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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



Công tác tham mưu, tổng hợp

Theo dõi, đôn
đốc nhiệm vụ

Xây dựng báo
cáo

Tiếp nhận và
xử lý các kiến

nghị

Sắp xếp lịch
làm việc

Hậu cần, phục
vụ



Chuyển đổi số phải đảm bảo hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực

Chuyển đổi số toàn diện và đồng bộ các hoạt động văn phòng, 

Kết nối dữ liệu trực tiếp từ nguồn (đơn vị, doanh nghiệp) – đảm bảo “Đúng Đủ, Sạch, Sống”

Xây dựng một nền tảng điều hành thống nhất, tích hợp nhiều ứng dụng cho thiết bị di động





Giao việc đến từng cơ quan, đơn vị

Số lượng công việc được giao cho từng đơn vị

Đánh giá tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, quá hạn, chất lượng công việc

Cảnh báo định kỳ, cảnh bảo khi nhiệm vụ đến hạn, quá hạn

Điều chỉnh kế hoạch linh hoạt khi được Lãnh Đạo Bộ đồng ý



Lãnh đạo Bộ

• Thấy trực quan số lượng, tiến
độ thực hiện nhiệm vụ của
Chính phủ, TTCP giao cho Bộ
TTTT  Chỉ đạo tốt hơn

• Thấy được tiến độ thực hiện
công việc của các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ Chỉ đạo
sát các đơn vị thực hiện công
việc tốt hơn

• Thấy được số lượng công việc
giao cho từng đơn vị trong bộ
 Đánh giá và phân chia 
công việc đều hơn

Lãnh đạo đơn vị

• Có thể rà soát toàn bộ các
công việc đơn vị được Lãnh
đạo Bộ giao, nếu thấy thiếu
có thể tự nhập thêm nhiệm
vụ trên hệ thống quản lý
nhiệm vụ của đơn vị tốt hơn.

• Đơn vị tự cập nhật tiến độ, 
kết quả thực hiện nhiệm vụ
được gia Chủ động theo
dõi tiến độ thực hiện

• Có kế hoạch phân bổ nguồn
lực thực hiện công việc hiệu
quả và đảm bảo tiến độ được
giao

Văn phòng Bộ

• Giảm thời gian thống kê, tổng
hợp các nhiệm vụ từ 4-5h 
xuống còn 15 phút, từ 4 -5 
người làm công tác thống kê
nhiệm vụ xuống chỉ còn 1 
người.

• Thực hiện theo dõi, giám sát
đôn đốc qua hệ thống giúp
giảm thời gian trao đổi với 
đơn vị.

• Tham mưu lãnh đạo Bộ tốt
hơn việc đánh giá mức độ
hoàn thành các nhiệm vụ
được giao.





Mở rộng thêm cho các Sở TTTT sử dụng





Cho phép tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến

Thống kê, phân loại các kiến nghị chưa trả lời, trả lời thỏa đáng, đã trả lời nhưng cần làm rõ, 
Đã trả lời nhưng đơn vị chưa xem

Thống kê, phân loại kiến nghị theo từng lĩnh vực, từng đối tượng gửi, từng đơn vị

Cho phép các đơn vị chuyển các câu hỏi không đúng chức năng nhiệm vụ đến các đơn vị khác

Cho phép người dân, doanh nghiệp, Sở TTTT theo dõi tiến độ xử lý các kiến nghị và có thể yêu
cầu trả lời lại khi câu trả lời chưa thỏa đáng



LÃNH ĐẠO BỘ

- Số lượng kiến nghị gửi về Bộ hàng ngày, hàng tháng, hàng

quý, hàng năm.

- Thấy được tiến độ trả lời, chất lượng câu trả lời của đơn vị

 Nhìn rõ các vấn đề nóng, bức xúc cần giải quyết của ngành, 

kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

- Thấy được vấn đề tồn tại của đơn vị mình quản lý, để có điều

chỉnh hợp lý.

- Tiếp nhận và giải quyết nhanh, kịp thời các kiến nghị của

người dân, doanh nghiệp



VĂN PHÒNG BỘ

- Giảm thời gian tổng hợp, xử lý các kiến nghị từ 3-5 ngày

xuống còn 15 phút (khi chuẩn bị cho các cuộc giao ban) 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của Bộ trả lời các kiến

nghị hiệu quả hơn.

- Tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ các vấn đề nóng, búc xúc

của ngành chính xác hơn

NGƯỜI DÂN, DOANH 
NGHIỆP, SỞ TTTT

- Thấy được tiến độ xử lý của các kiến nghị.

- Tiếp nhận câu trả lời các kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn.





Mở rộng thêm đối tượng sử dụng là người dân



Lịch làm việc Quản lý Phòng họp Quản lý Phương tiện

Quản lý Sự kiện Quản lý Lịch trực
Quản lý lịch làm việc của

Lãnh đạo Bộ với Bộ, 
ngành, địa phương

Thống kê Quản lý kiến nghị Thống kê Quản lý nhiệm vụ
Quản lý vào ra (tích hợp

camera kiểm soát)

NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Nền tảng
Tích hợp
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Lãnh
đạo Bộ

• Xem toàn bộ hoạt động Bộ trên thiết bị di động

• Điều hành công việc bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào

Các cơ quan,

đơn vị

• Đăng ký xe, phòng họp, xem lịch họp, xem tiến độ công việc, giao việc trên thiết bị di 
động.

Văn phòng bộ

• Theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động nội bộ của Văn phòng Bộ (tổ chức bộ máy, con 
người, tài sản, phòng họp, xe cộ…) qua điện thoại

• Cho phép thực hiện toàn bộ quy trình quản lý hành chính của văn phòng bộ trên môi
trường mạng (cử lái xe trực tuyến, cung cấp phòng họp trực tuyến, chỉ đạo cán bộ
chuẩn bị xe, phòng họp trực tuyến, nắm bắt thông tin chuyên viên trực ca, quản lý an 
ninh vào ra trụ sở…).

• Giúp giảm thời gian để chuẩn bị các công việc hậu cần và cung cấp ra dưới dạng dịch
vụ cho các cơ quan của Bộ sử dụng.
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Nềntảngquản lýđiềuhành:

1. Văn PhòngBộ

2. Thanh tra bộ

3. Trung tâm Thông tin                                                                                                          

4. VụBưu chính

5. VụCông nghệ thông tin                                                        

6. VụHợp tác quốc tế                                                     

7. VụKếhoạch-Tàichính

8. VụKhoa họcvàCông nghệ

9. VụPhápchế

10. VụQuản lýdoanh nghiệp

11. VụThi đua -Khen thưởng

12. VụTổchứccánbộ

13. CụcThôngtin cơcở

14. Cục Tin họchóa

15. QuỹViễnThôngcôngích

Hệthốngđãtriểnkhai, thửnghiệmtạicáccơquantrongBộ, tínhđếnthờiđiểm tháng7-2022 nhưsau:

CơsởdữliệuKiếnnghịngànhTTTT:

• 63 SởThôngtin vàTruyềnthông

• CácđơnvịtrảlờikiếnnghịthuộcBộ

• Văn PhòngBộ

• Đốitượngquản lý: doanhnghiệp/hiệphội/tổchức



Số đơn vị sử dụng: 15

Số tài khoản đã cấp: 387

Lịch làm việc của lãnh đạo: 892 cuộc

Số lượt phòng họp: 333

Số công việc đã giao: 323
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Thống kê sử dụng ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH từ tháng 01/2022 đến thời điểm hiện tại

(Từ ngày 01-01-2022 đến 28-07-2022)
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•Hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ
chuyển đổi số của Văn phòng mới kết thúc giai
đoạn I. 

•Mở rộng phạm vi sử dụng nền tảng cho các cán
bộ, cơ quan, đơn vị còn lại trực thuộc Bộ sử
dụng.

•Tích hợp thêm nhiều hệ thống khác vào nền tảng
để cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho người dùng
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2. Nhập dữ liệu

Tổ chức, doanh 

nghiệp

Dữ liệu, cơ sở

dữ liệu từ các

cơ quan, đơn vị

3. Lưu trữ 5. Tổng hợp chỉ tiêu
6. Trực quan hóa 

dưới dạng biểu đồ

4. Tạo chỉ tiêu

Dữ liệu

1. Tạo lập mẫu

báo cáo dữ liệu



Kết nối dữ liệu với các hệ thống khác đã dạng: qua API hoặc
Connector

Dữ liệu có thể tạo mẫu Excel tự động và hỗ trợ nhập liệu từ file Excel

Các tính năng tra cứu thông tin mạnh giúp cho việc phân tích, 
đánh giá số liệu và gửi cảnh báo đến trưởng các cơ quan, đơn vị

Tính năng tra cứu thông minh bằng các hashtag trên KPIs, dữ liệu 
có thể đi sâu theo từng cấp dữ liệu, thời gian. 

Biểu diễn số liệu theo nhiều dạng hiển thị: báo cáo, bảng, biều đồ
tương quan, biểu đồ cột, …





Lãnh đạo Bộ

Dựa trên Hệ thống
Dashboard điều

hành, ra quyết định
kịp thời, chính xác
và đúng thời điểm, 
giảm sự phụ thuộc

vào các đơn vị
thuộc Bộ

Lãnh đạo đơn vị

Tiết kiệm thời gian tổng hợp số
liệu. Quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy
các doanh nghiệp, Sở TTTT được

tốt hơn.

Có cái nhìn trực quan vào sự
phát triển của đơn vị, lĩnh vực
để từ đó tìm các giải pháp, có

các kế hoạch phân bổ nguồn lực
để thúc đẩy sự phát triển của

đơn vị, lĩnh vực.

Được chia sẻ dữ liệu

Văn phòng Bộ

Giảm thời gian tổng hợp số liệu
và xây dựng báo cáo từ 3-4 ngày

xuống còn 1 ngày

Giảm nhận sự tổng hợp số liệu, 
báo cáo từ 4-5 người xuống còn

1-2 người

Số liệu sử dụng để tham mưu
cho Lãnh đạo Bộ chính xác hơn



171 tài khoản
trong cơ quan bộ

16/36 

cơ quan

900 biểu

đồ

217 TK cho các
doanh nghiệp
(Bưu chính và
viễn thông)

259 báo cáo

từ doanh

nghiệp

279 biểu

mẫu báo cáo



- Tích hợp vào nền tảng Quản lý điều hành

- Kết nối với nhiều hệ thống của Bộ để chia sẻ, dùng

chung dữ liệu

- Kết nối với Hệ thống báo cáo của Chính phủ để

thực hiện báo cáo tự động.



XIN CẢM ƠN!

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


