luận số 615-

KL/TU chỉ đạo khẩn trương thực hiện quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Trung ương. 
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Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 

1786/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành 

phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và Kế hoạch số 2952/KH-UBND ngày 05 tháng 8 

năm 2020 về triển khai thực hiện Đề án.  

Theo Đề án, giai đoạn 1 (năm 2020) Thành phố sẽ thực hiện sắp xếp từ 28 cơ 

quan báo chí còn 19 cơ quan báo chí gồm: 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 07 

báo (02 báo Tôn giáo), 10 Tạp chí. Giảm 08 cơ quan báo chí (chuyển thành 06 ấn 

phẩm phụ và 02 bản tin). 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan, cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản 

trước sắp xếp đã tham mưu lãnh đạo Thành phố các nội dung liên quan đến xây dựng, 

triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2025 và Quy chế quản lý của cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan 

báo chí trực thuộc; Cơ chế tự chủ của các đơn vị báo chí sau sắp xếp.  

Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai Đề án của Thành phố đã đạt được một số 

kết quả tích cực như sau: 

- Về hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động báo chí: Sở Thông tin và Truyền thông 

TP.HCM đã chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, các cơ quan chủ 

quản báo chí, các cơ quan báo chí Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch và hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí cho các cơ quan báo chí thuộc 

diện sắp xếp theo Đề án. Hiện tại, Bộ đã có văn bản cấp giấy phép hoạt động cho Tạp 

chí Phát triển nhân lực. Ngoài ra, các hồ sơ còn lại, Cục Báo chí đã tiến hành thẩm 

định, rà soát, Thành phố đang hoàn chỉnh lần 02 để trình Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động cho các cơ quan báo chí Thành phố trước 

ngày 31/12/2020. 

- Về Đề án tổ chức lại cơ quan báo chí: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 

các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định và hoàn chỉnh các hồ sơ, nhanh chóng hoàn 

thành nội dung này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định số 

55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 06 năm 2012.  

- Về Quy chế quản lý của cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan báo 

chí trực thuộc: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan 
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tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thành ủy Thành phố hoàn thiện  

Quy chế. 

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành 

các bước triển khai Đề án trong giai đoạn 1, đảm bảo tiến độ theo quy định. Chúng tôi 

có những thuận lợi nhất định khi nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ 

Thông tin và Truyền thông đối với từng nội dung cụ thể trong quá trình tiến hành các 

thủ tục, hồ sơ. Tuy nhiên, do đặc thù số lượng cơ quan báo chí Thành phố khá đông, 

mô hình tổ chức, nhân sự, tài chính của từng đơn vị còn nhiều phức tạp nên việc triển 

khai sắp xếp cần sự phối hợp rất chặt chẽ của các đơn vị liên quan, cần nhiều thời 

gian để tiến hành từng bước, đảm bảo việc sắp xếp chỉn chu, hiệu quả. Do đó, chúng 

tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tiếp theo của Đề án. 

Từ giờ cho đến năm 2025, Thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu, hoàn thành 

việc sắp xếp hệ thống báo chí chỉ còn 01 cơ quan truyền thông đa phương tiện theo kế 

hoạch của Đề án. Việc phát triển truyền thông đa phương tiện cũng là xu thế tất yếu 

của thời đại, khi mà Internet  ngày càng phát triển, công nghệ thông tin ngày càng 

ứng dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói, truyền thông đa 

phương tiện là ngành giao thoa giữa công nghệ thông tin và truyền thông, thiết kế, 

xây dựng những sản phẩm ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông như 

truyền hình, phát thanh, báo điện tử, quảng cáo… hướng tới mục tiêu đem đến cho 

độc giả, khán giả những sản phẩm thông tin chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội 

trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay. Cùng với đó, là bảo đảm yêu cầu thực 

hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin tạo đồng thuận 

trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, xã 

hội Thành phố. 

Do đó, việc sắp xếp hệ thống báo chí một lần nữa đặt ra những thách thức không 

nhỏ đối với tất cả chúng ta. Cơ quan báo chí muốn theo kịp trình độ phát triển chung 

của xã hội thì cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sự đa 

dạng của thông tin, không thể bó hẹp thông tin trong phạm vi một quốc gia hay một 

khu vực cũng như không thể giới hạn trong một phương thức truyền thông cụ thể nào. 

Người làm báo cũng phải luôn luôn trau dồi tri thức chuyên môn, kiến thức xã hội, 

rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ, khả năng ngoại ngữ, phát triển tư suy sáng 
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tạo của bản thân… để đáp ứng yêu cầu khi chuyển sang làm việc trong một cơ quan 

truyền thông đa phương tiện. Đó chính là tiền đề cho sự ra đời của phương thức 

truyền thông đa phương tiện. 

Tuy nhiên, thách thức sẽ tạo nên những cơ hội, chúng tôi tin rằng, Thành phố Hồ 

Chí Minh đã và đang có những bước đi đúng và phù hợp với xu thế phát triển chung 

của ngành truyền thông toàn cầu. Bằng sự lãnh đạo thông suốt của Đảng và chính 

quyền, sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm chung của các cơ quan báo chí, Đề 

án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh 

sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra, đảm bảo các yêu cầu của báo chí truyền thông 

trong thời đại mới./. 
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MẠNG XÃ HỘI - THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN, KHÓ KHĂN,  

THUẬN LỢI VÀ GIẢI PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

Nguyễn Ngọc Hùng 

Giám đốc Sở TT&TT Gia Lai 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển vượt trội của công nghệ thông 

tin, mạng xã hội (MXH) cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời 

sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những thông 

tin trên các lĩnh vực thời sự - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... của đất nước, của địa 

phương được cập nhật nhanh chóng, liên tục trên MXH.  

Nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, MXH là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng 

đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và 

trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn 

đàn, trò chuyện trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương 

tự khác. 

Hiện nay, các MXH nước ngoài được sử dụng phổ biến tại Việt Nam gồm: 

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram... Theo thống kê riêng đối với MXH Facebook 

thì tính đến tháng 6/2020, Người dùng Facebook tại Việt Nam đã có hơn 69 triệu tài 

khoản, chiếm hơn 70% dân số Việt Nam, Việt Nam có số lượng người dùng Facebook 

thứ 7 thế giới, sau các nước: Ấn Độ - Mỹ - Indonesia - Brazil - Mexico - Philippine. 

Hiện tại Việt Nam, cũng có một số MXH như: Biztime, Gapo, Lotus… nhưng không 

thu hút được nhiều số lượng người dùng tại Việt Nam. 

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng MXH của đại đa số người dân, đặc biệt là giới 

trẻ, hiện MXH đang mang lại khá nhiều tiện ích, cụ thể như: MXH góp phần quan 

trọng trong việc củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của 

Đảng, Nhà nước và điều hành của Chính phủ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa Chính 

phủ với người dân. Hiện trên MXH Facebook có các tài khoản như: Thông tin Chính 

phủ, Diễn đàn Cạnh tranh quốc gia... đã giúp người dân tiếp cận kịp thời các văn bản, 

quy phạm pháp luật mới ban hành, thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, hoạt 

động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, khuyến 
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khích người dân đồng hành cùng chính phủ, góp phần thiết thực định hướng dư luận 

trên MXH. Ngoài ra, MXH còn góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư duy 

và kỹ năng sống của con người; trở thành nơi cung cấp tin tức, kiến thức về tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của văn hóa cộng 

đồng và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hóa của Việt Nam 

Thông qua MXH, thế giới biết đến Việt Nam hơn như một dân tộc yêu chuộng hòa 

bình, tôn trọng công lý, năng động với một kho tàng các giá trị văn hóa phong phú, 

đầy bản sắc.  

Đối với các thông tin về tỉnh Gia Lai, hiện trên MXH Facebook cũng có khá 

nhiều tài khoản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tạo lập để thông tin 

chính thống các thông tin liên quan đến địa phương, đơn vị như: Tiếng kẻng, Tuyên 

giáo Gia Lai, Cờ đỏ Gia Lai... đã thu hút nhiều lượt theo dõi, tương tác, chia sẻ đã góp 

phần đưa các thông tin chính thống đối với các sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội 

quan tâm như: công tác quản lý, điều hành của nhà nước, địa phương; các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương, đồng thời 

phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch.  

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của MXH như hiện nay, bên cạnh những tích 

cực mà MXH mang lại, thì cũng làm xuất hiện rất nhiều mặt tiêu cực như: MXH đã 

và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá 

hoại tư tưởng, làm gia tăng nguy cơ làm lộ lọt bí mật nhà nước; tác động tiêu cực đối 

với sự phát triển văn hóa... việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị, 

kinh tế và văn hóa - xã hội tỉnh nhà và của cả nước; gây nguy cơ mất an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua công tác kiểm tra, rà soát 

thông tin trên MXH và tiếp nhận đơn, thư tố cáo, phản ánh của công dân, Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xử lý 09 trường hợp có liên quan đến 

việc thông tin trên MXH có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó, đã xử lý dưới hình 

thức nhắc nhở 06 trường hợp vi phạm về thông tin cá nhân trên MXH, yêu cầu gỡ bỏ 

thông tin có dấu hiệu vi phạm về hình ảnh cá nhân và đáng lưu ý, đã xử lý vi phạm 

hành chính 03 trường hợp vi phạm về việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông 

tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, 

nhân phẩm của cá nhân lên MXH (02 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch 
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COVID-19, 01 trường hợp nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước), với tổng số 

tiền là 17,5 triệu đồng, những thông tin giả mạo, sai sự thật này đã gây hoang mang 

dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người dân và có khả năng gây mất ổn định 

xã hội nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Ngoài ra, trong thời gian qua Sở 

Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng với Công an tỉnh xử lý, răn đe nhiều vụ 

việc có liên quan đến việc thông tin trên MXH trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, để quản lý tốt hơn nội dung thông tin trên MXH, quản lý 

hữu hiệu đối với tình trạng thông tin giả, thông tin xấu độc, sau đây, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:  

Một là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, mạng 

xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc khả năng kỹ 

thuật thì kịp thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý.  

Hai là, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành các văn 

bản để quản lý thông tin điện tử và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để người sử dụng MXH biết cách nhận diện thông tin tốt - xấu, 

góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia sử dụng MXH. 

Đặc biệt là ý thức tham gia MXH của các nhà báo, phóng viên phải tuân thủ theo các 

quy định về đạo đức người làm báo. 

Bốn là, tăng cường cung cấp thông tin tích cực chính thống để phản bác những 

thông tin sai sự thật; xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật trên MXH. Tăng cường 

thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi vi phạm liên quan đến 

việc thông tin trên MXH. 

Năm là, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà 

nước về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. 

Sáu là, xây dựng và kết nối các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo để 

chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trên MXH. Xác định việc đấu tranh, phản bác là nhiệm vụ chính trị của 

mỗi đảng viên, huy động sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, từng bước 

xây dựng được thế trận lòng dân trên không gian mạng nhằm đấu tranh có hiệu quả 

với hoạt động chống phá, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 
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Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát thông tin trên MXH; 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai chỉ khái quát một số vấn đề về thực 

trạng phát triển của MXH hiện nay và một số giải pháp đặt ra trong công tác quản lý 

tại địa phương. Để tiếp tục hoàn thiện tham luận, kính đề nghị các đại biểu tham dự 

hội nghị tiếp tục có những đóng góp để Sở hoàn thiện tham luận./. 
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VỀ ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG VÀ TỰ CHỦ CHI THƯỜNG XUYÊN  

ĐỐI VỚI ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH LÀO CAI  

Vũ Hùng Dũng 

Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại và chuyển đổi các 

đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình đơn vị tự chủ tài chính, tỉnh Lào Cai đã triển 

khai thực hiện khá sớm. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đến nay đã hoàn 

thành việc chuyển đổi Đài PT-TH tỉnh thành đơn vị tự chủ. Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lào Cai báo cáo với Bộ về các bước đi, tác động và kinh nghiệm của công 

việc này như sau: 

1. Về bước đi và những việc cần thực hiện 

1.1. Ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 

22/5/2018 phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông; trong đó có các nội dung thông tin tuyên truyền được 

phép đặt hàng đối với Đài PT-TH tỉnh. 

1.2. Ban hành đơn giá tạm thời đặt hàng thông tin tuyên truyền 

Từ năm 2017, khi bắt đầu xúc tiến chuyển đổi Đài PT-TH tỉnh thành đơn vị tự 

chủ theo cơ chế đặt hàng thông tin tuyên truyền, tỉnh Lào Cai gặp khó khăn là Bộ 

chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá cho hoạt động sản xuất và phát sóng 

chương trình PT-TH. Để giải quyết vấn đề này, Sở đã tham khảo Quyết định số 

382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 của Bộ TT&TT quy định đơn giá hỗ trợ sản xuất 

mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2012 và 

căn cứ vào tình hình thực tế của Đài PT-TH tỉnh Lào Cai để tham mưu cho UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 6040/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, phê duyệt đơn giá 

tạm thời để đặt hàng thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, 
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đây mới là đơn giá tạm thời cho sản xuất chương trình, chi phí truyền dẫn phát sóng 

và tiền điện vẫn phải cấp phát từ ngân sách. 

1.3. Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế 

giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; đặt hàng, nghiệm thu đối với dịch 

vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Cùng với việc ban hành đơn giá tạm thời, Sở cũng đã tham mưu với UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc Ban hành Quy định 

tạm thời về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất 

lượng dịch vụ; đặt hàng, nghiệm thu đối với dịch vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong đó, chủ yếu là quy định về đặt 

hàng thông tin tuyên truyền đối với Đài PT-TH tỉnh. Theo quy định này, vào tháng 7 

hàng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể có nhu cầu thông tin tuyên truyền trên Đài PT-

TH tỉnh lập kế hoạch tuyên truyền gửi Sở TT&TT tổng hợp trình UBND tỉnh phê 

duyệt. Trong đó, Sở TT&TT ký hợp đồng đặt hàng về thời sự các vấn đề tuyên truyền 

chung cho tỉnh; các ngành, đoàn thể và Ban Đảng ký hợp đồng đặt hàng theo kế 

hoạch được phê duyệt. Văn bản này cũng quy định rõ các tiêu chuẩn nội dung, chất 

lượng, biện pháp bàn giao, nghiệm thu, tạm ứng và thanh toán kinh phí đặt hàng cho 

Đài PT-TH. 

1.4. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng chính thức 

Sau khi Bộ TT&TT ban hành các Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT và Thông tư 

số 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình 

truyền hình và chương trình phát thanh, xét thấy đủ điều kiện cần thiết, Sở đã tham 

mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của 

UBND tỉnh Lào Cai ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát 

thanh, truyền hình, truyền thông đa nền tảng sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh 

Lào Cai và Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 06/12/2020 phê duyệt đơn giá đặt 

hàng chương trình phát thanh, truyền hình, truyền thông đa nền tảng sử dụng ngân 

sách nhà nước, kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác thông 

tin, tuyên truyền của tỉnh Lào Cai. 

Định mức KT-KT của tỉnh cơ bản giữ các định mức hao phí nhân công, thiết bị 

SXCT của Bộ, có bổ sung định mức sản xuất nội dung số trên cơ sở tham khảo định 

mức của Trung tâm tin tức 24h của Đài THVN. 
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Đơn giá do tỉnh ban hành, ngoài giá dịch vụ sản xuất chương trình áp dụng theo 

định mức còn bao gồm đơn giá truyền dẫn, phát sóng được xây dựng trên cơ sở tính 

toán các chi phí hợp lý trong 2 năm gần nhất; cùng các chi phí khác như: công tác phí, 

chi nghiệp vụ, chi phí quản lý chung, chi phí tài sản dùng chung, chênh lệch thu lớn 

hơn chi (áp dụng tỷ lệ trung bình chênh lệch thu lớn hơn chi trong 2 năm gần nhất). 

2. Các kinh nghiệm được rút ra 

Đến nay, Đài PT-TH tỉnh Lào Cai đã cơ bản chuyển đổi thành đơn vị tự chủ về 

chi thường xuyên và một phần chi đầu tư (dựa trên nguồn khấu hao trích lập vào Quỹ 

phát triển sự nghiệp). Qua quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào 

Cai rút ra 1 số kinh nghiệm sau: 

Một là, Đài PT-TH phải khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hai là, cần phải có sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh để có chủ trương nhất quán và đề ra lộ trình rõ ràng cho việc chuyển đổi. 

Ba là, cần có sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng giữa ba cơ quan là Sở TT-TT, 

Sở Tài chính và Đài PT-TH tỉnh. Trong đó, Đài PT-TH tỉnh phải tự xây dựng lộ trình 

chuyển đổi (ở Lào Cai, Đài đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng 

cao năng lực hoạt động giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; trong đó có trọng tâm 

là chuyển đổi thành đơn vị tự chủ chi tiêu thường xuyên và một phần chi đầu tư). Đài 

cũng phải chủ động trong việc đề xuất các định mức phù hợp với đặc thù sản xuất của 

đơn vị; chủ động thu thập dữ liệu làm cơ sở tính toán đơn giá và tự đề xuất phương án 

giá. Sở TT&TT phải là nhạc trưởng của quá trình chuyển đổi, tham mưu ban hành các 

văn bản cần thiết làm cơ sở pháp lý cho sự chuyển đổi như danh mục sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách, quy định quản lý đặt hàng, định mức, đơn giá. Cần có sự hỗ trợ 

của Sở Tài chính và Sở TT&TT trong việc áp dụng căn cứ pháp lý, tính toán và thẩm 

định đơn giá. Thực tế tại Lào Cai, sau khi có dự thảo phương án giá, giữa ba cơ quan 

đã lập tổ công tác liên hợp của ba cơ quan, hàng ngày làm việc cùng nhau qua Zalo 

để giúp lãnh đạo ba ngành tổ chức 5 cuộc hội thảo, tiến tới nhận thức chung trong 

việc ban hành đơn giá. 

Bốn là, việc xây dựng đơn giá nếu chỉ căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật sản 

xuất chương trình là chưa đủ. Cần nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Tổ chức 
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chính quyền chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Giá và Thông 

tư 25 của Bộ Tài chính về xây dựng đơn giá cùng nhiều văn bản khác để đưa các chi 

phí như: công tác phí, chi nghiệp vụ, chi phí quản lý chung, chi phí tài sản dùng 

chung, chênh lệch thu lớn hơn chi, chi phí truyền dẫn - phát sóng... vào giá dịch vụ thì 

mới đảm bảo tính đúng, tính đủ để duy trì hoạt động bình thường của Đài PT-TH. 

Năm là, lộ trình chuyển đổi phải thật rõ ràng. Theo Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lào Cai, trình tự này cần tuân thủ như sau: (1) Ban hành danh mục sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách đối với hoạt động phát thanh, truyền hình; (2) Ban hành quy 

định quản lý về việc đặt hàng; (3) Ban hành định mức; và (4) Phê duyệt đơn giá. 

Sáu là, quy định về quản lý đặt hàng đối với Đài không nên giao cho nhiều cơ 

quan có trách nhiệm đặt hàng. Thực tế ở Lào Cai, Sở TT&TT đặt hàng đối với thời 

sự, phát thanh truyền hình tiếng dân tộc và các nội dung thông tin, tuyên truyền 

chung của tỉnh; các ban Đảng, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đặt hàng đối với 

các nội dung khác. Thực tế đến nay có tới 38 đầu mối đặt hàng, dẫn đến việc Đài PT-

TH tỉnh phải mất nhiều thời gian thương thảo, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán... 

Sự ràng buộc về hợp đồng cũng có thể làm hạn chế quyền báo chí của Đài đối với đơn 

vị đặt hàng. Tỉnh Lào Cai đang sửa đổi lại quy định về quản lý đặt hàng, áp dụng từ 

năm 2021 theo hướng: Sở TT&TT đặt hàng đối với toàn bộ nội dung thông tin tuyên 

truyền thuộc các lĩnh vực do chính quyền quản lý. Các ban Đảng, đoàn thể và lực 

lượng vũ trang giữ nguyên đầu mối đặt hàng. Dự kiến sẽ giảm số đầu mối đặt hàng từ 

38 xuống còn 12 đầu mối. Các ngành thuộc khối chính quyền sẽ tham gia ở khâu xây 

dựng kế hoạch và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch đặt hàng thông tin tuyên truyền, 

đề xuất các sửa đổi để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trong kỳ kế hoạch 

tiếp theo. 

3. Tác động của việc chuyển đổi Đài PT-TH thành đơn vị tự chủ hoạt động 

theo cơ chế đặt hàng 

3.1. Ưu điểm 

- Thông qua kế hoạch đặt hàng thông tin tuyên truyền, tỉnh đã lượng hóa được 

toàn bộ các nội dung thông tin tuyên truyền thiết yếu trong năm và triển khai thực 

hiện; đảm bảo tuyên truyền có định hướng rõ ràng, hài hòa giữa các lĩnh vực và bám 

sát nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần nâng cao hiệu quả 
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thông tin tuyên truyền đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và quản lý điều hành của 

chính quyền tỉnh. 

- Dựa trên Đơn giá và kế hoạch đặt hàng tuyên truyền hàng năm của tỉnh, Đài 

PT-TH đã chủ động tính toán được nguồn kinh phí hoạt động ngay từ đầu năm để xây 

dựng kế hoạch sản xuất chương trình, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, có hiệu quả 

thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền thiết yếu. Từ sự chủ động này, Phát thanh - 

Truyền hình đã tự đề ra lộ trình đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, sắp xếp lại 

hoạt động sản xuất chương trình theo hướng hội tụ truyền thông. Các nội dung thông 

tin tuyên truyền được phổ biến đồng bộ trên tất cả các kênh phát thanh, truyền hình, 

thông tin điện tử, tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi hơn. Chi phí sản xuất, nguồn 

nhân lực được sử dụng tiết kiệm hơn, là cơ sở để nâng cao chất lượng thông tin tuyên 

truyền cũng như thu nhập của người lao động. Đây là tác động quan trọng nhất 

chuyển đổi Đài PT-TH thành đơn vị tự chủ về chi thường xuyên và một phần chi đầu 

tư; tiến tới tự chủ hoàn toàn về tài chính trong tầm nhìn trung và dài hạn. 

- Việc ban hành Đơn giá và thực hiện cơ chế đặt hàng thông tin tuyên truyền góp 

phần đổi mới công tác quản lý tài chính công của tỉnh. Nguồn kinh phí dành cho 

thông tin tuyên truyền được cân đối từ đầu năm. Các quy định về hợp đồng đặt hàng, 

nghiệm thu, thanh toán... được ban hành đã góp phần quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 

của tỉnh dành cho thông tin tuyên truyền được chặt chẽ và hiệu quả hơn. Nội dung, 

khối lượng thông tin tuyên truyền thiết yếu được phản ánh đầy đủ trong kế hoạch đặt 

hàng hằng năm đối với Đài được UBND tỉnh phê duyệt, dự báo được cả các nhiệm vụ 

có thể phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất các nhiệm vụ không thường xuyên và 

tình trạng bị động về nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ này. 

- Đơn giá được xây dựng theo hướng mở và động, cho phép cập nhật những thay 

đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đài PT-TH vào giá dịch vụ; như giá sẽ tự động 

được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chính sách lương hay khi thị trường vật tư, 

thiết bị... biến động làm tăng, giảm giá cả các yếu tố đầu vào từ 10% trở lên. 

1.2. Hạn chế 

- Giá dịch vụ đặt hàng phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử do UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt tuy đã phản ánh đầy đủ các chi phí cần thiết để sản xuất và phát 

sóng chương trình phát thanh, truyền hình; tuy nhiên do điều kiện ngân sách nên chưa 



- 281 - 

tính đủ khấu hao các tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc, các thiết bị đã đầu tư có 

giá trị lớn nhưng ít sử dụng. Trong tương lai, khi hoàn chỉnh đầu tư theo Đề án nâng 

cao năng lực hoạt động của Đài PT-TH Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 

2030 và đưa các tài sản đó vào khai thác đầy đủ, sẽ phải tính toán lại đơn giá, phấn 

đấu để Đài từng bước tự chủ không chỉ về chi thường xuyên mà còn từng phần tự chủ 

về chi đầu tư bằng nguồn khấu hao được tính toán đầy đủ. 

- Việc giao cho nhiều đầu mối đặt hàng ít nhiều làm hạn chế quyền báo chí của 

cơ quan phát thanh, truyền hình. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang phải sửa lại quy định 

này để thu gọn đầu mối về Sở TT-TT, đảm bảo sự tham gia của Đài PT-TH vào đấu 

tranh phê bình, tự phê bình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... 

- Quá trình chuyển đổi Đài PT-TH thành đơn vị tự chủ có ảnh hưởng đến tâm lý 

của một bộ phận cán bộ của Đài. Một số cán bộ cho rằng - với quá trình này, họ từ 

những nhà báo tiên phong trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền của Đảng trở thành 

người đi làm thuê. Chúng ta cần thêm thời gian và công sức làm công tác tư tưởng cho 

bộ phận cán bộ này để tiến tới nhận thức chung rằng - chính quá trình chuyển đổi 

thành đơn vị tự chủ sẽ góp phần nâng cao vị thế của Đài trong đời sống thông tin hiện 

đại; là cơ hội để Đài tự chủ phát triển nhanh và mạnh hơn nữa; là cơ sở để nâng cao 

tính sáng tạo của báo chí và qua đó nâng cao đời sống của người làm báo của Đài./. 
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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KIÊN GIANG VỚI VIỆC NÂNG CAO  

CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ 

Lâm Văn Sển 

Giám đốc Sở TT&TT Kiên Giang 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đánh giá thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 

năm (2015-2020) của tỉnh. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn 

biến phức tạp, kinh tế trong nước tuy đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng nhưng 

vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước và sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông, nhất là tình hình 

dịch COVID -19 diễn biến phức tạp và các thế lực thù địch lợi dụng Internet, mạng xã 

hội để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của tập thể cơ quan đã cơ bản hoàn 

thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực 

vươn lên của các cơ quan báo chí của địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ và tiếp 

tục khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong tình hình mới. Đến nay, hệ thống hoạt 

động thông tin, tuyên truyền của tỉnh gồm có: Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Tạp chí Chiêu Anh Các; 15 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh cấp huyện; 40 Trạm truyền thanh xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh; 30 

trang thông tin điện tử tổng hợp, 01 mạng xã hội thuộc doanh nghiệp huyện Phú 

Quốc; cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Kiên Giang; Văn phòng đại 

diện miền Tây Nam bộ Tạp chí Thế giới trong ta và 10 phóng viên thường trú... 

Ngoài ra, còn có 15 bản tin và 06 đặc san của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. 

Các cơ quan báo chí tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng và đội ngũ những 

người làm báo ngày càng nâng cao tay nghề đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ thông tin 

của người dân. Qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã 

hội; tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng 
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và Nhà nước; thông tin nhanh, nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống 

xã hội, của tỉnh và cả nước. 

Đến với Hội nghị hôm nay, Sở TT&TT Kiên Giang, xin được báo cáo Bộ Thông tin 

và Truyền thông và chia sẻ với các đồng nghiệp về “Sở Thông tin và Truyền thông 

Kiên Giang với việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về báo chí” với 

một số thuận lợi, khó khăn đó là: 

Xác định, muốn quản lý tốt báo chí trước hết là làm tốt công tác cung cấp thông 

tin cho báo chí; thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm quảng 

bá những hình ảnh của ngành, địa phương, của tỉnh và kịp thời phản bác những thông 

tin không đúng sự thật, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với những thông tin 

không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, của lãnh đạo tỉnh. Qua đó, 

nhằm xử lý kịp thời những thông tin trên báo chí, mạng xã hội không đúng sự thật 

cũng như chỉ đạo các cơ quan báo chí đăng tải nhiều bài viết phản bác lại thông tin sai sự 

thật. Ngăn chặn, hạn chế đưa thông tin không chính xác về lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.  

Ngay khi hết đợt dịch COVID-19 (đợt 1), Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh 

chức tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đến các cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương, nhằm phục vụ tốt cho việc phát ngôn về Đại hội 

Đảng các cấp của tỉnh. Ngoài các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, Sở chủ trì phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và UBND một số huyện trong 

tỉnh tổ chức họp báo đột xuất nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo 

chí về tình hình kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp huyện và định 

hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức họp 

báo đột xuất, chuyên đề về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày tựu trường; thông tin về công tác chuẩn 

bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025... Danh sách cán bộ, 

công chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh được niêm yết, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh; đồng thời làm tốt việc phối hợp xử lý thông tin; phối hợp tốt việc xử lý 

thông tin, cụ thể là tổ chức họp báo làm rõ thông tin đúng, thông tin chưa đúng. Đúng 

thì tiếp thu có văn bản gửi các cơ quan báo chí, chưa đúng thì cũng phản hồi và đồng 

báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông… 

Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra, trong đó Ủy ban 
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nhân dân tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Đoàn 

Kiểm tra công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó kiểm tra trực tiếp tại 02 Sở, UBND 

03 huyện và 03 UBND xã, thị trấn. 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các cơ quan đã nhận thức được tầm quan trọng 

của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các cơ quan hành 

chính nhà nước. Thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm quảng 

bá những hình ảnh của ngành, địa phương và kịp thời phản bác những thông tin không 

đúng sự thật, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với những thông tin không đúng 

sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của ngành, địa phương. Các cơ quan thực 

hiện đúng quy định theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết  về việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (Nghị 

định 09), đăng tải đầy đủ những thông tin của người phát ngôn, các ngành, địa 

phương có văn bản quán triệt, triển khai, chỉ đạo kịp thời hệ thống của ngành, các xã, 

phường, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị định 09 và phối hợp với các cơ quan quản lý 

nhà nước kịp thời để cung cấp thông tin, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có ý 

kiến gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý những thông tin sai sự thật. UBND cấp 

xã cũng đã nhận thức được công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là 

nhiệm vụ thường xuyên, chủ động xây dựng Quy chế thực hiện tại đơn vị; theo dõi, 

giám sát thông tin để phản ánh kịp thời khi báo chí viết về địa phương mình... 

Song song đó, ban hành Công văn số 448/STTTT-TTBCBC về hướng dẫn tiếp 

và làm việc với phóng viên báo chí, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, 

phóng viên hoạt động tác nghiệp cũng như các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định 

của pháp luật, cụ thể: 

- Tiếp nhận thông tin ban đầu: Phân công bộ phận tiếp nhà báo, phóng viên; 

- Đăng ký và xếp lịch cho lãnh đạo làm việc với nhà báo, phóng viên; 

- Nội dung làm việc với nhà báo, phóng viên; 

- Trả lời ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo 

của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến; 
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- Phản hồi thông tin; 

- Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; 

- Các trường hợp có quyền từ chối không phát ngôn, không cung cấp cho báo chí; 

- Danh sách cơ quan các cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện, phóng viên 

thường trú tại Kiên Giang được cập nhật thường xuyên và đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh. 

Qua đó giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trên cơ bản ổn định, 

đúng định hướng. 

Ngoài những thuận lợi nêu trên, năm qua Sở Thông tin và Truyền thông đã tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 7 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác 

truyền thông giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Thông tấn xã Việt Nam giai 

đoạn 2013 - 2015 và Thỏa thuận kéo dài thời gian đến hết năm 2020.  

Về phía tỉnh Kiên Giang đã chủ động thông tin kịp thời những sự kiện chính trị 

quan trọng của tỉnh để TTXVN cập nhật và tuyên truyền, quảng bá. Chỉ đạo các sở, 

ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để cung cấp thông tin kịp thời, chính thống 

cho TTXVN tuyên truyền và phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái 

và những thông tin không đúng, không chính xác về tình hình xảy ra tại tỉnh Kiên 

Giang. Giao Sở TT&TT chủ động, linh hoạt phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc 

TTXVN và sở, ngành, huyện thành phố tỉnh Kiên Giang bám sát nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh trong từng thời gian đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động khác nhằm đưa Thỏa thuận hợp tác vào thực tế một cách sinh động và 

hiệu quả. UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ kinh phí cho TTXVN triển khai thực hiện 

truyền thông về tỉnh Kiên Giang giai đọan 2013-2020 với Tổng số tiền: 1,1 tỷ đồng. 

Riêng về phía TTXVN đã luôn sát sao trong chỉ đạo triển khai thực hiện Thỏa 

thuận hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Kiên Giang, nhằm bảo đảm đúng yêu cầu 

chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo chặt chẽ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam - đơn vị 

được giao chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp triển khai Thỏa thuận - trong việc 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tỉnh Kiên Giang định kỳ hàng năm cũng như các 

đợt thông tin, tuyên truyền đặc biệt theo những sự kiện quan trọng của tỉnh; chỉ đạo 

xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thông tin trong toàn TTXVN để tất cả các 

đơn vị thông tin đối nội và đối ngoại các loại hình (báo điện tử, báo in, truyền hình…) 
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đều tham gia đẩy mạnh tuyên truyền về Kiên Giang, bảo đảm việc sản xuất và đăng 

phát thông tin về tỉnh Kiên Giang đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng và hiệu quả 

tuyên truyền. Hàng năm, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang trong xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền; thường xuyên theo dõi, 

thống kê, đánh giá việc triển khai tuyên truyền để kịp thời có những điều chỉnh cần 

thiết đáp ứng tình hình thực tế của tỉnh. Luôn ưu tiên cung cấp các nguồn tin chính 

thống, đặc biệt là các bản tin mang tính tham khảo, báo cáo, cho các đồng chí lãnh 

đạo, các cơ quan ban ngành của tỉnh Kiên Giang. Hàng tháng cung cấp tin thế giới 

tham khảo hàng ngày cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

một số ngành… TTXVN cấp miễn phí cho tỉnh gần 7.000 tờ Báo Tin tức và 3.000 

cuốn Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, phục vụ thông tin tuyên truyền các xã biên giới, 

vùng sâu, đồn biên phòng. Tính từ năm 2013 đến nay, số lượng Báo Tin tức cấp phát 

cho tỉnh là 672.000 tờ, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng; số ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và 

Miền núi song ngữ Việt - Khmer cấp phát là gần 292.000 cuốn, tương đương hơn  

29 tỷ đồng. 

Khó khăn:  

Tình trạng một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm, chủ động phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí chậm được khắc phục. Hiệu quả của công tác thông 

tin, tuyên truyền một cách đồng bộ giữa các loại hình thông tin chưa cao; chưa có 

biện pháp quản lý, xử lý hữu hiệu đối với tình trạng thông tin không đúng sự thật, 

thông tin giả, thông tin xấu độc trên môi trường mạng. 

Các thông tin xấu, không đúng sự thật… trên các mạng xã hội còn diễn biến 

phức tạp, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng chưa 

nhận thức rõ các quy định của pháp luật, sử dụng danh tính giả mạo.  

Kiến nghị: 

Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể việc quản lý, xử lý 

hữu hiệu đối với tình trạng thông tin không đúng sự thật, thông tin giả, thông tin xấu 

độc trên môi trường mạng./. 
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KHÁNH HÒA TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ THÔNG TIN SAI SỰ THẬT,  

THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI 

Phạm Duy Lộc 

Giám đốc Sở TT&TT Khánh Hòa 

Những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn 

đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mạng 

xã hội đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép 

người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Phát 

huy được tính năng ưu việt đó, mạng xã hội đã trở thành một thứ “quyền lực” trong 

đời sống xã hội, có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống, xã hội, song cũng 

bộc lộ nhiều hạn chế có tác động tiêu cực tới sự phát triển xã hội, con người. 

Về mặt tích cực có thể thấy, mạng xã hội là kênh tiếp xúc quan trọng và hiệu 

quả giúp các cơ quan, tổ chức nhà nước thu hẹp khoảng cách với người dân, gần dân 

hơn, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó góp phần quan trọng trong 

việc củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước và điều hành của Chính phủ. Mạng xã hội ngày càng trở thành nơi cung cấp tin 

tức, kiến thức về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần tích cực vào 

sự phát triển nhận thức, tư duy, nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng sống của con 

người. Mạng xã hội cho phép người dùng có thể kết nối, tương tác chia sẻ thông tin 

với bạn bè, gia đình, cộng đồng ngày một thuận tiện hơn; sự tham gia của cá nhân vào 

các công việc chung của cộng đồng từ đó cũng được thúc đẩy, góp phần tích cực vào 

sự phát triển của văn hóa cộng đồng. Với khả năng tiếp xúc rộng, mạng xã hội tạo ra 

môi trường kinh doanh đa dạng, phong phú như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

online, có mức chi phí tương đối thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao. 

Về mặt tiêu cực, có thể thấy mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu 

để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà 

nước; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, lộ lọt thông tin của tổ chức, cá 

nhân. Chứa đựng các nguồn thông tin có tính chất bạo lực, đồi trụy, thật giả lẫn lộn, 

mạng xã hội có tác động tiêu cực đối với sự phát triển văn hóa; đồng thời là môi 
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trường “màu mỡ” để tội phạm lợi dụng thực hiện các hoạt động như lừa đảo chiếm 

đoạt tiền, tài sản; cho vay tín dụng đen; mua bán hàng cấm; đánh cắp mật khẩu, thông 

tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân, nhất là những thông tin bí mật về tài chính, từ đó 

trục lợi. 

Đối với Khánh Hòa, là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tương đối 

nhanh; đời sống xã hội và mức độ dân trí tương đối cao, có gần 01 triệu thuê bao di 

dộng có kết nối Internet và hầu hết người dân ở độ tuổi từ thanh, thiếu niên trở lên 

đều có tài khoản trên mạng xã hội để phục vụ cho công việc, học hành, kinh doanh, 

giải trí,… của mình. Điều đó cho thấy, mạng xã hội có vai trò tích cực và đóng góp to 

lớn cho sự phát triển của địa phương Khánh Hòa, đặc biệt là tuyên truyền các sự kiện, 

các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, du lịch; các hoạt động truyền thông 

quảng bá hình ảnh, thương hiệu. 

Tuy nhiên, theo xu hướng chung, mạng xã hội đã có những tác động tiêu cực đến 

đời sống, kinh tế - xã hội và tình hình an ninh, trật tự của địa phương, đặc biệt là các 

nguồn thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Qua theo dõi, kiểm 

tra, trong năm 2020, lượng thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội 

liên quan đến tỉnh Khánh Hòa có chiều hướng tăng, đã có ảnh hưởng không nhỏ đến 

sự phát triển bình thường của địa phương. Thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, 

chủ yếu tập trung ở 03 nhóm nội dung chính: 

- Thông tin tuyên truyền của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, 

chính quyền địa phương; thông tin bôi nhọ, xúc phạm danh dự các tổ chức chính 

quyền và cá nhân các đồng chí lãnh đạo; lấy các trường hợp hạn chế, khuyết điểm của 

tổ chức, cá nhân để tô vẽ, xuyên tạc chế độ, thể chế chính trị nhằm làm suy giảm 

niềm tin của cộng đồng và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. 

- Thông tin có tính chất lôi kéo, đe dọa, xúc phạm; thông tin về hình ảnh, riêng 

tư cá nhân,… có lượng tương tác nhỏ, với mục đích thỏa mãn cho hành vi cá nhân 

hoặc nhóm. 

- Thông tin có tính chất bạo lực, đồi trụy; thông tin giật gân, sai sự thật;… có 

lượng tương tác lớn với mục đích “câu like”, “câu view” để thu hút cộng đồng mạng, 

phục vụ cho việc bán hàng online, quảng cáo sản phẩm, cho vay tín dụng đen,… 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo các 

cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, theo dõi và xử lý việc đưa 
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thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Công 

an tỉnh là lực lượng nòng cốt và đặc biệt phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xử lý 

các vấn đề mang tính chất chính trị, tư tưởng, định hướng xã hội. 

Trong giai đoạn đầu năm 2020, hầu hết các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, 

thông tin xấu, độc trên mạng xã hội là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Việc đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 có tác động tiêu cực 

rất lớn đối với xã hội, gây hoang mang dư luận, tạo sự lo lắng, kỳ thị trong cộng đồng, 

làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai nhiệm vụ được giao, các 

bên liên quan đã chủ động phối hợp theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng 

quy định, đồng thời kết hợp thực hiện ngay việc tuyên truyền, phổ biến các quy định 

về quản lý, sử dụng thông tin trên mạng cho các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bên cạnh 

việc tuyên truyền các quy định liên quan đến sử dụng mạng xã hội, các kênh truyền 

thông tại địa phương thường xuyên cung cấp, đăng tải các thông tin về các vụ việc vi 

phạm, về hình thức xử phạt, mức phạt,… nhằm tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa các 

trường hợp vi phạm mới, cũng như để các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nhưng 

chưa phát hiện tự nhận thức và chủ động gỡ bỏ những tin, bài có nội dung sai quy 

định mà mình đã đăng tải. Tính đến tháng hết tháng 4/2020, có 12 trường hợp vi 

phạm đã bị các bên liên quan phối hợp xử lý, chấn chỉnh, nhắc nhở. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, tính thường xuyên trong việc theo dõi, kiểm 

tra; tính chủ động, kịp thời trong việc xác minh, xử lý và định hướng dự luận; tinh 

thần trách nhiệm trong công tác phối hợp của các bên liên quan;… vẫn còn nhiều hạn 

chế, bất cập, nhất là khi vụ việc vi phạm có ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, tổ chức. 

Để khắc phục những hạn chế đó, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp 

theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội nói riêng và 

trên không gian mạng nói chung, được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử 

lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng (vào tháng 8/2020). 

Theo đó, Quy chế đã quy định cụ thể, chi tiết các nội dung như: Thế nào là 

thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp, 

nội dung phối hợp,… và đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
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trong công tác phối hợp (trong đó có cả một số đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh), nhằm bảo đảm sự thống nhất, hiệu 

quả trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên 

không gian mạng. 

Việc triển khai áp dụng Quy chế đã mang lại hiệu quả tích cực, điều đó được thể 

hiện rõ qua việc theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở 

đợt 3. Theo đó, việc xác minh hành vi vi phạm và tiếp cận các cá nhân có hành vi 

phạm được thuận lợi và nhanh chóng hơn; kịp thời trao đổi, chấn chỉnh, nhắc nhở các 

cá nhân vi phạm gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, làm giảm mức độ chia sẻ, lan truyền 

gây hoang mang trong xã hội. 

Để thuận lợi hơn cho việc triển khai Quy chế, được sự đồng ý của UBND tỉnh, 

trong tháng 11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Tổ theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, 

thông tin xấu, độc trên không gian mạng và Quy chế hoạt động của Tổ. Theo đó, Tổ 

theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng gồm có: 

Tổ trưởng, các Tổ phó, Bộ phận thường trực và các thành viên là cán bộ, công chức 

thuộc 33 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Bộ phận thường 

trực bao gồm: Tổ trưởng, các Tổ phó và các thành viên thuộc các cơ quan: Sở Thông 

tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; có trách nhiệm xử lý nhanh, xử lý bước đầu các hành vi vi phạm, 

bảo đảm ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc và định 

hướng dư luận. Ngoài ra, Tổ theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc 

trên không gian mạng được cấp kinh phí hoạt động hằng năm, nhằm bảo đảm triển 

khai các nhiệm vụ theo quy định. 

Bên cạnh việc sử dụng Hệ thống giám sát thông tin mạng Reputa do Cục An 

toàn thông tin triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 

sử dụng Hệ thống giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền 

thông tin trên mạng Internet (SMCC) cho các bộ phận có liên quan (Phòng Thông tin 

- Báo chí - Xuất bản, Thanh tra Sở) nhằm tăng cường năng lực theo dõi, giám sát trên 

không gian mạng. 
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Có thể nói, đến nay, hệ thống pháp lý, công cụ hỗ trợ và nguồn nhân lực đã đáp 

ứng cơ bản cho việc theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng 

xã hội nói riêng và trên không gian mạng nói chung tại địa phương. Tính đến cuối 

năm 2020, đã xử lý, chấn chỉnh trực tiếp 17 trường hợp vi phạm, (05 trường hợp ban 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 32,5 triệu đồng, 12 

trường hợp chấn chỉnh, nhắc nhở); ngoài ra, thông qua mạng xã hội, thông qua điện 

thoại đã chấn chỉnh, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm khác. 

Việc theo dõi, xử lý kịp thời thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng 

xã hội trong thời gian qua đã góp phần quan trọng và tích cực trong sự nghiệp phát 

triển chung của địa phương. Đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, của các tập thể, cá nhân 

và sự hỗ trợ đặc biệt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trong thời gian tới, để phát huy những hiệu quả tích cực đã đạt được và thực hiện tốt 

công tác theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian 

mạng, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đề xuất với Bộ Thông tin 

và Truyền thông: 

1. Tăng cường hỗ trợ cho địa phương trong việc xác minh thông tin của chủ tài 

khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm; kịp thời hỗ trợ ngăn chặn, gỡ bỏ các nguồn 

thông tin vi phạm theo đề nghị của địa phương. 

2. Cần có quy định rõ về công tác phối hợp của các doanh nghiệp viễn thông 

trong việc cung cấp thông tin của chủ thuê bao số điện thoại có hành vi vi phạm hoặc 

có dấu hiệu vi phạm, bảo đảm tính pháp lý để phục vụ cho việc xác minh, xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

3. Cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng 

ngừa, ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội./. 
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MÔ HÌNH NHÀ SÁCH THÔNG MINH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM -  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG HOẠT ĐỘNG VÀ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 

Công ty Cổ phần phát hành sách Fahasa 

1. Fahasa và hệ thống nhà sách Fahasa 

Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM - Fahasa là doanh nghiệp phát hành 

sách hàng đầu Việt Nam, hiện đang quản lý chuỗi Nhà sách Fahasa bao gồm 115 nhà 

sách tại 47 tỉnh thành trong cả nước, với 2.500 CB-CNV, doanh thu 2020 dự kiến là 

3.300 tỷ đồng. Năm 2020, Fahasa được xếp hạng 328/500 trong Bảng xếp hạng 

VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố bởi báo 

VietNamNet - Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trong những năm qua, dù có giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn, Fahasa đã 

nỗ lực vượt qua, phát triển mạnh mẽ và bền vững, là kết quả từ: 

1.1. Chiến lược phát triển đúng đắn 

Chiến lược phát triển xuyên suốt của Fahasa được xác định là: “Xây dựng hệ 

thống nhà sách chuyên nghiệp trên toàn quốc” - dự kiến sẽ thực hiện trong 15 năm 

2006 - 2020 với định hướng hoạt động chuyên ngành phát hành sách. Mọi nguồn lực 

của Fahasa đều được tập trung đầu tư cho việc đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh. 

1.2. Giải pháp linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường 

Những năm 2006 - 2016, Fahasa phát triển mạng lưới Nhà sách mạnh mẽ, mỗi 

năm mở 5-10 nhà sách mới trong cả nước.  

Những năm 2016 - 2025 sẽ là phát triển song song trên cả 2 lĩnh vực: kinh doanh 

nhà sách truyền thống và kinh doanh trên nền tảng công nghệ.  

1.3. Tổ chức bộ máy khoa học 

Fahasa tổ chức 5 Trung tâm Sách trực thuộc phụ trách hệ thống Nhà sách theo 

vùng miền nhằm tối ưu hóa bài toán Logistics và quản lý, vừa đảm bảo phát huy sức 

mạnh tập trung về nguồn lực tài chính - nhân sự, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt trong 

điều hành kinh doanh. 
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1.4. Quản trị chặt chẽ và hiệu quả 

Quản trị hệ thống cơ sở rộng lớn với chuẩn chuyên nghiệp trong tổ chức kinh 

doanh, quản lý tài chính và điều hành nhân sự. 

2. Fahasa triển khai mô hình nhà sách thông minh đầu tiên tại Việt Nam - 

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức hoạt động và phục vụ khách hàng 

Có thể nói, hàng hóa phong phú, chất lượng và đẳng cấp, phong cách phục vụ 

nhiệt tình thân thiện đậm nét Sài Gòn đã luôn là điểm mạnh của mọi Nhà sách Fahasa 

trên khắp mọi miền đất nước. Bài toán khó đối với Fahasa bây giờ là mỗi Nhà sách 

mới phải có những điểm mới khác biệt. 

Xây dựng và phát triển các Trung tâm Sách qui mô lớn, hiện đại và nhiều  

trải nghiệm: 

Fahasa đã đầu tư lớn về nguồn lực để tổ chức các Trung tâm Sách qui mô lớn và 

hiện đại trong năm 2019 - 2020. Đây là những Trung tâm Sách Fahasa hoàn toàn mới 

về mọi mặt: hình ảnh mới, hàng hóa mới, phong cách phục vụ mới. Với diện tích kinh 

doanh trên 1.000 đến 3.000m2, thiết kế đẹp và sang trọng theo xu thế của thế giới, 

trang thiết bị quầy kệ hiện đại, có khu vực dành cho khách hàng đọc sách hay nghỉ 

ngơi thư giãn với các trải nghiệm khác nhau (cafe, thử nghiệm đồ chơi, giao lưu tác 

giả …) được đầu tư độc đáo. Mô hình này đã nâng tầm đẳng cấp Nhà sách Fahasa và 

được đông đảo khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Có thể kể đến các “Trung tâm Sách” 

vừa ra mắt năm 2019 - 2020 như: Nhà sách Fahasa Đà Nẵng, Nhà sách Fahasa Tân 

Phú (Aeon Mall TP.HCM), Nhà sách Fahasa Phạm Văn Đồng (Giga Mall TP.HCM), 

Nhà sách Fahasa Vạn Phúc (Aeon Mall Hà Đông - Hà Nội), Nhà sách Fahasa Hải 

Phòng và sẽ thêm nhiều Trung tâm Sách khác trong tương lai. 

Mô hình Nhà sách Thông minh, với ý tưởng nghiên cứu triển khai các ứng dụng 

công nghệ nhằm tạo sự thoải mái và tăng trải nghiệm cho khách hàng tại Nhà sách. 

Trước xu thế mới về ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong đời sống, nhà nhà 

người người đều nói đến thời đại 4.0, Fahasa đã rất trăn trở về việc làm thế nào để 

Nhà sách Fahasa hiện đại hơn, hấp dẫn hơn, nhiều trải nghiệm hơn, và đặc biệt là tạo 

cho khách hàng cảm giác thuận tiện nhất trong mua sắm cũng như xem Nhà sách là 

điểm thư giãn giải trí thoải mái sau những giờ làm việc học tập. 
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Chúng ta đã có điện thoại thông minh, tivi thông minh, xe hơi thông minh… tại 

sao lại không có nhà sách thông minh. 

Những ứng dụng công nghệ được triển khai lần đầu tiên tại Nhà sách Thông 

minh Fahasa: 

- “Thông minh” trong tra cứu thông tin, tìm kiếm hàng hóa: Toàn bộ hàng 

hóa tại Nhà sách được định vị theo khu vực và có mã số từng kệ hàng. Sử dụng “App 

định vị hàng hóa” do Fahasa thiết kế tại Quầy tra cứu thông tin, thao tác đơn giản trên 

thiết bị, bất cứ hàng hóa nào cũng đều được chỉ dẫn rõ ràng về thông tin cũng như 

hướng đi dẫn tới vị trí trưng bày trong Nhà sách bằng một tờ bản đồ nhỏ có thể được 

in ra một cách dễ dàng. Đối với các Nhà sách có diện tích lớn hàng ngàn mét vuông 

và có số lượng hàng trăm ngàn loại sản phẩm, việc tìm kiếm hàng hóa theo nhu cầu 

của khách hàng trở nên khó khăn, thì định vị hàng hóa và sử dụng công nghệ để hỗ 

trợ tìm kiếm là một giải pháp hết sức hiệu quả. Fahasa đã mạnh dạn áp dụng mô hình 

này tại các Nhà sách Fahasa có diện tích trên 1.000 m2 này để giúp khách hàng có thể 

chủ động và thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm sản phẩm mà mình cần tại vị trí chính 

xác trong Nhà sách mà không cần phải mất nhiều thời gian. 

- “Thông minh” trong thanh toán: Quầy thanh toán tự động được thiết kế 

dành cho các khách hàng sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví thanh 

toán. Sau khi tìm và chọn được sản phẩm, khách hàng có thể tự thanh toán sản phẩm 

hàng hóa của mình, chỉ cần vài “cú chạm nhẹ” vào màn hình mà không cần phải chờ 

xếp hàng đến lượt ở quầy Thu ngân truyền thống. Đây cũng là một nét mới - một 

bước tiến quan trọng của Công ty Fahasa trong việc phục vụ khách hàng, giúp khách 

hàng có thêm những trải nghiệm thú vị, chủ động thanh toán một cách dễ dàng và 

nhanh chóng. 

- “Thông minh” trong tiếp nhận ý kiến khách hàng: cũng tại Quầy tra cứu 

thông tin, khách hàng có thể dễ dàng để lại những cảm nhận, đánh giá, yêu cầu của 

mình một cách chi tiết trên hệ thống phần mềm do Fahasa thiết kế sẵn. Những ý kiến 

này sẽ ngay lập tức được truyền đến lãnh đạo và các bộ phận có liên quan để được xử 

lý kịp thời. 

- Ngoài những tính năng nêu trên đã được phát triển ở giai đoạn 1, tiếp theo giai 

đoạn 2 của Nhà sách Thông minh sẽ hướng đến việc ứng dụng công nghệ để khách 



- 295 - 

hàng thoải mái hơn nữa trong mua sắm: khách hàng có thể sử dụng App đặt hàng 

online tại nhà và đến Nhà sách để nhận hàng, hoặc chọn mua hàng tại Nhà sách 

nhưng sẽ được giao đến tận nhà. Hay hơn nữa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân 

tích thói quen - nhu cầu của khách hàng, từ đó có thể giới thiệu đến người mua những 

hàng hóa mới phù hợp với từng cá nhân... 

- Mô hình Nhà sách Thông minh được Fahasa triển khai tại một số Nhà sách 

lớn của hệ thống trong năm 2020. Hy vọng đây sẽ mô hình Nhà sách hiện đại mang 

đến cho khách hàng thêm nhiều tiện ích, để Nhà sách Fahasa không chỉ là nơi mua 

sắm các sản phẩm văn hóa, mà còn là nơi vui chơi giải trí và trải nghiệm, là điểm đến 

văn minh hấp dẫn của mọi tầng lớp khách hàng. 

Song song đó, Fahasa đã chọn năm 2020 là “Năm Công nghệ”. Nhiều Dự án 

ứng dụng công nghệ được triển khai đồng loạt tại Fahasa:  

2.1. Dự án phát triển kinh doanh Thương mại điện tử: Fahasa đầu tư mạnh mẽ 

cho thương mại điện tử để phù hợp xu thế ứng dụng công nghệ của lớp khách hàng 

trẻ. Trung tâm TMĐT Fahasa.com sau 3 năm hoạt động đã có doanh thu hàng trăm tỷ 

đồng mỗi năm và trở thành đầu tàu về công nghệ ứng dụng trong kinh doanh và quản 

lý của công ty. Mảng kinh doanh này được dự báo là sẽ phát triển bứt phá trong tương 

lai và ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động chung của Fahasa. Nhà 

sách online Fahasa.com có thể nói sẽ bổ sung hoàn hảo vào mạng lưới phát hành 

sách hiện đại, giúp mở rộng thêm phạm vi tiếp cận khách hàng. 

2.2. Phần mềm ERP quản trị toàn diện các nguồn lực trong kinh doanh và quản lý 

(hàng hóa, nhân dự, tài chính). Mọi nghiệp vụ phát sinh trên toàn hệ thống được phần 

mềm ghi nhận nhanh, chính xác, và có khả năng phân tích kinh doanh đa chiều giúp 

cho công tác điều hành khoa học và bám sát thực tế. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

phân tích hành vi khách hàng, để từ đó đáp ứng đúng nhu cầu của từng khách hàng. 

2.3. Kho Thông minh: Ứng dụng phần mềm và công nghệ trong quản lý kho hàng 

(nhập xuất hàng hóa, kiểm kê, vận chuyển) giúp giải quyết tốt bài toán Logistics của 

công ty về công tác dự trữ hàng hóa cho hệ thống kinh doanh qui mô lớn trải dài trên 

toàn quốc. 

Trong tình hình cực kỳ khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Fahasa vẫn mạnh 

dạn đầu tư phát triển công nghệ, phát triển mạng lưới hướng đến tương lai. Thế giới 
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luôn thay đổi, nhu cầu của con người luôn thay đổi, và thị trường luôn thay đổi. Đối 

với một doanh nghiệp, phát triển nhanh đã khó, phát triển bền vững còn khó hơn. Để 

phát triển bền vững, Fahasa luôn đổi mới chính mình, tiếp cận nhanh chóng với xu 

thế tiêu dùng hiện đại của Việt Nam và thế giới./. 
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TỔ CHỨC CỘNG TÁC VIÊN QUỐC TẾ  

TRONG TUYÊN TRUYỀN ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 

Nguyễn Quang Thông 

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và 

toàn dân. Thời gian qua, liên quan vấn đề chủ quyền quốc gia, vấn đề Biển Đông luôn 

gây nhiều quan tâm của dư luận bởi Trung Quốc liên tục có nhiều hành vi vi phạm 

chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển này. 

Chính vì thế, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Biển đảo là một trong các chủ đề 

mà Báo Thanh Niên đặt trọng tâm. Bên cạnh việc cập nhật diễn biến nhằm kịp thời 

phản ánh, Báo Thanh Niên thời gian qua đã tổ chức mạng lưới cộng tác viên là các 

chuyên gia quốc tế có uy tín trong lĩnh vực này để đạt hiệu quả tuyên truyền. 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mạng lưới cộng tác viên 

Hơn 8 năm qua, Thanh Niên đã kết nối với khoảng 50 chuyên gia nước ngoài về 

lĩnh vực an ninh, quân sự, chính trị quốc tế. Các chuyên gia này bao gồm: 

- Cựu quan chức, tướng lĩnh cấp cao trong quân đội các nước Mỹ, Úc, Ấn Độ, 

Thái Lan. Điển hình là: TS.John Hamre (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ), đô đốc 

Scott Swift (cựu Tư lệnh Hạm đội 7 - Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ), GS. Joseph 

Nye (cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế), ông Carl 

Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư 

lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ), PGS.TS Richard Heydarian (cựu Cố vấn 

chính sách cho Quốc hội Philippines), ông G.D. Bakshi (tướng lục quân về hưu của 

Ấn Độ)…  

- Thẩm phán đương nhiệm và thẩm phán về hưu của Tòa Luật Biển Quốc tế (ITLOS). 

- Chuyên gia tại các đại học như Trường Hải chiến Mỹ, Đại học Harvard (Mỹ), 

Đại học George Washington (Mỹ), Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam - Đại học 

Nanyang (Singapore), Đại học Quốc gia Úc, Đại học La Trobe (Úc), Đại học Oxford 
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(Anh), Học viện Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO, Nga), Đại học Cơ Đốc giáo 

quốc tế (Nhật Bản), Đại học Ritsumeikan Asia Pacific (Nhật Bản)… 

- Chuyên gia tại các trung tâm, viện nghiên cứu và tư vấn chính sách: Trung tâm 

nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), Viện Nghiên cứu Hudson (Mỹ), Tổ 

chức Nghiên cứu Rand (Mỹ), Quỹ nghiên cứu quan sát (ORF, Ấn Độ), Quỹ Châu Á - 

Thái Bình Dương (Canada)… 

- Tổng Biên tập, biên tập viên của các chuyên san quốc tế như ông Harry 

J.Kazianis (Tổng Biên tập Tạp chí The National Interest, Mỹ), các biên tập viên của 

Tạp chí The Diplomat (Mỹ, Nhật). 

2. Kết quả cộng tác 

Những năm gần đây, Báo Thanh Niên cùng các cộng tác viên là giới chuyên gia 

quốc tế thực hiện từ 100 - 150 bài viết mỗi năm. Các bài viết được thực hiện qua 3 

hình thức: chuyên gia trực tiếp viết bài bình luận, chuyên gia trả lời phỏng vấn, trích 

dẫn ý kiến chuyên gia. Những ý kiến này được đánh giá cao về chuyên môn, góp 

phần xây dựng dư luận quốc tế. 

Trong đó, nhiều bài viết có tính thời sự cao. Cụ thể, nhiều ý kiến chuyên gia 

được đăng tải trên phiên bản báo điện tử chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc hoặc các 

nước có động thái mới trên Biển Đông, và đối với báo in thì chỉ trong 24 giờ. Các ý 

kiến phân tích sát sao, nhanh chóng và sớm hơn các báo, tạp chí trong khu vực châu Á. 

Thanh Niên cũng thường xuyên thông tin trực tiếp, không dựa vào các hãng 

truyền thông quốc tế, về các hội thảo, phát biểu của các tổ chức nghiên cứu quốc tế. 

Hơn 3 năm qua, Báo Thanh Niên đã duy trì mục Quan sát vào số báo ngày chủ 

nhật hàng tuần đều được viết bởi các chuyên gia quốc tế. Trong đó, có nhiều bài viết 

đề cập trực tiếp vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Báo Thanh Niên đã 2 lần đoạt giải xuất sắc báo chí về Biển Đông do Quỹ nghiên 

cứu Biển Đông tổ chức vào năm 2017 và 2018. Các bài viết của Báo Thanh Niên 

được nhận giải đều là bài viết có sự phối hợp, hỗ trợ của chuyên gia quốc tế.  

3. Thuận lợi và khó khăn 

Thuận lợi: 

Sau một thời gian, Báo Thanh Niên đã được biết đến nhiều hơn trong giới chuyên 

gia quốc tế về Biển Đông, nên có sẵn mạng lưới kết nối giúp cho việc mở rộng cộng 

tác viên cũng dễ dàng hơn thời gian đầu. 
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Khó khăn: 

Các chuyên gia quốc tế làm việc tại nước ngoài, nên không có nhiều cơ hội gặp 

mặt trực tiếp mà chủ yếu liên lạc qua các phương tiện viễn thông và Internet. 

Đối với chuyên gia ở các nước phương Tây thì có sự chênh lệch lớn về múi giờ, 

nên có những khó khăn nhất định về thời gian phản hồi. 

 

III. KẾ HOẠCH SẮP TỚI 

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng mạng lưới cộng tác viên là chuyên 

gia quốc tế, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á. Trong thời gian tới, Báo Thanh Niên 

có kế hoạch tổ chức các hội thảo trực tuyến về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo 

có sự kết hợp cùng các chuyên gia này./. 
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BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN THEO MÔ HÌNH  

CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 

Báo Quân đội nhân dân 

Báo Quân đội nhân dân (QĐND) là cơ quan của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc 

phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, được ra đời từ thực 

tiễn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trên cơ sở truyền thống của các 

tờ báo đầu tiên thuộc lực lượng vũ trang cách mạng và sự hợp nhất, sáp nhập hai tờ 

báo Vệ quốc quân và Quân du kích.  

Tờ báo vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên và căn dặn “Nói những điều 

thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày 

rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”.  

Sự ra đời của Báo QĐND là tất yếu, khách quan, khẳng định chủ trương đúng 

đắn, sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung 

ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng, sử dụng và phát huy vai trò của báo chí như 

một “binh chủng đặc biệt”, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho cán bộ, 

chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước. 

Ngày 06/3/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 807/QĐ-BQP phê 

duyệt Đề án Đầu tư phát triển Báo Quân đội nhân dân theo mô hình cơ quan truyền 

thông đa phương tiện đến năm 2025. Đề án được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 

1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch 

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến 

năm 2021, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, có 7 cơ quan báo chí được thực hiện 

theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, gồm: Báo Nhân Dân, Đài Truyền 

hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo QĐND, Báo 

Công an nhân dân và Báo Điện tử Chính phủ. 

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức 

tuyên truyền để Báo QĐND giữ vững vị trí, vai trò là một trong những tờ báo chính 

trị hàng đầu của đất nước; là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư 

tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội; là cơ quan ngôn luận của Quân ủy 
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Trung ương và Bộ Quốc phòng - tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam. Phát 

triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại, phù 

hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới, 

từ đó phát huy thế mạnh của Báo QĐND trong việc chủ động cung cấp thông tin 

chính thống, định hướng dư luận xã hội. Đề án cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao 

chất lượng đội ngũ những người làm báo, nhất là khả năng làm báo đa phương tiện, 

tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu làm báo đa phương tiện… 

Tổ chức tòa soạn theo mô hình hội tụ, có khả năng bao quát trong quản lý, điều 

phối và chỉ đạo nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương 

trình video-audio, truyền thông và tổ chức sự kiện. Với báo in, tiếp tục đổi mới mạnh 

mẽ về nội dung và hình thức để giữ vai trò là loại hình báo chí chủ lực, là một trong 

những kênh thông tin chủ đạo, xung kích. Với báo điện tử, tăng số lượng bài viết có tỷ 

lệ video, audio, clip nhúng, các phóng sự ảnh động, bảng biểu, đồ họa…; tổ chức các 

chương trình giao lưu trực tuyến; tăng cường các cuộc tường thuật trực tiếp những sự 

kiện chính trị-xã hội lớn của đất nước; tăng cường tương tác trực tiếp với bạn đọc… 

Xây dựng chuyên trang video-audio, tăng cường số lượng và chất lượng các sản phẩm 

báo nói, báo hình trên báo điện tử tiếng Việt và các tiếng nước ngoài. Cùng với nâng 

cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, đẩy mạnh hoạt động truyền 

thông, tổ chức sự kiện và các hoạt động xã hội nhằm tăng tính tương tác, kết nối giữa 

bạn đọc và tòa soạn, mở rộng tầm ảnh hưởng của Báo QĐND trong xã hội. 

Đề án cũng xác định nội dung về đầu tư nhân lực, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị kỹ 

thuật để bảo đảm cho Báo QĐND phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa 

phương tiện đến năm 2025. 

Đến này, Báo QĐND đã phát hành rộng rãi trong toàn xã hội, với bốn ấn phẩm: 

Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, 

Báo QĐND điện tử đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào 

và tiếng Khmer), đa loại hình (video, audio), được chuyển tải trên đa nền tảng số. 

Như chúng ta đã biết, tòa soạn hội tụ, gồm hội tụ từ không gian làm việc, cách 

thu thập thông tin, nội dung tin tức và cách truyền tin cho đến quảng bá sản phẩm báo 

chí. Đây là một mô hình tòa soạn hiện đại có sự vận hành theo hướng thống nhất, tận 

dụng tối đa ưu thế về nhân lực đa phương tiện và nền tảng kỹ thuật số để sản xuất ra 

các sản phẩm cho báo chí đa nền tảng xuất bản trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí; 



- 302 - 

giúp tiết kiệm tài nguyên trong cơ quan báo đồng thời cung cấp các sản phẩm truyền 

thông đáp ứng đầy đủ hơn, tốt hơn cho người dân. Theo đó, Báo đã tiến hành từng 

bước tạo điều kiện và cơ sở chính yếu làm nền móng cho tòa soạn hội tụ trong tương lai.  

Trong đó, lãnh đạo các đầu mối là bộ phận tập hợp các cá nhân có vai trò quan 

trọng tham gia vào quá trình sản xuất. Thay vì lập kế hoạch độc lập, tại tòa soạn hội tụ, 

lãnh đạo các phòng sẽ cùng xây dựng một kế hoạch sản xuất từ những gói thông tin 

nhất quán. Trong đó, có sự đánh giá, sắp xếp, phân loại mức độ thể hiện thời gian 

đăng tải thông tin trên từng loại hình (Tin-bài; chùm ảnh; video, audio...) sao cho phù 

hợp với tính quan trọng, sức ảnh hưởng của đề tài. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên 

phải là những người vừa có kỹ năng viết tin bài, vừa phải sử dụng tốt các thiết bị công 

nghệ, kỹ thuật cho cả báo mạng điện tử, truyền hình, phát thanh và có khả năng làm 

việc theo nhóm cao...  

Sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khi lập kế hoạch chính là chìa khóa giúp đảm bảo 

tin tức được truyền tải một cách rõ ràng và nhất quán trên tất cả các thiết bị truyền 

dẫn, từ đó, đưa đến cho độc giả những thông tin có giá trị nhất; với nhiều hình thức 

minh họa giúp độc giả nắm bắt sự kiện một cách tổng quát và sâu sắc nhất, nhằm xây 

dựng và củng cố vững chắc thương hiệu cho cơ quan báo chí. 

Để phục vụ cho mô hình tòa soạn hội tụ, Ban biên tập liên tục tổ chức những 

khóa tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên về các kỹ năng tổng hợp. Thay vì chỉ 

viết, một phóng viên viết còn có thể chụp ảnh, quay video, dựng video đoạn ngắn. 

Các phóng viên có thể sử dụng mobile và các ứng dụng phục vụ cho công việc một 

cách thuần thục, có thể tác nghiệp ngay tại hiện trường để phục vụ thông tin nhanh và 

chuẩn xác nhất tới độc giả. 

Nhằm phát huy hiệu quả của tòa soạn hội tụ, trong những buổi giao ban, lãnh 

đạo các phòng của Báo cùng thống nhất đề tài, lên phương án, lập kế hoạch để triển 

khai với sự phối hợp nhuần nhuyễn của phóng viên, biên tập viên. Chúng tôi cũng xác 

định những đề tài “đinh” trong năm để từ đó dồn nguồn lực cho những đề tài này song 

song với việc gia tăng sức mạnh của tờ báo bằng các phương tiện truyền thông đại 

chúng trên mạng xã hội. 

Để tòa soạn hội tụ phát huy hiệu quả, Ban biên tập đã có sự phân công cụ thể 

đến từng cán bộ, nhân viên để bảo đảm công việc hợp lý trên cơ sở làm sao để người 

làm tốt, sáng tạo, nhiệt huyết phải có thu nhập cao hơn người làm trung bình; Tăng 
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cường huy động tính sáng tạo của các cá nhân trong đồng thời tăng cường kỷ luật lao 

động, yêu cầu các phóng viên, biên tập viên phát huy hơn tính chủ động đề xuất ý 

tưởng đổi mới nội dung cũng như cách thể hiện chương trình; Tiếp tục duy trì sinh 

hoạt nghiệp vụ báo chí đều đặn để nâng cao trình độ của phóng viên, biên tập viên. 

Về cơ sở hạ tầng, hiện Báo đang trên một mặt phẳng. Trong tác nghiệp, lãnh đạo 

báo luôn có những chỉ đạo sát sao cùng đội ngũ biên tập viên, phóng viên để triển 

khai đề tài hiệu quả công việc. Các trang thiết bị hiện đại cũng được đầu tư từng bước, 

dần chuẩn hóa để có thể phục vụ tác nghiệp một cách nhanh nhất. Những bài báo hay, 

clip đặc sắc đều được giới thiệu, quảng bá trên mạng xã hội như: Youtube, Facebook, 

Zalo, Lotus… để nhiều người biết và đón đọc. 

Dựa trên những đặc điểm của mô hình tòa soạn hội tụ, có thể thấy đây là cách tổ 

chức tận dụng được thế mạnh của tất cả các loại hình báo chí và sự phát triển của 

công nghệ, trong đó nổi bật là phát triển trên nền tảng số.  

Mô hình vận hành tòa soạn tại Báo QĐND bước đầu đã thể hiện được sự hội tụ 

trong phương thức tác nghiệp của nhà báo. Với mô hình này, lực lượng phóng viên, 

biên tập viên, kỹ thuật viên đã tăng cường sự hợp tác với nhau thay vì tác nghiệp có 

phần riêng rẽ như trước. Khi xảy ra những sự kiện, một hay một nhóm phóng viên sẽ 

thu thập tin tức, đồng thời chia sẻ những thông tin thu thập được với nhau qua một 

phòng chat nhóm hoặc group (làm việc nhóm). Ở đó, các phóng viên, lãnh đạo tòa 

soạn sẽ trao đổi nhanh chóng. Đặc biệt, thông tin thu được từ hiện trường sẽ được 

chuyển về một cách nhanh nhất đến bàn siêu biên tập để các hiệu đính, lãnh đạo tòa 

soạn quyết định lựa chọn phương thức sản xuất thông tin. 

Để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng, cập nhật và đáp ứng được nhu cầu 

ngày càng cao của độc giả, quy trình sản xuất tin, bài của phóng viên, biên tập viên 

trong được hoạch định rõ ràng, chặt chẽ theo nhiều cấp để cân đối và đảm bảo tính 

tốc độ, nhanh nhạy với sự mạch lạc, trung thực, khách quan trong thông tin. 

Sự chuyển dịch sang mô hình hội tụ đã giúp Báo không ngừng củng cố tốc độ 

chuyển tải và chất lượng thông tin của tin, bài và được thể hiện rõ qua các khía 

cạnh sau: 

Trước hết, sự hợp nhất về không gian làm việc giúp các bộ phận trong tòa soạn 

từ cấp lãnh đạo, quản lý cho đến bộ phận phóng viên hay đội ngũ nhân lực giữa các 

ban chuyên môn với nhau dễ dàng trao đổi, đóng góp ý kiến lẫn nhau, ra và tiếp nhận 
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chỉ thị một cách nhanh chóng, đảm bảo sự tốc độ - tiêu chí hàng đầu với một tờ báo 

điện tử và cũng là mục tiêu, ưu thế quan trọng phải tạo lập trong môi trường tòa soạn 

hội tụ. 

Thứ hai, việc vận hành mô hình hội tụ giúp cho hệ thống tin, bài của tòa soạn 

luôn được trôi chảy, thông suốt. Người quản lý thông tin ở cấp cao dễ dàng nắm bắt 

được trạng thái, quy trình sản xuất để có thể dễ dàng kiểm soát, tránh rơi vào những 

tình thế bị động, bất ngờ hay nảy sinh tiêu cực do chưa kịp kiểm duyệt thông tin, đảm 

bảo uy tín, thương hiệu của tòa soạn. Dù quy trình sản xuất tin, bài có sự tham gia của 

nhiều cấp chỉnh sửa, biên tập, xác minh, với sự tham gia của nhiều phóng viên, nhiều 

ban chuyên môn trong tòa soạn nhưng luôn có sự hợp nhất về “hệ thống điều khiển”, 

qua đó dòng chảy thông tin luôn được kiểm soát. 

Thứ ba, tòa soạn hội tụ ở Báo đã phần nào thể hiện thành công sự hội tụ về nội 

dung tin tức - yếu tố quan trọng để quyết định một tòa soạn đủ khả năng hướng đến 

hội tụ toàn diện hay không. Với những tin, bài lớn, sự kiện nóng không chỉ sử dụng đa 

nguồn tin từ nhiều phóng viên thu thập mà còn sản xuất ra những tác phẩm báo chí đa 

phương tiện.  

Thứ tư, với sự vận dụng nền tảng công nghệ kỹ thuật hiện đại, được tích hợp 

ngay trong môi trường hội tụ ở tòa soạn, Báo QĐND đã tạo sự thuận lợi tối đa cho 

độc giả trong phương thức tiếp nhận thông tin. Các sản phẩm tin tức được sản xuất để 

tạo tiện ích và sự phù hợp với nhiều nền tảng, đầu thu thiết bị từ qua Internet, điện 

thoại di động hay các thiết bị cầm tay cá nhân. Mặt khác, công cụ mạng xã hội cũng 

được sử dụng một cách hiệu quả, tạo sự tương tác tối đa với công chúng, nâng cao sự 

phong phú, đa dạng và chất lượng của nguồn tin, tạo nên thương hiệu cho tờ báo. 

Thứ năm, yêu cầu và thử thách đối với các phóng viên hoạt động trong môi 

trường hội tụ là họ phải có kỹ năng đa phương tiện. Báo có một đội ngũ phóng viên, 

biên tập viên trẻ trung, năng động, có những sự am hiểu, nắm bắt tốt về công nghệ, kỹ 

thuật. Báo thường xuyên tổ chức nhiều khóa học ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng đa 

phương tiện cho phóng viên với người đứng lớp là những chuyên gia trong nước và 

quốc tế trong lĩnh vực truyền. Duy trì được nhiệt huyết, sự đam mê và đặc biệt là khả 

năng thích ứng trong môi trường làm việc đa phương tiện chính là lợi thế quan trọng 

trong việc vận hành tòa soạn hội tụ của tờ báo.  

Chúng tôi đầu tư phát triển trang Fanpage, Youtube của Báo Quân đội nhân dân, 

tham gia hợp tác với mạng xã hội khác để ngày càng có nhiều lượt theo dõi, tương tác 
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trên mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông và lắng nghe được 

phản hồi từ độc giả... Sự kiên kết (hội tụ) thông tin được xác định bám sát theo đặc 

thù của các ấn phẩm của Báo, nhu cầu người đọc và xuyên suốt trong chỉ đạo chung. 

Trong quá trình tổ chức, chúng tôi xây dựng đội ngũ phóng viên theo mô hình  

“3 trong 1” (vừa làm báo in, vừa làm báo điện tử và báo hình), đáp ứng yêu cầu làm 

báo cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại.  

Trong quá trình tiến tới có được một tòa soạn hội tụ, chúng tôi có nhiều thuận lợi 

như hầu hết cán bộ, phóng viên nhận thức được lợi ích, thế mạnh của tòa soạn hội tụ 

và rất hào hứng tham gia song cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế. 

Để các cơ quan báo chí - trong đó có Báo QĐND - hoạt động tốt hơn nữa, từ 

thực tiễn của mình, chúng tôi xin nêu một vài kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 

một số vấn đề sau:  

Thứ nhất, với vai trò quản lý nhà nước chuyên ngành, đề nghị Bộ Thông tin và 

Truyền thông tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa, làm cầu nối để các doanh nghiệp 

công nghệ trong nước cung cấp nền tảng công nghệ hỗ trợ các cơ quan báo chí hoạt 

động. Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn được Bộ hỗ trợ giúp đào tạo đội ngũ phóng 

viên, biên tập viên vừa có kỹ năng viết tin bài, vừa sử dụng tốt các thiết bị công nghệ, 

kỹ thuật cho cả báo in, báo mạng điện tử, truyền hình, phát thanh; hướng dẫn cách 

làm, tạo bài viết: Infographic, Mega story, Long - form, E magazine… trợ giúp đầu tư 

cơ sở vật chất, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu vận hành của tòa soạn hội tụ... 

Thứ hai, cần có sự hợp tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan báo 

chí trong việc xây dựng, vận hành và phát triển tòa soạn hội tụ. Từ đó, cùng đúc rút 

những kinh nghiệm, bài học cần thiết giúp cho các cơ quan báo chí trong cả nước rút 

ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, sớm có một mô hình tòa soạn hội tụ thích hợp với 

điều kiện thực tế của mình. 

Thứ ba, cần sớm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh cung cấp thông tin... làm 

mất đi lợi thế cạnh tranh của báo chí với các loại hình thông tin không chính thống./. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 

TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0 

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật 

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia Sự thật, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất 

đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành 

Trung ương và toàn thể các vị đại biểu về dự Hội nghị. Chúc Hội nghị tổng kết công 

tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

thành công tốt đẹp. 

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí với nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo cáo 

của Bộ cũng đã có những tổng kết, đánh giá về công tác xuất bản, phát hành sách 

trong năm 2020.  

Năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành xuất bản vẫn đạt 

được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

Tại diễn đàn này, tôi xin trình bày tham luận về vấn đề “Nâng cao chất lượng 

hoạt động xuất bản trong thời đại công nghiệp 4.0”  

Xuất bản là một hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của Đảng nhằm 

phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân 

tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, 

nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng 

giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống mọi tư 

tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 Nhận thức tầm quan trọng của công tác xuất bản, những năm qua, Đảng ta đã 

có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển. Trong đó, Chỉ 

thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện 

hoạt động xuất bản” là văn bản thể hiện đầy đủ, cụ thể, sâu sắc nhất quan điểm của 

Đảng ta về vấn đề này.  
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Quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị và nghị quyết của Đảng về công tác 

xuất bản, hoạt động xuất bản trong thời gian qua đã thu được nhiều kết quả quan 

trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm hơn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng, củng cố các nhà xuất bản, cơ sở phát hành sách. Nội dung, hình thức, cơ cấu, 

thể loại sách ngày càng phong phú và đa dạng. Phương thức xuất bản, phát hành sách 

bước đầu được cải tiến và thích ứng với cơ chế thị trường. Đội ngũ làm công tác biên 

tập, xuất bản, phát hành sách có nhiều cố gắng, trình độ chính trị và chuyên môn 

nghiệp vụ được nâng cao. Một số nhà xuất bản, công ty sách đã tận dụng lợi thế của 

công nghệ thông tin để tiến hành những hình thức kinh doanh mới như: mua bán sách 

trực tuyến qua mạng Internet, xuất bản sách truyền thống kèm các sản phẩm sách 

điện tử. Hoạt động kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sách có nhiều chuyển biến tích 

cực với sự xuất hiện của những mô hình hiện đại như cà phê sách, đường sách. Hoạt 

động mua bán bản quyền sách với các đối tác nước ngoài đã dần phát triển và ngày 

càng diễn ra sôi động. Một số nhà xuất bản, công ty sách đã tích luỹ được nhiều kinh 

nghiệm trong các giao dịch tác quyền và phát huy hiệu quả cao. Cơ chế hoạt động và 

quản lý công tác xuất bản, phát hành sách đã có bước đổi mới… 

Tuy nhiên, công tác xuất bản, phát hành sách vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Số 

lượng và chất lượng sách chưa đáp ứng yêu cầu. Số bản sách trên đầu người chưa thực 

hiện được mục tiêu theo tinh thần của Chỉ thị số 42-CT/TW. Chất lượng chính trị, 

khoa học, tính thực tiễn của các thể loại sách nói chung, tính chiến đấu, tính thuyết 

phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị nói riêng còn hạn chế. Cơ cấu sách chưa 

hợp lý, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị lý luận và thực tiễn cao.  

Phương thức xuất bản còn nhiều bất cập, chủ yếu là xuất bản truyền thống, việc 

xuất bản điện tử chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Công tác rà soát, quy hoạch 

các nhà xuất bản sách chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng nên nhiều nhà 

xuất bản còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công 

nghệ của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu 

cầu hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.  

Bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, biên tập, xuất bản, phát hành sách còn hạn chế, chưa đáp ứng được đòi 

hỏi ngày càng cao của hoạt động xuất bản trong tình hình hiện nay. Đội ngũ biên 

soạn sách chưa có nhiều chuyên gia có trình độ cao, có uy tín ở tầm quốc tế.  
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Nguy cơ tụt hậu về công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh so với các 

nước trong khu vực và thế giới có dấu hiệu ngày càng lớn. Ma ̣ng lưới xuất bản, in và 

phát hành còn chưa rộng khắp, đặc biệt ở những khu vực khó khăn về giao thông hoă ̣c 

các địa phương xa các trung tâm đô thị lớn.  

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập 

quốc tế với đặc trưng chủ yếu là chịu sự tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động xuất bản đứng trước những thuận lợi và khó 

khăn đan xen đòi hỏi ngành xuất bản phải có sự đổi mới, chuyển mình, có những 

bước đi đúng đắn, phát huy những thành tựu đã đạt được, hạn chế tiến tới khắc phục 

những yếu kém, bất cập nêu trên nhằm thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng toàn 

diện hoạt động xuất bản theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự báo sẽ tác động trực tiếp và làm thay 

đổi toàn bộ “ngành công nghiệp tri thức”, trong đó có ngành xuất bản, từ cách các nhà 

xuất bản tiếp cận thị trường, quy trình xuất bản, cách thức xuất bản, phương thức đọc, 

tiếp nhận từ phía độc giả, vấn đề bản quyền cho tới cách thức quản lý xuất bản, văn 

hóa xuất bản. Trong hoạt động xuất bản, sự thay đổi đó đồng thời làm thay đổi mô 

hình và quá trình xuất bản sang môi trường Internet, điện tử.  

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các nhà xuất bản truyền 

thống nếu không thích nghi, kịp thời ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ 

cùng những lợi thế của xu hướng xuất bản số, xuất bản điện tử vào quy trình xuất bản; 

không có điều kiện về nguồn vốn để thay thế máy móc, trang thiết bị hiện đại; không 

đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và cơ chế, cách thức hoạt động... sẽ trở nên yếu thế 

trong cuộc cạnh tranh quyết liệt của thị trường. 

Vậy, để tận dụng những thuận lợi cũng như hạn chế, ứng phó với khó khăn, 

thách thức, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, phát hành sách, theo chúng 

tôi cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, xây dựng cơ sở hạ tầng: Xuất bản 4.0 đòi hỏi phải có một cơ sở hạ 

tầng công nghệ thông tin mở. Các nhà xuất bản cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện và 

năng lực để chuyển dần sang xuất bản số; nâng cao chất lượng bản thảo qua sự chủ 

động, tích cực tìm kiếm những đề tài đáp ứng kịp thời nhu cầu của người đọc; tăng 
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cường năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ; đào tạo đội ngũ cán bộ 

làm công tác phát hành, marketing giỏi, năng động; lựa chọn những mảng xuất bản 

đặc thù để xây dựng thương hiệu riêng, độc đáo cho mình; tăng cường xây dựng các 

website, đẩy mạnh xây dựng hình ảnh, bộ nhận diện thương hiệu, chiến lược phát 

triển cho đơn vị mình. 

Thứ hai, đào tạo nhân lực: Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con 

người, nguồn nhân lực phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu 

cầu công việc trong tình hình mới. Quan tâm tới nhân lực xuất bản đảm bảo về chất 

lượng, đầy đủ về số lượng để đáp ứng yêu cầu của ngành là việc làm cấp bách. Bản 

thân mỗi cá nhân hoạt động trong ngành xuất bản cũng cần có sự chủ động, tích cực 

nâng cao trình độ, tăng cường tri thức, nâng cao khả năng thích nghi, dám đối mặt với 

thách thức. 

Thứ ba, xây dựng môi trường pháp lý: Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định của 

Luật xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn 

cho hoạt động xuất bản diễn ra lành mạnh, đúng pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng vi 

phạm bản quyền trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh sách điện tử diễn biến hết sức 

phức tạp, trở thành rào cản làm nản lòng các doanh nghiệp hoặc nhà xuất bản muốn 

phát triển xuất bản điện tử. Mặc dù điều kiện công nghệ đã và đang được hoàn thiện, 

nhu cầu và thái độ của bạn đọc đối với sách điện tử đang chuyển biến tích cực song 

tình trạng vi phạm bản quyền vẫn là điểm mấu chốt ngăn cản một thị trường sách điện 

tử lành mạnh phát triển.  

Thứ tư, phát triển thị trường sách điện tử và dịch vụ xuất bản mới trên cơ sở “kết 

hợp hài hòa” với thị trường sách in truyền thống: Tạo điều kiện để các nhà xuất bản, 

nhà sản xuất và phân phối khéo léo kết hợp giữa 2 loại hình sách in truyền thống và 

sách điện tử, để dần thu hút người đọc, đặc biệt là những người có thời gian sử dụng 

máy tính cao, đến với các ấn phẩm truyền thống thông qua quảng cáo, trích đăng trên 

mạng Internet; xây dựng hệ thống thư viện điện tử thuận lợi phục vụ cho tra cứu, tìm 

kiếm sản phẩm xuất bản truyền thống; thay đổi phương thức giáo dục dựa trên ứng 

dụng các công nghệ thông tin hiện đại... 

Thứ năm, công nghệ quản lý mới: Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ quản lý chuyên 

ngành, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Cùng với công nghệ quản lý mới, 

trong điều kiện hệ thống thông tin trở nên vô cùng đa dạng, những thông tin thừa, 
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thiếu chính xác, thậm chí là những thông tin mang tính xuyên tạc, mang mục đích, 

động cơ không lành mạnh cũng xuất hiện và tồn tại như một phần tất yếu. Như vậy, 

cả người làm xuất bản và độc giả đều sẽ rất khó khăn trong lựa chọn, chắt lọc thông 

tin. Vì thế, cần nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp an ninh truyền thông hiệu quả, đặc 

biệt là vấn đề phòng, chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng. Có thể nói, đây 

là một trong những yêu cầu căn bản và cấp thiết nhất ở mọi quốc gia hiện nay, khi 

phải giải bài toán “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

Tóm lại, cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ và tác động của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành xuất bản Việt Nam cần sớm nhận ra những 

cơ hội và thách thức, giải quyết những yêu cầu đặt ra về cơ sở hạ tầng, công nghệ, 

nhân lực... để nắm chắc cơ hội, chủ động bắt kịp xu hướng phát triển của xuất bản thế 

giới, nhằm góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về nâng cao chất 

lượng toàn diện hoạt động xuất bản trong tình hình mới. 

Trên đây là tham luận của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về công tác xuất 

bản phát hành sách trong thời đại công nghiệp 4.0. Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, 

xin chúc toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./. 
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VỀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ XUẤT BẢN 

VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Nguyễn Anh Vũ 

Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Văn học 

1. Quy định của Luật Xuất bản về mô hình các nhà xuất bản và những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động 

Theo quy định của Luật Xuất bản, các nhà xuất bản được tổ chức và hoạt động 

theo hai loại hình: đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp kinh doanh có điều 

kiện do Nhà nước là chủ sở hữu. Hiện nay, toàn ngành xuất bản có 59 nhà xuất bản, 

trong đó 43 nhà xuất bản tổ chức hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập 

có thu, tự trang trải một phần chi phí, 16 nhà xuất bản tổ chức hoạt động theo mô hình 

Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, tự hạch toán kinh doanh. 

Có thể thấy rằng mô hình hoạt động, tổ chức của các nhà xuâ ́t bản hiện nay chưa 

thống nhất để có thể đưa ra cơ chế chính sách chung, sao cho các nhà xuất bản đều 

được hưởng những cơ chế, chính sách một cách hợp lý. Ngay trong nội tại mô hình tổ 

chức và hoạt động của các nhà xuất bản hiện nay cũng đang tạo ra sự cạnh tranh không 

bình đẳng, các nhà xuất bản tự hạch toán, tự chủ về tài chính trong hoạt động lại phải 

cạnh tranh với các sản phẩm của các nhà xuất bản được hỗ trợ chi phí, chưa tạo điều 

kiện thuận lợi để một số nhà xuất bản phát huy hết nội lực của mình để phát triển. 

Trong bối cảnh đó, khó khăn đặc biệt tập trung vào nhóm các nhà xuất bản hoạt 

động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Bên cạnh việc phải tự 

trang trải toàn bộ chi phí cho hoạt động của đơn vị, các nhà xuất bản này còn phải 

chịu giá thuê nhà đất, trụ sở rất cao, việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng, các quy 

định về lợi nhuận hàng năm, về bổ sung vốn điều lệ trong bối cảnh lợi nhuận kinh 

doanh ngày một xuống thấp… cũng đang là gánh nặng cho các nhà xuất bản trong 

khối doanh nghiệp. Cũng bởi những hạn chế, bất cập trong mô hình hoạt động nên 

ngay cả việc hỗ trợ nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động cho các nhà xuất bản (khối 

doanh nghiệp) thực hiện nhiệm vụ xuất bản theo tôn chỉ, mục đích của đơn vị theo 

quy định của Luật Xuất bản, đến nay vẫn chưa thực hiện được.  
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Có thể nói, tất cả những bất cập dẫn đến những khó khăn trong hoạt động của 

các nhà xuất bản, đồng thời hạn chế sự phát triển của ngành xuất bản trong bối cảnh 

hiện nay đều bắt nguồn từ mô hình hoạt động của các nhà xuất bản. Giải quyết được 

vấn đề này, chắc chắn sẽ tháo gỡ được những khó khăn mang tính hệ thống của ngành 

xuất bản.  

2. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập về mô hình các nhà xuất bản và 

thực tiễn triển khai 

Trước yêu cầu phát triển sự nghiệp xuất bản trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước 

đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến hoạt động xuất bản để điều chỉnh từng mặt 

của hoạt động xuất bản, trong đó có đặt ra vấn đề mô hình nhà xuất bản như: Chỉ thị 

số 42-CT/TW ngày 25/08/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất 

lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, Văn bản số 289-TB/TW ngày 04/12/ 2009 

thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng mô hình nhà xuất 

bản trước yêu cầu mới, Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban 

Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao 

chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản và gần đây nhất là Nghị quyết Trung 

ương 6 khóa 12, Nghị quyết số 08/2018/NQ-CP của Chính phủ. 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù một số bộ, ngành, địa phương đã 

tích cực nghiên cứu việc chuyển đổi hoạt động từ loại hình doanh nghiệp sang đơn vị 

sự nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nhưng vẫn rất khó khăn để có 

phương án phù hợp. Vấn đề cốt yếu ở đây là chưa có những quy định hướng dẫn cụ 

thể để triển khai thực hiện. Đơn cử như Nhà xuất bản Thanh Hóa đã triển khai việc 

chuyển đổi về mô hình đơn vị sự nghiệp từ năm 2015 đến nay vẫn đang còn ách tắc. 

3. Đề xuất, kiến nghị về mô hình hoạt động các nhà xuất bản 

Cần sớm có sự thống nhất về mô hình của các nhà xuất bản vì chỉ như vậy mới 

có thể đưa ra những cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển đồng nhất cho các nhà 

xuất bản. 

Để ngành Xuất bản có thể phát triển ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai xa 

giữa bối cảnh hội nhập hiên nay, nhìn nhận một cách khách quan, mô hình doanh 

nghiệp là mô hình thích hợp nhất. Tuy nhiên, cần phải có những cơ chế, chính sách 
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đặc thù đối với loại hình doanh ngiệp các nhà xuất bản với tư cách là những đơn vị 

hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng.  

a) Về cơ chế: 

Gấp rút xây dựng một chiến lược phát triển tổng thể ngành xuất bản lâu dài, bền 

vững, vừa đảm bảo tính chất đặc thù của hoạt động xuất bản phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng, Nhà nước, vừa thích ứng với quy luật phát triển của khu vực và 

thế giới. 

Xây dựng các cơ chế đặc thù nhằm miễn giảm tiền thuê nhà đất, trụ sở miễn 

giảm các loại thuế đối với các doanh nghiệp là những nhà xuất bản. 

b) Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: 

Xây dựng kế hoạch và nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành Xuất bản 

theo hai nhóm: 

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm 

đáp những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về hàm lượng tri thức trong nội dung xuất 

bản phẩm. 

- Đào tạo, nâng cao về ứng dụng công nghệ của trí tuệ nhân tạo nhằm hiện đại 

hóa ngành xuất bản. Việc ứng dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư sẽ phục vụ hữu ích cho ngành Xuất bản ở cả ba công đoạn xuất bản, in, phát 

hành trong việc tiết kiệm chi phí, tiết giảm nguồn nhân lực, ở góc độ nào đó là giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường, không gian lưu trữ… và đặc biệt là khả năng kết nối trong 

việc khai thác nguồn dữ liệu, tìm hiểu, khai thác nhu cầu thị trường, thị hiếu người 

đọc giữa bối cảnh thế giới ngày một “phẳng”. 

c) Về chính sách đầu tư hạ tầng, hỗ trợ chi phí sản xuất kinh doanh: 

Nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù về đầu tư tài chính, bổ sung vốn cho 

các nhà xuất bản để nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất, thiết bị sản xuất, xây dựng 

nguồn nội dung cơ sở dữ liệu… 

Đầu tư, nâng cấp về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để từng bước hiện đại 

hóa, nâng cao chất lượng kỹ, mỹ thuật các sản phẩm truyền thống, đổi mới phương 

thức quản trị sản xuất kinh doanh; tiếp cận và sản xuất các loại hình xuất bản mới như 

sách điện tử, sách nói…; phát triển các hình thức quảng bá, kinh doanh phát hành trên 
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cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin như trang thông tin tuyên truyền, trang thương 

mại điển tử bán hàng trực tuyến, thư viện sách điện tử… 

Có chính sách đặt hàng với nguồn kinh phí lớn để các nhà xuất bản thực hiện lâu 

dài, có trọng điểm, có chiều sâu. 

Có chính sách đặc thù về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với các nhà xuất 

bản có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Trên đây là một số kiến nghị, đề xuất về việc thống nhất mô hình các nhà xuất 

bản. Thực hiện một cách triệt để, đồng bộ những giải pháp này, chắc chắn sẽ giải 

quyết những tồn tại lâu nay của hoạt động xuất bản, đưa ngành xuất bản ngày một 

phát triển, tương xứng với tiềm năng sẵn có, thực sự trở thành một ngành công nghiệp 

văn hóa, tri thức./. 
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VẤN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI ĐẠI SỐ 

Công ty Truyền thông Viettel 

Trước đây, người dân chỉ có radio để nghe, không có gì thêm. Tôi cho rằng, kênh 

này là kênh tuyên truyền hiệu quả nhất trong lịch sử. 

Sau đó truyền hình xuất hiện, cũng là một phương tiện hiệu quả tiếp theo, nhưng 

khi bắt đầu có nhiều thêm kênh truyền hình thì hiệu quả cũng giảm đi. Nhưng dù sao, 

radio và truyền hình cũng đều có tác động lớn đến người dân vì đó là kênh tuyên 

truyền chủ động, người xem, người nghe là bị động. 

Còn bây giờ, với Internet và AI hiểu từng cá nhân hơn người thân của họ, đó thời 

đại của cá nhân hóa, thời đại chủ động của người dân, họ muốn xem/nghe gì là quyền 

của họ.  

Radio giờ đã là kênh có lượng người xem xuống thấp không thể thấp hơn được nữa. 

Truyền hình thì đang ngày càng ít người xem hơn, đặc biệt là tốc độ bỏ truyền 

hình của giới trẻ lại càng nhanh hơn, giới trẻ bây giờ ít thích xem Thời sự hơn giới trẻ 

thời đại trước. Mà đối tượng tuyên truyền quan trọng nhất thì chính là giới trẻ. 

Màn hình điện thoại thì rõ rồi, vào các mạng xã hội Facebook, Youtube và có vô 

số nội dung theo sở thích, xem hết cái này lại tự động mở cái khác, không khi nào 

chán vì rất hợp với mình. 

Còn màn hình TV thì sao: thay vì xem truyền hình truyền thống, người dân bắt 

đầu bật các ứng dụng như Youtube trên Smart TV và đặc biệt trong thời gian gần đây 

là Netflix để xem. Nội dung trên Youtube thì đúng là chưa thể thay thế được các nội 

dung trên các kênh truyền hình. Nhưng Netflix thì ngược lại, nội dung cao cấp hơn 

nhiều so với xem truyền hình. Năm 2019, Netflix đã đầu tư 15 tỷ USD để sản xuất và 

mua bản quyền, nội dung ra liên tục, xem rất nghiện. 

Theo tôi, Netflix và những dịch vụ tương tự sẽ thay thế truyền hình truyền thống 

trong chỉ trong 3 năm tới. Giống như Facebook đang thay thế cách đọc báo, tìm kiếm 

thông tin trong 5 - 7 năm qua. 

Lúc đó, các công cụ tuyên truyền có độ phủ lớn và có lượng người xem bị động 

sẽ co hẹp đến mức chỉ còn một số ít người lớn tuổi xem và nghe. Và chúng ta rất khó 
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để truyền đi các thông điệp chính thống, phục vụ cho việc xây dựng và phát triển đất 

nước, xây dựng lý tưởng cho các thế hệ tiếp theo. 

Không nghi ngờ gì nữa, làn sóng Facebook và Youtube đang ở đỉnh cao, làn 

sóng chiếm lĩnh tiếp theo là từ người khổng lồ Netflix. 

Tôi xin có mấy đề xuất sau: 

- Làm mềm hóa vấn đề tuyên truyền bằng các nội dung sáng tạo để đi sâu vào 

lớp trẻ, để thu hút sự chủ động nghe/xem của họ trong thời đại cá nhân hóa. 

- Tăng cường các công cụ tuyên truyền mà người xem là bị động: biển bảng, 

pano áp phích, tòa nhà, loa phường, xóm… 

- Cần có hành động ngay việc quản lý Netflix và các dịch vụ tương tự của nước 

ngoài tại Việt Nam, nếu không nhanh, khi đã lớn là không quản lý được, chúng ta 

đang gặp phải vấn đề này với G, F. Làn sóng dịch vụ Internet quét đi rất nhanh. 

- Khuyến khích các dịch vụ tương tự Netflix trong nước làm được để chiếm lĩnh 

thị trường. Muốn phát triển được thị trường này thì chặn nạn vi phạm bản quyền đang 

rất nhức nhối là biện pháp dễ làm mà hiệu quả. Chỉ cần có quy định và nếu vi phạm 

thì yêu cầu nhà mạng chặn kỹ thuật./. 
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KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  

MÙA DỊCH COVID-19 VỚI BÁO LAO ĐỘNG 
 

Nguyễn Đình Chúc 

Phó Tổng Biên tập Báo Lao động 
 

1. Từ trước khi đại dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, các cơ quan báo 

chí trong nước đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: Sự suy giảm của báo giấy 

trong cả phát hành và quảng cáo truyền thống, sự cạnh tranh khốc liệt của các trang 

mạng xã hội trong thị phần quảng cáo điện tử, chưa kể hoạt động kinh tế báo chí cũng 

chịu sự tác động ngày càng lớn của rất nhiều trang tin điện tử và trang mạng xã hội. 

Dịch COVID-19 tới khiến những khó khăn của các cơ quan báo chí nói riêng và cộng 

đồng doanh nghiệp nói chung càng trở nên trầm trọng. Toàn bộ các hoạt động kinh tế 

đều bị ảnh hưởng nặng nề cùng với những hệ lụy lâu dài khiến cả doanh nghiệp và 

người tiêu dùng đều phải tính tới phương án cắt giảm chi tiêu. Nguồn thu của các cơ 

quan báo chí, nhất là các cơ quan tự chủ hoàn toàn như Báo Lao Động - bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đình trệ nên không có nhu cầu 

quảng bá, truyền thông, hầu hết các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng truyền thông 

với Báo từ 2019, tới Quý II/2020 đều đề nghị dừng hợp đồng hoặc cắt giảm chỉ còn 

30%. Về phát hành, các doanh nghiệp được tạm miễn nộp 2% kinh phí công đoàn nên 

các Công đoàn cơ sở cũng không có kinh phí để mua báo. Hai nguồn thu chính của 

Báo là quảng cáo, phát hành đều suy giảm ở tỉ lệ lớn; trong khi đó, Báo vẫn duy trì bộ 

máy như trước khi có dịch để thực hiện chủ trương của Chính phủ: không để ai bị bỏ 

lại phía sau. 

2. Khó khăn chồng chất, nhưng tại Báo Lao Động, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo 

đã thống nhất chủ trương cố gắng ổn định việc làm, ổn định thu nhập cho CBCNV 

tương đương 2019. Kết quả hoạt động, doanh thu của Báo dự kiến trong năm 2020 

giảm đáng kể so với cùng kỳ 2019 nhưng Tòa soạn sử dụng nguồn tích lũy để ổn định 

đời sống CBCNV. Tòa soạn cũng đầu tư nhiều kinh phí vào trang thiết bị phòng dịch 

cho phóng viên tác nghiệp, đặt mục tiêu an toàn sức khỏe của phóng viên lên hàng 

đầu. Về các biện pháp ứng phó với COVID, ngay từ đầu tháng 4/2020, Báo đã thành 

lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, chủ động đánh giá rủi ro, tìm biện pháp ứng phó 

ngay. Báo tập trung các biện pháp bảo vệ phóng viên, xây dựng các kịch bản phòng 

chống dịch, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại Tòa soạn. Cuối tháng 
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4/2020, Ban Biên tập đã tổ chức những ngày hội sáng kiến với câu hỏi “Làm thế nào 

để đưa tờ báo vượt qua khó khăn do COVID-19”, truyền tải thông điệp về tình đoàn 

kết vượt qua khó khăn, khơi dậy ý chí làm việc, sức sáng tạo của CBCNV. 100% 

CBPV, CNV đã tham gia hiến kế, 10 sáng kiến xuất sắc nhất được khen thưởng xứng 

đáng và được áp dụng ngay. Sau đợt dịch bùng phát trở lại vào tháng 7/2020 tại Đà 

Nẵng - Quảng Nam và mới đây nhất tại TP.HCM, Đảng ủy Báo Lao Động tiếp tục tổ 

chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về lựa chọn mô hình làm kinh tế phù hợp để thúc 

đẩy hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tiếp tục động viên, 

cổ vũ cán bộ, đảng viên phát huy sáng kiến, đưa tòa soạn hoạt động ổn định trong 

điều kiện bình thường mới. 

3. Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những sự quan tâm từ rất 

sớm với nhiều biện pháp tích cực để hỗ trợ cho các cơ quan báo chí vượt qua khó 

khăn, như yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông miễn giảm phí băng thông, đường 

truyền cho các cơ quan báo chí (tháng 4/2020), ký hợp đồng đặt hàng tuyên truyền 

phòng chống COVID với một số cơ quan báo chí (tháng 4/2020), phối hợp với Bộ Tài 

chính trình Chính phủ xem xét hỗ trợ từ NSNN năm 2020 cho các cơ quan báo chí để 

thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh (tháng 6/2020)… 

Tuy nhiên, thực tế những sự hỗ trợ này khi triển khai tới cơ sở còn khá chậm: Việc 

hỗ trợ NSNN cho các cơ quan báo chí tuyên truyền phòng chống dịch bệnh dự kiến 

thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 nhưng tới nay đã là tháng 12 vẫn chưa thấy 

triển khai; Hợp đồng đặt hàng tuyên truyền phòng chống dịch số 52/2020/HDTN-BLĐ 

do Cục Báo chí đứng tên ký với Báo Lao Động ngày 28/4/2020 (trị giá 98.340.000đ) 

tới tháng 8/2020 thì nghiệm thu nhưng tới nay chưa được thanh quyết toán. Tập đoàn 

Viễn thông quân đội Viettel đã có văn bản đồng ý miễn phí 100% phí băng thông, 

đường truyền, dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho các cơ quan báo chí trong 2 tháng (4 và 

5/2020) nhưng khi triển khai thì một số doanh nghiệp thuộc tập đoàn lại là đơn vị 

hạch toán độc lập, nên chưa tìm được cách thức thực hiện miễn giảm cho các báo. 

Báo Lao Động có hợp đồng thuê máy chủ ký với Viettel IDC nhưng tới nay vẫn chưa 

thực hiện được theo chủ trương miễn giảm của Tập đoàn. Tháng 11/2020, Báo nhận 

được E-mail của nhân viên Viettel IDC thông báo sẽ giảm cho Báo 20%, thay vì miễn 

phí như thông báo của Tập đoàn, nhưng tới nay cũng chưa nhận được văn bản chính thức.  

Rất mong Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục có kiến nghị với Chính phủ, 

Bộ Tài chính, chỉ đạo các nhà mạng viễn thông đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho các cơ 

quan báo chí./. 
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HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM THẾ GIỚI SỐ (ITU DIGITAL WORLD) - VIỆT NAM  

TIÊN PHONG CÙNG CÁC NƯỚC CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI SỐ 

Triệu Minh Long 

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ TT&TT 

Tên gọi mới - sứ mệnh mới  

50 năm qua, Liên minh Viễn thông Thế giới ITU đã tổ chức thường niên sự kiện 

chuyên ngành quy mô toàn cầu, với tên gọi ITU Telecom World - Hội nghị và Triển lãm 

Viễn thông Thế giới. Năm 2020, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông, ITU và các nước thành viên đã đồng ý đổi tên sự kiện thành ITU Digital World 

- Hội nghị và Triển lãm Thế giới số. 

Sự thay đổi này mở ra giai đoạn mới, với không gian mới, ngoài phạm vi của 

viễn thông hoặc ICTs truyền thống. Hạ tầng số, doanh nghiệp công nghệ số, nền tảng, 

dịch vụ và nội dung số, thị trường số và nguồn nhân lực số sẽ sẵn sàng cho việc xây 

dựng các quốc gia số. Đây là điểm mới, khác biệt của sự kiện năm nay, là đóng góp 

của Việt Nam và khẳng định cam kết của Việt Nam, đã và sẽ đồng hành cùng ITU và 

các nước trong việc xây dựng thế giới số. 

Sáng kiến Việt Nam - Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hợp tác toàn cầu 

Thế kỷ XXI được dự báo sẽ có nhiều thay đổi chưa từng có. Tuy nhiên, khi đại 

dịch COVID-19 bùng phát, chỉ trong thời gian hơn nửa năm, chúng ta đã chứng kiến 

những thay đổi và tác động vô cùng to lớn, tới mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn 

thế giới.  

Trước muôn vàn khó khăn do đại dịch gây ra, lĩnh vực công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICTs) đã nhận lấy sứ mệnh lịch sử, duy trì kết nối và khôi phục các hoạt 

động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhiều sáng kiến, ý tưởng đột 

phá đã được triển khai, khẳng định vai trò thiết yếu của ICTs với mọi ngành, lĩnh vực.  

Tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng trên thế giới, Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đàm thoại trực tuyến với Tổng thư ký ITU Houlin 

Zhao. Tại cuộc đàm thoại này, sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 theo hình 
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thức trực tuyến đã được Tổng thư ký ITU hết sức ủng hộ và sau đó đã được các nước 

thành viên đánh giá rất cao và nhiệt tình hưởng ứng.  

Trong thời gian rất ngắn, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng và Thứ trưởng Phan 

Tâm - Trưởng ban tổ chức, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị của Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Tổng công ty 

Giải pháp Viettel (Viettel Solution - VTS), triển khai chuẩn bị hạ tầng và xây dựng 

nền tảng cho triển lãm trực tuyến, xây dựng chương trình và nội dung cho Hội nghị 

Bộ trưởng ITU và các hội thảo chuyên đề trong 3 ngày liên tiếp. 

Các nước thành viên ITU, từ khắp các châu lục, ở nhiều múi giờ khác nhau, đã 

tham gia với nhiều gian hàng quốc gia (National Pavilions), các doanh nghiệp, các 

tập đoàn công nghệ số trong và ngoài nước đã tham gia với hơn 150 gian hàng trực 

tuyến (Virtual Booths). Các Bộ trưởng, Thứ trưởng và Lãnh đạo các cơ quan quản lý, 

chuyên gia từ hơn 50 nước đã tham gia tọa đàm, thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng và 

các Hội nghị chuyên đề. 

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam - Ghi nhận của ITU và các nước 

trên thế giới 

Lần đầu tiên trên thế giới, Việt Nam, một nước thành viên ITU đã có sáng kiến 

thay đổi tên gọi, từ ITU Telecom World thành ITU Digital World, mang đến cho sự 

kiện đã được tổ chức thường niên trong 50 năm qua, một sứ mệnh mới: hợp tác toàn 

cầu để chung tay xây dựng Thế giới số. 

Lần đầu tiên, sự kiện có quy mô toàn cầu của ITU được tổ chức theo hình thức 

trực tuyến, trên nền tảng do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển, với các 

giải pháp Make - in - Viet Nam. 

Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện năm nay của ITU có số lượng Bộ trưởng, Thứ 

trưởng và lãnh đạo các cơ quan quản lý tham gia đông nhất, với đại biểu và khách 

tham quan các gian hàng từ hơn 150 quốc gia trên thế giới. 

Theo đánh giá của Tổng thư ký ITU Houlin Zhao, thành công của sự kiện ITU 

Digital World 2020 đã góp phần rất lớn giúp tăng cường hợp tác, chia sẻ giữa các 

nước thành viên ITU, là điểm sáng trong hoạt động của ITU năm 2020. Có được kết 

quả này là nhờ những sáng kiến và sự lãnh đạo kịp thời của Bộ trưởng Bộ TT&TT 

Việt Nam, nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp của các đơn vị của Bộ và năng lực 

công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. 
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Sự kiện là minh chứng cụ thể khẳng định công nghệ Việt không chỉ giải các bài 

toán Việt Nam mà đang từng bước giải các bài toán của thế giới. Các nền tảng cho 

Triển lãm trực tuyến lần này và các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch 

COVID-19, như Bluezone, Ncovi… đã được cộng đồng ICT toàn cầu ghi nhớ.  

Cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp số Việt Nam, ITU Digital 

World 2020 và nhiều sự kiện lớn trong năm 2020 đã gửi đi một thông điệp tới thế 

giới: Việt Nam đang hội tụ các điều kiện để trở thành một đất nước công nghệ, dùng 

công nghệ làm động lực phát triển đất nước, dùng công nghệ để đồng hành với các 

nước, hợp tác toàn cầu, cùng nhau xây dựng thế giới số./. 
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THI ĐUA KHEN THƯỞNG GẮN VỚI THỰC HIỆN THẮNG LỢI  

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

“YÊU NƯỚC LÀ THI ĐUA VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG THỊNH VƯỢNG” 

Nguyễn Văn Phương 

Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng 

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 

mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta: “Thi đua là yêu 

nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước 

nhất”. “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây 

dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục 

hàng ngày”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vĩ đại, hiểu được công tác thi đua, khen 

thưởng có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước 

đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với mục tiêu 

tổng quát của Bộ Thông tin và Truyền thông là “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” 

cùng với phương châm hành động là “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, 

“Việc năm năm hãy làm 1 năm”. Vậy thi đua phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc, 

yêu nước tức là góp phần mình làm cho Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 

2045. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt, 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT nói chung và Bộ TT&TT nói 

riêng đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chú trọng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết, 

xử lý kịp thời nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh một cách hiệu quả, góp 

phần hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 của đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường.  

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Thông tin và Truyền thông bước 

vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số Quốc gia; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa 

nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa, phong trào thi đua yêu nước của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 

2020 - 2025 hướng tới các mục tiêu là: 
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Một là, chuyển đổi bưu chính từ chuyển phát thư báo thành hạ tầng của dòng 

chảy vật chất của nền kinh tế số. Xây dựng hạ tầng bưu chính để đảm bảo dòng chảy 

vật chất của nền kinh tế số bên cạnh dòng chảy dữ liệu. 

Thứ hai, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng của nền kinh tế số. Triển 

khai 5G, mỗi người một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet 

cáp quang. Hạ tầng cloud; nền tảng định danh số, thanh toán điện tử; Nền tảng công 

nghệ như dịch vụ AI, IoT, big data, Blockchain; Nền tảng chuyển đổi số các ngành… 

Thứ ba, đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng. Với trọng tâm là làm 

chủ hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam, đảm bảo sự thịnh vượng của Việt 

Nam trên không gian mạng. Đảm bảo chủ quyền không gian mạng. Không gian mạng 

của Việt Nam là môi trường sống mới nên phải đảm bảo sạch và lành mạnh. 

Thứ tư, chuyển đổi chính phủ điện tử thành chính phủ số. Đưa mọi hoạt động của 

Chính phủ lên môi trường số, sáng tạo ra nhiều dịch vụ hữu ích cho người dân, tương 

tác giữa chính quyền và người dân nhiều hơn. 

Thứ năm, chuyển đổi từ gia công lắp ráp thành phát triển sản phẩm. Chương 

trình Make in Viet Nam với trọng tâm là nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G, IoT, các 

nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Các doanh nghiệp Việt Nam thay vì gia 

công lắp ráp thì tập trung làm sản phẩm và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu. 

Thứ sáu, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Từ 50 nghìn 

doanh nghiệp sẽ thành 100 nghìn doanh nghiệp, có cả doanh nghiệp làm chủ công 

nghệ cốt lõi, cả doanh nghiệp phát triển sản phẩm, cả doanh nghiệp triển khai và 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Thứ bảy, báo chí truyền thông phải bảo vệ được chủ quyền quốc gia về thông tin, 

phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã 

hội, tạo niềm tin xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần tạo ra sự ổn định để 

phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần 

tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá. 

Thứ tám, chuyển đổi từ ứng dụng CNTT sang chuyển đổi số. Dẫn dắt và thúc 

đẩy chuyển đổi số quốc gia. Toàn quốc chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một cuộc 

cách mạng toàn dân, toàn diện. Đưa toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội lên môi trường 

số cũng phải đi song song với bảo vệ chủ quyền số quốc gia. 
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Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành Thông tin và Truyền 

thông thực sự là “đòn bẩy”, khích lệ, động viên cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, 

phát huy hết tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn 

diện thì cần phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:  

1. Đổi mới sáng tạo trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 

số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng” đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; 

tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cho toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thông tin và Truyền 

thông. Lấy tinh thần yêu nước làm gốc của thi đua, góp phần mình để làm cho Việt 

Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045. Đặt mục tiêu cao để thi đua tìm giải pháp 

đột phá. Việc 5 năm hãy làm trong 1 năm. 

2. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần 

chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong 

trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. 

Tạo phong trào thi đua thông qua việc hàng ngày. Mỗi tổ chức đơn vị, mỗi người 

hãy nhận mục tiêu cao để khám phá những tri thức mới, năng lực mới và từ đó khám 

phá ra chính mình.  

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, gắn 

nội dung thi đua với việc thực hiện định hướng chiến lược, nhiệm vụ chuyên môn của 

Bộ và các đơn vị trong Ngành để tổ chức thực hiện.  

Đặt tiêu chí rõ ràng cho thi đua là tạo ra giá trị và giá trị tăng thêm. Lên kế 

hoạch thi đua tỉ mỉ do từng đơn vị nhỏ, từng cá nhân góp phần xây dựng nên từ chính 

nhiệm vụ hàng ngày để tự giác, tự nguyện thực hiện  

Các phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội 

dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển 

hình tiên tiến. Công tác y dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và 

thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình 

tiên tiến.  
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Thi đua phải luôn gắn liền với tổng kết, đánh giá và nhân rộng. Sau các phong 

trào thi đua, mỗi người, mỗi đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Việc 

phổ biến kinh nghiệm và bài học, nhân rộng điển hình để tạo ra giá trị cấp số nhân.  

5. Đổi mới công tác khen thưởng, khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công 

khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc để khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị 

cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng những công nhân, người lao 

động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, những tập thể nhỏ, những đơn vị 

có nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. 

6. Tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong 

trào thi đua theo tinh thần công việc là gốc của thi đua. Lãnh đạo các cấp coi việc 

nghĩ ra việc, nghĩ ra thách thức đúng - là những việc có tầm nhìn đúng, khác biệt và 

đột phá, tạo ra nhiều giá trị cho ngành, cho nhân dân, cho xã hội, cho đất nước, để 

làm tiền đề cho thi đua yêu nước. Công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng 

kết dựa trên tinh thần lấy việc làm thước đo. 

7. Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng 

hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. 

Thay đổi phương thức hoạt động của công tác thi đua theo hướng ứng dụng công 

nghệ, chuyển đổi số công tác thi đua.  

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, chương trình công tác đề ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

thúc đẩy sự phát triển 06 lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng Công nghệ 

thông tin; An toàn, an ninh mạng; Công nghiệp ICT và Báo chí, truyền thông trong sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh./. 
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THANH TRA 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 

Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ đã 

quyết liệt thực hiện đổi mới nâng cao toàn diện về: Tính chủ động, sáng tạo, trách 

nhiệm của từng cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; đổi mới phương thức thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ thanh tra, kết quả đã hoàn thành tốt chương trình kế hoạch thanh tra 

đề ra.  

Chương trình kế hoạch thanh tra năm 2020 được tập thể cấp ủy, lãnh đạo và toàn 

thể cán bộ công chức thanh tra trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ và đi đến thống 

nhất triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tập trung nguồn lực hoàn thành 02 Đề án: Xây dựng dự thảo Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thay thế Nghị định 

174/2013/NĐ-CP; dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động báo chí, hoạt động xuất bản thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, trình Thủ 

tướng ký ban hành; Chủ động nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình, thủ tục phục vụ 

công tác thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, trình Bộ trưởng ký 

ban hành; Từ thực tiễn công tác thanh tra, nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu đánh giá 

thực trạng vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng hóa vi phạm pháp luật và gian lận 

thương mại trong hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính”, mục 

tiêu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp bưu chính, góp phần ổn định sự phát triển bền vững của hoạt động bưu 

chính nói riêng và kinh tế, xã hội nói chung; Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và hoàn 

thiện các quy định của pháp luật về hoạt động in trong tình hình mới”, mục tiêu đánh 

giá toàn diện, khoa học, khách quan hoạt động in tại Việt Nam trong thời gian qua để 

từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về hoạt động in nhằm cải 

cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển lĩnh 

vực này, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực in. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 



- 328 - 

- Ngày 03/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15/2020/ 

NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Ngày 07/11/2020 ký 

ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 02 Nghị định được ban hành là công cụ pháp 

lý hữu hiệu ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, là cơ sở để xử lý một số tồn tại gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua, 

như: Hoạt động in sao lậu xuất bản phẩm, hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích 

của cơ quan báo chí, vi phạm về chuyển mạng giữ nguyên số, vi phạm các quy định 

về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, thẩm quyền xử lý vi phạm của các cơ 

quan quản lý nhà nước. 

- Trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 1108/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2020 

về quy chế quản lý nguồn thu hồi qua công tác thanh tra; chủ trì xây dựng dự thảo 

Quyết định ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, dự kiến trình Bộ trưởng ban hành trong Quý I năm 2021. Kiểm tra là hoạt động 

thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước, tuy nhiên hiện chưa có văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về quy trình thực hiện hoạt động này, vì vậy việc quy định 

về công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông là cần thiết, đảm bảo việc 

kiểm tra đúng thẩm quyền, đúng nội dung, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, 

không gây phiền hà, cản trở hoạt động của đối tượng kiểm tra và đặc biệt tránh được 

những sai sót đáng tiếc xảy ra. 

- Hoàn thành 02 Đề tài, hiện đang chờ bảo vệ. Kết quả nghiên cứu của 02 Đề tài 

có giá trị trong thực tiễn, là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính 

sách tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển lĩnh vực bưu chính, lĩnh 

vực in, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 02 lĩnh vực này. 

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, Sở, lực lượng Thanh tra 

Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan 

liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đảm bảo công tác thanh tra thông tin và 

truyền thông triển khai thống nhất trên toàn quốc, các nội dung phối hợp: Xây dựng 

chương trình, kế hoạch thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến pháp 

luật; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tổng kết đánh giá hoạt động thanh 

tra, tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Kết quả 

Thanh tra Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra (nội dung chi tiết trong báo cáo tổng 

kết công tác thanh tra năm 2020). Điểm mới năm 2020, Thanh tra Bộ, các Cục thực 
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hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra các Sở Thông tin và Truyền 

thông cuối mỗi quý đã triển khai họp trực tuyến thông qua cầu truyền hình, mục đích: 

Tổng kết, đánh giá, hoạt động thanh tra, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. 

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến đã tiết kiệm được kinh phí hoạt động, tạo ra rất nhiều 

giá trị thiết thực cho hoạt động thanh tra: Nhiều đối tượng được tham gia, trong đó có 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Lãnh đạo Sở các phòng chức năng, các lực lượng liên 

quan như cán bộ phòng Văn hóa Thông tin, Công an… Lực lượng thanh tra được cập 

nhật các nội dung mới về công tác quản lý, được các cơ quan chuyên ngành giải đáp 

các khó khăn, vướng mắc, học hỏi kinh nghiệm của Thanh tra các Sở bạn. Trong thời 

gian qua, một số Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hội nghị tập huấn, 

tuyên truyền phổ biến pháp luật về thông tin và truyền thông cho các cán bộ làm công 

tác quản lý và cá nhân, tổ chức tham gia lĩnh vực thông tin và truyền thông, mời 

Thanh tra Bộ tham gia giảng bài. Việc tổ chức dưới hình thức này không hiệu quả, do 

không đủ các chuyên gia để giải đáp tất cả các vướng mắc về các lĩnh vực. Thanh tra 

Bộ đề xuất trong thời gian tới nội dung này tổ chức dưới hình thức trực tuyến, đảm 

bảo đáp ứng các yêu cầu của chương trình tập huấn, phổ biến pháp luật và tiết kiệm 

kinh phí đi lại.  

Ba là, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm, không 

chồng chéo, thống nhất trong toàn ngành, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, 

Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, 

giảm các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tăng cường công tác thanh tra nội bộ, công tác 

giám sát, kiểm tra, xử lý kịp thời những nội dung nóng, bức xúc trong xã hội; ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra; Kết luận thanh tra chú trọng nội 

dung đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện 

thông thoáng cho các doanh nghiệp thông tin và truyền thông phát triển, chuyển đổi 

số trong công tác quản lý nhà nước. 

Kết quả thực hiện (chi tiết trong báo cáo tổng kết năm 2020): 

- Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Bộ trưởng ký ban hành, trong đó: Số 

cuộc thanh tra các lĩnh vực là 23 cuộc, giảm 18 cuộc so với năm 2019. Trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BTTTT phê duyệt 

điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020, trong đó tạm dừng 43 cuộc thanh tra (Thanh 

tra Bộ dừng 17 cuộc), chuyển sang hình thức giám sát hoặc chuyển sang kế hoạch 

thanh tra năm 2021. Thanh tra Bộ đã hoàn thành 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch. 
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- Tiến hành thanh tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm (TP. 

Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (TP. Hồ Chí Minh). 

Đoàn thanh tra đã phát hiện tại kho Cảng ICD Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm và Lô 

14 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội của Công ty Thuận 

Phong số lượng lớn bưu gửi là hàng hóa có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu (giá trị hàng hóa ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng). Hiện 

đoàn thanh tra đang phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 (Hà Nội) đề xuất xử lý 

vi phạm; triển khai 4 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối 

với: Tạp chí Ngày nay; Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Tạp chí Môi trường đô thị 

Việt Nam; Tạp chí Đồng hành Việt, kết quả kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm về tôn 

chỉ mục đích, về nội dung thông tin, về giấy giới thiệu cho phóng viên đi tác nghiệp, 

về sử dụng thẻ nhà báo, về bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí. Chánh Thanh tra  

Bộ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ quan báo chí 

vi phạm. 

- Ban hành 12 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 

390 triệu đồng; Tiếp 22 lượt công dân; xử lý 360 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, 

phản ánh đúng quy định pháp luật. 

- Nghiên cứu đổi mới hoạt động của đoàn thanh tra, áp dụng công nghệ thông tin 

vào một số công đoạn của hoạt động thanh tra. Việc triển khai được nội dung này sẽ 

đem lại rất nhiều lợi ích về: Tiết kiệm kinh phí hoạt động, rút ngắn thời gian thanh 

tra, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là giảm thiểu việc gây khó khăn, 

cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và sai phạm của đoàn thanh tra; hình 

thức này không chỉ áp dụng với lực lượng Thanh tra Thông tin và Truyền thông mà có 

giá trị cho toàn ngành thanh tra và các lực lượng chức năng khác trong thời đại 

chuyển đổi số. Do văn bản pháp luật về thanh tra chưa quy định về hình thức thanh 

tra trực tuyến, vì vậy chưa có đủ cơ sở để thực hiện. Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ 

tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung các quy định pháp luật để đưa hình thức thanh tra này vào hoạt động 

thanh tra. 

Như vậy, từ đổi mới tư duy và phương pháp thực thi nhiệm vụ, Thanh tra Bộ đã 

hoàn thành tốt chương trình kế hoạch thanh tra năm 2020./. 
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ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÁC VĂN KIỆN  

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ  

2015 - 2020 CỦA ĐẢNG BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Trần Minh Tuấn 

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược  

Thông tin và Truyền thông 

Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) bước vào năm 2020 trước cơ hội 

đặc biệt khi Việt Nam đang tích cực hướng tới chuyển đổi số, tận dụng những lợi thế 

từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) để thúc đẩy, tạo bứt phá tăng 

trưởng, hay nói cách khác thực hiện đột phá chiến lược lần thứ ba1 nhờ chuyển đổi số 

toàn diện và đổi mới sáng tạo, hướng tới khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia 

hùng cường, thịnh vượng, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao vào năm 

2035 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong bối cảnh CMCN 4.0 và sự phát triển của công nghệ số đang diễn biến rất 

nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu, ngày càng trở 

thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, Đảng và Nhà 

nước đã xác định công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những ngành quan 

trọng, có mức độ sẵn sàng cao trong tham gia cuộc CMCN 4.02, là động lực cho phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Viện Chiến lược TT&TT được sự cho 

phép của Lãnh đạo Bộ tham gia vào Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội xây 

dựng: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 

2045 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 

                                                      
1 Đột phá chiến lược lần thứ nhất vào những năm 1990 là đi thẳng vào số hoá viễn thông Việt Nam với công nghệ hiện 

đại, cung cấp những dịch vụ tiên tiến kể cả Internet để đáp ứng nhu cầu liên lạc của cả đất nước thời kỳ mở cửa và hội 

nhập. Đột phá chiến lược lần thứ hai là xoá bỏ độc quyền, mở cửa cạnh tranh với quốc tế với Internet là năm 1997 và 

với viễn thông là từ năm 2000. 

2 Nghị quyết 52/NQ-TƯ ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  
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Hiện tại các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Dự thảo 

Báo cáo Chính trị của BCH TƯ Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 

và Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, trình Đại hội 

XIII của Đảng lần này xuất hiện một số cụm từ mới: chuyển đổi số (22 lần), công 

nghệ số (16 lần), chính phủ số (6 lần), kỹ năng số (2 lần), cơ quan truyền thông đa 

phương tiện/tổ hợp truyền thông, báo chí đa phương tiện (2 lần) cùng với các cụm từ 

truyền thống như: viễn thông (22 lần), công nghệ thông tin (17 lần), chính phủ điện 

tử (9 lần), công nghiệp ICT (10 lần), báo chí (13 lần)… so với văn kiện trình Đại hội 

Đảng XII: viễn thông (3 lần), công nghệ thông tin (20 lần), an toàn thông tin, an ninh 

mạng (2 lần), báo chí (10 lần), xuất bản (4 lần), chính phủ điện tử (2 lần), phương 

tiện truyền thông (1 lần), phát thanh, truyền hình (1 lần), công nghiệp ICT (2 lần), hạ 

tầng thông tin và truyền thông (1 lần), thông tin truyền thông (5 lần)… 

Đặc biệt lần này Đảng và Chính phủ cũng đã xác định dưới tác động của dịch 

bệnh COVID-19 và bối cảnh thế giới: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số đã được coi là một trong các quan điểm phát triển cũng như nằm trong 

đột phá chiến lược của giai đoạn 10 năm tới hướng tới khát vọng đưa Việt Nam trở 

thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung 

bình cao vào năm 2035 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

Đặc biệt, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông được Lãnh đạo Bộ giao 

nhiệm vụ đóng góp vào báo cáo chính trị của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, theo đó:  

• Đóng góp cho báo cáo chính trị lần 1 của 33 địa phương, trong đó: miền Bắc 

là: 17/33 chiếm 51,33%, miền Trung và Tây Nguyên là: 8/33 chiếm 24%, miền Nam: 

8/33 chiếm 24%. 

• Đóng góp vào báo cáo chính trị lần 2 cho 42 địa phương, trong đó: trong đó: 

miền Bắc là: 18/42 chiếm 42,87%, miền Trung và Tây Nguyên là: 10/42 chiếm 24%, 

miền Nam: 14/42 chiếm 33,3%. 

Hiện nay, Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã kết thúc. Về cơ bản trong báo cáo chính trị của Đảng bộ các địa 

phương đã thể hiện những xu thế phát triển mới của lĩnh vực thông tin và truyền 
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thông như: chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, chính phủ điện tử hướng tới chính 

phủ số, báo chí truyền thông tạo sự đồng thuận, niềm tin và khát vọng Việt Nam hùng 

cường, thịnh vượng. Những nội dung này thể hiện sự thay đổi đáng kể về chất và 

lượng đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như xu 

hướng chuyển đổi số đã và đang diễn ra rất nhanh trong khu vực và trên thế giới. 

Bước sang năm 2021, tầm nhìn, chiến lược lâu dài của Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác định với các nội dung 

chính như sau: 

• Bộ Thông tin và Truyền thông với hai mảng lĩnh vực chính: Lĩnh vực công 

nghệ số - Tạo ra sự phát triển đột phá; và Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền - Tạo nên 

sự ổn định, khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

• Bưu chính sẽ trở thành hạ tầng mạng lưới, đảm bảo dòng chảy vật chất bên 

cạnh dòng chảy dữ liệu. 

• Viễn thông trở thành hạ tầng số là hạ tầng quan trọng của chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. 

• Ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số 

• An toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an  

ninh mạng 

• Công nghiệp ICT với sứ mệnh Make in Viet Nam 

• Báo chí, truyền thông với sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, 

thịnh vượng. 

Chủ trương, tầm nhìn chiến lược đã có, vậy chúng ta sẽ cần làm gì để cả nước 

nói chung và ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng sớm có những bứt phá trong 

chuyển đổi số? Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược) sẽ làm gì 

để góp phần thực hiện sứ mệnh của quốc gia? 

Thứ nhất, cần xây dựng phương pháp luận chuyển đổi số phù hợp với đặc thù 

Việt Nam 

Trên cơ sở những định hướng trong Nghị quyết số 52/NQ-TƯ, Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Viện Chiến lược 

xác định sứ mệnh phải hỗ trợ các Bộ, Ngành, địa phương xây dựng được chiến 
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lược/kế hoạch chuyển đổi số khả thi phù hợp với đặc thù Việt Nam. Viện Chiến lược 

đúc kết phương pháp luận về chuyển đổi số với 3 nguyên tắc:  

(1) Phải có sự cam kết của Lãnh đạo cấp cao nhất - Lãnh đạo cấp ủy gắn kết 

chiến lược phát triển của Bộ, Ngành, địa phương với Nghị quyết của Đảng bộ về 

chuyển đổi số toàn diện.  

(2) Xác định các vấn đề trọng yếu nhất, lựa chọn giải pháp phù hợp và khả thi 

với đơn vị, chọn đúng người vào đúng việc, chọn phương án thí điểm dễ triển khai và 

mau chóng đem lại thành công cụ thể. 

(3) Phát triển tốc độ: chuẩn bị sẵn sàng phương án để mở rộng quy mô toàn diện 

một khi đánh giá các dự án thí điểm được thực hiện thành công.  

Nguyên lý cốt lõi của phương pháp này là bắt đầu từ dự án nhỏ, có tính lan tỏa 

cao, triển khai trên nền tảng công nghệ số, sử dụng công nghệ mở và có thời gian 

triển khai chỉ từ 3 - 6 tháng sẽ rất phù hợp với đặc thù Việt Nam, đặc biệt ưu tiên triển 

khai trên các nền tảng công nghệ có sẵn, có tính mở và các giải pháp nền tảng dễ sử 

dụng không phải đào tạo, hướng dẫn khai thác để nhanh chóng nhân rộng ra toàn bộ 

các Bộ, Ngành, địa phương.  

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng cổng thông tin hỗ trợ ý tưởng sand-box để thúc 

đẩy đổi mới, sáng tạo: 

- Các doanh nghiệp có sản phẩm sáng tạo thường không rõ sản phẩm của mình 

có phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nào hay không. Lấy ví dụ, một doanh 

nghiệp nhỏ muốn triển khai một sản phẩm có tính toàn cầu thì thường sẽ phải chọn 

một dịch vụ đám mây (cloud) của nước ngoài có chi phí rẻ, linh hoạt và chất lượng. 

Tuy nhiên, các vấn đề về chính sách lưu trữ dữ liệu cá nhân, an toàn, an ninh mạng 

hoặc thanh toán xuyên biên giới đều khiến doanh nghiệp e dè khi sử dụng dịch vụ 

cloud của nước ngoài như Amazon, Google, Microsoft… hay một cá nhân muốn 

startup với 1 game nhỏ trên AppStore hoặc PlayStore đều có thể vi phạm luật nếu 

không trải qua một quy trình đăng ký, xin phép phức tạp.  

Do vậy, rất cần 1 cổng thông tin giúp các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo (ĐMST) 

tìm hiểu, đề xuất, góp ý về môi trường sandbox cho mô hình kinh doanh của mình 

nhằm giảm bớt các rào cản pháp lý khi tham gia thị trường. Cổng thông tin đó có thể 

bao gồm các thông tin như: Các gợi ý/chỉ dẫn về từng lĩnh vực cho các doanh nghiệp 

ĐMST; Kênh tương tác với cơ quản quản lý có liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm 
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ĐMST; Các casestudy hữu ích có liên quan; Kênh tư vấn pháp lý; Kênh đăng ký/phê 

duyệt minh bạch cho các sandbox.  

Ý tưởng sandbox không mới nhưng cơ bản hiện nay chưa thấy một cơ quan chính 

phủ tại Việt Nam cung cấp một cổng thông tin như vậy. Kinh nghiệm của Australia cũng 

triển khai một cổng thông tin tương tự tại địa chỉ https://www.innovation.nsw.gov.au/ 

regulatorysandboxes. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát biểu với tất cả các doanh 

nghiệp rằng nếu doanh nghiệp có vướng mắc gì về triển khai các ý tưởng, mô hình, 

giải pháp mới sử dụng công nghệ số thì địa chỉ tin cậy chính là Bộ Thông tin và 

Truyền thông.  

Thứ ba, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cán bộ hoạch định và quản lý chiến lược, 

kế hoạch: 

Trong gần 20 năm hình thành và phát triển của Viện Chiến lược TT&TT, nhiều 

cán bộ của Viện đã trưởng thành và đóng góp cho sự phát triển của ngành. Trên cơ sở 

đó, Viện Chiến lược sẵn sàng tiếp nhận các cán bộ đến từ các Bộ, Ngành, địa phương tới 

cùng làm việc, chia sẻ, kết nối để cùng nâng cao năng lực hoạch định và quản lý chiến 

lược, kế hoạch về chuyển đổi số, phát triển bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, 

tuyên truyền… 

Bước vào giai đoạn mới 2021 - 2025 - thời kỳ của chuyển đổi số quốc gia, Viện 

Chiến lược xác định cơ hội chuyển đổi số mang lại sức mạnh đột phá nhưng đồng thời 

cũng là một quá trình lâu dài đòi hỏi không ngừng thay đổi và liên tục nâng tầm phát 

triển theo thời gian. Trong sự nghiệp vĩ đại này, điều mà mỗi tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân cần nhất hiện nay không phải ở sự am hiểu công nghệ hay đầu tư bài bản mà 

chính là sự dấn thân và bước vào hành trình của mình. Dưới sự định hướng của Đảng, 

sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hướng dẫn sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền 

thông và sự phối hợp, đồng thuận của các Bộ, Ngành, địa phương, Viện luôn tin rằng 

để thực hiện tầm nhìn vĩ đại thì cần bắt đầu bằng những bước đi nhỏ, vững chắc, 

thông minh để tạo đà cho sức bật mạnh mẽ về sau, góp phần thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp chuyển đổi số quốc gia./. 

 

https://www.innovation.nsw.gov.au/regulatorysandboxes
https://www.innovation.nsw.gov.au/regulatorysandboxes
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KẾT NỐI NGƯỜI HỌC, GIẢNG VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA ỨNG DỤNG  

TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: GIẢI PHÁP THU HẸP KHOẢNG CÁCH SỐ THỰC HIỆN  

MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

Vũ Văn San  

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong các trường Đại học 

hàng đầu trong lĩnh vực ICT, đã và đang hoạt động theo mô hình tự chủ toàn diện. Kế 

thừa sự phát triển trong các giai đoạn trước, Học viện xác định giai đoạn 2021 - 2025 

là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống giáo 

dục đại học Việt Nam và khu vực.  

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo, một trong 

những định hướng lớn của Học viện là phải “làm khác”, tận dụng tối đa cơ hội và 

động lực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Học viện xác định, một trong các 

giải pháp căn bản để bứt phá mạnh mẽ là chủ động đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình 

chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động của mình. Đây cũng là định hướng của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho chặng đường phát triển tiếp theo của 

Học viện.  

 

Hình 1: Định danh số là trung tâm của nền tảng Quản trị Đại học số 
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Trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số, Học viện đang triển khai nền 

tảng ứng dụng trên điện thoại di động với mục tiêu kết nối người học, giảng viên, nhà 

trường nhằm thu hẹp khoảng cách số trong Học viện. Nền tảng ứng dụng mà Học 

viện đang triển khai là một hệ thống tổng thế, liên thông dữ liệu nhằm hỗ trợ Ban 

Lãnh đạo nhà trường/Cán bộ quản lý/Giảng viên/sinh viên trong quá trình đào tạo/học 

tập; tối ưu hoá hiệu suất lao động của cán bộ, hỗ trợ ra quyết định kịp thời. 

Hệ thống tạm gọi là S-Uni được xây dựng dựa trên 03 nhân tố gồm: 

- Nhân tố Kích hoạt: bao gồm các phòng ban chức năng có trong một trường 

Đại học phục vụ, hỗ trợ cho công tác giáo dục và đào tạo như:  

 Phòng Quản lý đào tạo 

 Phòng Công tác học sinh sinh viên 

 Phòng Hành chính tổ chức 

 Thư viện 

 Dịch vụ (ăn uống, cantin, gửi xe…) 

 

Hình 2: Mô hình chung của hệ thống quản trị trường Đại học số 

- Nhân tố Trung tâm: Bao gồm các khoa, bộ môn và người học, phụ huynh, là 

những tác nhân tham gia trực tiếp vào công tác giáo dục, đào tạo cũng như nghiên cứu 

khoa học. 
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- Nhân tổ Quản trị: Bao gồm ban Lãnh đạo của nhà Trường, hội đồng trường và 

các hội đồng tư vấn, là những tác nhân cần được cung cấp thông tin liên quan đến tất 

cả các hoạt động chung của nhà Trường để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn 

và kịp thời. 

Mối liên hệ giữa các tác Nhân tố này là tương hỗ và mật thiết, Nhân tố Trung 

tâm sẽ không thể thực hiện và cung cấp dịch vụ giáo dục nếu không có sự hỗ trợ của 

Nhân tố Kích hoạt và bên cạnh đó nếu không có sự chỉ đạo, điều hành sát sao của 

Nhân tố Quản trị thì nhân tố Kích hoạt sẽ khó khăn trong việc hoàn thành các mục 

tiêu công việc cần thực hiện. 

Mối quan hệ này được mô hình hoá thông qua hình 3 dưới đây 

 

Hình 3: Mối liên kết mật thiết giữa các Nhân tố 

Trong thời gian vừa qua, Học viện đã cơ bản hoàn thiện các tính năng cơ bản của 

nền tảng ứng dụng, cập nhật trên kho ứng dụng của Apple và Android và đang triển 

khai cấp tài khoản cho toàn bộ sinh viên, giảng viên và các phòng/ban Học viện trước 

ngày 31/12/2020. Giai đoạn đầu tiên ứng dụng được kích hoạt chủ yếu các tính năng 

kết nối các nhân tố Trung tâm và hỗ trợ Văn phòng điện tử. 
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Học viện đang tiếp tục phát triển nền tảng ứng dụng này làm nền tảng căn bản 

thực hiện việc chuyển đổi số Học viện./. 
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HOÀN THIỆN MÔ HÌNH “TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG SỐ”  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG THỜI KỲ 

 CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆP 4.0 HIỆN NAY 

Đinh Đức Thiện  

Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng  

cán bộ quản lý TT&TT 

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình có nhiều ảnh hưởng bất lợi đến tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra 

những ảnh hưởng tiêu cực, và dự báo sẽ kéo dài đến những năm tiếp theo). Mặc dù 

công tác chiêu sinh và tổ chức các khóa/lớp đào tạo, bồi dưỡng gặp nhiều khó khăn; 

tâm lý của các học viên hoang mang, lo sợ dịch COVID-19 do đó các khóa/lớp của 

Trường đã phải tạm hoãn, không tổ chức được theo đúng kế hoạch đã định ra; Việc 

hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để 

thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã 

hội theo quy định của pháp luật cũng không triển khai được do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19. Nhưng được sự dẫn dắt, chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, sự 

ủng hộ, phối hợp nhiệt tình từ các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và 

cùng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Trường Đào 

tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường), Trường đã vượt 

qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành tốt chương trình công tác theo 

chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh dấu sự đột phá vượt bậc của 

Trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và góp phần nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực có chất lượng cao của ngành Thông tin và Truyền thông. Tiêu biểu là trong 

năm qua, Trường đã hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng ngân 

sách nhà nước và vượt 2,4 lần chỉ tiêu thu từ dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng (thu 36 tỷ 

đồng so với chỉ tiêu là 15 tỷ đồng), tăng hơn so với năm 2019 là 1,26%; trong đó 

Trường đã tổ chức được 179 lớp cho 11.787 lượt học viên là các cán bộ, công chức, 

viên chức trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Để có được những thành tích nêu trên, tập thể Chi ủy và Lãnh đạo Trường đã 

thường xuyên bàn bạc nhằm đổi mới phong cách lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, áp 
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dụng mô hình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng mới nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực 

trong hoạt động của. Trong đó, trọng tâm của mô hình mới được Trường áp dụng tập 

trung, chú trọng vào những nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Xây dựng cơ chế hoạt động linh hoạt; tăng cường hợp tác song phương và đa 

phương với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

Trường trên cơ sở tôn chỉ hợp tác đôi bên đều có lợi. 

2. Tập trung đẩy mạnh công tác đổi mới trong giảng dạy, đào tạo, cụ thể: 

- Đầu tư, nghiên cứu, tiếp cận các tài liệu và phương pháp giảng dạy tiên tiến 

trên thế giới thông qua mạng Internet, áp dụng công nghệ thay đổi trong cách dạy học.  

- Áp dụng tổ chức học tập theo phương thức trực tuyến, cầu truyền hình.  

- Áp dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới trong đó lấy học viên làm chủ 

đạo, hướng học viên học tập theo phương pháp mới như: học là phải hỏi, phải phản 

biện; học là phải thực hành nhiều hơn học lý thuyết; mỗi người học phải học theo một 

cách khác nhau... 

- Tăng cường mời và tận dụng tối đa giảng viên thỉnh giảng là các cán bộ công 

chức, viên chức quản lý thuộc các bộ/ngành; các nhà khoa học, các chuyên gia đầu 

ngành trong và ngoài nước tham gia giảng dạy tại các khóa/lớp do Trường tổ chức. 

- Thành lập tổ biên soạn, nghiên cứu các tài liệu, sách, giáo trình nước ngoài liên 

quan đến nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về CNTT, ICT của Trường.  

 Đứng trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển 

mạnh mẽ, làm thay đổi nhanh chóng về mọi mặt của đời sống xã hội, trong xu thế đòi 

hỏi cần phải đào tạo ra những con người có năng lực tư duy, sáng tạo, đổi mới, có kỹ 

năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định 

dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu; Trường cũng cần phải đổi mới mạnh 

mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng và giảng dạy, hoàn thiện mô hình “Trường đào tạo, 

bồi dưỡng số” để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam. Trên cơ sở đó, Trường đã xây dựng 

phương hướng cần thiết và phấn đấu thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các 

lĩnh vực hoạt động từ đào tạo, bồi dưỡng, chương trình tài liệu, nhân sự, tài chính, cơ 
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sở vật chất đến quản lý, điều hành nhằm hoàn thiện mô hình “Trường đào tạo, bồi 

dưỡng số” để cùng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số đào tạo, chuyển giao 

cho các trường trong khối các trường đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ/Ngành trung 

ương và địa phương trong và ngoài công lập trong năm 2021 và những năm tiếp theo cụ 

thể như sau: 

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên nền tảng công nghệ 

- Đẩy mạnh phương thức đào tạo, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức bằng phương 

thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ số và ứng dụng các thành tựu mới của công 

nghệ 4.0 (đào tạo qua smartphone/máy tính bảng) bằng hình thức PPP hoặc thuê dịch 

vụ doanh nghiệp công nghệ số (tỷ lệ trực tuyến/truyền thống là: 50/50).  

- Sử dụng nhiều hơn phương pháp nghiên cứu tình huống thực tế (case study) và 

tăng thời lượng học tập thực tế tại các cơ sở, mô hình có liên quan đến nội dung bồi 

dưỡng đối với mỗi khóa, lớp học của Trường bằng hình thức trực tuyến (tỷ lệ tối thiểu 

2 lần/khóa học). 

- Chuẩn hóa và xây dựng hệ thống chương trình đào tạo kỹ năng cơ sở cho 

chuyển đổi số. Nội dung bao gồm trước hết là các kỹ năng sử dụng các công cụ số, kỹ 

năng xây dựng kế hoạch, chiến lược chuyển đổi số. 

- Hình thành mạng lưới các cơ sở đào tạo/cung cấp nội dung cung cấp các khóa 

đào tạo chuyển đổi số cho các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. 

- Xây dựng cộng đồng, mạng lưới chuyên gia, giảng viên, cộng đồng doanh 

nghiệp công nghệ, sẵn sàng cung cấp nơi thực hành cũng như sẵn sàng đáp ứng các 

nhu cầu về các giải pháp công nghệ. 

- Xây dựng nền tảng công nghệ: phục vụ hàng trăm nghìn người. 

Xây dựng nền tảng số, chia sẻ, khai thác các lợi ích dựa trên việc kết nối cộng 

đồng các nhà đào tạo, nghiên cứu, các cán bộ có kinh nghiệm để chia sẻ, các chuyên 

gia lĩnh vực chuyên ngành để huấn luyện, các đơn vị cung ứng công cụ công nghệ. 

Qua nền tảng này cung cấp các khóa học, khóa tập huấn thực tập, khóa bồi dưỡng 

kiến thức đến lãnh đạo, quản lý, thừa hành trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.  

 Học trên thiết bị di động.  

 Thầy giáo chủ động soạn bài giảng, tạo lập khóa học. 
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 Học viên lựa chọn khóa học. Học theo hình thức lớp học trực tuyến; xem video; 

tài liệu.  

 Trao đổi bài học, theo hình thức mạng xã hội. 

 Chia sẻ các lợi ích trong hệ sinh thái. 

 Xây dựng cộng đồng, hợp tác với các đơn vị đào tạo, nối kết các website đào tạo, 

đưa các bài học trở thành trực tuyến. Hiện Trường đang chuẩn bị để đưa hàng trăm bài 

học chuyển đổi số cho các đối tượng là các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Nền tảng Trường trực tuyến của Trường đã được xây dựng, xem website tại đây: 

https://daotaochuyendoiso.edu.vn 

2. Bảo đảm cơ sở vật chất hiện đại hướng tới chuyển đổi số toàn diện  

- Nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, phòng thí 

nghiệm/mô phỏng đáp ứng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong bối cảnh 

hiện nay và xu hướng “học đi đôi với hành”. 

- Đầu tư hạ tầng ICT đáp ứng công nghệ Dữ liệu lớn, Internet vạn vật và Điện 

toán đám mây; Đầu tư hệ thống phòng học thông minh, thư viện điện tử, không gian 

học tập, trải nghiệm và đổi mới sáng tạo. 

3. Đa dạng hóa lực lượng giảng viên 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu Trung tâm Nhân tài (CoE): Liên thông dữ liệu giảng 

viên, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên là các nhà quản lý quốc tế, các đơn vị 

thuộc Bộ, chuyên gia giỏi với các trường đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài công lập, 

doanh nghiệp công nghệ số, các cơ quan báo chí… 

- Tăng cường trao đổi cán bộ, giảng viên với các cơ sở đào tạo trong và ngoài 

nước nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên kiến thức, kỹ năng 

CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số. 

Trên đây là bài tham luận của Trường về hoàn thiện mô hình “Trường đào tạo, 

bồi dưỡng số” nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Kính mong nhận được sự quan tâm và chỉ đạo cụ thể 

của Lãnh đạo Bộ để Trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và ngày 

càng phát triển vững mạnh./. 
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NHỮNG THÁCH THỨC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC  

CHO NGÀNH IN VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

Trần Văn Sơn 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp In 

  

1. Vai trò của nguồn nhân lực 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày nay, mỗi doanh nghiệp in phải tìm cách 

tạo ra cho mình một thế đứng vững chắc và thích hợp trong một môi trường cạnh 

tranh ngày càng khốc liệt. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp sản xuất in phải biết 

tận dụng những tiềm năng, sức mạnh, ưu thế của mình nhằm đưa ra những chiến lược 

phát triển phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Trong đó, nguồn nhân lực được coi yếu tố cơ 

bản nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp sản xuất. Việc nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành in đáp ứng được nhu cầu xã hội là vấn đề 

cấp thiết hiện nay, nó không những mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn 

mang tính chất sống còn đối với nhà trường. Nguồn nhân lực được xem xét không chỉ 

ở số lượng mà còn ở chất lượng. 

2. Thực trạng nhân lực ngành in hiện nay 

Hiện cả nước có có 2.073 cơ sở in được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép 

hoạt động và được phân bố như sau: miền Bắc có: 648 cơ sở; miền Trung có: 311 cơ 

sở; miền Nam có: 1114 cơ sở. 

Theo thống kê của Hiệp hội In Việt Nam năm 2019 có khoảng 62.089 người 

tham gia lao động trong ngành in, số lao động được đào tạo dưới mọi hình thức từ 

ngắn hạn, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học. Trong đó, số lao động được đào 

tạo Đại học, Cao đẳng chiếm khoảng 20%, trung cấp khoảng 10%, còn lại lại là Sơ 

cấp và đào tạo ngắn hạn tại doanh nghiệp. 

Hằng năm, nhu cầu nguồn nhân lực đào tạo của ngành in vào khoảng 2.200 - 

2.500 người. Tuy nhiên hiện nay, cả nước còn 4 nơi tham gia đào tạo nghề in, trong 

đó có 02 cơ sở đào tạo trình độ đại học nằm trong trường đại học; 01 trường cao đẳng 

đào tạo từ trình độ cao đẳng trở xuống; 01 cơ sở đào tạo trình độ trung cấp trở xuống. 
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Tổng số mỗi năm các trường đào tạo khoảng 250 đến 400 sinh viên chính quy. Trong 

đó, năm 2019 đào tạo 362 sinh viên chính quy tập trung còn lại chủ yếu đào tạo, đào 

tạo lại tại các doanh nghiệp.  

3. Thách thức về công tác đào tạo của trường 

Xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp in là nhiệm vụ 

trọng tâm xuyên suốt của Nhà trường. Nhà trường đã tổ chức đánh giá lại toàn bộ các 

chương trình đào tạo hiện có để hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với công 

nghệ, thiết bị máy móc tại cơ sở, doanh nghiệp in. Công tác nâng cao chất lượng 

chương trình, giáo trình, đội ngũ nhà giáo, trang thiết bị dạy học được chú trọng để 

đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Công tác tư vấn tuyển sinh ngày càng 

được tăng cường với các hình thức: trực tiếp qua điện thoại, tư vấn qua tin nhắn zalo, 

facebook, fanpage và tin nhắn mail cho người học và người muốn tìm hiểu về ngành 

In. Tích cực phối hợp với các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các trường THPT 

trên địa bàn và các vùng lân cận để triển khai tuyển sinh; thực hiện phương châm phối 

hợp với doanh nghiệp tuyển sinh đào tạo tại chỗ đáp ứng đội ngũ thợ tại cơ sở.  

Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in đối với Nhà trường 

vẫn đang đứng trước những khó khăn thách thức như: Công tác tuyển sinh ngày càng 

khó khăn, lực lượng học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký theo học ngành in ngày càng 

giảm; Thiết bị phục vụ đào tạo hiện nay của nhà trường tuy đầy đủ nhưng lại lạc hậu 

so với bên ngoài; Chương trình, giáo trình hiện nay đang áp dụng trong nhà trường 

chưa theo kịp với sự phát triển của bên ngoài; Đội ngũ nhà giáo dạy nghề in chưa có 

điều kiện tham gia học tập, thực tế các cơ sở đào tạo tiên tiến ngoài nước. 

4. Giải pháp thực hiện 

Thứ nhất, quảng bá chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm trong ngành in: 

Phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hiệp hội In Việt Nam, Hội in các khu 

vực, các doanh nghiệp in để đẩy mạnh truyền thông về nghề in và công tác đào tạo 

nghề in. Mời doanh nghiệp tham gia liên kết, phối hợp về công tác tiếp nhận việc 

làm, tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại để tăng hiệu quả công tác thu hút nhân lực cho 

ngành in. 

Thứ hai, về quy mô đào tạo, trình độ HSSV: Quy mô đào tạo tối thiểu 1.500 học 

sinh, sinh viên; trong đó ít nhất 30% thời gian học sinh, sinh viên học các nghề in tham 
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gia học trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất và tham gia sản xuất tạo ra sản phẩm; trên 

90% học sinh, sinh viên học nghề in được đánh giá đạt tốt nghiệp có khả năng tham 

gia sản xuất tạo ra sản phẩm; học sinh, sinh viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; học sinh, sinh viên 

đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương 

đương; môi trường học tập thân thiện, có chất lượng và các dịch vụ hỗ trợ học sinh, 

sinh viên hoạt động hiệu quả. 

Thứ ba, về đào tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động: 100% học sinh, 

sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm phù hợp với vị trí việc làm trong nhà máy sản 

xuất in; Các doanh nghiệp sử dụng lao động ngành in khẳng định trình độ của học 

sinh, sinh viên tốt nghiệp từ trường làm việc tại doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu 

vị trí công việc; tỷ lệ thời gian đào tạo thực hành cao nội dung thực hành gắn với môi 

trường làm việc thực tế; thường xuyên hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, Hiệp hội In 

Việt Nam, Hội in các khu vực để thúc đẩy đào tạo hợp tác, bao gồm cả hoạt động kết 

hợp đào tạo tại trường với đào tạo tại doanh nghiệp; cung cấp, tổ chức các khóa đào 

tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp in trong nước và 

ngoài nước; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo, cán bộ quản lý của các 

trường về kỹ năng nghề, tổ chức đào tạo. 

Thứ tư, về đội ngũ nhà giáo: Nhà giáo giảng dạy kỹ năng nghề phải đáp ứng đầy 

đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đối với ngành, nghề đào tạo 

theo các quy định hiện hành; Nhà giáo dạy những nội dung kiến thức cơ sở và nội 

dung chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với đào tạo trung cấp, 

thạc sỹ trở lên đối với đào tạo cao đẳng và đúng với chuyên môn ngành, nghề tham 

gia giảng dạy. Nhà giáo hướng dẫn, giảng dạy các nội dung thực hành, thực tập phải 

có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo từ 3 năm trở 

lên; đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo 

quy định của Bộ Thông tin Truyền thông; đội ngũ nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 

3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương. Nhà giáo giảng dạy 

các nội dung bằng ngoại ngữ trong chương trình chất lượng cao phải có trình độ ngoại 

ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương 

đương; đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp in/khu 

vực kinh tế, kỹ thuật ở các lĩnh vực nghề liên quan và thường xuyên cập nhật kiến 

thức/kỹ năng/công nghệ tiên tiến trong thực tiễn.  
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Thứ năm, về chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trang thiết bị: Chương trình 

đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề 

nghiệp; năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường phải đạt bậc 2/6 ở 

trình độ trung cấp, bậc 3/6 ở trình độ cao đẳng; năng lực về công nghệ thông tin của 

người học phải đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định 

của Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo để hình 

thành 3 kỹ năng: kỹ năng cơ bản chung của lĩnh vực nghề, kỹ năng chuyên môn nghề, 

kỹ năng tổng thể trong điều kiện làm việc thực tế; thiết bị đào tạo các nghề phù hợp 

với công nghệ hiện đại áp dụng tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Các trang 

thiết bị đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy trình chuẩn sử dụng hiệu 

quả trang thiết bị an toàn. 

Thứ sáu, về quản trị nhà trường: Có chiến lược phát triển trường và kế hoạch 

trong 05 năm với các nguồn tài chính dự kiến đủ để triển khai các hoạt động, bù đắp 

cho các chi phí hiện tại cũng như dự phòng để tái đầu tư; Nhà trường thiết lập và thực 

hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng nội bộ; các hoạt động quản lý của trường được 

số hóa; đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường có chứng chỉ/bằng về nghiệp vụ quản lý 

giáo dục nghề nghiệp/quản lý trường học hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí 

tương đương; thường xuyên triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo và nghiên cứu 

khoa học ứng dụng phục vụ đào tạo; thường xuyên hợp tác/trao đổi nội dung liên 

quan đến đào tạo với các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp khác/tổ chức đào tạo 

quốc tế; là thành viên của mạng lưới nghề nghiệp/hiệp hội nghề nghiệp trong nước./. 



- 348 - 

 

VTC - CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC 

Bài tham luận của Tổng công ty có 3 nội dung chính: những khó khăn chủ yếu; 

những cơ hội cần nắm bắt; và những giải pháp lớn để biến cơ hội thành hiện thực. 

Về khó khăn 

Trước hết, xin điểm lại một số khó khăn chủ yếu mà Tổng công ty đã và đang 

phải vật lộn giải quyết suốt từ năm 2013 đến nay: 

- Năm 2013, Tổng công ty bắt đầu thực hiện tái cơ cấu với số lỗ lũy kế gần 500 

tỷ đồng. Theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, Đài VTC là nòng cốt; 

- Năm 2014, Đài VTC bị tách ra khỏi Tổng công ty chuyển về Bộ Thông tin và 

Truyền thông, sau đó chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 2015; cùng với đó, 

Tổng công ty cũng phải bàn giao toàn bộ hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình số 

mặt đất, là hạ tầng kỹ thuật quy mô và quan trọng nhất, làm nên thương hiệu cũng 

như đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Tổng công ty. 

- Vì phải dồn lực xóa lỗ tích lũy trong bối cảnh đã mất đi giá trị nòng cốt, nên 

trong nhiều năm qua, Tổng công ty không có đầu tư lớn cho sản xuất kinh doanh. Vì 

vậy, năng lực cạnh tranh bị suy giảm; những sản phẩm dịch vụ truyền thống bị thoái 

trào, sản phẩm dịch vụ mới không đủ sức cạnh tranh để phát triển; cùng với đó là 

nguồn nhân lực chất lượng cao bị sụt giảm do không đủ cạnh tranh về thu nhập. 

- Toàn bộ vốn chủ sở hữu của Tổng công ty bị Đài VTC chiếm dụng và đến nay 

vẫn chưa có phương án trả nợ, do đó, Tổng công ty gặp khó khăn rất lớn về vốn kinh 

doanh; đồng thời lỡ 2 cơ hội cổ phần hóa vào năm 2017 và 2020 theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trong bối cảnh đó, với nỗ lực rất lớn của Tổng công ty và sự quan tâm của Bộ 

Thông tin và Truyền thông cùng một số cơ quan chức năng, đến năm 2017, Tổng 

công ty đã xóa toàn bộ lỗ tích lũy, ngoi lên từ bùn đất để từ đó đến nay luôn được xếp 

loại là doanh nghiệp kinh doanh có lãi, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đó 

là thành tích đáng tự hào của tập thể người lao động VTC trong những năm qua. Mặc 
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dù vậy, doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty liên tục sụt giảm trong 3 năm gần 

đây; lợi nhuận năm 2020 của công ty mẹ chỉ còn 13 tỷ đồng. 

Về cơ hội 

Nhìn về tương lai, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Tổng công ty thấy được 

những cơ hội rất lớn phải được nắm bắt và biến thành hiện thực để tạo ra sự phát triển 

mới, bền vững cho Tổng công ty. Đó là: 

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển như vũ bão trên toàn 

cầu, đã và đang tạo ra nhiều lĩnh vực kinh doanh mới với cơ hội mới, nhất là cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

- Chương trình chuyển đổi số quốc gia cùng với quyết tâm rất lớn của Chính phủ 

sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xã hội một cách toàn diện sang môi trường số, là 

môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

- Với nhiều năm hoạt động trên môi trường số, VTC đã tạo dựng được một số 

lĩnh vực kinh doanh rất có tiềm năng, là Giải trí trực tuyến, Truyền thông trực tuyến 

và Thanh toán điện tử. Các lĩnh vực này đã được Tổng công ty VTC sớm đi đầu, quan 

tâm phát triển trong một số năm gần đây. Đến nay, VTC đã hoàn toàn làm chủ được 

nền tảng công nghệ, quy trình sản xuất, kinh doanh và tạo dựng được một cộng đồng 

khách hàng nhất định. Cụ thể là: 

o Lĩnh vực Giải trí trực tuyến được VTC đầu tư, phát triển từ năm 2006. Mặc dù 

là doanh nghiệp nhà nước duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này nhưng VTC vẫn duy 

trì được vị trí top 5 trên thị trường hiện nay. Quy mô của các doanh nghiệp Việt vẫn 

còn rất nhỏ so với tiềm năng phát triển của thị trường. Khi Bộ thực hiện quản lý chặt 

được các dịch vụ giải trí trực tuyến xuyên biên giới như thời gian vừa qua, sẽ tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp Việt như VTC phát triển hơn nữa. 

o Lĩnh vực Thanh toán điện tử được VTC đầu tư, phát triển từ năm 2010, và là 

một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép 

Trung gian thanh toán. Thị trường thanh toán điện tử tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt 

quy mô 14,5 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 14%. Hiện 

nay ngoài hỗ trợ thanh toán cho các dịch vụ nội bộ thì mảng kinh doanh Thanh toán 

điện tử của VTC còn tự tạo ra một phần doanh thu và hiệu quả cho hoạt động tài 

chính, bù đắp một phần chi phí hoạt động của VTC. 
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o Lĩnh vực Truyền thông trực tuyến được VTC đầu tư, phát triển từ năm 2015 

cùng với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội (social media). Đến nay, các 

kênh truyền thông trực tuyến của VTC đạt được khoảng 1 tỷ lượt tiếp cận người dùng 

Việt Nam hàng tháng. Từ đó hỗ trợ tốt cho việc truyền thông dịch vụ nội bộ và khai 

thác tiềm năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Năm 2019, thị phần quảng 

cáo trực tuyến đạt quy mô gần 300 triệu USD, chiếm 22,5% tổng chi cho truyền 

thông; năm 2020 bị suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng xu hướng 

chung sẽ gia tăng cả quy mô và thị phần trong những năm tiếp theo. 

- Một yếu tố nữa cũng có thể nhìn nhận là một cơ hội cho doanh nghiệp, đó là 

VTC có quy mô doanh nghiệp nhỏ gọn nên có độ linh hoạt cao, dễ điều chỉnh để 

thích nghi với những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia mang đến. 

Về giải pháp 

Để nắm bắt các cơ hội, xuất phát từ điều kiện thực tế của mình, Tổng công ty đã 

xây dựng chiến lược phát triển cho những năm tới, phấn đấu đưa VTC trở thành 

doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ nội dung đa phương tiện, với dịch vụ thông tin giải 

trí làm chủ đạo, dịch vụ thanh toán làm nền tảng gắn kết cộng đồng. Trong đó nhấn 

mạnh những giải pháp chủ yếu như sau: 

- Thứ nhất là chuyển đổi về cơ cấu sản phẩm, dịch vụ, từ hoạt động trong 3 lĩnh 

vực: Nội dung số, Truyền hình, Viễn thông sang 5 lĩnh vực: Truyền hình, Giải trí trực 

tuyến, Thanh toán và thương mại điện tử, Truyền thông trực tuyến, Công nghệ thông tin 

- Truyền thông. Trong đó, xác định 3 lĩnh vực tiềm năng, là Giải trí trực tuyến, 

Truyền thông trực tuyến, và Thanh toán điện tử. Trong số 18 sản phẩm, dịch vụ thuộc 

5 lĩnh vực nói trên, VTC phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 5 dịch vụ trong Top 3, có 3 

dịch vụ trong top 5 về thị phần. 

- Thứ hai là chuyển đổi căn bản về mô hình tổ chức và cơ chế quản trị doanh 

nghiệp. Đối với một đơn vị, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành phải được thiết kế để 

thực hiện hiệu quả mục tiêu của nó. Tổng công ty VTC xác định thực hiện cổ phần 

hóa và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2023 theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ và nhu cầu tự thân của doanh nghiệp; Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp 

theo hướng đa sở hữu, minh bạch, hiệu quả, tiến tới mô hình quản trị hiện đại sau năm 

2023 để thu hút các nguồn lực mạnh về công nghệ, tài chính và con người.  
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- Thứ ba là phải chuyển đổi về nhận thức, bởi nhận thức là gốc, là quan trọng 

nhất, và là sự bắt đầu của mọi thay đổi. Bài học hơn 6 năm vật lộn với việc chia tách 

Đài VTC và những hậu quả nặng nề của nó cho thấy, VTC muốn phát triển, muốn có 

đột phá thì trước hết phải tồn tại; VTC muốn tồn tại thì trước hết phải tìm cách tự cứu 

mình; muốn phát triển trong bối cảnh hiện nay thì phải phát huy nội lực, thu hút ngoại 

lực và tạo ra sự cộng hưởng các nguồn lực; muốn đột phá thì bộ máy lãnh đạo phải có 

năng lực đặc biệt. 

Vì vậy, chuyển đổi nhận thức trước hết là để tồn tại; chuyển đổi nhận thức là để 

nắm bắt các cơ hội phát triển, xác định rõ nội lực và ngoại lực; và chuyển đổi nhận 

thức để có động lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp, các kế hoạch cụ thể biến cơ 

hội thành hiện thực, tạo ra sự phát triển bền vững cho Tổng công ty. 

Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ là một thử thách rất lớn với tập thể lãnh đạo và người 

lao động VTC; là giai đoạn quyết định tương lai của VTC. Với những kinh nghiệm đã 

tích lũy, với nhận thức sâu sắc về những khó khăn, những cơ hội và giải pháp thực 

hiện cùng với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng, 

VTC quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2021 - 2025./. 
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XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

VỮNG MẠNH, TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA NỀN KINH TẾ SỐ,  

GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÊN MỘT QUỐC GIA HÙNG CƯỜNG VÌ NGÀY MAI TIẾN BỘ 

Phạm Quang Tú 

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp 

Năm 2020 là năm Chính phủ bắt đầu triển khai chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ 

Chính trị. Trên cơ sở các Nghị quyết và Chính sách ban hành (Nghị quyết số 50/NQ-CP 

ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”), Vụ Quản lý doanh nghiệp (Vụ QLDN) 

luôn bám sát quan điểm phát triển doanh nghiệp, coi doanh nghiệp ngành TT&TT là 

lực lượng chủ lực phát triển các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ, tư vấn, cung cấp giải pháp 

chuyển đổi số; đi từ ứng dụng, đến sản phẩm, dịch vụ, đến làm chủ một số công nghệ 

lõi, từ đó, vươn ra thị trường toàn cầu. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân 

công, Vụ Quản lý doanh nghiệp đã làm tốt vai trò cơ quan tham mưu, đóng góp tích 

cực cho kết quả của Bộ TT&TT đối với vai trò quản lý, hỗ trợ và phát triển các doanh 

nghiệp của ngành TT&TT, cụ thể: 

Thứ nhất, thực hiện tốt chức năng quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các 

doanh nghiệp: chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp thực hiện thành công kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm; đảm bảo hiệu quả quản 

lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; 

khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tham gia thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu 

chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế 

theo Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định 

doanh nghiệp thực hiện và Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho 

xã hội và thực hiện các nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế theo các công 

ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam tham gia (Tổng công ty Bưu điện 



- 353 - 

Việt Nam), cung cấp dịch vụ truyền hình qua Internet, Cổng thông tin nhân đạo 1400 

(Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện). Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo 

hướng dẫn triển khai xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025, theo đó đã định 

hướng dẫn dắt cho các doanh nghiệp đổi mới, phát triển mô hình hoạt động và sản 

phẩm dịch vụ hướng tới các giải pháp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số theo tinh 

thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong giai đoạn 2016-2020 các 

doanh nghiệp do Bộ TT&TT thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu (chưa kể VNPT và 

MobiFone đã bàn giao sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo 

Nghị định số 131/2018/NĐ-CP), doanh thu đạt 119.185 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.090 

tỷ đồng, duy trì được tốc độ tăng trưởng bền vững, tạo dựng được những nền tảng tốt 

sau khi vượt qua nhiều khó khăn trong công tác chia tách và tái cấu trúc. Bước sang 

giai đoạn 2021 - 2025, các doanh nghiệp phấn đấu, khẳng định là những doanh 

nghiệp đạt top đầu trong lĩnh vực hoạt động và dẫn đầu trong công cuộc tham gia 

phát triển nền kinh tế số, phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt 15 - 20%, doanh thu 

phấn đấu đạt 233.539 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt được 4.714 tỷ đồng, tăng 

trưởng bình quân hàng năm từ 15 - 20%. 

Thứ hai, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động với tinh thần chủ động, sáng tạo và 

định hướng của ngành TT&TT, nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 

vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 song hành với các 

nhiệm vụ công ích và thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao, trong đó 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định là doanh nghiệp đi đầu trong việc triển 

khai dịch vụ hành chính công tại 4.000 điểm giao dịch đến tận cấp xã trên toàn mạng 

lưới. Hơn 14 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được người dân 

và các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng 25% trong năm 2019 và tiếp 

tục duy trì, phát triển kết quả này trong năm 2020; Nghiêm túc tuân thủ quy định 

pháp luật trong ngành Thông tin và Truyền thông và quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đi đầu thực hiện các quy 

định của Bộ; Đẩy mạnh triển khai các cam kết hợp tác với các bộ, ban, ngành, địa 

phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới mô 

hình quản trị đi cùng với đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm chi phí, hạ giá thành để phát triển nhanh, bền vững và 

hội nhập kinh tế quốc tế. 
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Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác triển 

khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết 

định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Đề án số hóa truyền hình 

đến năm 2020 về cơ bản đã được hoàn thành với tổng số bộ đầu thu truyền hình số 

thực hiện hỗ trợ đến hết năm 2020 dự kiến khoảng 1,9 triệu bộ đầu thu truyền hình số, 

xấp xỉ 1,9 lần so với mục tiêu Đề án số hóa truyền hình đến năm 2020. Năm 2020 

cũng là năm kết thúc Chương trình để chuẩn bị tổng kết thực hiện Chương trình trong 

cả giai đoạn 2016-2020, do đó cũng đã phấn đấu cơ bản hoàn thành phê duyệt quyết 

toán các Hợp đồng đặt hàng năm 2018 và năm 2019 của các doanh nghiệp viễn thông, 

thực hiện các thủ tục tạm ứng, nghiệm thu và thanh toán đối với các Hợp đồng đặt 

hàng năm 2020 của các doanh nghiệp viễn thông. 

Thứ tư, dịch bệnh COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng tại Việt Nam ngay từ đầu năm 

2020 và bắt đầu có dấu hiệu diễn biến phức tạp ngay từ đầu tháng 2 cho đến nay. Do 

đó, các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin là những đối tượng chịu tác 

động trực tiếp, sâu sắc trong hoạt động cung cấp dịch vụ từ những chủ trương, chính 

sách của Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng, 

đặc biệt là chính sách thực hiện “giãn cách xã hội”. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu 

kép của Chính phủ, song hành cũng các biện pháp mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp 

trong ngành TT&TT (miễn, giảm thuế, giảm giá thành một số dịch vụ thiết yếu…), 

Bộ TT&TT đã mạnh dạn đề xuất Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ dừng thu 

nộp kinh phí đóng góp cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích năm 2020 đối với tất cả 

các doanh nghiệp viễn thông. Đây là biện pháp mạnh mẽ và là giải pháp đúng hướng 

để hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp viễn thông tập trung vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của Chính phủ 

đối với việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. 

Thứ năm, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tiếp tục được coi là nhiệm vụ 

quản lý nhà nước quan trọng của Bộ TT&TT với 19 ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện được quy định tại Luật Đầu tư trên cơ sở áp dụng tại 06 luật chuyên ngành, 07 

nghị định. Ngoài ra, Bộ TT&TT có 30 phân ngành đã thực hiện cam kết và 02 phân 

ngành chưa thực hiện cam kết của Việt Nam tại các điều ước quốc tế. Đây là những 

ngành, nghề tạo ra giá trị vật chất to lớn liên quan đến các ngành kinh tế mũi nhọn 

của Bộ TT&TT: Bưu chính, Viễn thông, Phát thanh truyền hình, Ứng dụng CNTT 
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được nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, đồng thời yêu cầu cần có sự tổng 

hợp, phân loại và nhận diện sâu sắc trong chuỗi sản phẩm, dịch vụ đăng ký đăng ký 

ngành, nghề kinh doanh hiện nay để đảm bảo vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp có điều kiện tham gia vào thị trường của ngành TT&TT, nhưng có những 

khuyến nghị đối với hoạt động các lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo 

định hướng, đảm bảo cho thị trường ngành hoạt động lành mạnh, ổn định và tuân thủ 

các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế. Trung bình mỗi năm, Bộ 

TT&TT trả lời, hướng dẫn, tham gia ý kiến thẩm tra khoảng hơn 250 - 300 doanh 

nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 

mức vốn điều lệ đăng ký từ 01 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, hỗ trợ hiệu quả cho các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có cơ hội được hoạt động đầu tư tại thị trường 

Việt Nam, đồng thời thực hiện cấp phép theo thẩm quyền trong các lĩnh vực, bưu 

chính, viễn thông, an toàn thông tin, phát thanh truyền hình, xuất bản… Do đó, 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của ngành TT&TT có vai trò quản lý nhà nước 

quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp có đủ năng lực để tham gia vào những 

ngành kinh tế đặc thù, đảm bảo phát huy được tối đa năng lực của doanh nghiệp, phát 

triển ổn định các ngành, lĩnh vực của kinh tế. 

Để đạt được những kết quả nêu trên, lĩnh vực quản lý doanh nghiệp luôn xác 

định vai trò đi đầu, tiên phong với tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt 

phá” để cùng các doanh nghiệp trong ngành tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm, xác định rõ các yếu tố đổi mới, đột phá, đặc biệt là thu hẹp khoảng cách từ 

chính sách tới thực thi trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Các chính sách quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp không chỉ đơn thuần từ các quyết 

định, mệnh lệnh hành chính, mà được thay đổi phương thức quản lý từ giám sát, kiểm 

tra sang kiến tạo và định hướng phát triển trên cơ sở thiết lập một khung khổ pháp 

luật rõ ràng nhưng không giới hạn về mục tiêu và nguồn lực phát triển đối với doanh 

nghiệp. Đây được coi là nền tảng quan trọng kiến tạo nên một lực lượng doanh nghiệp 

ưu tú, vận hành nền kinh tế số để thực hiện tốt vai trò quản lý của ngành trong lĩnh 

vực phát triển doanh nghiệp cần ưu tiên thực hiện chức năng thực thi và thúc đẩy 

chính sách tác động tích cực đến doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp 

bằng những công cụ quản lý vĩ mô, những chính sách đặc thù để họ tiếp cận được 

mục tiêu quản lý nhà nước, phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp./. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Vũ Anh Dũng 

Phó Giám đốc Sở TT&TT Điện Biên 

Điện Biên là tỉnh miền núi cao phía Tây Bắc của Tổ quốc; tổng diện tích tự 

nhiên toàn tỉnh là 9.541,25 km2 (chiếm 2,8% diện tích cả nước). Là tỉnh có đường 

biên giới dài 455,573 km, tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc. Toàn tỉnh có 

10 đơn vị hành chính cấp huyện với 129 xã, phường, thị trấn, trong đó 109 xã thuộc 

diện khó khăn và biên giới (có 29 xã biên giới). Dân số trên 57 vạn người, phân bố 

không đồng đều, mật độ bình quân 58,2 người/km2 là một trong những tỉnh có mật độ 

dân số thấp nhất cả nước và thấp hơn nhiều so với mật độ dân số trung bình của vùng 

Tây Bắc (77 người/km2) và của cả nước (271 người/km2). 

Trong những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là bối cảnh đại dịch 

COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của 

nền kinh tế và đời sống, song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành 

Trung ương, cùng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân 

tộc, các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định có hướng phát triển; đặc biệt là công tác 

phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm 

chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ.  

1. Kết quả đạt được 

Trong năm 2020, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế 

hoạch phát triển tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy phát triển ngành 

thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định 

góp phần chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh của Tỉnh:  

Đến nay, toàn tỉnh có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính với tổng số 

điểm phục vụ bưu chính đạt 167 điểm, 89 tuyến đường thư và 90 xã có báo đến trong 

ngày. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2020 ước đạt 150 tỷ đồng (tăng 12 tỷ đồng 

so với năm 2019). Lượng hồ sơ phát sinh qua bưu chính công ích (BCCI) tăng dần 
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qua các năm, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc tiếp nhận, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI được tăng cường, ước đạt 

10.458 hồ sơ, tăng 2.151 hồ sơ so với năm 2019. 

Hiện toàn tỉnh có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; 69% cơ quan 

Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 80% khu vực dân cư sinh sống, làm việc được kết 

nối Internet băng rộng cố định; 97,7% thôn, bản trên địa bàn tỉnh được phủ sóng điện 

thoại di động (tối thiểu 2G); 75% khu vực dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng 

thông tin di động mạng 3G, 4G; mật độ thuê bao điện thoại di động đạt 67 thuê 

bao/100 dân; 68% người sử dụng dịch vụ di động có điện thoại thông minh. Tổng 

doanh thu viễn thông năm 2020 ước đạt trên 350 tỷ đồng. 

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực góp phần xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính: Xây dựng Kiến 

trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, phiên bản 1.0 và 2.0 theo Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam; Xây dựng nền tảng chia sẻ và tích hợp dữ liệu cấp tỉnh - 

LGSP; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã sử dụng hệ thống quản lý 

văn bản và chỉ đạo điều hành; kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia. 100% cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và 67% cơ quan đơn vị cấp xã triển khai ứng dụng chữ 

ký số, tăng tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử đạt 84%. Hệ thống thông tin báo cáo của 

tỉnh được xây dựng và kết nối với hệ thống của Văn phòng chính phủ; Cổng dịch vụ 

công trực tuyến được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp thanh toán 

trực tuyến, cung cấp 1.640 dịch vụ công (DVC) trực tuyến với 236 DVC mức độ 3, 

331 DVC mức độ 4. Trung tâm giám sát an toàn an ninh thông tin theo mô hình 4 lớp 

và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đang được triển khai xây dựng theo tiêu chuẩn. 

Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong 

nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng, các chủ trương của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là công tác tuyên truyền Phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Hạn chế, khó khăn 

- Do đặc thù là một tỉnh miền núi, còn nhiều hạn chế về phát triển kinh tế xã hội, 

nhiều xã đặc biệt khó khăn; nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, CB, CCVC và 

người dân về ứng dụng và phát triển CNTT còn hạn chế. 
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- Hoạt động tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó 

khăn; Tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông còn thấp; 

việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông ở biên giới, miền núi còn khó khăn. 

- Kinh phí để triển khai xây dựng chính quyền điện tử còn hạn chế, nên việc 

triển khai một số nhiệm vụ chậm so với kế hoạch. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực 

hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh; qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Chưa có chế độ chính sách ưu đãi cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông 

tin; cán bộ phụ trách công tác thông tin và truyền thông cơ sở (cán bộ đài truyền 

thanh xã). 

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông tại tỉnh Điện Biên  

giai đoạn 2021 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên xin đề xuất một 

số nhiệm vụ, giải pháp như sau:  

3. Phương hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025 

- Bưu chính: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng hạ tầng Logistic 

để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ số; kết nối giữa môi trường mạng và thế giới thực thông qua chuyển phát hàng 

thương mại điện tử đến người mua. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công, nhiệm vụ 

công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng và phát 

triển cơ sở hạ tầng mạng bưu chính công cộng; nâng cao hoạt động, phát triển các 

điểm phục vụ thực hiện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Triển khai mã địa chỉ bưu 

chính (Vpostcode) đến từng hộ gia đình, dựa trên nền tảng bản đồ số, gắn với các ứng 

dụng, phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh. 

- Viễn thông: Triển khai các nhiệm vụ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây 

dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của địa phương phù hợp với 

Luật Quy hoạch, các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát 

triển công nghệ mới, đảm bảo hạ tầng sẵn sàng để xây dựng mô hình thành phố thông 

minh tỉnh Điện Biên; đáp ứng việc tăng cường sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động (trạm BTS, cống bể cáp), cũng như hạ tầng dùng chung giữa các 

ngành giao thông, xây dựng, điện lực, cấp thoát nước. Triển khai phát triển mạng 5G 
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tại tỉnh Điện Biên. Phát triển Hạ tầng chính phủ số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ 

sở kết hợp thế mạnh của Mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, trung tâm 

dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ kết nối liên thông. 

- An toàn an ninh thông tin: Tổ chức thực hiện các chiến dịch làm sạch mã độc 

trên máy chủ, máy tính, thiết bị đầu cuối trên địa bàn tỉnh; Thực hiện việc kết nối, 

chia sẻ thông tin về tình hình lây nhiễm mã độc, tấn công mạng, các thông tin giám 

sát khác trên địa bàn tỉnh với hệ thống giám sát tập trung của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp; Tổ chức diễn tập 

phòng, chống, xử lý tấn công mạng và các hoạt động theo dõi, cảnh báo, điều phối và 

xử lý sự cố, nguy cơ về an toàn thông tin; phát triển mạng lưới chuyên trách về an 

toàn thông tin mạng (bao gồm cả mạng lưới ứng cứu sự cố);  

- Ứng dụng công nghệ thông tin: Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Đô 

thị thông minh tại tỉnh Điện Biên; Triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện 

Biên phiên bản 2.0; Kế hoạch thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030; Xây dựng và triển khai các phần mềm nền 

tảng cho chuyển đổi số, Đô thị thông minh tại tỉnh Điện Biên. 

- Thông tin, tuyên truyền: Thực hiện chuyển đổi số hệ thống thông tin cơ sở, đổi 

mới công nghệ đối với đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Ứng dụng công nghệ, 

chuyển đổi số trong báo chí. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc, 

sai sự thật viết trên báo chí, mạng xã hội. Phô ́i hơ ̣p, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động thông 

tin đối ngoại của địa phương với các tỉnh và các nước trên thế giới. Phối hợp, hướng 

dẫn tỉnh thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí tại tỉnh đến năm 2025, đặc 

biệt là việc tự chủ tài chính, cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với báo in, tạp chí và chương 

trình phát thanh, truyền hình phục vụ các nhiệm vụ chính trị./. 
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TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN 

Nguyễn Quang Huy 

Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về thông tin và truyền 

thông và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau1. 

2. Một số kết quả nổi bật 

Thực hiện rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo vượt chỉ tiêu Nghị 

quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

                                                      
1 Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối 

với nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 

517/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, 

phiên bản 2.0; Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 21/7/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 

29/7/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng 

Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020; Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 

30/7/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Kế hoạch số 135/KH-UBND 

ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục thủ tục 

hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc 

kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 110/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2020 của 

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025;  
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trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 

và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 

2020. Đến thời điểm hiện tại, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh cung cấp 1.792 DVCTT, trong đó có 557 DVCTT mức độ 2; 561 DVCTT 

mức độ 3 và 674 DVCTT mức độ 4 (đạt 37,6% và là một trong 12 tỉnh, 7 bộ ngành 

đầu tiên hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra).  

Hiện nay, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã 

đồng bộ dữ liệu 1.578 TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với Cổng dịch 

vụ công quốc gia để thực hiện liên thông đối với 287 dịch vụ công trực tuyến.  

Hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) kết nối với 

Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); Hoàn thành triển khai Trung tâm 

giám sát điều hành an toàn thông tin (SOC) kết nối với Trung tâm giám sát an toàn 

không gian mạng quốc gia (NCSC). 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai tới 100% cơ quan hành chính 

nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã (số tài khoản sử dụng là 10.850). Các cơ quan nhà nước 

xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, đồng thời thực hiện ký số văn bản điện tử, liên thông gửi lên trục liên thông. 

Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính 

nhà nước tỉnh Lạng Sơn; hoàn thành dự án nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

(Data center) theo Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2025. 

Kết quả xếp hạng xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Lạng Sơn theo công bố 

của Bộ TT&TT năm 2020 xếp 26/63 tỉnh thành phố (tăng 24 bậc so với năm 2019).  

Đã tham mưu ban hành những Đề án, Kế hoạch quan trọng có tính chiến lược 

trong định hướng, phát triển lĩnh vực thông tin, báo chí, thông tin đối ngoại. Xây 

dựng chương trình định vị hình ảnh Lạng Sơn trên các phương tiện truyền thông. 

Tranh thủ sự quan tâm của các bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan báo chí có ảnh 

hưởng lớn trên địa bàn cả nước, góp phần tạo môi trường tích cực trong lĩnh vực báo 

chí truyền thông. 

Giúp việc UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo “Vai trò của truyền thông với 

phát triển đô thị, du lịch” và nhiều cuộc họp báo định kỳ, đột xuất, phối hợp chặt chẽ 
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với các cấp, các ngành trong công tác báo chí. Tổng hợp, phân tích tình hình thông tin 

báo chí về Lạng Sơn. Đây là dữ liệu cần thiết phục vụ công tác quản lý, điều hành của 

các cấp, các ngành. Kiến nghị và được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp dữ 

liệu tôn chỉ, mục đích các báo tạp chí; xử lý trường hợp thông tin sai sự thật trên 01 

báo trung ương, có ý kiến với 01 cơ quan báo địa phương khác; Hội Nhà báo chấn 

chỉnh 01 trường hợp phóng viên thường trú có hành vi sai trái trong việc tham gia 

mạng xã hội. Sở xử lý 03 trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; phối hợp 

xử lý một số đối tượng cộm cán, phức tạp trên mạng xã hội. Quá trình quyết liệt xử lý 

những vấn đề phát sinh, tình hình hoạt động báo chí, truyền thông xã hội cơ bản đã ổn 

định, không phát sinh khủng hoảng truyền thông, bất ổn trong dư luận xã hội. 

Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh, huy động các nguồn lực tập trung 

đầu tư hạ tầng thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại cho các xã biên giới, khu vực cửa 

khẩu; phối hợp có hiệu quả với lực lượng Biên phòng trong công tác tuyên truyền tại 

khu vực biên giới, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Xây dựng được hệ 

thống truyền thông xã hội với đông đảo thành viên từ các cấp, các ngành, các tổ chức, 

cá nhân trong xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã bảo đảm tính 

khoa học, bài bản, hiệu quả, đồng bộ. Đã triển khai vận hành kế hoạch truyền thông 

ứng phó theo cấp độ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, huy động các lực 

lượng truyền thông chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và đặc biệt là lực lượng truyền 

thông xã hội qua các phương tiện như: Zalo, Facebook, SMS, Internet ,… và đặc biệt 

là hệ thống cộng tác viên cơ sở. Kết quả cài đặt khai báo y tế được 16% dân số, xếp 

thứ 8 trong các tỉnh thành phố; cài đặt ứng dụng Bluezone được 154.231/519.755 

smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 29,71%, xếp thứ 9 trong các tỉnh 

thành phố có tỷ lệ cài đặt cao nhất cả nước. 

Tuy nhiên, Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác thông tin, 

báo chí, xuất bản. Nguồn kinh phí được cấp phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp 

thông tin thiết yếu rất thấp (cả năm, tỉnh cấp 13,6 tỷ); hệ thống truyền thanh truyền 

hình cấp huyện chưa phát huy được vai trò, năng lực trong công tác tuyên truyền do 

chưa có hình thức khai thác phù hợp, hiệu quả. Năng lực sản xuất, phát sóng của Đài 

PTTH tỉnh còn chưa cao, lãng phí (chỉ tự sản xuất được 40%/18 giờ phát sóng hàng 

ngày). Hoạt động xuất bản cầm chừng. Lĩnh vực thông tin điện tử phát sinh nhiều bất 

cập, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao. 
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Có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do tỉnh còn khó khăn, nguồn lực đầu tư còn 

thấp, cơ sở vật chất còn yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Hệ thống phát 

thanh truyền hình đầu tư lớn nhưng chưa phát huy hiệu quả, còn lãng phí, trong đó có 

nguyên nhân từ bất cập trong quy định: (1) Các đài địa phương phải có tối thiểu 15 

giờ phát sóng vệ tinh thì mới được phát vệ tinh trong khi thời lượng tự sản xuất quá 

thấp (40% = 6 giờ), dẫn đến áp lực sản xuất chương trình nhiều, chi phí cho thời gian 

phát sóng nội dung khác quá lớn; (2) Luật Báo chí cho phép tự do báo chí nhưng 

Thông tư số 17/2010/TTLT-BNV-BTTTT lại không cho hệ thống các Đài truyền 

thanh truyền hình tự sản xuất chương trình, phải phối hợp với Đài PTTH tỉnh dẫn đến 

rất nhiều khó khăn trong thực tiễn: Thời lượng đài tỉnh thì thiếu, không có chương 

trình; nhu cầu tuyên truyền của cấp huyện ngày càng lớn nhưng lại thiếu công cụ, 

phương tiện,… 

Trước tình hình chung cùng cả nước phòng chống những diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh COVID-19, hoạt động bưu chính viễn thông trên toàn tỉnh nhìn chung cũng 

bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của cả tỉnh, các doanh nghiệp 

bưu chính viễn thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất kinh 

doanh. Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục được mở rộng và nâng cấp, các dịch vụ 

bưu chính viễn thông phát triển đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người 

dân trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền.  

Số hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích là 1.267 bộ hồ sơ; hồ sơ trả qua bưu 

chính công ích là 3.190 hồ sơ, tỷ lệ đạt 11% (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019). 

Công tác quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính cho cơ quan Đảng, Nhà 

nước được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội 

Đảng bộ các cấp. Tổ chức Lễ ký cam kết "Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển 

và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính" cho đối tượng là các doanh nghiệp 

bưu chính, chuyển phát hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, 

phục vụ riêng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước - sẵn sàng cung cấp các dịch vụ 

truyền số liệu và ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, an ninh khi sử dụng 

hạ tầng dùng riêng. Tổng số trạm BTS hiện có 2,537 trạm BTS. 100% xã có mạng 

Internet băng rộng cáp quang triển khai. 
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Tổng doanh thu các doanh nghiệp Bưu chính-Viễn thông năm 2020 ước đạt 

840 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2019. 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra: Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm đảm bảo 

tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể: Lĩnh vực Thông tin, Báo chí, Xuất bản: 

Đã ban hành 02 Quyết định xử phạt đối với 02 cá nhân với tổng số tiền là 15.500.000 

đồng; Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông: Đã ban hành 14 Quyết định xử phạt đối với 

04 doanh nghiệp và 10 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 79.500.000 đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm   

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố, công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa 

bàn tỉnh thời gian qua có chuyển biến mạnh mẽ, các biện pháp ứng dụng CNTT trong 

tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được triển khai tích cực có 

hiệu quả; hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ngày càng được đầu 

tư để đáp ứng cho việc triển khai hệ thống CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà 

nước và phục vụ giải quyết TTHC phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.  

- Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, phản ánh đúng tình 

hình, khách quan, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà 

nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Tình hình thông tin báo chí đã cởi 

mở, tạo lập môi trường tích cực động viên các nguồn lực trong xã hội nhằm phát triển 

kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đối ngoại,... 

- Lĩnh vực công nghệ thông tin: Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều văn bản để tạo hành lang pháp lý cho triển khai xây 

dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hội nghị 

trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), nhất là trong thời gian thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; thực hiện các giải pháp bảo đảm 

gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Các hệ 

thống dùng chung của tỉnh đảm bảo duy trì, hoạt động tốt phục vụ công tác chỉ đạo 

điều hành của các cấp, các ngành như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ 
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thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, Hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến... Hoàn thành mục tiêu 30% DVCTT mức độ 4 theo Nghị quyết 17/NQ-CP đề 

ra (đạt 37,6%). 

- Hoạt động bưu chính viễn thông phát triển ổn định, đã thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị và phát triển sản xuất kinh doanh. Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục 

được mở rộng và nâng cấp, các dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển đa dạng đáp 

ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công 

tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã 

hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông 

cơ bản ổn định và có sự tăng tưởng. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thực tiễn luôn có diễn biến mới, phức 

tạp hơn; các vấn đề xã hội chưa được giải quyết kịp thời là một trong những lý do 

khiến thông tin trên báo chí, truyền thông có yếu tố phức tạp và khó kiểm soát. Bên 

cạnh đó các vấn đề nội tại của báo chí, truyền thông có diễn biến theo chiều hướng 

phức tạp; bản lĩnh và phản ứng nghiệp vụ truyền thông báo chí của các chủ thể tham 

gia vào hoạt động báo chí, truyền thông cũng chưa vững vàng, theo kịp được thực 

tiễn. Công tác quản lý nhà nước còn chậm theo kịp thực tiễn và với những nguồn lực 

vật chất, con người hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dự báo, định 

hướng cũng như quản lý nhà nước để tạo lập môi trường thuận lợi cho báo chí truyền 

thông phát triển đúng hướng. 

- Tỷ lệ người dân sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 còn thấp, dẫn đến chưa phát huy 

được tối đa tiện ích của hệ thống CQĐT về lợi ích xã hội. Tỷ lệ tiếp nhận trả kết quả 

qua BCCI còn thấp; 

- Việc lợi dụng hoạt động bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng không nguồn 

gốc xuất xứ… ngày càng nhiều. Hệ thống quy phạm pháp luật về bưu chính chưa thực 

sự chặt chẽ dẫn đến công tác quản lý các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát gặp 

nhiều khó khăn: quản lý địa điểm kinh doanh, hoạt động nhượng quyền… chưa được 

quy định. Công tác chỉnh trang mạng cáp, đặc biệt tại khu vực đô thị chưa được quan 

tâm đúng mức gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng SIM rác, tin nhắn rác vẫn là vấn 

nạn chung của cả nước và của tỉnh Lạng Sơn. 
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- Số lượng biên chế của Sở hạn chế so với các vị trí việc làm được phê duyệt nên 

dẫn đến một số nhiệm vụ tham mưu chưa thực sự sâu sắc và chất lượng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch lớn nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Phát huy vai trò quan 

trọng của công tác thông tin trong tình hình mới. 

2. Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, thông tin trên mạng Internet , 

mạng xã hội; xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Thẩm định, cấp 

giấy phép về hoạt động xuất bản, in, phát hành, bản tin, trang thông tin điện tử cho 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

3. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. 

4. Từng bước hoàn chỉnh việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Đề 

án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020 định hướng đến 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6. Thí điểm triển khai Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tại thành 

phố Lạng Sơn; Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đẩy 

nhanh mức độ số hóa ở một số ngành lĩnh vực. 

7. Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế chính sách của Chính phủ, Bộ TT&TT tạo điều 

kiện để các doanh nghiệp sử dụng tối đa, có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao sức 

cạnh tranh. Chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường và hiện đại hóa mạng lưới Bưu 

chính, Viễn thông, Internet, xây dựng hạ tầng thông tin rộng khắp, công nghệ hiện đại 

và phát triển đa dịch vụ phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng, phòng chống thiên tai. Tiếp tục triển khai Chương trình viễn thông công 

ích giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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8. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và 

giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đúng thời gian quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Chính phủ tiếp tục thực hiện 

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025 để hỗ trợ các địa 

phương thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, số hóa CSDL, xây dựng 

chính quyền điện tử… 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu ban hành Chương trình viễn 

thông công ích giai đoạn 2020, trong đó có sự phân cấp phân quyền cho địa phương 

để chủ động trong quá trình triển khai. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp duy trì 

hoạt động các trạm BTS tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. 

3. Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an 

và các bộ, ngành chức năng liên quan (Tổng cục Quản lý thị trường) căn cứ tình hình 

thực tế tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nhằm khắc phục 

những bất cập, sơ hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động thương mại 

điện tử phát triển và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật./. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020,  

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Trương Minh Thuần 

Giám đốc Sở TT&TT An Giang 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020: 

1.1. Bưu chính: Doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 đạt 175 tỷ đồng, đạt 70% so 

với cùng kỳ năm 2019 (trên 250 tỷ đồng). Nộp ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 đạt 

4,37 tỷ đồng, đạt 53% so với cùng kỳ năm 2019 (trên 8,2 tỷ đồng). 

Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng với các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành 

phố về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khoảng 250 

TTHC. Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ đạt trên 50%. 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua DVBCCI đạt tỷ lệ 11,4% 

Tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đạt tỷ lệ 55,8%. 

1.2. Viễn thông: Doanh thu viễn thông đạt 2.500 tỷ đồng; Nộp ngân sách trên 80 

tỷ đồng. Có 46.500 thuê bao điện thoại cố định; 2.198.600 thuê bao điện thoại di 

động; 227.700 thuê bao băng rộng cố định; 1.100.800 thuê bao băng rộng di động; 

Tổng số thuê bao sử dụng smartphone 1.100.800; Tổng số thuê bao sử dụng 

smartphone có phát sinh lưu lượng data là 1.100.800. Có 1.330.000 thuê bao Internet , 

tỉ lệ 65% /dân số; Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh đạt 66,41%. 

1.3. Ứng dụng Công nghệ thông tin: 

Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin 

đạt 7/63 tỉnh, thành phố; chỉ số Hiện đại hoá nền hành chính trong chỉ số CCHC xếp 

thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Cổng thông tin điện tử tỉnh được xếp hạng 01/63 tỉnh, thành 

phố; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, được xếp hạng 03/63 tỉnh, thành phố. 

Tạo lập môi trường làm việc điện tử liên thông 4 cấp, tỷ lệ văn bản điện tử gửi, 

nhận giữa các CQNN đạt 97%. Cổng dịch vụ công tỉnh liên thông CSDL chuyên 

ngành cấp tỉnh và cấp Bộ, ngành Trung ương, liên thông cổng dịch vụ công quốc gia;  

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp tổng số dịch vụ hành chính công 

(toàn bộ số lượng thủ tục hành chính của tỉnh): 1.968 dịch vụ. Trong đó: 
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 Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đến cuối năm 2020 đạt 

các tỷ lệ theo Nghị quyết 17.  

 Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn: 97%. 

 Tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 62%. 

Tổ chức đào tạo an toàn thông tin, chuyển đổi số theo Quyết định số 3233/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của 

UBND tỉnh về bổ sung kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh An Giang với 40 lớp trên 1.000 học viên tham dự và đặc biệt là các giáo 

viên giảng dạy tin học trong trường THCS, THPT; 

1.4. Công nghiệp ICT: Sở đã chủ trì phối hợp Vụ CNTT-Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức Hội thảo “Vai trò doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số 

Make In Viet Nam trong phát triển ngành kinh tế - xã hội tại địa phương” tạo điều 

kiện liên kết và phát triển doanh nghiệp ICT. Kết quả có 02 doanh nghiệp đang phối 

hợp với Hợp tác xã, Nông trại trên địa bàn tỉnh: thiết lập hệ thống truy suất nguồn gốc 

sản phẩm và thiết lập quy trình canh tác nông sản gắn với chất lượng sản phẩm.  

Doanh nghiệp đăng ký đầu tư khu CNTT tập trung; 

1.5. An toàn thông tin: Nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hai, Sở 

Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm ở một số sở, ngành và huyện; Kiện 

toàn đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh An Giang, tổ chức diễn 

tập, cập nhật kiến thức an toàn thông tin (ATTT) Đội ứng cứu năm 2020. Tổ chức tập 

huấn “An toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh An Giang năm 2020”. 

1.6. Thông tin tuyên truyền: Đã đầu tư loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 

vào hoạt động và quản trị truyền thanh (truyền thanh thông minh) cho 42 xã. 119 xã 

điê ̉m xây dựng nông thôn mới của tỉnh hiện nay cơ bản đã đạt tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới về thông tin và truyền thông (đạt 100%). 

1.7. Thanh tra, tổ chức phong trào thi đua: 

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất 

và chuyên ngành theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại;  

Trước tình hình thông tin trên môi trường mạng diễn ra hết sức phức tạp, thông 

tin đúng, sai tràn ngập, thông tin giả gây hoang mang dư luận trong tỉnh về tình hình 
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dịch bệnh COVID-19 thì các cơ quan chức năng như Y tế, Sở Thông tin và Truyền 

thông và cơ quan báo chí trong tỉnh đã nhanh nhạy, kịp thời xác minh thông tin và 

cung cấp thông tin chính thức để bác bỏ các thông tin sai sự thật trên; kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp đăng, tải thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng 

nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức của người sử dụng mạng xã hội. 

- Tham mưu UBND tỉnh phát động và khen thưởng phong trào thi đua; Sở 

TT&TT phát động các phong trào thi đua các lĩnh vực TT&TT. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thỏa thuận Hợp tác chiến lược về Viễn 

thông - Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn VNPT giai đoạn 

2016 - 2020. UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn VNPT thỏa thuận Hợp tác chiến lược 

về Viễn thông - Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:  

Triển khai mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến trong cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Thanh toán không dùng tiền 

mặt tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  

Triển khai thử nghiệm “Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh” (IOC) tỉnh 

An Giang; “Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng” (SOC) tỉnh An Giang.  

Triển khai diễn tập, cập nhật kiến thức an toàn thông tin Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin tỉnh;  

Triển khai thực hiện nội dung trong năm 2021 Chương trình Chuyển đổi số tỉnh 

An Giang giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và triển khai 

Bộ chỉ số Chuyển đổi số tỉnh An Giang.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển Công nghiệp CNTT và 

phát triển khu Công nghệ thông tin tập trung.  

Trên 40% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành 

chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục 

vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trên 90% hồ sơ công việc được xử 

lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).  

Phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai các nội dung hợp tác giữa UBND 

tỉnh và Bộ TT&TT, đặc biệt là các ứng dụng nền tảng Nông nghiệp, Du lịch, Y tế, 

Giáo dục, Tôn giáo,…  
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Thực hiện Khung đề án “An Giang điện tử” và xây dựng đô thị thông minh của 

tỉnh: kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các sở, 

ngành, đơn vị nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành 

chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông đưa Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 

- 2025 vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, tạo khát vọng vươn lên, khát vọng làm giàu.  

Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các cơ quan báo chí, truyền thông trong và 

ngoài tỉnh; Nắm bắt và biết hành động, ứng xử thông minh trong cuộc ách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; Công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại dần đi vào nề 

nếp; Đẩy mạnh tổ chức, hoạt động và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin ở cơ sở. 

3. Thông qua hội nghị này, Sở TT&TT An Giang có một số đề xuất kiến 

nghị với Bộ TT&TT: 

- Tiếp tục hỗ trợ địa phương bốc gỡ mã độc máy tính trên địa bàn tỉnh. 

- Kiến nghị Bộ TT&TT phối hợp Bộ Nội vụ thống nhất các tiêu chí đánh giá chỉ 

số cải cách hành chính về hiện đại hóa hành chính theo các chỉ tiêu Nghị quyết 

17/NQ-CP, Đề án Chuyển đổi số Quốc gia. 

- Xem xét kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cho địa phương để thực hiện 

các nhiệm vụ Chuyển đổi số. 

- Kiến nghị nghị Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành 

Trung ương thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số; việc triển khai các 

Hệ thống thông tin chuyên ngành của các bộ, ngành phải được kết nối với Trục liên 

thông quốc gia (NGSP) và được Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối triển khai. 

- Kiến nghị Bộ TT&TT nghiên cứu đề xuất đưa vào Chương trình Quỹ viễn 

thông công ích, việc phổ cập máy tính dạy tin học tại các trường tiểu học, THPT, 

THCS đây là nhiệm vụ đào tạo công dân số của trường học, giúp thành công chương 

trình chuyển đổi số; phổ cập điện thoại thông minh đến các địa phương vùng sâu, 

vùng xa; 

- Bộ nghiên cứu sớm ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; hướng dẫn công 

tác tuyên truyền trên mạng xã hội, tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước cung cấp 

thông tin chính thống trên mạng xã hội./. 
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020  

TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP. CẦN THƠ 

             Huynh Hoàng Mên 

Phó Giám đốc phu trách Sở TT&TT Cần Thơ 

1. Kết quả đạt được 

Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt, phản ánh đầy đủ, 

chính xác và kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa phương; tuyên 

truyền cổ vũ kịp thời những điển hình tiên tiến; đấu tranh có hiệu quả với các hiện 

tượng tiêu cực, các loại tệ nạn xã hội, âm mưu của các thế lực thù địch. Thường xuyên 

phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý những thông tin sai sự thật. Công 

tác điểm báo, tổng hợp thông tin trên các báo viết về TP. Cần Thơ được thực hiện 

thường xuyên. Trung bình mỗi năm có khoảng 4.000 tin, bài, trong đó có khoảng 

75% tin, bài phản ánh mặt tích cực và 25%, tin, bài phản ánh mặt tiêu cực. Nội dung 

thông tin tập trung phản ánh về chủ trương, chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành 

của thành phố, các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và quảng bá hình ảnh Cần 

Thơ đang trong quá trình đổi mới. Sở đã tham mưu UBND thành phố xây dựng Quy 

chế hoạt động và thành lập Tổ xử lý thông tin trên lĩnh vực báo chí, mạng xã hội, góp 

phần nâng cao hiệu quả QLNN về hoạt động báo chí trên địa bàn. Tham mưu UBND 

thành phố tổ chức họp báo định kỳ/quý, nhằm cung cấp thông tin cho báo chí về tình 

hình KT-XH của địa phương. 

Hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển, chuyển phát hiệu quả, toàn thành 

phố đã có 23 doanh nghiệp hoạt động bưu chính chuyển phát có thông báo hoạt động 

đến Sở. Trong năm, Sở đã tổ chức kiểm tra, kịp thời hướng dẫn thực hiện đúng quy 

định đối với dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước KT1, bưu chính 

công ích và bưu chính công ích phục vụ phát hành báo chí, điều tra sản lượng bưu 

chính công ích và bưu chính công ích phục vụ phát hành báo chí; Các hoạt động phục 

vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã từng bước được phát huy.  

Công tác QLNN về viễn thông được triển khai đồng loạt các nội dung gồm quản 

lý thị trường, quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ 
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động; tăng cường quản lý SIM rác, tin nhắn rác; quản lý phát triển hạ tầng viễn thông 

của các doanh nghiệp viễn thông trong các khu dân cư, khu đô thị mới, kịp thời phối 

hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng thông 

tin ngầm trong các khu dân cư, khu đô thị mới, đảm bảo việc đầu tư hạ tầng thông tin 

dùng chung cho các doanh nghiệp, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng đơn giá và thông 

báo đơn giá cho thuê hạ tầng dùng chung; sử dụng phần mềm GIS quản lý hạ tầng 

bưu chính viễn thông đã phát huy hiệu quả, nhờ đó đã xác định được tọa độ số nên 

việc khuyến khích dùng chung hạ tầng trạm BTS đã được nâng cao, trong năm sở đã 

tiếp nhận yêu cầu di dời và phát triển mới 141 trạm BTS, trong đó có văn bản yêu cầu 

phối hợp dùng chung 50 trạm, đạt 35%. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn 

biến phức tạp, Sở TT&TT đã kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng 

cường đảm bảo thông tin liên lạc, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cấp có liên 

quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp viễn thông được cử người 

phối hợp giữa các khu vực có dịch, đang cách ly để đảm bảo thông tin liên lạc, bưu 

chính được liên tục.  

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử từng 

bước hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 

nước. Trung tâm dữ liệu thành phố, mạng truyền số liệu chuyên dùng từ thành phố 

đến cấp xã được đảm bảo ổn định, an toàn phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng 

CNTT của các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố phục vụ hiệu quả triển ứng 

dụng CNTT. 100% cơ quan quản lý nhà nước có mạng cục bộ (LAN) và có máy tính 

kết nối Internet băng thông rộng phục vụ công việc. Hệ thống Hội nghị truyền hình 

thành phố tiếp tục được khai thác ổn định, hiệu quả với 130 điểm (từ thành phố đến 

cấp huyện và cấp xã), hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố phục vụ việc 

gửi nhận văn bản điện tử liên thông 04 cấp góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều 

hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chí phí. Hệ thống 

Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử được triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan quản lý hành chính nhà nước (111 cơ quan, đơn vị) từ thành phố đến cấp 

huyện, cấp xã, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 

mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong 

hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành được các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và phát 
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triển. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, rà soát các chương trình, đề án phát triển công 

nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử, tăng 

cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, công tác tuyên 

truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Hướng dẫn, 

tăng cường sử dụng chat nội bộ, hệ thống hộp thư điện tử @cantho.gov.vn trong hoạt 

động nội bộ của cơ quan nhà nước thành phố nhằm góp phần bảo đảm an toàn thông 

tin mạng và hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.  

Công tác QLNN đối với doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển lành 

mạnh đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - 

quốc phòng của thành phố.  

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

- Một số cơ quan báo chí chưa làm tốt chức năng văn hóa tư tưởng, chưa thực 

hiện tốt tôn chỉ, mục đích được giao. Cơ quan chủ quản báo chí thiếu trách nhiệm, 

buông lỏng trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí thuộc ngành. Đối với báo mạng 

điện tử dễ dãi trong việc đưa tin, coi nhẹ tính chính xác, sao chép cẩu thả, không ghi 

rõ tên tác giả, thông tin sai sự thật, giật gân câu khách, khiêu dâm, sử dụng ngôn ngữ 

thô tục đang diễn ra tràn lan… gây bức xúc dư luận. 

- Việc ứng dụng CNTT trong CQNN thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên 

thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin của địa phương 

với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của Bộ ngành trung ương triển khai. Chưa 

thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hình thành kho dữ liệu số cho tổ 

chức, cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân giảm bớt thủ tục hành 

chính khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT, an toàn thông tin mạng mặc dù được bổ sung, nâng 

cấp, tuy nhiên việc mua sắm thay thế, bổ sung chưa kịp thời, hiện nay các trang thiết 

bị máy tính đa phần đã xuống cấp; công tác an toàn thông tin mạng còn một số cơ 

quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hình thành khu CNTT tập trung 

thành phố Cần Thơ, nên chưa tạo được cơ chế, chính sách để thu hút, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT.  
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- Lĩnh vực bưu chính chuyển phát phục vụ thương mại điện tử phát triển mạnh 

trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều bất cập trong 

công tác quản lý, quy định pháp luật chưa rõ ràng, tạo kẽ hở cho các đối tượng kinh 

doanh thương mại điện tử trốn thuế, gây thất thu thuế. Hàng giả, hàng kém chất lượng 

và hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ được gửi qua dịch vụ bưu chính chuyển phát 

còn nhiều nhưng ngành bưu chính chuyển phát chưa có quy định cụ thể để kiểm tra. 

3. Đề xuất, kiến nghị  

a) Đối với Văn phòng Chính phủ 

- Hướng dẫn xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng 

dịch vụ công quốc gia và ban hành các quy định, hướng dẫn kết nối để các địa 

phương khai thác quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công 

cấp tỉnh theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

b) Đối với các Bộ  

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời, đề xuất cấp phép nhiều hơn 1 đơn vị cung 

cấp dịch vụ bưu chính công ích như hiện nay, nhằm giảm giá phí dịch vụ bưu chính 

công ích so với dịch vụ bưu chính thông thường, để khuyến khích cá nhân, tổ chức 

chọn hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Đề nghị Bộ TT&TT xem xét điều chỉnh Thông tư 05/2015/TT-BTTTT về việc 

quy định cấp phép sử dụng tần số. Theo quy định tại Thông tư 05 thì sau 10 năm sử 

dụng, tổ chức, cá nhân phải xin cấp lại giấy phép và thủ tục xin phép cũng giống như 

lần đầu nên có một số đài truyền thanh quận, huyện không còn giấy chứng nhận hợp 

chuẩn, hợp quy (do thất lạc) nên không xin phép được, trong khi thiết bị vẫn còn sử 

dụng tốt. Đề nghị nên có mở rộng điều kiện là nếu không còn giấy thì đơn vị phải tự 

chịu chi phí để đo kiểm lại thiết bị rồi mới cấp phép. 

- Các Bộ, ngành sớm hình thành các CSDL quốc gia tạo nền tảng xây dựng 

Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, như CSDL quốc gia về Dân cư và CSDL Đất 

đai quốc gia... Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn kỹ cho việc kết nối, 

chia sẻ các hệ thống công nghệ thông tin./. 



- 376 - 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỔI BẬT NĂM 2020  

VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021 

Trần Văn Khoảnh 

Giám đốc Sở TT&TT Trà Vinh 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản phục vụ công 

tác quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông, chương trình, kế hoạch, 

quy chế,...; nổi bật như: Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 ban hành Kế 

hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh 

Trà Vinh năm 2020; Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Trung tâm dữ liệu tỉnh Trà Vinh; Kế 

hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/7/2020 cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp 

và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh; Công 

văn số 1286/UBND-THNV ngày 08/4/2020 về việc rà soát, tổ chức sử dụng đồng bộ 

các hệ thống thông tin dùng chung;… 

2. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Ban hành hơn 20 văn bản định hướng các cơ quan báo, đài, cơ quan truyền thông 

trong tỉnh tuyên truyền với các nội dung về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra; thông tin đối ngoại; phòng chống tội 

phạm, phòng, chống ma túy, cẩm nang cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên 

truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền về ASEAN… 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và đã tham mưu Tỉnh ủy ban 

hành Quyết định số 2551-QĐ/TU ngày 03/5/2017 ban hành quy định về sự phối hợp 

giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Trà 

Vinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. 

Theo đó, phân công trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, cơ quan chủ quản, cơ quan 

quản lý báo chí, nhằm phối hợp chỉ đạo quản lý thống nhất các hoạt động báo chí 

trong tỉnh. 
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3. Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin 

Mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

người dân; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Hoạt động các điểm phục vụ bưu chính tiếp 

tục được duy trì, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ với châ ́t lượng được nâng cao. 

Thúc đẩy phát triển CPĐT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

Đã xây dựng, tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến (không dùng tiền mặt): 

nền tảng thanh toán của tỉnh, nền tảng thanh toán Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Đang vận hành thử nghiệm Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh 

và đã kết nối với trục liên thông quốc gia (NGSP); các dịch vụ tích hợp, chia sẻ qua 

LGSP gồm: hệ thống Quản lý hồ sơ địa chính ViLIS, phần mềm Lý lịch tư pháp, 

Quản lý hộ tịch; hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công Quốc gia; hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách; hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống đánh giá việc sử dụng thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến; cơ sở dữ liệu về bảo hiểm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 

Tiếp tục thực hiện tích hợp các dịch vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Xây dựng hệ thống xác thực tập trung đăng nhập một lần (SSO) để sử dụng tất 

cả các ứng dụng CNTT tập trung của tỉnh. 

Phát triển dữ liệu: Vận hành CSDL người dùng trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh, CSDL cán bộ, công chức của UBND tỉnh, CSDL đoàn viên, hội viên, CSDL hộ 

kinh doanh; CSDL doanh nghiệp; CSDL về giải quyết thủ tục hành chính, đối với 

Kho dữ liệu Tổng hợp, thống kê, báo cáo của tỉnh: đã xây dựng Hệ thống báo cáo chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội. Xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác 

xã của tỉnh: có chức năng nhất thể hóa và cung cấp thông tin doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã của tỉnh; thông tin chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với 

doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm, liên kết trong sản 

xuất, kinh doanh. 

Triển khai đô thị thông minh: Hạ tầng kỹ thuật máy chủ, vận hành IOC sử dụng 

của VNPT; lắp đặt tại UBND tỉnh. Các dịch vụ triển khai: dịch vụ phản ánh hiện 

trường (Hệ thống phản ánh hiện trường); dịch vụ giám sát, điều hành giao thông  
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(Hệ thống giao thông thông minh); dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng 

(Hệ thống lắng nghe mạng xã hội); y tế thông minh (Hệ thống giám sát điều hành lĩnh 

vực y tế); giáo dục thông minh (Hệ thống giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục); dịch 

vụ giám sát và cảnh báo môi trường (Hệ thống cảm biến môi trường); giám sát dịch 

vụ công (Hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công); giám sát điều hành chỉ tiêu 

báo cáo - thống kê; hệ thống thông tin tra cứu đất đai. (Trong đó, các dịch vụ đang 

thực hiện kết nối, tích hợp: hệ thống phản ánh hiện trường, hệ thống giao thông thông 

minh, hệ thống lắng nghe mạng xã hội, hệ hống giám sát điều hành lĩnh vực y tế, hệ 

thống giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục, hệ thống giám sát dịch vụ hành chính 

công, giám sát điều hành chỉ tiêu báo cáo - thống kê. Các dịch vụ chưa kết nối, tích 

hợp: hệ thống cảm biến môi trường, hệ thống thông tin tra cứu đất đai). 

4. Về an toàn thông tin 

Thiết lập mạng dùng riêng khép kín kết nối 150 cơ quan Đảng và Nhà nước qua 

mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ triển khai, sử dụng các hệ thống thông tin 

dùng chung của tỉnh trên môi trường an toàn. Mạng LAN cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp được trang bị thiết bị bảo mật và kết nối vào mạng dùng riêng của tỉnh 

phục vụ công tác bảo mật mạng LAN của cơ quan, địa phương. 

Triển khai thử nghiệm hệ thống SOC và đã thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin 

(về mã độc, phát hiện tấn công lớp mạng) với Trung tâm giám sát An toàn không gian 

mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; kết quả đã triển khai bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp. Đồng thời tổ 

chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ATTT theo điều phối của Cục An 

toàn thông tin; các hệ thống thông tin của tỉnh được đầu tư xây dựng hệ thống bảo 

mật, giải pháp giám sát ATTT;... 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Mặc dù Sở đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản, 

chỉ đạo quyết liệt; tích cực phối hợp các sở, ngành, huyện/thị/thành, nhưng tỷ lệ hồ sơ 

dịch vụ công nộp bằng hình thức trực tuyến vẫn còn thấp. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021  

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến mức 3, 4. 
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2. Tiếp tục đầu tư đảm bảo hạ tầng kỹ thuật triển khai vận hành, sử dụng các hệ 

thống thông tin Chính quyền điện tử; Hạ tầng chuyển đổ số; triển khai các giải pháp đảm 

bảo an toàn thông tin, các giải pháp giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ; xây dựng và phát triển các nền tảng Chính quyền điện tử 

hướng đến Chính quyền số trên địa bàn tỉnh;  

4. Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề thúc đẩy chuyển đổi số 

giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030; hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.0  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Chỉ đạo Gtel Mobile xử lý dứt điểm tình trạng cột ăng ten trạm BTS của Gtel 

Mobile trên địa bàn tỉnh đã lâu không được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, xuống 

cấp dẫn đến khả năng mất an toàn, nguy cơ ngã đổ rất cao./. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2021 

Trần Thanh Hưng 

Giám đốc Sở TT&TT Phú Yên 

Trong năm 2020, công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông 

Phú Yên được tăng cường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và góp phần đưa ngành 

Thông tin và Truyền thông của tỉnh Phú Yên từng bước phát triển và đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận. 

1. Các nhiệm vụ trọng tâm 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân giao, trên cơ sở định 

hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, bám sát các nghị quyết, chương trình hành 

động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối, Đảng ủy Sở lãnh đạo, chỉ 

đạo chính quyền hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ hầu hết các chương 

trình, dự án, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

thông tin và truyền thông, tiêu biểu như: 

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật; 03 quyết 

định và 06 kế hoạch chỉ đạo điều hành của ngành thông tin và truyền thông;  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01/CTr-

UBND của UBND tỉnh về định hướng trong công tác tuyên truyền việc triển khai chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

Hướng dẫn các cơ quan báo chí thông tin kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Một số nhiệm vụ truyền 

thông quan trọng như: Truyền thông đậm nét về đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, về công tác phòng chống COVID-19, về 

thiên tai bão lũ năm 2020; Xử lý cơ bản, kịp thời hoạt động báo chí, truyền thông 

chưa đúng qui định của pháp luật; Giám sát, xử lý kịp thời thông tin xấu độc trên môi 

trượng mạng; Triển khai xây dựng hồ sơ Nghị quyết Giải Báo chí Phú Yên, xây dựng 
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Qui chế nhuận bút tin bài trên Cổng/Trang TTĐT, ấn phẩm không kinh doanh; Triển 

khai các hoạt động cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp... 

- Tổ chức thành công Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV-2020. Tham mưu 

chương trình phối hợp truyền thông giữa Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Yên và 

UBND tỉnh Phú Yên. Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, 

Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Tây Hòa. 

Tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải thưởng Báo 

chí tỉnh Phú Yên năm 2019. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về Chính quyền điện tử tỉnh, đặc biệt là sự chỉ 

đạo quyết liệt của Đảng ủy, BGĐ về các chương trình, dự án CNTT. Qua đó, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phục 

vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

- Triển khai các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao như xúc tiến thủ tục đầu 

tư Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), Trung tâm Dữ liệu tỉnh Phú Yên 

(DC), hệ thống camera giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI... 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin, phục vụ sự chỉ đạo điều 

hành của chính quyền, nhất là trước và trong thời gian diễn ra đại hội các cấp tiến tới 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Đưa cáp quang về xã Phú Mỡ, địa phương cuối cùng có cáp quang hữu tuyến; 

hoàn thành việc bó cáp 2 tuyến đường tại TP. Tuy Hòa và huyện Tây Hòa với tổng 

chiều dài 11,5km. Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích; Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính công ích 

phục vụ cơ quan đảng và nhà nước; Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất để đảm bảo đúng theo lộ trình của Chính phủ. Tuyên truyền về 

quy định sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của bộ đàm đặt trên phương tiện 

nghề cá, thiết bị nhận dạng tự động tàu cá (AIS) của ngư dân. Kiểm tra, giám sát việc 

xây dựng, sử dụng chung hạ tâ ̀ng trạm BTS của các nhà mạng; chủ trì trong việc 

chỉnh trang, bó gọn mạng cáp tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ. 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên các hoạt động của ngành theo đúng 

kế hoạch đề ra đầu năm 2020: đã thực hiện 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột 
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xuất đối với 68 cá nhân, tổ chức; ban hành 06 quyết định xử phạt hành hính. Ngoài ra, 

nhắc nhở những cá nhân, tổ chức vi phạm lần đầu. Tiếp nhận và xử lý các đơn thư 

phản ánh khiếu nại: về xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động BTS; về 

các tài khoản facebook cá nhân có hành vi nói xấu, xuyên tạc, vu khống; hoạt động 

chưa đúng qui định pháp luật của phóng viên, cộng tác viên của các tạp chí hoạt động 

trên địa bàn tỉnh… đã phối hợp xử lý, không để đơn thư tồn đọng; phối hợp Cục Báo chí 

- Bộ TT&TT xử lý kịp thời một số vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh thông tin 

sai sự thật về Phú Yên… 

2. Định hướng phát triển năm 2021 

2.1. Về lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản 

Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và phối hợp báo chí Trung 

ương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá 

hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, những 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm 

410 năm tỉnh Phú Yên (1611 - 2021), chương trình Đối tác Thái Bình Dương PP 

2020-2021, công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… 

Chỉ đạo, phối hợp tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động xuất bản, phát 

hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về thông tin đối ngoại. Đa dạng hóa hình thức 

thông tin, xây dựng và triển khai các chương trình, chiến dịch quảng bá hình ảnh của 

địa phương.  

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại và Triển lãm 

Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử 

và pháp lý” nhằm tăng cường sự hiểu biết, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp 

thời về các vấn đề mà dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tăng 

cường thông tin phản bác những luận điệu xuyên tạc và sai trái của các thế lực thù 

địch chống phá Nhà nước, lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền lãnh thổ  

Việt Nam. 

Xuất bản, phát hành Xuất bản phẩm chuyên đề tuyên truyền Thông tin đối ngoại.  

Tiếp tục triển khai Đề án Công viên sách tại TP. Tuy Hòa. 
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2.2. Về lĩnh vực bưu chính - viễn thông - tần số vô tuyến điện 

- Triển khai Đề án chuyển đổi truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

- Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông; về hạ tầng bưu chính, viễn thông; 

về tần số vô tuyến điện; về điện tử, dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ 

hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

- Quản lý nhà nước về dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích; phối hợp hướng 

dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ 

và giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tại tỉnh theo hướng dẫn 

của Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xây dựng và 

trình UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, 

quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật. 

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật sơ bộ các dự án, hạng mục bưu chính, viễn thông 

trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án 

phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.3. Về lĩnh vực công nghệ thông tin 

Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 141/KH-UBND, triển khai 

Kế hoạch ứng dụng CNTT, cụ thể như sau: 

- Xây dựng Trục LGSP; 

- Thuê Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; Thuê Trục liên thông văn bản tỉnh; 

Thuê hệ thống thư điện tử công vụ. 

- Triển khai Chương trình chuyển đổi số tỉnh Phú Yên; 

- Nâng cấp, mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Phú Yên; 

- Thực hiện chuyển đổi toàn bộ IPv4 sang IPv6; 

- Thuê dịch vụ CNTT: Hệ thống truyền hình trực tuyến đến huyện, cụm xã. 

- Triển khai Đề án wifi makertting tại TP. Tuy Hòa./. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG,  

NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NAM  

Nguyễn Duy Tuấn 

Giám đốc Sở TT&TT Hà Nam 

Hà Nam là một tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ của thủ đô, giao 

thông thuận tiện, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Dân số của Hà Nam là 861.832 người. Phần đông lao động có trình độ văn hóa, có 

khả năng tiếp nhận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ. Năm 2020 dịch 

bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh 

hưởng đến tâm lý người dân cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Tuy nhiên 

với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự giám sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực 

cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh 

tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên 

các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 cơ bản giữ được ổn định và phát 

triển so với cùng kỳ.  

Nhìn chung năm 2020, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông 

từ tỉnh đến cơ sở khá ổn định. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn 

thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện 

ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet ngày càng được nâng 

cao, cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Mức độ sử dụng 

điện thoại di động thông minh (smartphone) của người dân ngày càng được phổ cập.  

Sở tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông tin trên 

Cổng Thông tin điện tử của các sở, ngành được quan tâm, cập nhật thường xuyên. 

Sở đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CCHC). Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính 

(TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông. UBND tỉnh Hà Nam chính thức thực hiện 

thống nhất, đồng loạt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
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thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục 

hành chính.  

Hiện nay đã có sự đồng tỉnh ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg nhằm góp phần vào quá trình cải cách TTHC của tỉnh, cải 

thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính 

trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phần 

mềm chấm điểm và xếp hạng CCHC trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà 

Nam. Việc triển khai phần mềm chấm điểm CCHC giúp đánh giá công tác CCHC 

được thuận tiện, nhanh chóng, khoa học hơn nhiều so với trước đây, đảm bảo tính 

chính xác cao trong quá trình đánh giá xếp hạng chỉ số. Đồng thời tiết kiệm thời gian, 

chi phí, đơn giản hoá thủ tục giấy tờ. Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất hoàn thành 

thắng lợi các nhiệm vụ được giao, năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam 

đi đầu và xếp thứ nhất về thực hiện nhiệm vụ CCHC trong toàn tỉnh. 

100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ 

và kết nối Internet. Các cơ quan đã có máy chủ, tường lửa cứng và thiết bị chống sét 

đảm bảo hoạt động của mạng cục bộ. 100% cán bộ, công chức các cơ sở, ban, ngành, 

UBND huyện, thành phố có máy tính sử dụng trong công việc. 

100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt mạng 

chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước đến kết nối mạng diện rộng (WAN), đã 

cấp chứng thư số cho cơ quan và cá nhân các lãnh đạo; đã thực hiện ký số các loại 

văn bản điện tử theo quy định và gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (thuê phần mềm của VNPT Hà Nam) đã 

triển khai cho tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Đã kết nối Hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia; kết nối liên 

thông 4 cấp chính quyền. 

Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối 

trực tuyến lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai tiến độ giải quyết hồ 

sơ của tổ chức, cá nhân. Cổng đã cung cấp trên 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Hiện tại đã hoàn thành việc chuẩn hóa, tích hợp một số dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về thông tin và 

truyền thông địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: 

- Việc triển khai ngầm hoá mạng cáp viễn thông, dùng chung hạ tầng trạm BTS 

của các doanh nghiệp viễn thông còn chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra trong quy hoạch phát 

triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh đến năm 2020. Nguyên nhân chủ 

yếu là do chưa có quy định cụ thể về dùng chung hạ tầng; hạ tầng kỹ thuật giữa các 

ngành điện, nước và viễn thông còn chồng chéo; các doanh nghiệp chưa thường 

xuyên trao đổi hạ tầng dùng chung. 

- Một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng người dân cản trở doanh nghiệp 

xây dựng, lắp đặt trạm BTS vì lo sợ rằng “sóng điện từ từ các trạm BTS có ảnh hưởng 

đến sức khoẻ người dân sinh sống gần trạm”, trong khi không có văn bản chính thức 

khẳng định “sóng điện từ từ các trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe con người”. 

- Hiện nay, chưa có chế tài cụ thể trong việc bảo trì, bảo dưỡng các trạm BTS 

của các doanh nghiệp nên gây khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương. 

- Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 chưa cao: Số bộ hồ sơ 

trực tuyến còn rất thấp. Nguyên nhân là do người dân vẫn có thói quen nộp hồ sơ trực 

tiếp, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, công tác 

tuyên truyền cũng chưa thực sự hiệu quả. 

- Thực tế tại địa phương, trong tổng số các thủ tục hành chính, có rất nhiều thủ 

tục hành chính phát sinh hồ sơ rất ít, thậm chí cả năm không phát sinh hồ sơ (kể cả hồ 

sơ giấy và hồ sơ trực tuyến), trong khi theo các văn bản của Chính phủ, của Bộ Thông 

tin và Truyền thông yêu cầu trong năm 2020: 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 

30% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Chấm điểm chỉ số CCHC cũng tính theo tỷ lệ này, đồng thời tính điểm cả theo số 

dịch vụ công có phát sinh hồ sơ. Như vậy là chưa hợp lý, chưa logic, cứ chạy theo con 

số này thì lại mất con số kia. Vì vậy, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết. 

- Tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính còn hạn chế. Nguyên nhân là do tỉnh Hà Nam có địa bàn hẹp, đi lại thuận tiện, 

trong khi lệ phí bưu chính cũng khá cao, vì vậy người dân thường trực tiếp đến nộp hồ 

sơ tại các cơ quan, địa điểm giải quyết TTHC, không cần gửi qua hệ thống bưu điện.  

- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng hiện chưa được các cơ quan 

trong tỉnh quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác 
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đảm bảo an toàn thông tin; thậm chí một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chủ quan, 

sơ hở trong quản lý thông tin nội bộ và thông tin bí mật nhà nước, dẫn đến nguy cơ 

mất an toàn thông tin. Về mức độ thì hiện chưa có ảnh hưởng lớn và không có liên 

quan nhiều về tài chính cũng như hoạt động trong địa bàn tỉnh, nhưng còn tiềm ẩn rất 

nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin. Ý thức người dùng Internet chưa cao, kinh 

phí dành cho lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin còn thấp, nhân lực có chất lượng 

chưa đảm bảo. 

- Chưa có cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp 

CNTT. 

- Lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin báo chí xuất bản: Cán bộ quản lý phần 

lớn là kiêm nhiệm, thiếu về số lượng. 

Để công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn ngày 

càng phát huy hiệu quả, trong thời gian tới ngành Thông tin và Truyền thông Hà Nam 

đề ra chiến lược phát triển đến năm 2025 với các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT đồng bộ với hạ tầng 

giao thông, đô thị tại các khu đô thị mới, phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng, quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng hạ tầng mạng lưới bưu 

chính, viễn thông, ưu tiên phát triển hạ tầng ở vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. 

- Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030; 

- Đề án Xây dựng Đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

- Đề án Chuyển đổi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./. 
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KẾT QUẢ TRỌNG TÂM ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020 

VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GỬI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Văn Tường 

Giám đốc Sở TT&TT Quảng Trị 

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, 

hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch trên các mặt công tác. Các chỉ tiêu đều đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được tăng 

cường và phát huy hiệu quả; đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành 

nhằm tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các biện pháp, thúc đẩy lĩnh vực thông tin 

truyền thông tiếp tục phát triển. Hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông 

tiếp tục được duy trì, phát triển theo đúng định hướng của Đảng và sự quản lý của 

Nhà nước. Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị đã tham 

mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy 

định, công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp 

tục được tăng cường. Tham mưu nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bản lề 

cho giai đoạn 2021 - 2025 như: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; 

Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm 

tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, chuẩn bị 

tốt các nguồn lực dự phòng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và nhu cầu sử 

dụng thông tin tăng cao của người dân, các hoạt động đột xuất khác theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm 

nhiễm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra, Sở Thông tin và Truyền 

thông Quảng Trị đã chủ động, kịp thời hướng dẫn các cơ quan báo chí, Trung tâm 

Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có trang thông 

tin điện tử và mạng xã hội tổ chức tăng cường truyền thông thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

Hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát triển, đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, 
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từng bước hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhu cầu sử dụng các dịch vụ 

BCVT&CNTT của người dân, các hoạt động thông tin, tuyên truyền tiếp tục được 

đẩy mạnh. Công tác quản lý báo chí, in, xuất bản, phát hành, thông tin đối ngoại, 

thông tin cơ sở ngày càng được tăng cường, các cơ quan báo chí, xuất bản hoạt động 

theo đúng định hướng của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước và hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông. Hoạt động báo chí in, phát thanh và truyền hình, in, xuất 

bản và phát hành sách được ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng đến tất cả 

các vùng miền, đảm bảo cho người dân có cơ hội tiếp cận các thông tin kể cả vùng 

sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh của địa phương. Vai trò, vị trí của Sở Thông tin và Truyền thông và 

các Phòng Văn hóa và Thông tin ở địa phương ngày càng được khẳng định, được các 

cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

1. Các nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được trong năm 2020 

* Về Bưu chính - Viễn thông 

Đã hoàn thành thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. Đến 30/11/2020 đã hoàn thành công tác lắp đặt hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

qua vệ tinh (DTH) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.  

Về xây dựng hạ tầng viễn thông hiện đại, băng thông rộng, vùng phủ lớn đến 

hầu hết thôn, xóm, bản, làng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng cho chuyển 

đổi số quốc gia. Thực hiện chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, 

triển khai phát triển hạ tầng mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường 

kết cấu hạ tầng viễn thông, đáp ứng hạ tầng chuyển đổi số quốc gia; phát triển trạm 

BTS tại các khu vực lõm sóng, vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm cung cấp các dịch vụ 

viễn thông, truyền hình.  

Tăng cường cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ 

công ích để góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh địa phương; Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới 

nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 

30/11/2020, tổng số TTHC qua dịch vụ BCCI năm 2020 đạt 109.926 hồ sơ; Trong đó 
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Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 9.545 hồ sơ và thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho 100.381 hồ sơ. 

* Về Công nghệ thông tin 

Tham mưu triển khai tốt CTHĐ số 161-CTHĐ/TU ngày 19/8/2019 của BTV TU 

về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược An ninh mạng quốc gia: Thực hiện giám sát an toàn thông tin tại các cơ 

quan nhà nước (CQNN) cấp tỉnh qua ứng dụng Endpoint và BTN của Bkav; Chia sẻ 

thông tin mã độc hệ thống máy tính CBCC cấp tỉnh với Trung tâm Giám sát an toàn 

không gian mạng quốc gia; Hướng dẫn các CQNN trên địa bàn tỉnh rà soát, khắc 

phục các lỗ hổng bảo mật của Microsoft Sharepoint, cảnh báo nguy cơ mất an toàn 

thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom, cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống 

thông tin các cơ quan qua lỗ hổng Zerologon và nhiều văn bản hướng dẫn khác. 

Tiếp tục tham mưu xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh 

trong xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Triển khai dự án Xây dựng hệ thống 

hội nghị truyền hình tỉnh; Triển khai kết nối trục nền tảng chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) 

với trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) và trục nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NGSP); Đề xuất Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ triển khai Trung 

tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh. 

* Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền công tác nhân quyền trên địa 

bàn, tuyên truyền về vị trí, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân kỷ 

niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 

2020; vai trò và vị trí của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực của 

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2022: Sở Thông tin và Truyền thông 

đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-STTTT ngày 25/3/2020 về công tác thông tin, tuyên 

truyền về nhân quyền năm 2020. Triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở đã tổ chức sản 

xuất, biên tập 15 tin, bài về các vấn đề liên quan đến Quyền con người ở Việt Nam, 

tuyên truyền về vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong 

quá trình hình thành và phát triển, những thay đổi của ASEAN trước, sau khi hình 

thành Cộng đồng và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN phát trên 

Đài Truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện. 
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Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Quảng Trị trên mạng xã 

hội; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào: Đã tham mưu 

UBND tỉnh cung cấp thông tin về tỉnh Quảng Trị trên Bách khoa toàn thư mở 

(Wikipedia); Biên tập và dịch sang tiếng Anh các tin, bài cung cấp lên Cụm Thông 

tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; xây dựng 01 phim quảng bá, giới thiệu về 

hệ thống giếng cổ ở Gio An; thường xuyên cập nhật tin, bài và vận hành hiệu quả 

hoạt động Cổng thông tin đối ngoại tỉnh; từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến 

phức tạp, công tác tuyên truyền được tập trung vào việc thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch của tỉnh Quảng Trị; việc tiếp nhận và hỗ trợ Việt kiều từ Lào, Thái Lan 

trở về tỉnh; tuyên truyền và chiếu các thông tin về dịch COVID-19 lên màn hình LED 

tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (bằng tiếng Anh và tiếng Việt). Hướng dẫn các cơ 

quan báo chí, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động tác nghiệp 

trên địa bàn không sử dụng “tít” và nội dung bài nghi vấn, suy đoán, gán ghép, liên hệ 

thiếu căn cứ, không đúng bản chất sự việc; Phát hành 26 bản tin và 10 thông báo lịch 

trình di chuyển của các Bệnh nhân. 

Tham gia tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Thông tin và Truyền 

thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện Kế hoạch họp báo trước và sau Đại hội; Tổ chức hướng dẫn các cơ 

quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin -

Thể dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng thông qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin điện 

tử, thông tin cơ sở...  

Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh chủ động trong 

công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai, bão lụt; kịp thời thông tin về diễn biến 

tình hình lũ lụt, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong ứng phó với bão lũ.  

* Về thực hiện các chương trình, dự án 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành việc xây dựng, lắp 

đặt, nghiệm thu, bàn giao thiết bị cho UBND 14 xã sử dụng 14 đài truyền thanh cơ 

sở; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đã hoàn thành nội dung Sản xuất, 

biên tập các chương trình phát thanh, phát trên các Đài Truyền thanh - Truyền hình, 
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Truyền thanh các huyện; Phát hành â ́n phẩm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa 

học kỹ thuật phục vụ sản xuất; Đầu tư trang thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ 

thông tin cổ động tại 01 huyện và 12 xã. 

Triển khai các dự án thành phần của dự án Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị: 

Trục liên thông văn bản tỉnh; Triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh 

với 01 điểm cầu trung tâm tại Văn phòng UBND tỉnh và 09 điểm cầu tại UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Đảo Cồn Cỏ); Triển khai kết nối trục nền tảng 

chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) với trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) và trục nền 

tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). Đang triển khai: Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài 

truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” theo Nghị quyết số 

201/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2023, 

tầm nhìn đến 2030” theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 01/8/2018. Đang tham 

mưu dự án “Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh”. 

2. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn xây dựng Chính quyền 

điện tử, Đô thị thông minh. Hỗ trợ nguồn kinh phí chương trình quốc gia về CNTT để 

giúp tỉnh triển khai chính quyền điện tử. Hỗ trợ tỉnh Quảng Trị các dự án và nguồn 

kinh phí để triển khai lĩnh vực thông tin và truyền thông đồng bộ và hiệu quả nhằm 

nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và đời sống xã hội, 

góp phần giúp tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tiến kịp với các tỉnh trong khu 

vực và toàn quốc. 

- Hỗ trợ phần mềm đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet và dịch vụ điện thoại 

cho Sở nhằm chủ động trong công tác quản lý.  

- Chấn chỉnh việc cử phóng viên thường trú của các báo, vì hiện tại có tình trạng 

nhiều cơ quan báo chí cử phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh không đảm bảo đúng 

chuẩn theo quy định của Bộ, nhất là cử phóng viên không có Thẻ Nhà báo. Chấn 

chỉnh tình trạng các tạp chí cử phóng viên liên hệ các cơ quan đề nghị cung cấp thông 

tin nhưng nội dung thông tin lại không đúng với tôn chỉ, mục đích của tạp chí.  

- Đầu tư các dự án về Phát thanh - Truyền hình; Hỗ trợ nguồn vốn Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững để 
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thực hiện việc: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.  

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI thống nhất của ngành cụ thể cho từng lĩnh vực 

và chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ. 

- Đề nghị Bộ hướng dẫn xử lý khi thuê bao đang nợ tiền cước của doanh nghiệp 

viễn thông này sang đăng ký hoạt động với doanh nghiệp viễn thông khác. 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung thêm nội dung Triển lãm bản 

đồ và tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và 

pháp lý” cho mới hơn, phong phú hơn. Đề nghị Bộ tổ chức biên soạn sách về chủ 

quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa bằng nhiều thứ tiếng và cung cấp cho 

các nước, các tổ chức quốc tế.  

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông 

được đăng ký danh mục ấn phẩm, sách thông tin đối ngoại xuất bản theo nhu cầu đặt 

hàng của Nhà nước, đề tài do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất.  

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có chiến lược, dự án hỗ trợ các tỉnh 

thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.  

3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 

- Chỉ đạo quản lý, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành 

động của Chính phủ, Bộ TT&TT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII. Tham mưu 

triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Kế hoạch số 190-KH-TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52 của 

Bộ Chính trị. 

- Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

quy hoạch, kế hoạch, đề án và cơ chế chính sách của ngành, tạo cơ sở pháp lý triển 

khai các hoạt động QLNN, tạo môi trường pháp lý thu hút và thúc đẩy hoạt động của 

ngành TT&TT phát triền bền vững. Tham mưu triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

đăng ký trong chương trình công tác trọng tâm với UBND tỉnh và cam kết trách 
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nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong những năm 2021. Triển khai các Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn; Kế hoạch phát triển ngành TT&TT; Kế hoạch hoạt động của 

Sở; Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững và Nông thôn mới. 

Triển khai Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2018 - 2025” theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 và Đề án Đầu tư, 

nâng cấp Đài truyền thanh cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả QLNN ngành Thông tin và Truyền thông, đặc biệt 

trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, Internet, thông tin đối ngoại, thông 

tin điện tử và thông tin cơ sở. Ứng dụng rộng rãi và thực chất CNTT trong hoạt động 

của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, cải 

cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; giảm thời gian, 

chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước và công dân.  

- Tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo các Doanh nghiệp trong ngành phát triển hạ 

tầng mạng lưới và sản xuất, kinh doanh theo đúng quy hoạch và các quy định của 

pháp luật; thúc đẩy phát triển TMĐT, Logistic, đa dạng hóa các loại hình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích trên cơ sở các dịch vụ băng rộng, kết nối Internet tốc độ 

cao, tăng cường phổ cập điện thoại thông minh tại các vùng công ích. Đảm bảo phục 

vụ các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng các yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh đảm bảo 

quốc phòng - an ninh và đáp ứng nhu cầu thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và hạ tầng kỹ thuật thông tin và 

truyền thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Đảm 

bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, 

chính quyền các cấp và trong công tác PCTT-TKCN.  

- Tập trung hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền các sự kiện, lễ hội, các hoạt động trọng tâm của tỉnh trong năm. Phối 

hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm lưu đô ̣ng bản đồ và trưng bày tư liệu về 

chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” 

và tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng 

lịch sử và pháp lý”. Khai thác có hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu 

Quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu Quốc tế La Lay; Sản xuất phim, xuất bản các ấn phẩm, 

tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Khai thác và đăng tải nội dung phong 

phú, hấp dẫn cho Cổng TTĐN Quảng Trị. 
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- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng 

trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tuyên truyền về những nhân tố mới, 

người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; chủ động đấu tranh chống 

“diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực 

thù địch. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và hạ tầng kỹ thuật 

thông tin và truyền thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình 

huống. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế về thông tin và truyền thông 

với các nước trong khu vực. 

- Phối hợp tham mưu triển khai tốt Chương trình hành động số 161-CTHĐ/TU 

ngày 19/8/2019 của BTV TU về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 

25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Tiếp tục tham 

mưu xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh trong xu thế Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Kế 

hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2021 - 2025. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng các yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện chuyển đổi số tại địa phương 

theo kế hoạch chuyển đổi số quốc gia để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số 

phục vụ người dân trong các dịch vụ công. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn 

thành xây dựng chính phủ điện tử/chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính phủ 

số/chính quyền số. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra về hoạt động các lĩnh 

vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất 

bản, Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại; trong đó tập trung thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet; việc quản lý, 

đăng ký thuê bao di động trả trước; các Trang thông tin điện tử, thông tin trên mạng 

xã hội… giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân 

hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông kịp thời, chính xác. 

Năm 2020 là năm có nhiều thách thức biến động, khó khăn và bất ổn với dịch 

bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan trên toàn thế giới, thiên tai bão, lũ lụt diễn ra 
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diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày liền ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh 

đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể CB, CCVCLĐ toàn ngành 

Thông tin và Truyền thông đã vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo Bộ 

Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp, hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ của các cấp, các 

ngành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị./. 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETTEL NĂM 2020 

VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

 

I. Về kết quả hoạt động của Viettel năm 2020 

Trong năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng năng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng 

Viettel vẫn đạt được các kết quả đáng khích lệ, cụ thể: 

1. Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu SXKD 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi dịch bệnh: (1) Tổng doanh thu đạt 263,4 nghìn tỷ ~ 102,2% KH năm, 

tăng 4,1% so với năm 2019; (2) Lợi nhuận trước thuế đạt 42,2 nghìn tỷ ~ 110,2% KH 

năm, tăng 10,5% so với năm 2019; (3) Tổng nộp ngân sách: 37,7 nghìn tỷ ~ 101% 

KH năm. 

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số 

- Về chuyển đổi số trong nội bộ: Tập đoàn đã hoàn thành quy hoạch hệ sinh thái 

các sản phẩm số B2B và B2C; Thành lập Ban Quản trị dữ liệu để nâng cao năng lực 

ứng dụng và phân tích dữ liệu; Tiếp tục đẩy mạnh số hóa quy trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh, chăm sóc khách hàng, vận hành khai thác, chuyển đổi hệ thống CNTT 

lên hạ tầng Cloud; Đẩy mạnh ứng dụng phân tích dữ liệu, công cụ trợ lý ảo, công 

nghệ AI vào hoạt động kinh doanh...; Truyền thông về văn hóa số, tạo môi trường số 

trong toàn Tập đoàn. 

- Tích cực tham gia triển khai các dự án về Chính phủ điện tử/Chính quyền điện 

tử thông qua triển khai nhiều giải pháp số cho Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. 

Một số dự án tiêu biểu như: Phần mềm một cửa quốc gia cho Tổng cục Hải quan, Dự 

án Reputa cho Bộ TT&TT; Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa cho Bộ 

Ngoại giao; Dự án một cửa quốc gia cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dự 

án Lưu trữ điện tử quốc gia; Dự án tái thiết kế ngành Hải quan; Dự án CSDL đất đai; 

Dự án Cổng quốc gia về truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm…; 

- Về Đô thị thông minh: Trong năm 2020, Viettel đã triển khai các dự án đô thị 

thông minh tại 06 tỉnh/TP gồm: Thừa Thiên- Huế, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Hậu 
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Giang, Sóc Trăng, Lai Châu, đồng thời triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin 

SOC cho 34 Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương. 

- Trong lĩnh vực y tế, giáo dục: Triển khai thành công Đề án 1.000 điểm khám 

chữa bệnh từ xa Teleheath; Triển khai hiệu quả giải pháp học tập từ xa - Viettel Study 

cho tất cả các trường học, giáo viên, học sinh trên toàn quốc. 

- Trong lĩnh vực giao thông: Đưa vào hoạt động Công ty cổ phần Giao thông số 

Việt Nam với việc khai trương dịch vụ thu phí tự động không dừng vào tháng 

12/2020, cung cấp phần mềm quản lý giấy phép lái xe cho Bộ Giao thông vận tải… 

3. Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm thành công thiết bị 5G trên mạng lưới, 

đưa Việt Nam vào Top 6 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G. Tháng 12/2020 đã 

kinh doanh thí điểm 5G tại Hà Nội, đưa Viettel trở thành nhà mạng khai trương kinh 

doanh thử nghiệm mạng 5G sớm nhất tại Việt Nam. 

4. Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm (2021 - 2025), báo cáo Bộ 

Quốc phòng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trong đó xác định: 

Viettel sẽ chuyển dịch từ Tập đoàn lấy viễn thông làm chủ đạo thành Tập đoàn công 

nghệ với bốn lĩnh vực chính, bao gồm: (i) Viễn thông; (ii) Giải pháp CNTT và Dịch 

vụ số; (iii) Nghiên cứu sản xuất Công nghiệp công nghệ cao; (iv) Chuyển phát, 

logistics và thương mại. 

5. Hoàn thành triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 với 

việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc theo đúng Phương án cơ cấu lại đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hướng 

khách hàng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.  

6. Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các chương trình trọng điểm của Bộ TT&TT 

như: Xử lý sim không chính danh, triển khai công cụ ngăn chặn cuộc gọi và tin nhắc 

rác, ra mắt các nền tảng công nghệ AI Open Platform, Viettel Cyberbot, cung cấp 

dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng - SOC; Đồng thời thực hiện tốt 

công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo vững chắc mạng lưới trong mưa bão, lũ lụt 

diện rộng, góp phần vào hoàn thành kết quả SXKD và nâng cao hình ảnh của Viettel. 
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II. Một số kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với lĩnh vực viễn thông 

1.1. Về quy hoạch và sử dụng tần số:  

a) Về sửa đổi Thông tư 18/2020/TT-BTTTT Quy hoạch tần số 2300MHz, 

2600MHz, bổ sung quy hoạch băng tần 3700  3800MHz: Viettel nhất trí với các nội 

dung đã được Lãnh đạo Bộ TT&TT và các nhà mạng thống nhất trong cuộc họp ngày 

17/11/2020. Đề nghị Bộ TT&TT sớm ban hành Thông tư để tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp về tài nguyên tần số. 

b) Đề nghị Bộ TT&TT sớm cấp phép cho Viettel thử nghiệm mạng 4G trên băng 

tần 2300MHz để thay thế thiết bị 4G 2600MHz FDD. Cho phép Viettel được gia hạn 

thử nghiệm mạng 4G trên băng tần 2600MHz FDD cho đến khi Bộ TT&TT thu hồi 

phục vụ cho đấu giá tần số. 

1.2. Về cấp phép thử nghiệm 5G: Viettel đã được cấp phép thử nghiệm mạng và 

dịch vụ 5G tại Hà Nội và đã khai trương thử nghiệm, cung cấp dịch vụ 5G cho khách 

hàng vào ngày 30/11/2020. Đề nghị Bộ TT&TT sớm cấp phép mở rộng thử nghiệm 

mạng và dịch vụ 5G tại TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh theo đề nghị của Viettel.  

1.3. Về hạ tầng viễn thông: Đề nghị Bộ đẩy nhanh quy hoạch dùng chung hạ 

tầng viễn thông giữa các nhà mạng để nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm nguồn 

lực cho xã hội. 

2. Đối với lĩnh vực CNTT và Dịch vụ số 

2.1. Về lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử: Đề nghị Bộ chủ trì 

hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành các hành lang pháp lý cho 

việc phát triển xây dựng nền tảng thanh toán, nền tảng định danh và xác thực điện tử, 

đặc biệt các hướng dẫn, quy định, tiêu chuẩn cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây 

cho cơ quan Nhà nước. 

2.2. Hỗ trợ Viettel làm việc với bộ, ngành để xin cấp phép triển khai 02 nội 

dung: Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định thí điểm Mobile Money; Chuyển 

mạch tài chính và bù trừ điện tử. 

3. Đối với Lĩnh vực Bưu chính 

Đề nghị Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án “Xây dựng mạng lưới Logistic, hạ 

tầng dùng chung quốc gia”, đồng thời cho phép Viettel được tham gia xây dựng Đề án 
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nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ số LPI (Logistics performance index - chỉ số 

năng lực quốc gia về Logistics) của các doanh nghiệp Việt Nam. 

4. Lĩnh vực Nghiên cứu sản xuất  

Đề nghị Bộ kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích và tăng cường đầu 

tư cho nghiên cứu, sản xuất thiết bị viễn thông trong nước và khuyến khích các nhà 

mạng tăng cường sử dụng thiết bị đã sản xuất được tại Việt Nam. Hiện nay, gần như 

100% thiết bị mạng viễn thông và phần lớn thiết bị đầu cuối là nhập ngoại, mỗi năm 

chi hàng tỷ USD và tỷ lệ này có xu thế ngày càng tăng. Hạ tầng viễn thông là nền 

tảng quan trọng của nền kinh tế số - nếu không an toàn thì nền kinh tế đó cũng sẽ 

không an toàn.  

Với vai trò là một Tập đoàn kinh tế nhà nước đang chuyển đổi từ Tập đoàn viễn 

thông sang Tập đoàn công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, kiến tạo xã hội số, 

Viettel cam kết sử dụng nội lực cùng với các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh 

chuyển đổi số, thực hiện thành công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam, 

đặc biệt là tham gia mạnh mẽ, tích cực vào các Chương trình, dự án của Chính phủ./. 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  

NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY IN QUÂN ĐỘI  

Đại tá Nguyễn Sỹ Nam 

Giám đốc Công ty In Quân đội 1 

Thứ nhất: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

Công ty In Quân đội 1 thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 

có chức năng, nhiệm vụ là in Báo QĐND hàng ngày và các ấn phẩm phục vụ nhiệm 

vụ quân sự - quốc phòng; ngoài ra còn in các loại sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, có thể nói là một năm rất khó khăn đối với 

Công ty chúng tôi, do nhiều nguyên nhân, lý do khác nhau, nhưng tập trung bởi mấy 

lý do sau: Tác động của việc quy hoạch lại hệ thống báo chí của Chính phủ (nhiều 

báo nay còn là tạp chí như báo Bóng đá, báo Người cao tuổi, báo Cựu chiến binh Thủ 

đô v.v…); rồi tác động của sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử, một số báo phải 

dừng báo in chỉ tập trung vào báo điện tử (như báo khuyến học Dân trí). Đặc biệt tác 

động của đại dịch COVID-19, nhất là những tháng cách ly, giãn cách xã hội hầu hết 

các báo đều giảm số lượng, sản lượng, cá biệt có khách hàng do khó khăn phát hành 

phải dừng in 02 tuần do cả Tòa soạn phải cách ly (Báo PNTĐ); một số kế hoạch sản 

xuất kinh doanh phải làm cầm chừng, vì một số đơn hàng thông thường in vào tháng 

ba, tháng tư hàng năm (như in hồ sơ thi đại học, in sách giáo khoa năm học mới thì 

năm nay phải chuyển sang tháng năm, tháng sáu). Trong thời gian cách ly phòng 

chống dịch COVID-19, Công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 

các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc phòng, chống dịch, Công ty đã chi hơn 60 

triệu đồng để mua khẩu trang, hóa chất, máy phun khử khuẩn, máy đo thân nhiệt 

v.v… song do Công ty làm nghề dịch vụ in ấn có nhiều đối tượng khách hàng đến 

làm việc như đặt in, kiểm tra in, lấy hàng phát hành v.v… nên đã xảy ra việc có một 

khách hàng bị nhiễm bệnh COVID-19 (bệnh nhân 175, sau này bệnh viện mới phát 

hiện được) đi vào lấy hàng tại đơn vị, được bảo vệ kiểm tra thân nhiệt, từ đó dẫn tới 

41 cán bộ, nhân viên, người lao động (là F1, F2, F3) phải cách ly tại bệnh viện hoặc 

tại nhà… đã có tác động rất lớn đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, công nhân viên và 

người lao động và nhân lực trực tiếp làm việc của Công ty.  
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Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường vụ 

Đảng ủy Cơ quan, Thủ trưởng TCCT và các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân 

đội; sự quyết liệt, bình tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban 

Giám đốc, Công ty In Quân đội 1 chúng tôi đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, 

cụ thể: 

- Đối với nhiệm vụ chính trị và sản phẩm quốc phòng: Đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ in Báo QĐND hàng ngày và Tạp chí QPTD, Tạp chí VNQĐ, Sách Nhà xuất bản 

QĐND và các sản phẩm quốc phòng khác bảo đảm số lượng, chất lượng, kỹ thuật, 

thời gian. Các ấn phẩm tài liệu, sách, báo, tạp chí và các số kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

báo tết, tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 12, 13 khóa XII, Kỳ họp thứ chín, thứ 

mười, Quốc hội khóa XIV được triển khai đúng kế hoạch và hoàn thành tốt, không để 

xảy ra sai sót về chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất và sản phẩm.  

- Đối với nhiệm vụ kinh tế: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã tăng cường các 

biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, nhằm 

hạn chế những ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19, của việc quy hoạch lại hệ 

thống báo chí, bảo đảm luôn thu hút đủ việc làm, giữ vững thu nhập cho người lao 

động, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Thủ trưởng Tổng cục đã phê duyệt (Sản 

lượng trang in ước đạt trên 14.070 triệu trang = 100,01% kế hoạch năm (trong đó 

sản lượng quốc phòng đạt trên 2.588 triệu trang = 100% kế hoạch năm); doanh thu 

ước đạt 135.215 triệu đồng = 100,01% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 4.495 

triệu đồng = 101,00% kế hoạch năm; nộp ngân sách 6.780 triệu đồng = 101,94% kế 

hoạch năm; thu nhập bình quân từ quỹ lương 8,846 triệu đồng/người/tháng = 

103,08% kế hoạch).  

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh, Công ty đã 

thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: Quản lý chặt chẽ đất 

quốc phòng, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp; tài chính, tài sản bảo đảm minh 

bạch, đúng nguyên tắc, quy định vv… Các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân 

viên, người lao động và hậu phương cán bộ, công nhân viên chức lao động như: Chế 

độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện nghiêm túc đầy đủ, không nợ đọng bảo 

hiểm. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng các cấp trong Công 

ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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Có thể nói, năm 2020, Công ty In Quân đội 1 chúng tôi còn gặp rất nhiều khó 

khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như xây dựng đơn vị, thu nhập của 

cán bộ, công nhân viên, người lao động so với mặt bằng chung của xã hội còn thấp. 

Song, trong năm qua phần lớn đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động của 

Công ty đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, yêu 

mến, gắn bó xây dựng Công ty (không có trường hợp nào thoái thác nhiệm vụ hoặc có 

biểu hiện chây ì, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước vv...), đơn vị ổn định 

không xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Thứ hai: Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021  

Năm 2021, đối với Công ty In Quân đội 1 chúng tôi có thể nói sẽ tiếp tục gặp rất 

nhiều khó khăn và nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh 

và xây dựng đơn vị, vì: 

- Công ty phải di chuyển Trụ sở từ 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội về tập 

trung ở cơ sở Cầu Diễn thuộc phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

- Đề án quy hoạch báo chí của Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt 

(mỗi bộ, ngành chỉ còn 01 báo và 01 tạp chí) bắt đầu có tác động, nhiều báo giảm số 

lượng hoặc giảm khổ (từ báo xuống tạp chí); do vậy, sẽ có tác động, ảnh hưởng không 

nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và tâm tư, tình cảm của cán bộ, công nhân 

viên, người lao động. Nhận thấy những khó khăn, thách thức trên, Đảng ủy, Ban 

Giám đốc đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo: Quán triệt và triển 

khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên, tập trung 

làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng bản lĩnh chính trị và ý thức trách 

nhiệm, làm cho mọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động an tâm tư tưởng, 

thống nhất cao với chủ trương, quyết định của cấp trên, quyết tâm hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, nhất là việc in Báo QĐND hằng ngày và các ấn phẩm tài liệu 

phục vụ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, các hợp đồng đã ký kết với khách hàng trong 

mọi tình huống./. 
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