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I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

DỊCH VỤ BƯU CHÍNH SỐ - HƯỚNG TIẾP CẬN  
NỀN KINH TẾ SỐ CỦA BƯU CHÍNH VIỆT NAM

Vụ Bưu chính 

Cuộc cách mạng số đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, mọi 
ngành nghề trên thế giới. Ngành bưu chính thế giới cũng đang bị dịch vụ điện tử 
thay thế và thương mại điện tử (TMĐT) tác động và chứng kiến sự sụt giảm sản 
lượng thư, gây ảnh hưởng xấu đến doanh thu bưu chính. Nhưng chính sự phát triển 
của dịch vụ điện tử thay thế và TMĐT lại mang đến nhiều cơ hội cho ngành bưu 
chính và đang tạo ra lượng gói, kiện hàng hóa nhỏ khổng lồ mà các doanh nghiệp 
bưu chính trên khắp thế giới đang phải ngày đêm chuyển phát tới người tiêu dùng. 

Tính đến thời điểm hiện tại, 435 doanh nghiệp tham gia hoạt động bưu chính 
trên thị trường, trong số đó, khoảng 95% là doanh nghiệp tư nhân. 05 DNBC có 
vốn Nhà nước (VNPost, Viettel Post, EMS, SPT, Nasco Express) dù chỉ chiếm 
1% trong số các doanh nghiệp, nhưng đang nắm giữ vai trò chủ đạo (với trên 60% 
thị phần doanh thu dịch vụ bưu chính - theo số liệu năm 2018). 

Chỉ trong vòng hơn 10 năm, số DNBC đã  tăng hơn 50 lần so với năm 2007 
(08 DNBC) đã cho thấy sự hấp dẫn của thị trường này. Miếng bánh “ngon” bưu 
chính giờ đang được chia sẻ cho nhiều loại hình doanh nghiệp: không chỉ có các 
DNBC truyền thống mà còn doanh nghiệp vận tải/logistics, các doanh nghiệp 
khởi nghiệp (start-up) về công nghệ; không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam mà 
còn các doanh nghiệp chuyển phát toàn cầu, cung ứng dịch vụ xuyên biên giới. 
Sự tham gia của họ khiến cho bức tranh thị trường bưu chính ngày một sinh động; 
đồng thời là cuộc cạnh tranh ngày một mạnh mẽ mà từng doanh nghiệp đều phải 
nỗ lực để tồn tại và phát triển.

Năm 2019, tổng doanh thu của các DNBC ước đạt khoảng 47.100 tỷ VND/2 
tỷ USD, tăng 22% so với năm 2018) và tổng thu doanh dịch vụ bưu chính ước đạt 
khoảng 30.000 tỷ VND/1,3 tỷ USD, tăng 27% so với 2018. 

1 Trong cuốn sách  “Kinh tế số và các dịch vụ bưu chính số - bức tranh toàn cảnh”/“The digital economy and digital postal 
activities - a global panorama” – UPU 2019
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Khoảng cách giữa doanh thu bưu chính và tổng doanh thu ngày càng có chiều 
hướng nới rộng cho thấy, bên cạnh dịch vụ bưu chính truyền thống, DNBC đã từng 
bước phát triển, mở rộng hệ sinh thái đa dịch vụ, hệ sinh thái đa phân khúc nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra các nguồn doanh thu mới. 

Từ năm 2016-2019, số lượng lao động trong DNBC có xu hướng tăng (bình 
quân khoảng 11%). Năm 2018, 2019 nguồn nhân lực trong lĩnh vực bưu chính 
tăng đột biến, tạo ra gần 98 ngàn cơ hội việc làm để có thể xử lý sản lượng bưu gửi 
tăng bình quân 37%/năm.

Trong bối cảnh các hình thức liên lạc trên nền tảng công nghệ phát triển 
mạnh mẽ và dịch vụ bưu chính truyền thống sụt giảm sản lượng thì nhiều DNBC 
đã ứng dụng CNTT, đầu tư công nghệ vào quy trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, 
tham gia sâu vào chuỗi cung ứng TMĐT để tạo ra các dịch vụ số trong bưu chính 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn bưu 
gửi... Qua đó duy trì và phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính truyền thống để 
đáp ứng hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp, người dân. 

Theo các chuyên gia của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU)1, trước thúc 
ép từ thị trường, Bưu chính nhiều quốc gia đã sớm đổi mới và cung cấp nhiều dịch 
vụ bưu chính số theo 04 nhóm chính: dịch vụ bưu chính số gắn với Chính phủ điện 
tử, Thương mại điện tử, Giải pháp thanh toán/tài chính điện tử, các dịch vụ hỗ trợ, 
trong đó, các dịch vụ hỗ trợ Chính phủ điện tử và TMĐT được nhiều nước triển 
khai thực hiện hiệu quả (như Bưu chính Thụy sỹ, Áo, Maroc, Pháp, Kazakstan). 
Từ đó mở ra nhiều ‘không gian’/cơ hội lớn hơn để DNBC đẩy mạnh kinh doanh, 
cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Chúng ta nói nhiều về lợi ích của TMĐT, về xu hướng phát triển bưu chính 
toàn cầu. Vậy ở Việt Nam, tình hình ứng dụng CNTT trong TMĐT và mức độ 
tham gia TMĐT của các doanh nghiệp nói chung và DNBC nói riêng thì sao?

Theo kết quả khảo sát năm 2018 của Hiệp hội thương mại điện tử (VECOM) 
đối với hơn 4.500 doanh nghiệp, thì Kinh doanh trên mạng xã hội và nền tảng di 
động đang trở thành xu hướng (nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh 
doanh và cá nhân). 36% doanh nghiệp thực hiện bán hàng trên mạng xã hội (tăng 
4% so với năm 2017). 

Xu hướng kinh doanh đa kênh, đa nền tảng đang thu hút các doanh nghiệp; 
xu hướng trải nghiệm các tiện ích mua sắm trực tuyến thu hút người tiêu dùng hơn 

2 Về cơ bản, hạ tầng cơ sở cho kinh tế số, cho thương mại điện tử sẽ bao gồm: Hạ tầng pháp lý; Hạ tầng CNTT, Viễn thông, 
Internet, bảo mật thông tin; Hạ tầng phân phối; Hạ tầng thanh toán điện tử; Hạ tầng nguồn nhân lực.
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so với mua sắm truyền thống. Tuy nhiên, chỉ có các doanh nghiệp có quy mô lớn, 
có chiến lược và nguồn lực mới ứng dụng hiệu quả các nền tảng di động; đa số 
doanh nghiệp vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho sự thay đổi này (đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, trong số đó có các DNB).

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng có mối quan hệ khăng khít với bán lẻ trực tuyến. 
Theo khảo sát của VECOM, trên phạm vi cả nước, Vietnam Post được 61% các 
đơn vị bán hàng trực tuyến thuê, tiếp theo là Viettel Post - 25%. Có thể thấy rõ, 
Vietnam Post, Viettel Post đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bán lẻ trực 
tuyến trên quy mô toàn quốc.

Tuy nhiên, ở hai trung tâm phát triển TMĐT là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 
mặc dù vẫn là các DNBC hàng đầu trong hỗ trợ TMĐT, nhưng Vietnam Post, 
Viettel Post đã phải nhường thị phần đáng kể cho các DNBC khác và mức độ cạnh 
tranh giữa các doanh nghiệp rất cao (đặc biệt ở Tp. Hồ Chí Minh). 

Để khai thác thị trường TMĐT nhiều tiềm năng và bảo đảm cho TMĐT phát 
triển, bên cạnh việc phát triển các hạ tầng mang tính công nghệ (hạ tầng ảo) như 
hạ tầng CNTT, Viễn thông, Internet, bảo mật thông tin2  và hạ tầng thanh toán 
điện tử thì việc đầu tư cho hạ tầng phân phối (hay nói cách khác là hạ tầng vật lý, 
là năng lực mạng lưới các DNBC/chuyển phát, giao hàng chặng cuối) cần được 
thúc đẩy phát triển sâu rộng đến tận địa chỉ, đến hộ gia đình.

Sự liên kết giữa thị trường TMĐT và hạ tầng phân phối (giữa thế giới ảo và 
thế giới thực) sẽ giúp thông suốt các quy trình phân phối, xuất khẩu hàng hóa, tiết 
kiệm chi phí, thời gian để nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa và doanh 
nghiệp Việt Nam.

Với nhận thức sâu sắc về sự thay đổi nhu cầu của thị trường trong chuỗi giá 
trị dịch vụ, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT định hướng phát triển ngành Thông 
tin và Truyền thông, trong đó đã xác định “Bưu chính: Là hạ tầng chuyển phát và 
logistics cho TMĐT” với nhiệm vụ phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng 
phục vụ tới địa chỉ người dân nhằm thúc đẩy phát triển TMĐT và kinh tế số. Cùng 
với đó, định hướng “Bưu chính là cánh tay nối dài của cơ quan nhà nước các cấp 
trong thực hiện Chính phủ điện tử” nhằm mang lại nhiều tiện ích hơn cho người 
dân và hỗ trợ thực hiện cải cách hành chính ở các bộ/ngành, địa phương. 

Những định hướng này tiếp tục được lấy làm kim chỉ nam cho hành động cho 
năm 2020 với những kế hoạch hành động cụ thể:
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Trong khuôn khổ bài tham luận này, Vụ Bưu chính xin trao đổi về các nhóm 
giải pháp để thực hiện các định hướng phát triển ngành bưu chính như sau:

1/ Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách:

- Thứ nhất, đẩy mạnh hiệu quả khai thác hạ tầng mạng lưới hiện có để hỗ trợ 
Chính phủ, chính quyền các cấp trong CCHC (thông qua việc thực hiện tốt Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg cũng như Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ 
công trên mạng công cộng, dịch vụ công ích vừa được Bộ TTTT trình Thủ tướng 
Chính phủ). Đồng thời, tăng cường cung ứng dịch vụ hỗ trợ người dân khi sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ rộng khắp cả nước.

- Thứ hai, chú trọng công tác quản lý nhà nước về bưu chính để tạo lập môi 
trường cạnh tranh lành mạnh. Cơ quan nhà nước về bưu chính các cấp tăng cường 
đối thoại với DNBC (hội nghị, tọa đàm, các kênh khác... ), kịp thời nắm bắt, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc...; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc 
nhở, uốn nắn; hỗ trợ, tư vấn các quy định của pháp luật về bưu chính để DNBC 
hiểu đầy đủ, chấp hành nghiêm túc quy định và yên tâm kinh doanh, phát triển... 
Thúc đẩy việc thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam nhằm phát huy vai trò      
cầu nối giữa DNBC và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để cùng chia sẻ, 
lắng nghe....

- Thứ ba, Bộ TTTT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan: Bộ 
Công thương (về TMĐT, về cạnh tranh, trong xây dựng Kế hoạch tổng thể phát 
triển TMĐT giai đoạn 2021-2025), Bộ Tài chính (về thuế và thủ tục xuất nhập 
khẩu...), Bộ Công an (về bảo đảm an toàn, an ninh hàng gửi...) và các hiệp hội 
(VLA, VECOM) để hỗ trợ DNBC trong TMĐT và logistics...

2/ Nhóm giải pháp thúc đẩy bưu chính số

- Thứ nhất, DNBC đầu tư mạng lưới bưu chính rộng khắp để có thể phục vụ 
đến từng địa chỉ, từng hộ gia đình trên khắp cả nước. Đây là điều kiện quan trọng 
để DNBC thực hiện các công đoạn vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng 
cho TMĐT trong nước; đồng thời từng bước đẩy mạnh hoạt động TMĐT xuyên 
biên giới. 

Việc triển khai thực hiện bộ Mã bưu chính quốc gia và nghiên cứu, xây dựng 
hệ thống mã địa chỉ (gắn với bản đồ số V-Map) của VNPost được Bộ TTTT giao 
phó (dự kiến hoàn thành trong năm 2020 mà các DNBC có thể hợp tác sử dụng) 
sẽ là cơ sở để các DNBC thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong khai thác, chia chọn 
tự động, giao hàng chặng cuối; tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc tham gia sâu 
hơn vào chuỗi cung ứng TMĐT, góp phần hình thành hạ tầng phân phối ổn định; 
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kết nối hơn 400 DNBC hiện có, bảo đảm dòng chảy hàng hoá từ giao dịch TMĐT 
ở thế giới ảo trong thế giới thực.

- Thứ hai, Bộ TTTT sẽ định hướng, nâng cao nhận thức của DNBC về chuyển 
đổi số, về dịch vụ bưu chính số. Từ đó, doanh nghiệp tự đề ra định hướng, kế hoạch 
chuyển đổi số của doanh nghiệp… để chuyển dịch từ DNBC truyền thống sang 
cung ứng ngày càng nhiều dịch vụ bưu chính số, mang lại hiệu quả kinh doanh 
cao hơn ...

- Thứ ba, Bộ TTTT từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về DNBC nhằm  cung 
cấp kịp thời thông tin, số liệu về lĩnh vực bưu chính để phục vụ công tác QLNN, 
xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển bưu chính... 

 Những người làm bưu chính nhận ra những khó khăn và cả cơ hội ở trước 
mắt. Vậy nên, chúng tôi (các cơ quan QLNN về bưu chính các cấp và DNBC) sẽ 
nắm bắt lấy cơ hội và thực hiện nó với quyết tâm và hoãi bão vươn tới thành công. 
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ỨNG DỤNG MÃ ĐỊA CHỈ BƯU CHÍNH KẾT HỢP VỚI  
VIỆC TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ, 
MANG LẠI LỢI ÍCH CHO HƠN 24 TRIỆU HỘ GIA ĐÌNH 

TRÊN TOÀN QUỐC

Tổng công ty Bưu điện Việt Naml

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ 
TTTT, được Nhà nước chỉ định là đơn vị duy nhất cung cấp các dịch vụ bưu chính 
công ích, có trách nhiệm tổ chức khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng 
trên toàn quốc nhằm phục vụ yêu cầu của chính quyền và đông đảo người dân. 
Với mạng lưới hiện có hơn 13.000 điểm giao dịch phủ khắp các tỉnh thành, trong 
đó có trên 8.000 BĐ-VHX trải rộng đến tận các địa bàn vùng sâu vùng xa, với lực 
lượng lao động đông đảo  (trên 70.000 người, bao gồm cả cộng tác viên, đại lý), 
cùng hệ thống phương tiện hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, trong thời gian vừa qua Bưu 
điện Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ công ích nhà nước giao, khai thác hiệu 
quả mạng Bưu chính công cộng phát triển kinh doanh, khẳng định vị thế số 1 trên 
thị trường dịch vụ Bưu chính chuyển phát hiện nay. 

Với trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt - doanh nghiệp 
đầu tàu trong lĩnh vực bưu chính, Bưu điện Việt Nam luôn ý thức được vai trò, 
trách nhiệm của mình trong việc tham gia triển khai các đề án lớn, nhiệm vụ trọng 
tâm của Chính phủ, Bộ ngành giao, trong đó, nhiệm vụ nổi bật trong năm 2019 đó 
là tham gia cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, cải cách thủ tục hành 
chính, tham gia triển khai dự án xây dựng mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới địa chỉ. 

1. Xây dựng Hệ thống Mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới từng hộ dân cư 
trên cả nước

Trên cơ sở Bộ mã bưu chính quốc gia do Bộ TTTT ban hành, Bưu điện Việt 
Nam tổ chức xây dựng hệ thống mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới địa chỉ của từng 
hộ dân cư, phục vụ quá trình chuyển phát bưu gửi nhanh chóng, chính xác tới 
người nhận tại từng địa chỉ; Từ đó hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ bưu chính gắn 
với mã bưu chính quốc gia. 

Với mục tiêu hình thành tiêu chuẩn chung về cơ sở dữ liệu địa chỉ, tạo sự ổn 
định, thuận lợi cho người dân khi sử dụng mã địa chỉ bưu chính, nâng cao hiệu quả 
của các doanh nghiệp bưu chính trong tác nghiệp, đồng thời tạo cơ hội kinh doanh 
các dịch vụ mới dựa trên cơ sở dữ liệu địa chỉ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã 
tiến hành xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ dân theo các bước như sau: 
tiêu chuẩn hóa địa chỉ và dữ liệu địa chỉ; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ; 
quản lý và làm giàu cơ sở dữ liệu địa chỉ trên nền tảng bản đồ số.
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Với thế mạnh về năng lực mạng lưới bưu điện (bao gồm cả nhân lực và các 
nguồn lực khác), chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 3/2019), Bưu điện 
Việt Nam đã tổ chức thu thập cơ sở dữ liệu địa chỉ tới hơn 24 triệu hộ gia đình 
trong toàn quốc. Đặc biệt, việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến hộ gia đình 
được kết hợp triển khai cùng việc tham gia đề án “Phát triển Hệ tri thức việt số 
hóa” với dự án nổi bật mà Bưu điện Việt Nam được giao triển khai đó là dự án 
“Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam”. Đây là một trong số những ứng dụng hiệu 
quả của cơ sở dữ liệu mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ gia đình, hệ thống mã bưu 
chính đến từng hộ gia đình được cập nhật trên bản đồ số Việt Nam (V-map). Trên 
cơ sở đó, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện 
tích hợp và hiển thị lớp bản đồ về các cơ sở du lịch, cơ sở lưu trú, các cơ sở khám 
chữa bênh, nhà thuốc, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, địa chỉ nhân đạo lên bản 
đồ Vmap.

Với việc triển khai các nội dung như trên, Bưu điện Việt Nam cam kết với Bộ 
trưởng sẽ hoàn thành Xây dựng Hệ thống Mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới từng hộ 
dân cư trên cả nước vào 01/6/2020.

2. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lớn về hộ gia đình - mang lại tiện 
ích và đáp ứng toàn diện nhu cầu của hộ gia đình, của từng cá nhân 

Năm 2019, 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, BĐVN cũng được Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai hệ thống 
định danh và xác thực điện tử để kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống 
này sẽ giúp người dân xác thực các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, giấy 
tờ tuỳ thân, địa chỉ…  để tham gia vào các giao dịch điện tử, tránh các trường hợp 
mạo danh, giả mạo. Trong quá trình thực hiện việc định danh và xác thực điện tử, 
Bưu điện Việt Nam cũng đồng thời giúp các cá nhân/tổ chức xác thực địa chỉ. Đây 
cũng là cơ sở để Bưu điện Việt Nam tiếp tục thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu địa 
chỉ, đảm bảo cơ sở dữ liệu về địa chỉ, về hộ gia đình luôn “sống”, được cập nhật 
và làm giàu thường xuyên.

Trên cơ sở xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ gia đình, năm 2020, 
Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thiết 
lập những nền tảng CSDL lớn như CSDL hộ gia đình. Trong quá trình triển khai 
CSDL địa chỉ và Hệ thống định danh xác thực điện tử, lực lượng bưu tá, nhân viên 
Bưu điện sẽ tiếp cận trực tiếp đến địa chỉ và từng cá nhân trong hộ gia đình. Đây là 
điều kiện thuận lợi để BĐVN xây dựng CSDL lớn trong lĩnh vực bưu chính nhằm 
xác định nhu cầu của hộ gia đình, của từng cá nhân để cung cấp các dịch vụ liên 
quan đến thương mại điện tử, logistics,thanh toán, hành chính công, giáo dục, y tế, 
nhân đạo, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng… đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các 
hộ gia đình và từng người dân, tới tận địa bàn xã…
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Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện nền tảng, giải pháp quản trị cơ sở dữ 
liệu 24 triệu hộ gia đình, Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng các nền tảng ứng dụng 
số, hệ thống quản trị cung ứng dịch vụ đa kênh, triển khai các platform bán hàng 
tích hợp tất cả sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện và các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu 
khác phục vụ nhu cầu của người dân, giúp các hộ gia đình, đặc biệt là tại vùng 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ một cách 
thuận tiện, nhanh chóng nhất với mức giá cả và chất lượng đảm bảo (ngoài các sản 
phẩm dịch vụ thiết yếu còn bao gồm cả các dịch vụ ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, 
dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ…- là những dịch vụ mà hiện tại người dân tại 
địa bàn nông thôn đang khó khăn để có thể tiếp cận và sử dụng).

3. Bưu điện Việt Nam với chiến lược chuyển đổi số, từng bước chuyển đổi 
thàh doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính

Bưu điện Việt Nam đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số và từng bước chuyển 
đổi thành doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính. Hơn ai hết, đội ngũ 
lãnh đạo của Bưu điện Việt Nam nhận thức Chuyển đổi số là giải pháp sống còn 
của các doanh nghiệp để thích ứng với bối cảnh biến động liên tục. 

Ngay từ tháng 4/2019, Chiến lược chuyển đổi số đã được gấp rút xây dựng 
và dần cụ thể hóa thành các chương trình, dự án để chuyển đổi toàn diện các mặt 
hoạt động của Tổng công ty bao gồm: Đổi mới hoạt động quản lý khách hàng, tự 
động hóa khai thác vận chuyển; bước đầu tạo dựng quy trình quản lý thông minh 
cho công tác quản trị chiến lược, tài chính kế toán, quản trị nguồn nhân lực; nghiên 
cứu thí điểm các dịch vụ số mới đáp ứng nhu cầu kết nối số và vật lý của cá nhân, 
doanh nghiệp, chính quyền các cấp… 

Cùng với chuyển đổi số, Bưu điện Việt Nam cũng xác định định hướng dài 
hạn trở thành doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính. Theo đó, Bưu 
điện Việt Nam đang hướng tới xây dựng một môi trường thúc đẩy sáng tạo, học 
hỏi không ngừng để ứng dụng nhanh chóng các thành tựu công nghệ tiên tiến; đa 
dạng hóa các dịch vụ số, hỗ trợ khách hàng ứng dụng khoa học công nghệ trong 
lĩnh vực liên quan và nắm sức mạnh dữ liệu, công nghệ để tích cực tham gia triển 
khai các chương trình, đề án quốc gia. 

Việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số chính là nền tảng và là điều kiện để 
Tổng công ty tham gia vào các đề án của Chính phủ (như Itrithuc, Vmap, tham 
gia chính phủ điện tử, PostID, thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở dữ liệu dân 
cư, an sinh xã hội…), cũng như các nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông giao 
trong đó có việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính tới từng hộ gia đình, tiến tới xây 
dựng cơ sở dữ liệu lớn trong lĩnh vực bưu chính.

Các nội dung trên chính là tiền đề quan trọng để Bưu điện Việt Nam tổ chức 
triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới (2020 - 2030), đảm bảo liên tục đổi 
mới, củng cố, mở rộng và phát triển bền vững.
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XÂY DỰNG HẠ TẦNG BƯU CHÍNH DÙNG CHUNG CHO  
NGÀNH BƯU CHÍNH VIỆT NAM NHẰM MỤC ĐÍCH  

XÂY DỰNG HẠ TẦNG SỐ CHO CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH

Trần Trung Hưng 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

1. Thực trạng hạ tầng bưu chính tại Việt Nam:

+ Chi phí vận tải còn ở mức cao:

Chủ yếu là nỗ lực tự thân của khối doanh nghiệp, rời rạc thiếu đồng bộ và 
chưa tận dụng được MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ, nguồn lực xã hội cho Vận tải 
và giao Bưu phẩm, Bưu kiện. Đặc biệt là Bưu chính…

Hiện tại có hơn 420 doanh nghiệp Bưu chính được cấp phép và rất nhiều 
doanh nghiệp chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động dưới dạng chuyển phát 
hay xe khách đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này. Các doanh 
nghiệp sẵn sàng làm sai lệch thị trường từ giá cả tới chất lượng. Các công ty start 
up hay các công ty Bưu chính nhỏ nhận được sự hậu thuẫn ngầm của doanh nghiệp 
nước ngoài, họ chấp nhận lỗ để giảm giá tới tận cùng dẫn đến sự ganh đua, chơi 
xấu với nhiều chiêu trò thiếu minh bạch, khiến cơ quan quản lý nhà nước khó kiểm 
soát,. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp chuyển phát đang bị lợi dụng là công cụ để 
các đối tượng vận chuyển hang cấm, hàng lậu ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia.
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Tính đến tháng 9/2019, cả nước có khoảng hơn 420 công ty Bưu chính lớn 
nhỏ được cấp phép hoạt động. Nếu như 400 công ty này cùng hoạt động trên một 
lộ trình nhất định thì hạ tầng Bưu chính sẽ không thể nào đáp ứng kịp, gây nên 
tình trạng tắc nghẽn hạ tầng. Hơn nữa, đây có thể coi là một sự lãng phí nguồn lực 
rất lớn cho xã hội, dẫn đến hiệu quả và năng suất lao động của ngành Bưu chính 
không được nâng cao. 

+ Sự rời rạc trong đầu tư của các công ty Bưu chính

Trong hoạt động Bưu chính, tất cả các công ty đều phải trải qua ba khâu để 
bưu phẩm từ tay người nhận đến tay người gửi. 

- First mile là quá trình nhận hàng từ tay người gửi đến điểm tập kết hàng hóa,

- Milde mile là quá trình từ vận chuyển về điểm tập trung (hub/ sub nhận), 
chia chọn và vận chuyển đến điểm tập trung giao (hub/ sub giao). 

- Last mile sẽ là sẽ đảm nhiệm lấy hàng từ điểm tập trung giao và phát hàng 
đến tay người nhận. 

Hiện nay, các công ty Bưu chính có hệ thống kho bãi, phương tiện phần lớn là 
tự đầu tư, quy mô kho nhỏ, vừa thiếu, vừa thô sơ, không đồng bộ; sự liên kết giữa 
các công ty hết sức lỏng lẻo, đang chưa có tiếng nói chung giữa các công ty Bưu 
chính cho các vấn đề chung của cả ngành Bưu Chính.

+ Thiếu sự dẫn dắt của công nghệ thông tin:

Ngày nay, khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao 
giờ hết, thì việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động, số hóa các 
hoạt động của ngành Bưu chính được đặt ra cấp thiết. Một platform công nghệ      
về cơ bản được coi là giải pháp cốt lõi nhất cho bài toán về hạ tầng Bưu chính 
dùng chung.

Mô hình vận hành dự kiến của platform công nghệ bưu chính dùng chung 
cho hoạt động hậu cần TMDT
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2. Lựa chọn vấn đề: 

Bưu chính Viettel dự trên MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẼ xây dựng Platform, 
Công nghệ, kết hợp với Hạ tầng (Kho) để cung cấp khâu Middlemile và Lastmile 
cho các doanh nghiệp Bưu chính khác dùng chung.

- Platform: cung cấp App để dẫn đường, tối ưu hành trình, replan bằng AI; 
tạo các hệ quản trị tài chính, báo cáo sản lượng, điều hành bằng trí tuệ nhân tạo.

- Làm chủ công nghệ trong hệ thống Mega HUB: Robotics hệ thống kho, 
sorting tạo ra elogistics.

Mặc dù bản thân Viettel Post đã giải quyết hai vấn đề này, góp phần vào sự 
tăng trưởng của VTP những năm gần đây nhưng vẫn còn mang tính đơn lẻ, chưa 
hình thành một hạ tầng mang tính tổng thể của quốc gia.

3. Đề xuất kiến nghị 

Kính mong Thủ tướng xem xét có ý kiến chủ đạo nghiên cứu tính khả thi của 
đề xuất..
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Nếu Nhà nước nghiên cứu triển khai quy hoạch cấp đất để xây dựng 5 Mega 
và Hub, địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa,TP.HCM và Cần Thơ. 

Cụ thể: 

Quy hoạch lại các trung tâm/ kho bãi trên toàn quốc theo mô hình: Mega lớn 
- Hub - Sub - Bưu cục - Tuyến phát MyGo, kết nối 3 phương tiện vận tải: Đường 
bộ, đường không và đường sắt… Trong đó, đường sắt sẽ vận chuyển liên dung là 
chủ yếu, giảm vận chuyển bằng đường bộ đang là gánh nặng của xã hội.
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HỘI TEM VIỆT NAM VỚI NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN  
CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Nguyễn Quang Vinh 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam

Hội Tem Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của những 
người ở Việt Nam cùng sở thích sưu tập tem bưu chính, có chung mục đích là 
nhằm tập hợp, đoàn kết cùng nhau phát triển mạnh mẽ, hiệu quả những hoạt động 
sưu tập tem thành một thú chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao trình độ, kiến thức sưu 
tập tem góp phần giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hoá xã hội của 
đất nước. Phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và 
trên thế giới. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Hội đã đạt được thành 
quả quan trọng góp phần vào sự phát triển của Ngành Bưu điện nói riêng và của 
đất nước nói chung. 

1. Những kết quả đạt được:

- Hội đã phát triển được trên 30 hội Tem địa phương trong cả nước với trên 
7.000 hội viên tham gia xây dựng phát triển phong trào sưu tập tem. Hàng năm, 
có kế hoạch chỉ đạo các Hội địa phương tăng cường phát triển Câu lạc bộ sưu tập 
tem tại các trường học và Nhà Văn hóa tại các trung tâm tỉnh, thành phố, đến nay 
đã có gần 300 Câu lạc bộ sưu tập tem hoạt động. 

- Năm 2019, Hội Tem Việt Nam đã tham dự Triển lãm tem Thế giới tại 
Trung Quốc và Triển lãm tem châu Á lần thứ 36 tại Singapore. Kết quả bộ sưu tập 
“Bưu chính - sự hình thành và phát triển” của tác giả Văn Thị Lý thuộc Hội Tem 
Thừa Thiên - Huế đoạt giải Mạ Bạc tại Triển lãm tem Thế giới và bộ sưu tập “Bác 
sỹ Yersin - Vị cứu tinh của nhân loại” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Kim thuộc Hội 
Tem Khánh Hòa đoạt giải Mạ Vàng tại Triển lãm tem châu Á. 

   - Hoạt động đối ngoại trong năm được triển khai thực hiện theo đúng kế 
hoạch đã nêu trong chương trình công tác và Nghị quyết của Ban chấp hành Hội 
Tem Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà 
nước về công tác ngoại giao nhân dân. (Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp 
hội Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương (FIAP) ngày 3/8/2019 tại Singapore. 
Tiếp xã giao ông Bernad Beston - Chủ tịch Hiệp hội Tem chơi Thế giới (FIP) thăm 
Việt Nam tháng 2/2019).

- Công tác nghiệp vụ, phong trào được củng cố: Duy trì quan hệ công tác với 
Hội tem các cấp; Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các hội tem Huế, Tp. Hồ Chí Minh, 
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Quảng Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa… triển khai công tác năm 2019 và tổ chức 
Đại hội nhiệm kỳ.

- Quan hệ giữa Hội và các cơ quan quản lý được tăng cường, duy trì các buổi 
làm việc trao đổi tình hình công tác, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. 
Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công tác quản lý nhà nước về 
lĩnh vực tem bưu chính. 

- Duy trì hoạt động triển lãm, trưng bày tem tại các tỉnh, thành phố trong cả 
nước nhân dịp các sự kiện lớn của đất nước. Đặc biệt là dịp Kỷ niệm 50 năm thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội (Triển 
lãm vinh dự được đón Đ/c Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban 
Tuyên giáo Trung ương về dự).

- Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ và Kế hoạch số 3088/KH-BTTTT ngày 17/9/2018 của Bộ TTTT v/v “Tuyên 
truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 
2018 - 2020”, Hội đã phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền 
thông triển lãm tem với chủ đề: “Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” 
tại các trường Đại học trong cả nước (đã tổ chức tại 3 trường Đại học). Chỉ đạo Hội 
Tem Khánh Hòa tổ chức thành công triển lãm tem khu vực nhân dịp Festival Biển 
2019 với chủ đề “Biển đảo Việt Nam, Du lịch và phát  triển bền vững”, Vận động 
các hội viên xây dựng các sưu tập tem về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đánh giá chung:

Về thuận lợi:
     - Hội nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của cơ quan quản lý - Bộ Thông tin và 

Truyền thông, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sự 
phối hợp hỗ trợ của một số cơ quan, ban, ngành.

 - Mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh, thành phố; Hoạt động Hội bước đầu 
đã tạo được sự quan tâm của xã hội.

 Khó khăn:

 - Đa phần cán bộ hoạt động trong BCH là cán bộ kiêm nhiệm nên có ít thời 
gian dành cho công việc Hội.

 - Định hướng 2020

 - Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn, Hội Tem Việt Nam tập trung triển 
khai các công việc trọng tâm sau:
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- Tổ chức Đại hội VI, Hội Tem Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và hoạt động 
kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Tem Việt Nam (1960 - 2020) 

- Tổ chức Triển lãm tem Bưu chính quốc gia Vietstampex 2020, chỉ đạo các Hội 
Tem địa phương, tổ chức triển lãm tem khu vực nhân dịp các ngày lễ lớn.

-  Lựa chọn các bộ sưu tập tem có chất lượng để tham gia triển lãm tem quốc tế 
tại New Zealand, Đài Loan, Indonesia.

- Đăng cai Hội nghị BCH Liên đoàn Tem chơi Châu Á Thái Bình Dương (tháng 
3/ 2020) tại Hà Nội (đã được Bộ TTTT và các Ban của Đảng đồng ý về chủ trương).

- Chỉ đạo các Hội Tem địa phương kiện toàn bộ máy, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. 

- Chủ động phối hợp với các Báo, Đài để tuyên truyền về văn hóa sưu tập tem; 
Nắm bắt thông tin, sự kiện quan trọng diễn ra tại địa phương, lên kế hoạch tổ chức 
triển lãm, trưng bày tem.

 - Tổ chức cập nhật thông tin, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tập huấn, đào 
tạo kỹ năng sưu tập, phát triển phong trào sưu tập tem tại các địa phương.

 - Tiếp tục phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Bộ TTTT triển lãm tem với chủ 
đề: “Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” tại các trường Đại học trong 
cả nước.

 - Tăng cường phối hợp giữa Hội Tem các cấp, các CLB, Công ty Tem, Tạp chí 
Tem và các đài, báo… nhằm tuyên truyền, phổ cập nghiệp vụ sưu tập tem. 

  - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, phát hiện và ngăn chặn các bộ tem, mẫu 
tem vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam, kêu gọi các hội viên không sưu tập, tìm 
kiếm, trao đổi, mua bán tàng trữ các mẫu tem vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 - Tham gia các hoạt động của Hiệp hội Tem chơi quốc tế (FIP), Hiệp hội tem 
chơi Châu Á - Thái Bình Dương (FIAP) và các hội tem quốc gia khác.

 - Triển lãm, trưng bày tem nhân dịp các ngày lễ lớn, các đợt phát hành tem  
đặc biệt.

 -  Chủ động nghiên cứu tham gia với Vụ Bưu chính và cơ quan quản lý các vấn 
đề về cơ chế, chính sách tem, chương trình phát hành tem. 

Phát huy những kết quả đạt được, BCH Hội Tem Việt Nam và các Hội Tem địa 
phương sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, cố gắng duy trì và phát 
triển hoạt động hội, phát triển phong trào sưu tập tem phù hợp với tình hình mới.
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II. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG - CHẶNG ĐƯỜNG MỚI - CƠ HỘI MỚI

Cục Viễn thông, Bộ TTTT
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Nội dung trình bày lĩnh vực viễn thông

Slide 1. Kết quả 2019 

Trong những năm qua, viễn thông đã và đang là hạ tầng quan trọng đóng góp 
vào sự phát triển của đất nước, tạo nền tảng, môi trường giúp cho các lĩnh vực kinh 
tế xã hội khác phát triển. Việc đầu tư trước vào hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch 
vụ trong các giai đoạn trước đã giúp các DNVT tiếp tục đạt được tăng trưởng. Như 
năm 2019, các DNVT đạt tổng doanh thu ~470 nghìn tỷ đồng (~20,5 tỷ USD), 
tăng 18,67%. Nộp NS 47.000 tỷ, tăng 36,7%. Số thuê bao băng rộng tăng đều, 
chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. 

Năm 2019, có sự nâng hạng vượt bậc, tăng 54 bậc của chỉ số ứng dụng công 
nghệ thông tin, trong đó đặc biệt là các chỉ số hạ tầng viễn thông, Internet đã giúp 
nâng hạng của chỉ số cạnh tranh quốc gia GCI của diễn đàn kinh tế thế giới WEF 
thêm 10 bậc (từ thứ 77 lên thứ 67/140 thế giới) 

Slide 2. Thị trường bão hoà, thiếu cạnh tranh 

Tuy nhiên, kết quả hoạt động của lĩnh vực năm 2019 cũng cho thấy hạ tầng 
và thị trường viễn thông truyền thống đã bão hoà và đang chuyển dịch mạnh thành 
hạ tầng số, dịch vụ số. Cụ thể:

- Tỷ trọng doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống chỉ chiếm 28,5 % 
doanh thu của các DNVT và đang giảm dần qua các năm. 

- Số Thuê bao điện thoại di động năm 2019 giảm 3,6%, hiện đạt 125,7 triệu 
thuê bao; Giảm phần lớn do thị trường đã bão hoà, cộng với việc triển khai mạnh 
tay của Bộ trong xử lý SIM rác, tin nhắn rác.

- Trong nhiều năm liền, tổng thị phần của 3 doanh nghiệp lớn nhất là Viettel, 
Vinaphone, Mobifone luôn chiếm trên 90%, năm 2019 tăng cao nhất lên tới 96,2%. 
Các doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm 3,8% thị phần. 

- Tốc độ truy nhập BRDĐ hiện tại đạt 29MBps, tăng khoảng 35% so với 
2018, tuy nhiên vẫn thấp hơn trung bình thế giới (31MBps), xếp hạng 62/140

Trong khi đó, các hạ tầng, dịch vụ số lại có bước phát triển mạnh. Doanh thu 
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từ dữ liệu của các nhà mạng tăng lên ~30% tổng doanh thu dịch vụ; Thị trường 
điện toán đám mây đạt doanh thu khoảng 220 triệu USD với khoảng 20% giải 
pháp nội địa, 80% là bán hàng cho các doanh nghiệp ngoại, Tốc độ tăng trưởng 
40%/năm; Nền kinh tế Internet được đánh giá có quy mô 12 tỷ USD với tốc độ 
tăng trưởng 38%/năm.

Các DNVT đang là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi lĩnh vực viễn 
thông thành hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số.

Slide 3. Thời kỳ mới của lĩnh vực VT 

Với các thế mạnh của mình như mạng lưới rộng khắp, hạ tầng sẵn sàng, đây 
là giai đoạn mà các công ty viễn thông có cơ hội để vượt qua các điểm yếu như 
cạnh tranh kém hiệu quả, chất lượng dịch vụ kém trung bình thế giới, nhiều loại 
rác viễn thông… để tận dụng các cơ hội chuyển đổi số, chuyển đổi thành hạ tầng 
số, hạ tầng thanh toán… đối phó hiệu quả với các nguy cơ tụt hậu và các mối đe 
doạ từ cạnh tranh xuyên biên giới.

Để làm được điều đó, các DNVT cần thực hiện các sứ mạng đi đầu, dẫn dắt 
như đầu tư trước cho hạ tầng tiên tiến (VD như 5G, IoT, AI…), 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; Thực hiện chuyển đổi số DN và từ đó dẫn dắt chuyển đổi số 
ngành, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Slide 4. Đối với hạ tầng, dịch vụ viễn thông 

Nhu cầu với hạ tầng viễn thông giai đoạn tới rất cao, đặc biệt để phát triển 
mạng 5G và các hạ tầng số. Từ phía Bộ TTTT và các Sở TTTT địa phương, trong 
năm 2020 sẽ cần tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp để thúc đẩy phát triển hạ 
tầng, dịch vụ viễn thông:

1. Tạo mọi điều kiện để thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông thông 
qua các biện pháp: tháo gỡ vướng mắc, giảm chi phí triển khai cho DN, xây dựng 
các kế hoạch đồng bộ từ trung ương xuống địa phương, giữa các bộ ngành, địa 
phương, hỗ trợ cho vùng công ích.

2. Tắt sóng 2G: là biện pháp chủ động tác động quan trọng giúp đẩy nhanh 
chuyển đổi số quốc gia, đưa 100% người dân VN thành công dân điện tử, giúp 
DNVT giảm chi phí vận hành công nghệ cũ, giúp phát triển nhà sản xuất thiết bị 
trong nước, phổ cập dịch vụ chính phủ điện tử… 

3. Cấp tần số để nâng cao dung lượng cho mạng 4G thông qua đấu giá băng 
tần 2,6GHz, 700MHz; Giải phóng các băng tần có thể sử dụng cho 4G, 5G trong 
tương lai. Nhanh chóng nâng chất lượng dịch vụ lên ngang tầm thế giới, nâng cao 
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thứ hạng.

4. Cấp phép triển khai thương mại 5G, trước mắt là dịch vụ băng rộng tốc độ 
cao, ở các khu vực đô thị, khu công nghiệp có nhu cầu, mật độ cao. Đưa VN trở 
thành một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai dịch vụ 5G

Slide 5. Hạ tầng, dịch vụ số 

Để chuẩn bị hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số, triển khai chuyển đổi số quốc 
gia, trong năm 2020 cần tập trung thúc đẩy phát triển các hạ tầng số quan trọng:

1. Hạ tầng điện toán đám mây (cloud) trong nước: Xây dựng chương trình 
ứng dụng cloud cho chính phủ điện tử với các tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm 
ATAN 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% trong năm 2020, đạt doanh thu các 
giải pháp nội địa khoảng 80 triệu USD, tốc độ tăng trưởng đạt 40% 

2. Hạ tầng IoT: Thúc đẩy triển khai dịch vụ IoT trên nền mạng viễn thông di 
động toàn quốc thông qua việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, khung hướng 
dẫn đảm bảo ATTT, cấp phép triển khai thực tế các công nghệ IoT tiên tiến như 
NB-IoT, LTE-M… để làm nền tảng phát triển các dịch vụ nông nghiệp thông 
minh, giao thông thông minh, đô thị thông minh… 

3. Hạ tầng tài chính điện tử: Thúc đẩy tài chính toàn diện, thanh toán không 
dùng tiền mặt thông qua việc hướng dẫn 3DNVT triển khai thí điểm dịch vụ 
mobile money với > 100.000 điểm phục vụ; 5 triệu tài khoản; Đạt doanh thu 
khoảng 10.000 tỷ/năm.

Slide 6. Thúc đẩy cạnh tranh 

Để tạo cú hích cho thị trường nhằm thúc đẩy cạnh tranh, cần tập trung vào 
các biện pháp như:

1. Nâng cao các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tối thiểu của VN lên tương đương 
với các nước tiên tiến; Đưa các hệ thống đo đạc chất lượng dịch vụ và chất lượng 
trải nghiệm vào công bố rộng rãi, xử lý căn bản các loại rác viễn thông như SIM 
rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

2. Nâng chỉ tiêu chuyển mạng giữ nguyên số, tốc độ tối thiểu gói cước, tỷ lệ 
băng thông kết nối trong nước tối thiểu để tăng cạnh tranh bằng chất lượng.

3. Thực hiện các biện pháp quy hoạch thị trường viễn thông như thúc đẩy 
cổ phần hoá hoặc khuyến khích DNVT mới có năng lực cạnh tranh tham gia thị 
trường. 
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4. Triển khai các dịch vụ mới phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Slide 7. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực viễn thông mạnh mẽ trong năm 2020 và giai 
đoạn 2020-2025 sắp tới, Bộ TTTT xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

1. Sớm phê duyệt đề xuất của NHNN và Bộ TTTT cho phép thí điểm dịch vụ 
thanh toán qua tài khoản viễn thông (mobile money) ngay từ đầu năm 2020

2. Sớm phê duyệt chủ trương tắt sóng công nghệ 2G theo phương án Bộ 
TTTT đã trình để có thể thực hiện ngay các giải pháp cần thiết từ đầu năm 2020, 
hướng tới mục tiêu tắt sóng vào 2022

3. Sớm chỉ đạo phương án đấu giá tần số để có thể tiến hành đấu giá, cấp phát 
tần số bổ sung cho mạng 4G, chuẩn bị đấu giá cho 5G

4. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình VTCI2020-2025, trong đó cho phép 
mở rộng phạm vi hỗ trợ cho phổ cập băng rộng, 5G, hỗ trợ ứng dụng CNTT, 
CPĐT, hỗ trợ chuyển đổi thiết bị đầu cuối 2G cho người dân khi tắt sóng…
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DỊCH VỤ WIFI CALLING (Voice-over-WIFI)  
CỦA VIETNAMOBILE

Công ty CP Viễn thông Di động Vietnamobile

Thị trường viễn thông Việt Nam trong những năm qua cho thấy sự phát triển 
bùng nổ Internet công cộng (quán café, nhà hàng, trung tâm mua sắm, hộ gia đình, 
công ty,…), ước tính có tới 15-20 triệu điểm truy cập  WIFI miễn phí. Do vậy, các 
dịch vụ viễn thông như gọi thoại hay tin nhắn (SMS) truyền thống dần dần bị thay 
thế bởi các ứng dụng OTT.

Không nằm ngoài xu hướng đó, dịch vụ gọi điện thoại qua mạng Wi-Fi 
(Voice-over-WiFi), được giới thiệu lần đầu tại Mỹ năm 2014, cũng bắt đầu được 
triển khai rộng rãi tại Việt Nam năm 2019 bởi Vietnamobile. Dịch vụ này giúp 
cho nhà mạng di động có thể mở rộng dịch vụ thoại đến điện thoại thông minh, 
máy tính bảng, máy tính, đồng hồ thông minh và các thiết bị cá nhân khác khi thiết 
bị này có kết nối WiFi mà không cần phải có sóng di động. Chính vì thế, đây một 
giải pháp hiệu quả để mở rộng vùng phủ sóng của nhà mạng với chi phí thấp đồng 
thời chất lượng cuộc gọi tốt hơn hẳn so với cuộc gọi qua ứng dụng  OTT (Zalo, 
Messenger, Facetime…)

Vietnamobile, nhà mạng luôn bị coi là “nhỏ” so với ba “ông lớn” di động 
Viettel, Mobifone, Vinaphone, với số lượng trạm thu phát sóng cũng như băng tần 
hạn chế, sẽ là một thách thức lớn cho việc mở rộng vùng phủ sóng. Vietnamobile 
đã đưa ra giải pháp cung cấp dịch vụ thoại qua Wifi tới khách hàng, giúp khách 
hàng trải nghiệm dịch vụ đa dạng, tận dụng tối đa ưu thế phổ biến của WIFI tại 
Việt Nam.

Tháng 7/2019, Vietnamobile đã kết hợp với hai nhà cung cấp thiết bị đầu 
cuối hàng đầu trên thế giới là Samsung và Huawei cho ra mắt dịch vụ thoại qua 
mạng Wifi (VoWIFI), trở thành nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ 
ưu việt này cho khách hàng. Mặc dù mới ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm 
rất lớn từ cộng đồng người dùng di động tại Việt Nam.

Sau 6 tháng triển khai, hàng trăm thuê bao đã đăng ký trải nghiệm dịch vụ, 
với hàng chục nghìn phút gọi và có phản hồi rất tốt về chất lượng, đặc biệt là giải 
quyết tốt bài toán sóng yếu của nhà mạng.
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Chưa dừng lại ở việc hợp tác với Samsung, Huawei, nhà mạng Vietnamobile 
cho biết  đang tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị khác để cung cấp dịch 
vụ này sớm cho khách hàng của mình như Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo…

Các ưu điểm nổi bật của VoWIFI:

 -  Tận dụng được hạ tầng mạng WIFI có sẵn

 -  Thời gian triển khai nhanh

 - Thực tế, Vietnamobile chỉ mất 2 tháng để xây dựng và cung cấp dich vụ với 
vùng phủ sóng rộng khắp 

 -  Không phụ thuộc vào sóng di động

 - Vì chỉ cần có kết nối WiFi, nên thuê bao có thể sử dụng dịch vụ ngay cả 
khi ở trong nhà, tầng cao hoặc tầng hầm của chung cư hay trung tâm thương mại.

 -  Chất lượng cuộc gọi tốt hơn với chất lượng HD
Một số hạn chế:

 - Thiết bị đầu cuối cần được tích hợp chức năng WiFi Calling

Hiện dịch vụ mới chỉ hỗ trợ bởi các thiết bị mới của Samsung và Huawei, 
trong Q1-2020, sẽ có nhiều thiết bị được trang bị tính năng này.

Kết luận: Đối với các nhà mạng nhỏ như Vietnamobile, băng tần hạn hẹp, 
khả năng mở rộng vùng phủ sóng khó khăn. Việc triển khai dịch vụ thoại trên nền 
WIFI là một giải pháp tối ưu, vừa tận dụng được cơ sở vật chất, thiết bị, vừa khai 
thác hiệu quả tính phổ biến của mạng WIFI, củng cố lợi thế cạnh tranh với các nhà 
mạng lớn trong bối cảnh thị trường viễn thông khốc liệt như hiện nay.
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THAM LUẬN VỀ  
MOBILE MONEY

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel

Tổng Công ty Dịch vụ Số Viettel kính gửi nội dung bài viết đóng góp cho 
hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông, cụ thể như sau:

Ngày 1/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong 
đó có nội dung đẩy mạnh thanh toán số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 
độ 4 đã thể hiện rõ tầm nhìn và quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy nền 
kinh tế số tại Việt Nam.

Cùng với VNPT, Viettel là tập đoàn kinh tế lớn, góp phần giữ vững 
an ninh quốc phòng, đóng vai trò chủ lực phát triển kinh tế của đất nước. 
Viettel đã làm chủ công nghệ và tự sản xuất các hệ thống lõi của viễn thông, 
tổng đài chuyển mạch viễn thông, hệ thống quản lý khách hàng và tính cước thời 
gian thực với quy mô trên 80 triệu khách hàng, năng lực xử lý giao dịch trực tuyến 
đạt hàng trăm nghìn giao dịch/giây, đối soát thanh toán với hàng nghìn đối tác 
trong nước và quốc tế, có hệ thống điều hành giám sát mạng lưới và dịch vụ tập 
trung trên quy mô lớn.

Về lĩnh vực an toàn thông tin, Viettel luôn dẫn đầu ngành trong cả nước với 
việc tự xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp giám sát và phản ứng sự cố an 
toàn thông tin (Security Opertation Center - SOC) theo xu hướng thế giới. Trong 
nhiều năm qua, các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của Viettel đã được tin 
tưởng triển khai và sử dụng cho nhiều khách hàng là cơ quan thuộc Chính phủ, 
các tổ chức, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietcombank, 
MBBank, Tổng Cục Thuế... Viettel cũng sở hữu đội ngũ chuyên gia an toàn thông 
tin sánh ngang thế giới, liên tục lọt vào top danh sách các chuyên gia tìm lỗ hổng 
của các hãng lớn như: Microsoft, Google, Facebook, Oracle,…

Bài học trên thế giới cho thấy, các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán 
không dùng tiền mặt rất đa dạng, tuy nhiên, sự tham gia của các Công ty viễn 
thông sẽ góp phần quan trọng để phổ cập dịch vụ tài chính vi mô đến mọi người 
dân thông qua thiết bị di động. Điển hình như tại các quốc gia Châu Phi, dịch vụ 
ví điện tử được triển khai tại các nhà mạng Vodacom (26 triệu thuê bao đăng ký 
ví M-Pesa), MTN (trước đây là M-Cell có 41 triệu thuê bao đăng ký ví điện tử), 
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Orange (16 triệu thuê bao đăng ký ví Orange), đặc biệt tại Kenya, 70% thuê bao 
nhà mạng Safaricom có Ví điện tử với tổng dòng tiền qua ví M-Pesa năm 2018 đã 
lớn hơn GDP của quốc gia này. Bằng kinh nghiệm và năng lực của mình, đặc biệt 
là nguồn nhân sự len lỏi vào từng ngõ ngách, cùng hệ thống kênh bán rộng khắp, 
trải dài đất nước, từ núi cao đến hải đảo, Viettel cam kết tham gia sâu và đóng góp 
nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa vào sự phát triển thanh toán số, thương mại số 
(như đã đóng góp trong việc phổ cập dịch vụ viễn thông cho toàn dân trong thời 
gian qua) đưa việc phổ cập tài chính đến người dân nhanh hơn, góp phần phát triển 
kinh tế, an sinh xã hội cho đất nước, đồng thời giữ vai trò chủ lực đảm bảo an ninh 
tiền tệ quốc gia.

Vừa qua, Viettel cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông 
tin và Truyền thông xây dựng hai đề án quan trọng: Đề án sử dụng tài khoản 
viễn thông trong thanh toán điện tử giá trị thấp (MobileMoney) và Đề án triển 
khai dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Nếu được phê duyệt triển 
khai trong thời gian tới, Viettel sẽ nỗ lực triển khai ha - tầng thanh toán số quốc 
gia đồng bộ, thống nhất, dùng chung cho mọi tổ chức tài chính trên cơ sở liên 
thông, hơp - nhất các tiêu chuẩn nghành, mở ra cơ hội cho phép các tổ chức 
tài chính trong nước, quốc tế sử dụng hạ - tầng mạng g lưới rộng khắp của đơn 
vị viễn thông để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thanh toán di động hiện đại. 
Mobile Money sẽ là một dịch vụ tài chính bình dân và phải bình dân để những 
người có thu nhập thấp, người dùng ít hiểu biết về công nghệ, hay những người 
dùng điện thoại “cục gạch” vẫn có thể sử dụng thông qua SMS và USSD. Mạng 
lưới 270.000 điểm kinh doanh dịch vụ rộng khắp cả nước (phủ tới các xã nghèo 
vùng xâu, vùng xa) sẽ giúp công tác đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử 
dụng dịch vụ hiệu quả và thuận tiện. Đặc biệt, người dân được phép sử dụng 
thông tin thuê bao di động để đăng ký dịch vụ Mobile Money sẽ là một điều 
kiện vô cùng thuận lợi để nhanh chóng phổ cập dịch vụ trên diện rộng. Công 
nghệ trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh, công nghệ xử lý dữ liệu lớn tiên tiến 
nhất sẽ được Viettel áp dụng để đảm bảo kiểm soát được toàn diện rủi ro phát 
sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ, không dừng lại ở đó, xác thực giao dịch 
bằng khuôn mặt đã và đang được Viettel nghiên cứu phát triển để đón đầu xu 
hướng. Viettel luôn mong muốn người dùng Mobile Money sẽ có được những trải 
nghiệm dịch vụ tốt nhất, sánh ngang với những quốc gia phát triển trên thế giới. 
Phấn đấu đến năm 2025, Viettel hoàn thành việc xây dựng hạ tầng thanh toán 
số với mạng lưới 600.000 điểm, phổ cập dịch vụ tới ~26 triệu người dân, cùng 
với sự hoàn thiện về hạ tầng thanh toán số là tiền đề phát triển thương mại số, 
giảm lượng tiền mặt lưu thông, phòng chống tham nhũng, chống thất thu thuế và 
kiểm soát thanh toán xuyên biên giới, thương mại số cho khu vực nông thôn sẽ 
góp phần giải quyết công ăn việc làm, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và 
thành thị và tránh được các bất cập về di dân trong quá trình đô thị hóa. 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ XUẤT  
CỦA HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

Hiệp hội Internet Việt Nam

1. Các hoạt động chính của Hiệp hội

VIA luôn đẩy mạnh các hoạt động thể hiện rõ vai trò của Hiệp hội trong việc 
kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, ứng dụng phát triển Internet tại Việt Nam, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, huấn luyện 
đào tạo, xúc tiến thương mại, liên kết cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan     
đến Internet.

1.1. Hoạt động hỗ trợ hội viên

 Công tác phát triển hội viên mới và kết nối - hỗ trợ - tăng cường lợi ích đối 
với hội viên được BCH Hiệp hội xác định là hoạt động cốt lõi trong sự phát triển 
của Hiệp hội. Tính đến hết năm 2019, Hiệp hội có tổng cộng 130 hội viên chính thức 
là các doanh nghiệp trong nước và 02 hội viên liên kết là các doanh nghiệp nước ngoài.

Các hội viên đều tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động do Hiệp hội    
tổ chức.

1.2.  Hoạt động tài chính

Trung bình hàng năm, Hiệp hội thu được khoảng 200 triệu đồng hội phí từ 
các Hội viên. Bên cạnh đó, với việc triển khai tổ chức nhiều hoạt động khác, VIA 
đã đảm bảo cân đối được thu chi và đảm bảo hoạt động thường xuyên của bộ máy 
Văn phòng chuyên trách.

1.3. Hoạt động xúc tiến thương mại

Có thể nói rằng, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực Internet nói riêng và ICT 
nói chung đã trở thành một trong những hoạt động có uy tín ở cả trong và ngoài 
nước của VIA những năm gần đây. Bên cạnh đối tác Hàn Quốc truyền thống, 
trong năm 2018, VIA đã mở rộng kênh hỗ trợ triển khai xúc tiến thương mại sang 
các đối tác mới như Úc, Bỉ, Cộng hòa Séc, Singapore, Ấn Độ. Trong năm 2018 
VIA đã chủ trì và phối hợp tổ chức 06 đoàn vào xúc tiến thương mại trong nước 
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và các hoạt động xúc tiến hỗ trợ tham gia các sự kiện hội thảo, triển lãm ở nước 
ngoài như FTTH Council; Capacity Asia, Telecoms World, CommunicAsia với 
nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp hội viên.

1.4. Hoạt động đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư phân giao, VIA đã tiến hành tuyển sinh, tổ chức các khóa đào tạo tại 15 
tỉnh thành trên cả nước từ năm 2016 cho đến nay. Với các công tác đã thực hiện, 
VIA đã tổ chức được trên 100 lớp đào tạo về Quản trị DN, Khởi sự DN, ứng dụng 
công nghệ đổi mới sáng tạo trong kinh doanh/bán hàng quản lý nội dung số cho 
khoảng trên 2,000 học viên đến từ các DNNVV trong và ngoài Hội. Chương trình 
cũng góp phần đào tạo, bồi dưỡng thêm kiến thức nghề cho những sinh viên mới 
ra trường, các Start-Up… đáp ứng nhu cầu của xu thế đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 
số trong doanh nghiệp từ nay đến năm 2022,  đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

Các khóa đào tạo của Hiệp hội tổ chức đều nhận được trên  90%  nhận xét 
đánh giá rất tốt và chất lượng từ chính các doanh nghiệp theo học. Mang lại lợi ích 
rất thực tế và tạo sự biến đổi lớn cho doanh nghiệp. 

1.5. Hoạt động tư vấn, phản biện chính sách

Được coi là một trong những hoạt động nền tảng của Hiệp hội, trong những 
năm qua, VIA đã tích cực phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, các 
hội viên trong việc có ý kiến đối với các chính sách liên quan đến ngành, đến hoạt 
động của các hội viên, cụ thể một số văn bản trong năm 2019: Nghị định hướng 
dẫn Luật An ninh mạng, Nghị định sửa đổi Nghị định 06/NĐ/2016 của Chính phủ 
về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

1.6. Hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm 

Với đặc thù là Hiệp hội nghề nghiệp bao phủ mọi lĩnh vực liên quan đến 
Internet, VIA hàng năm chủ trì từ 4 - 6 sự kiện ở các quy mô đồng thời phối hợp tổ 
chức cùng các đơn vị khác một số lượng sự kiện tương tự. Trong số đó thì “Ngày 
Internet Việt Nam” là sự kiện thường niên và quan trọng nhất gắn liền với uy tín và 
tên tuổi của Hiệp hội từ năm 2012 đến nay đồng thời để kỷ niệm sự hiện diện của 
Internet tại Việt Nam nhằm cổ vũ, khích lệ cộng đồng vì một môi trường Internet 
Việt Nam phát triển lành mạnh và an toàn. 
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Đặc biệt, Internet Day 2019 với chủ đề “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo 
để chuyển đổi số” được tổ chức ngày 11/12/2019 vừa qua thu hút sự tham dự của 
800 khách mời và được đánh giá là một sự kiện thành công vượt trội ở Việt Nam 
không phải ở số lượng khách tham dự mà ở chất lượng chuyên môn của các nội 
dung được chia sẻ, trao đổi tại sự kiện. Đó là giá trị mà đội ngũ VIA luôn luôn tự 
hào và hướng tới.

2. Một số ý kiến và kiến nghị, đề xuất với Bộ

2.1. Ở góc độ Hiệp hội, VIA cảm ơn sự quan tâm theo sát của Bộ trong các 
hoạt động của Hiệp hội năm vừa qua và ủng hộ phong cách làm việc cởi mở, thẳng 
thắn trong năm 2019 vừa qua của Bộ. Qua đó cho phép mọi tổ chức, doanh nghiệp 
và công dân có ý kiến trực tiếp về các hoạt động của Bộ đồng thời tiếp nhận phản 
hồi nhanh chóng, kịp thời.

2.2. Nhân dịp này, VIA kiến nghị Bộ ủng hộ cho việc đổi tên Hiệp hội 
Internet Việt Nam thành Hiệp hội Internet và Kinh tế số cho phù hợp với thực tiễn 
hoạt động và sự phát triển của công nghệ Internet. Về thủ tục và các công việc tiếp 
theo, Hiệp hội sẽ tham vấn Bộ Nội vụ và thực hiện sau khi có sự ủng hộ về chủ 
trương của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.3. Với mảng hạ tầng Internet, VIA kiến nghị Bộ ủng hộ đề xuất của VIA về 
việc thành lập một trạm trung chuyển Internet (IX) mới dưới sự vận hành và khai 
thác của VIA với các đặctính (i) phi lợi nhuận; (ii) có các thành viên thuộc nhóm 
Nội dung số và các DN trong ngoài nước tham gia. Việc này là hoàn toàn phù hợp 
với hạ tầng pháp lý hiện tại đồng thời sẽ giúp cho Internet Việt Nam phát triển tốt 
hơn và an toàn hơn.

2.4. Với mảng hạ tầng ICT, trong khuôn khổ các hoạt động của Câu lạc bộ 
Điện toán đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam (VNDCD) năm 2020, VIA 
và VNCDC dự kiến sẽ xây dựng và công bố báo cáo định kỳ về mảng dịch vụ và 
thị trường liên quan đến điện toán đám mây trong nước đồng thời tổ chức các giải 
thưởng tôn vinh những doanh nghiệp điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu có 
năng lực tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

2.5. Với mảng nội dung số và mạng xã hội, VIA kiến nghị Bộ giao chủ trì 
xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (COD) để làm cơ sở 
cho các hoạt động sử dụng mạng xã hội của mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp 
trong nước.
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THAM LUẬN VỀ MÔ HÌNH MVNO

 Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương (I-Telecom)

I-Telecom rất vinh dự được mời tham dự hội nghị Tổng kết năm 2019 và 
triển khai kế hoạch năm 2020 do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức. I-Telecom 
xin được chia sẻ một số nội dung mà đơn vị đúc kết lại sau quá trình triển khai dịch 
vụ MVNO tại Việt Nam, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Công nghệ thế giới thay đổi liên tục tạo ra nhiều biến động lớn trên thị trường 
viễn thông toàn cầu. Việc hợp tác để triển khai kinh doanh dịch vụ giữa các doanh 
nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và các doanh nghiệp bán lại dịch vụ đã trở thành xu 
thế tất yếu. Những giới hạn về phổ tần sóng điện từ đã làm hạn chế số lượng nhà 
khai thác di động thực. Để giải quyết vấn đề này, mô hình mới về khai thác dịch 
vụ di động dựa trên các Nhà khai thác mạng di động ảo (MVNO - Mobile Vitual 
Network Operator) đã ra đời.

Với số lượng lớn thuê bao bùng nổ, các nhà mạng lớn hiện chủ yếu tập trung 
cung cấp các gói cước dịch vụ cơ bản nhắm tới người dùng phổ thông. Trong khi 
đó, nhu cầu của khách hàng về dịch vụ ngày càng gia tăng, đòi hỏi tính tương tác 
cao và dịch vụ mới. Đây chính là dư địa cho các nhà mạng mới đi vào khai thác 
ở các thị trường ngách và tệp khách hàng chưa tiếp cận với chi phí phù hợp; đồng 
thời là điều kiện cần để thúc đẩy triển khai MVNO. 

Như chúng ta đã biết, đến cuối năm 2018, có khoảng 1.300 MVNO đang 
hoạt động trên địa bàn 79 quốc gia. Lượng kết nối tới mạng di động thông qua 
MVNO là 220 triệu kết nối, xấp xỉ 2.46% lượng kết nối tới mạng di động toàn 
cầu năm 2018 (8.9 tỉ kết nối). Doanh thu dự đoán của MVNO đến năm 2022 là 84 
tỉ đô la và sẽ đạt 120 tỉ đô la vào năm 2024 do việc kinh doanh IoT/M2M mang 
lại. Từ năm 2010 đến năm 2018, số lượng MVNO tăng 61%, tương đương 6% / 
năm, tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC- Asia 
Pacific): 30-46%. Tất cả những con số ấn tượng trên cho thấy sức hấp dẫn và biến 
đổi cả “chất và lượng” của thị trường MNVO nói riêng và nền viễn thông di động 
thế giới nói chung.

Tại Việt Nam, thị trường viễn thông di động đang cạnh tranh rất khốc liệt. 
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Hơn 26 năm qua, thị trường di động ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt 
bậc, từ lúc chỉ có một nhà khai thác di động đầu tiên là MobiFone (năm 1993) đến 
2009 có 7 nhà khai thác và tới nay tại Việt Nam còn 6 nhà khai thác di động. 

II. CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ

Tại Việt Nam, MVNO ra đời là một minh chứng rõ nét cho quyết tâm của 
Chính phủ trong việc mở cửa thị trường viễn thông Việt Nam, tận dụng tối đa cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật hiện có để cung cấp dịch vụ. Như các bạn đã biết, công nghệ 
truyền thống với nhiều bất cập như làm mất mỹ quan do phải dựng quá nhiều cột 
BTS, dựng cột hoặc đào đường để làm truyền dẫn. Việc MVNO ra đời không 
những giảm thiểu được những bất cập này mà còn góp phần gia tăng dịch vụ, giảm 
chi phí đầu tư của toàn xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
viễn thông...

III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI MVNO CỦA I-TELECOM

Nắm bắt xu hướng chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang 
diễn ra mạnh mẽ cũng như tình hình thực tế thị trường viễn thông trong nước, tháng 
4/2019, Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương đã chính thức ra mắt mạng di 
động MVNO I-Telecom đầu tiên tại Việt Nam và lựa chọn hợp tác và cung cấp 
dịch vụ trên hạ tầng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT.

Xu hướng chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn 
ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và nhất là 
đối với một thị trường mới nổi là Việt Nam. Trong nền kinh tế số hóa ngày nay, 
khách hàng hướng tới các yếu tố như minh bạch hóa, cá nhân hóa, sáng tạo hơn và 
bảo mật cao hơn. Chính vì vậy, việc tập trung vào cung ứng đơn thuần đối với các 
nhà cung cấp dịch vụ nói chung và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nói riêng sẽ 
chuyển thành phục vụ và đáp ứng theo yêu cầu.

Là đơn vị tiên phong triển khai MVNO ở Việt Nam, thị trường được đánh 
giá là tiềm năng do dân số trẻ đông, mạng Internet phát triển nhanh (có tới hơn 50 
triệu người dùng mạng xã hội qua kết nối Internet), nhưng cũng đầy rủi ro bởi các 
yếu tố như lượng người tiếp cận dịch vụ di động đã gần như bão hòa (73% dân số 
có ít nhất một số điện thoại di động), ARPU thấp, I-Telecom xác định được yếu 
tố sống còn là: Xác định chiến lược về công nghệ; Tập trung công tác chăm sóc 
khách hàng; Tối ưu chi phí vận hành.
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Hiện nay, I-Telecom đã triển khai ra mắt phòng giao dịch về dịch vụ di động 
đầu tiên ở Hà Nội tại B020, Tháp The Manor, Hà Nội. Dự kiến trong thời gian 
tới I-Telecom sẽ tiếp tục mở thêm các phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh và 
một vài tỉnh thành lớn trên cả nước. Tuy nhiên, I-Telecom sẽ không triển khai hệ 
thống phòng giao dịch một cách dàn trải mà sẽ tập trung mở rộng kênh phân phối 
sản phẩm dịch vụ đến khách hàng thông qua các Tổng đại lý, đại lý ủy quyền trên 
phạm vi toàn quốc.

Các sản phẩm dịch vụ của I-Telecom được xây dựng, thiết kế chuyên biệt, đa 
dạng sự lựa chọn cho khách hàng, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau, 
chi phí thấp nhưng vẫn mang đến chất lượng ổn định.

IV. ĐỊNH HƯỚNG

Đối với chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2020 - 2025, I-Telecom tập 
trung xác định Dữ liệu (Data hay internet) là mục tiêu chủ lực, mà điển hình là 
hướng vào thị trường IoT/M2M và số hóa quá trình thanh toán (Mobile Money) 
nhằm mang lại các tiện ích đa dạng hơn cho người dùng của I-Telecom. Công nghệ 
trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big data) là những công nghệ mới mà 
I-Telecom đang mong muốn được áp dụng nhằm tạo ra các dịch vụ mới, sẽ được 
tích hợp vào trong các sản phẩm truyền thống (gói cước dữ liệu, thoại, sms) để 
tạo ra những giá trị khác biệt và đưa đến những trải nghiệm mới cho người dùng. 

Tiên phong với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, I-Telecom xác định rõ chiến 
lược và kế hoạch triển khai của mình trong những năm tới đây như sau:

- Tiếp tục mang tới người dùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất với chi 
phí hợp lý nhất;

- Thúc đẩy việc nghiên cứu và tích hợp thêm các dịch vụ để sẵn sàng tham 
gia vào công cuộc chuyển đổi số của chính phủ;

- Trong chiến lược kinh doanh của I-Telecom, người sử dụng dịch vụ luôn 
nằm ở vị trí trung tâm, phục vụ nhu cầu thiết thực của con người - là một trong 
những mục tiêu mà I-Telecom theo đuổi.

V. ĐỀ XUẤT

Cũng như các doanh nghiệp MVNO trên thế giới, I-Telecom luôn hướng 
tới các nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể và được coi là công cụ để khuấy động 
sự phát triển trong thị trường di động gần như đã bão hòa bởi các dịch vụ truyền 
thống thông qua việc tạo ra các giá trị mới mang tích chất thiết thực hơn, thích ứng 
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nhanh, và đáp ứng yêu cầu nhanh hơn. Để làm được việc này, cần có một khung 
pháp lý thỏa đáng nhằm phân định quyền và trách nhiệm giữa các bên trong các 
mối quan hệ MVNO, MNO và khách hàng.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, chính phủ Việt Nam với mục tiêu kiến tạo, 
hành động và phục vụ phát triển đã tạo ra các cơ chế, cũng như những bước đi 
quyết liệt nhằm hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp có được một sân chơi công bằng. 
Quốc gia khởi nghiêp là một trong các mục tiêu mà chính phủ đang thúc đẩy. 
I-Telecom vững tin rằng, những nỗ lực không ngừng nghỉ của một start-up đón 
đầu công nghệ, phù hợp xu thế và lấy người dùng làm trung tâm như I-Telecom sẽ 
mang lại những sản phẩm, dịch vụ và kết quả ấn tượng trong tương lai.
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III. LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NĂM 2020

Nguyễn Thành Phúc 
Cục trưởng, Cục Tin học hóa - Bộ TTTT
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XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ,  
THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Hồ Kỳ Minh 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

Với sự tư vấn, hỗ trợ của của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2014, UBND 
thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin chính quyền điện 
tử thành phố theo Điều 26 Luật CNTT và theo chuẩn mực chính thức đưa vào sử 
vàng và Hệ thống được cập nhật, sử dụng thường xuyên cho đến nay. 

Cũng vào năm 2014, với sự tư vấn của Tập đoàn IBM, Đà Nẵng bắt đầu triển 
khai thí điểm ứng dụng thông minh cho 05 lĩnh vực: Giao thông, cấp nước, thoát 
nước, an toàn thực phẩm và thành phố kết nối; sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và 
vào năm 2018 mới chính triển khai chính thức trên cơ sở Kiến trúc tổng thể xây 
dựng TPTM, Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025 và định hướng 
đến năm 2030.

Trong quá trình triển khai, Thành phố Đà Nẵng rút ra một số kinh nghiệm, 
cách triển khai ở hiện tại và trong thời gian đến như sau:

1. Về mô hình, Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 
triển khai theo mô hình “tập trung”; các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã tham 
gia sử dụng chung để tiết kiệm tài nguyên, nhân lực, thuận lợi tạo lập và chia sẻ 
sử dụng, đầu tư nhanh và chi phí thấp. Trong khi đó, xây dựng và vận hành Thành 
phố/đô thị thông minh  tại Đà Nẵng thiết kế, triển khai theo mô hình “phân tán”; 
trong đó bước 1 (tạo ra và thu thập dữ liệu), bước 5 (ra quyết định và điều hành) 
trong Quy trình xử lý dữ liệu do các sở chuyên ngành và địa phương (quận, huyện) 
thực hiện để nhằm tạo chủ động cho các cơ quan, địa phương trực tiếp xử lý, điều 
hành. Còn bước 2 đến bước 5 (Kết nối, truyền dẫn dữ liệu -> Lưu trữ dữ liệu -> 
Phân tích, xử lý dữ liệu) do cơ quan chuyên trách CNTT triển khai, hỗ trợ các cơ 
quan, địa phương sử dụng chung.

 2. Về hạ tầng CNTT phải đi trước một bước; đó là Trung tâm dữ liệu với khả 
năng tính toán, bảo đảm dịch vụ dữ liệu lớn; Mạng kết nối các cơ quan thành phố 
và mạng wifi, mạng vô tuyến công cộng rộng khắp, Trung tâm Thông tin dịch vụ, 
…. công để sẵn sàng triển khai các ứng dụng một cách nhanh chóng.  

3. Nhất quán chính sách triển khai: Một Nền tảng- một Chính sách-đa Ứng 
dụng- đa Đối tác.

-  Một nền tảng triển khai tất cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên một Nền tảng; 
bảo đảm được tương thích, liên thông, chia sẻ dữ liệu; kế thường được các phân 
hệ, thư viện dùng chung, giảm chi phí xây dựng và vận hành; đặc biệt người dùng 
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chỉ đăng nhập một lần (SSO) để sử dụng nhiều ứng dụng. Đối với thành phố thông 
minh, Nền tảng phải bảo đảm phân tích dữ liệu lớn, tạo ra giá trị, hỗ trợ ra quyết 
định; không phải thu thập thông tin chỉ để “xem” hoăc “giám sát” trên màn hình;

- Một chính sách bao gồm: Bộ tài liệu Kiến trúc chính quyền điện tử, Kiến 
trúc xây dựng thành phố thông minh, quy chế an toàn thông tin, quy chế chia sẻ 
dữ liệu, quy chế vận hành cho từng ứng dụng/hệ thống;

- Đa ứng dụng: Bảo đảm cung cấp nhiều dịch vụ, tiện tích cho người dân, 
doanh nghiệp. Đa ứng dụng với một chính sách, trên một nền tảng bảo đảm tương 
thích, đồng bộ giữa các ứng dụng với nhau. 

 - Đa đối tác: Việc triển khai nhiều ứng dụng với một chính sách, trên           
một nền sẽ tạo môi trường, chính sách “mở” cho nhiều đối tác tham gia xây dựng 
thành phố thông minh, huy động được nguồn lực xã hội và nâng cao cạnh tranh, 
chất lượng.

 4. Bốn nhân tố, cách triển khai quyết định sự thành công bao gồm: Vai trò 
đầu tàu, trách nhiệm của “Lãnh đạo”; phải có “Nguồn lực” về tài chính, nhân lực 
và cả môi trường pháp lý đầy đủ; phải “Liên kết”, phối hợp giữa các cơ quan địa 
phương, hỗ trợ Bộ ngành, hợp tác của doanh nghiệp và phải thực hiện “Liên tục” 
để đáp ứng yêu cầu của người dân và phát triển kinh tế- xã hội; không thể có triển 
khai vài năm rồi công bố hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử hoặc thành phố 
thông minh.

5. Chọn các dự án có ưu tiên cần thiết, có sức lan tỏa và triển khai thí điểm ở 
phạm vi hẹp, đánh giá và chính thức, nhân rộng. Từ năm 2014 chúng tôi triển khai 
thí điểm ứng dụng thông minh cho 05 lĩnh vực: Giao thông, cấp nước, thoát nước, 
an toàn thực phẩm và thành phố kết nối; rồi mới chính thức triển khai từ năm 2018.

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà 
Nẵng về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng 
Cách mạng công nghiệp 4.0; Kiến trúc tổng thể xây dựng TPTM, Đề án xây dựng 
thành phố thông minh của UBND thành phố đặt ra mục tiêu cụ thể, tại từng mốc 
thời gian cụ thể đó là: Đến năm 2020: “Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông 
minh”, đến năm 2025: là“Thông minh hóa các ứng dụng” để thực hiện tập trung, 
đánh giá và đo lường được. 

Chúng tôi cũng đưa Đề án xây dựng thành phố thông minh là một trong số 
các dự án động lực để ưu tiên triển khai, hướng đến mục tiêu phát triển chung của 
Thành phố theo 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 đến năm 2045; 
là đến năm 2030: Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các 
mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN
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KHỞI ĐỘNG THÔNG MINH HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
CHO VIỆT NAM - CÁCH TIẾP CẬN VÀ HÀNH ĐỘNG TỪ GÓC 

NHÌN CỦA FPT

Nguyễn Văn Khoa 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, là phương thức quan 
trọng giúp các doanh nghiêp, tổ chức đạt được những thành công mới trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo nghiên cứu từ năm 2017 của Microsoft 
tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tác động mà chuyển đổi số mang lại cho 
GDP năm 2017 là khoảng 6%, năm 2019 được dự đoán là 25% và tới năm 2021 
là 60%. Chuyển đổi số cũng làm tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, 
dự kiến 2020 là 21%; 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba năm 
tiếp theo. Còn công ty nghiên cứu McKensey chỉ ra rằng, vào năm 2025, mức độ 
tác động của chuyển đổi số tới GDP của nước Mỹ là khoảng 25%, còn ở các nước 
châu Âu là khoảng 36%.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ đã đưa ra nhiều nghị quyết, chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số. 
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia Cuộc cách mạng 4.0 nêu rõ những mục tiêu rất cụ thể như đến năm 
2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP, năng suất lao động tăng bình quân trên  
7%/năm. 

Đề án Chuyển đổi số Quốc gia do Bộ TT&TT xây dựng cũng nhận định: 
Chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian tới là tất yếu nếu chúng ta muốn có 
những bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, không bị bỏ lại trong cuộc CMCN 
4.0. Để chuyển đổi số thành công, cần phải có sự đầu tư nguồn lực, quyết tâm thực 
hiện của tất cả các thành phần trong xã hội, đặc biệt phải khắc phục ngay được 
những hạn chế hiện nay. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết: “Các yếu tố nền 
tảng sẽ được nhấn mạnh, sẽ được đầu tư trước, sẽ đi trước, sẽ phải có thứ hạng 
cao trên thế giới, phải nằm trong Top 50 vào năm 2025 và Top 30 vào năm 2030. 
Chúng ta nhấn mạnh 5 yếu tố nền tảng là: Thể chế, Hạ tầng, An ninh mạng, 
Platform và Đào tạo”.
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Chủ trương đã có, vậy chúng ta sẽ cần làm gì để Việt Nam sớm có những 
bứt phá trong chuyển đổi số? Một doanh nghiệp như FPT sẽ làm gì để góp 
phần thực hiện sứ mệnh của quốc gia?

Trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, FPT đã có những đóng 
góp lớn vào quá trình tin học hóa quốc gia với việc xây dựng hàng loạt các hệ 
thống CNTT quan trọng cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm như thuế, kho bạc, 
hải quan, tài chính…; tiên phong mở ra những hướng đi mới cho ngành CNTT của 
Việt Nam, tiêu biểu như xuất khẩu phần mềm, không chỉ giúp nâng cao vị thế của 
công ty mà còn xây dựng thanh thế cho Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. 

Trong cuộc cách mạng số, FPT xác định sứ mệnh một lần nữa góp phần đưa 
tên tuổi Việt Nam vươn lên sánh ngang với các cường quốc công nghệ toàn cầu. 
Để thực hiện mục tiêu đó, các hành động của FPT là:

FPT tiên phong xây dựng và phát triển các nền tảng, giải pháp, sản 
phẩm, dịch vụ chuyển đổi số

Để thực hiện sứ mệnh đó, FPT đầu tư xây dựng 2 lớp: 1) Nền tảng và giải 
pháp toàn diện ứng dụng công nghệ chuyển đổi số như AI, Big Data, Blockchain, 
Cloud,… FPT làm sẵn các công đoạn quan trọng nhất, khó nhất để các tổ chức, 
doanh nghiệp chỉ cần hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh/hoạt động của mình, thậm chí 
không cần biết lập trình có thể triển khai một số ứng dụng chuyển đổi số, giúp họ 
trải nghiệm và đánh giá những lợi ích của chuyển đổi số trong thời gian ngắn, có 
thể rút ngắn từ 30-50% thời gian. 2) Các sản phẩm ứng dụng được đóng gói để 
ứng dụng ngay làm nâng cao hiệu quả quản trị, nâng trải nghiệm người dùng. 

Kết quả của quá trình đầu tư nghiên cứu đó, đến nay FPT đã xây dựng và 
phát triển nhiều nền tảng, giải pháp, sản phẩm công nghệ Made in Vietnam quan 
trọng giúp cho khách hàng, đối tác, cộng đồng công nghệ có thể bắt đầu ngay quá 
trình chuyển đổi số. Tiêu biểu như:

Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI: 

FPT.AI là nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo toàn diện có thể xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên, tổng hợp và nhận dạng tiếng nói, trích xuất thông tin từ ảnh cùng 
hệ tri thức số hóa giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, tối ưu hiệu suất hoạt động. 
Chatbot của FPT.AI giúp cho doanh nghiệp giảm 70% chi phí hỗ trợ hoạt động, 
giảm thời gian phản hồi khách hàng xuống 60%. Hệ thống tổng đài tự động FPT.
AI có thể thực hiện 15.000 cuộc gọi cùng lúc, tương đương hiệu suất làm việc của 
500 nhân viên. Hay Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu từ hình ảnh của FPT.AI có 
độ chính xác trên 96% giúp rút ngắn thời gian nhập liệu từ hàng chục phút xuống 
còn vài giây... Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các giải pháp từ nền tảng FPT.AI 
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và mang lại hiệu quả lớn như AIA Việt Nam, Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực 
miền Trung, Ngân hàng MB Bank...

Nền tảng tự động hóa quy trình bằng robot akaBot

akaBot là nền tảng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) của FPT cho 
phép tạo robot tự động hóa nghiệp vụ để thay thế con người làm những công 
việc có khối lượng lớn, lặp đi lặp lại. Sử dụng akaBot giúp tiết kiệm thời gian 
xử lý công việc đến 90% và tiết kiệm nhân lực đến 70%. AkaBot được áp dụng 
trong các công việc: tự động hóa quy trình tải dữ liệu; tự động hóa quy trình 
nhân sự… akaBot vừa lọt top 30 sản phẩm RPA hàng đầu thế giới do RPA Hack 
đánh giá. akaBot là giải pháp duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này, 
bên cạnh các sản phẩm đình đám được đầu tư hàng trăm triệu USD như UiPath, 
BluePrism… Hiện sản phẩm này đã được ứng dụng tại hơn 20 doanh nghiệp của 
Việt Nam và thế giới, giúp tiết kiệm khoảng 20% chi phí vận hành.

Cổng dịch vụ hợp nhất FPT.U-services

Cổng dịch vụ hợp nhất FPT.U-services là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam 
số hóa tập trung các tác nghiệp nội bộ. Toàn bộ quy trình nghiệp vụ nội bộ trong 
doanh nghiệp được số hóa bằng công nghệ cao trên một nền tảng duy nhất giúp 
giảm 90% thời gian phê duyệt bản cứng theo cách truyền thống, cắt giảm 50% 
thời gian giao dịch nội bộ, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp. Hiện 
sản phẩm đã được ứng dụng tại một số doanh nghiệp như Tân Hiệp Phát, FPT IS 
và mang lại những kết quả vượt trội.

Hệ thống chính quyền điện tử FPT.eGov

Hệ thống chính quyền điện tử FPT.eGov của FPT tập trung giải quyết các 
vấn đề mà người dân, cán bộ hành chính và lãnh đạo chính quyền đang gặp phải, 
trong đó người dân, doanh nghiệp là trung tâm. FPT.eGOV giúp người dân/doanh 
nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ vài ngày xuống chỉ 
còn vài phút; có thể phản ánh, kiến nghị về các sai phạm trên địa bàn đến cơ quan 
chức năng để yêu cầu giải quyết và theo dõi kết quả trực tiếp trên di động; nhận 
được các thông báo mới nhất từ chính quyền… Với các cán bộ hành chính, giải 
pháp của FPT giúp nâng cao năng suất lao động nhờ cắt giảm khối lượng làm việc 
thủ công; tiếp nhận và giải quyết nhiều dịch vụ công trực tuyến, thông tin thông 
suốt dễ dàng thuận tiện trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin và báo cáo. Với 
lãnh đạo chính quyền, giải pháp của FPT cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ ra 
quyết định nhanh chóng, chính xác. Với địa phương, giải pháp của FPT góp phần 
cắt giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí xã hội, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh… 
Hiện nay, FPT đã trở thành đối tác của hơn 30 tỉnh thành trên cả nước trong việc 
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xây dựng chính quyền điện tử và đang tư vấn, triển khai cho nhiều tỉnh, thành trên 
cả nước giải pháp để hướng tới chính quyền số. 

Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện thông minh FPT.eHospital 2.0

FPT.eHospital 2.0 ứng những công nghệ 4.0 mới nhất như AI, Big Data, 
Cloud, Mobility, IoT... Với FPT.eHospital 2.0, bệnh nhân được rút ngắn thời gian 
chờ đợi làm thủ tục (trung bình từ 4 phút xuống còn dưới 1 phút); có thể tương tác 
với bệnh viện qua điện thoại hoặc cổng thông tin như: đặt lịch hẹn, xem hồ sơ y 
tế cá nhân, thanh toán viện phí trực tuyến, trợ ý ảo nhắc lịch, tìm kiếm thông tin 
qua chatbot… Lãnh đạo bệnh viện có thể quản lý toàn bộ hoạt động với các số 
liệu trực tuyến theo thời gian thực, tích hợp chữ ký số, bệnh án điện tử… để nâng 
cao công suất, hiệu suất bệnh viện. Bác sĩ có thể khám chữa bệnh từ xa, giảm rủi 
ro, sai sót thông qua việc cảnh báo tương tác thuốc, sự trùng lặp trong các toa 
thuốc; Trợ lý ảo, chatbot thông minh hỗ trợ công việc hàng ngày như tìm kiếm 
bệnh nhân, mở sổ khám bệnh… Hiện đã có hơn 300 bệnh viện và 6 cơ sở y tế trên 
cả nước đã ứng dụng giải pháp của FPT. Theo tính toán sơ bộ, hệ thống đã phục 
vụ khoảng 20 triệu lượt khám/năm, giúp tiết kiệm khoảng 1 triệu ngày công/năm.

Xây dựng và phương pháp luận chuyển đổi số phù hợp với đặc thù  
Việt Nam

Trong gần 10 năm qua, FPT đã tham gia nhiều dự án chuyển đổi số cùng các 
đối tác và khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Đó là những dự án xây dựng giải 
pháp cho các hãng hàng không để tối ưu hóa vận hành đội bay dựa trên dữ liệu 
hoạt động được tích hợp trên nền tảng Skywise của hãng Airbus; dự án xây dựng 
nền tảng số phục vụ hoạt động nghiệp vụ bán và thanh toán bảo hiểm dựa trên 
công nghệ Blockchain cho một hãng bảo hiểm và dịch vụ tài chính lớn thứ hai trên 
thế giới… Chính những dự án này đã giúp FPT lớn lên, tích lũy được những kiến 
thức và kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện chuyển đổi số. Những kiến thức 
ấy đã được FPT đúc kết lại trong một phương pháp luận về chuyển đổi số của có 
tên là FPT Digital Kaizen với 3 nguyên lý: (1) Nghĩ lớn - gắn kết chiến lược kinh 
doanh và chiến lược chuyển đổi số, cách tiếp cận 360 độ, (2) Khởi động thông 
minh - xác định các vấn đề trọng yếu nhất, lựa chọn giải pháp phù hợp và khả thi 
với tổ chức/doanh nghiệp, chọn đúng người vào đúng việc, chọn phương án thử 
nghiệm 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 các thử 
nghiệm được thực hiện thành công. 

Nguyên lý cốt lõi của phương pháp này là bắt đầu với dự án nhỏ, thời gian 
triển khai chỉ từ 3-6 tháng sẽ rất phù hợp với đặc thù Việt Nam. FPT sẵn sàng áp 
dụng và chuyển giao phương pháp luận chuyển đổi số cho các tổ chức/ doanh 
nghiệp Việt Nam như đã từng chuyển giao quy trình làm CMM. FPT tin tưởng với 
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đề xuất này, cùng sự quyết tâm của các tổ chúc, doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta 
sẽ có số doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển đột phá nằm trong top các quốc 
gia ở châu Á.

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số

Trong cuộc cách mạng số, FPT xác định sứ mạng của giáo dục và đào tạo 
là số một; giáo dục đại học là nền tảng và tiên phong để thực thi chính sách phồn 
vinh của đất nước. Thành bại của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 phụ thuộc lớn vào chất lượng nguồn nhân lực và FPT sẵn sàng góp sức bằng 
công nghệ, và bằng thực tiễn tham gia giáo dục để đóng góp vào quá trình phát 
triển nguồn nhân lực này. FPT đang có hơn 16.000 kỹ sư và dự kiến 3 năm tới sẽ 
là 30.000. Hệ thống giáo dục của FPT đang thúc đẩy đào tạo nhân lực số với mục 
tiêu 50.000 sinh viên 3 năm tới. FPT cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong toàn ngành giáo dục, với mục tiêu xóa đi khoảng cách giữa giáo dục đào 
tạo và thực tiễn nền công nghiệp.

FPT xác định chuyển đổi số mang lại sức mạnh đột phá nhưng đồng thời 
cũng là một quá trình dài hơi không ngừng thay đổi và cần nâng cấp theo thời 
gian. Tham gia vào cuộc chơi lớn này, điều mà mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân cần kíp nhất hiện nay không phải ở sự am hiểu công nghệ hay đầu tư bài 
bản, to lớn mà chính là sự dấn thân và bắt đầu hành trình của mình. FPT tin rằng 
để thực hiện tầm nhìn vĩ đại luôn bắt đầu bằng những bước đi nhỏ thông minh để 
tạo đà cho sức bật mạnh mẽ về sau.

Với những lợi thế của FPT gồm:

(1)  Kinh nghiệm làm việc với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Dịch vụ công, Hàng 
không, Ngân hàng, Bảo hiểm, Y tế, Sản xuất…

(2)  Đội ngũ hơn 17 ngàn kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong các dự án chuyển đổi số 
trong nước và quốc tế;

(3)  Phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen đã được chứng minh 
trong thực tiễn; Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là tập hợp 
các sản phẩm / giải pháp / nên tảng số có thể giúp các doanh nghiệp rút ngắn 
thời gian triển khai chuyển đổi số tại doanh nghiệp của mình.

FPT mong muốn và cam kết đồng hành, cùng khởi động, cùng đầu tư và 
cùng về đích với Chính phủ, bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong 
quá trình chuyển đổi số, góp phần đưa Việt Nam vươn lên và có vị thế mới trong 
cuộc cách mạng 4.0.
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XÂY DỰNG HẠ TẦNG SỐ CHO VIỆT NAM 
TRỞ THÀNH DIGITAL HUB CỦA APAC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

I. HẠ TẦNG SỐ VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HẠ TẦNG SỐ QUỐC GIA:

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, mô hình kinh tế nền tảng (Platform 
Economy) chính thức thâm nhập và có xu hướng phát triển khá nhanh tại Việt 
Nam, tiếp cận hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực như tài chính ngân hàng, dịch vụ, 
chăm sóc sức khoẻ, cung ứng lao động... Kinh tế nền tảng là hoạt động kinh tế và 
xã hội dựa trên các hạ tầng nhất định và thường được hiểu là các hạ tầng kỹ thuật 
số, giúp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp tiết kiệm được các chi phí giao dịch 
trung gian, thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm hàng hóa mới dựa trên nền 
tảng sáng tạo sẵn có.

Việc xây dựng hạ tầng số giống như nền móng của công trình Chính phủ điện 
tử - Kinh tế số. Nền móng phải chắc chắn và làm đúng thì mới xây dựng được hay 
cách khác muốn xây dựng được kinh tế số, chính phủ số thì bắt buộc phải có hạ 
tầng số tốt. 

II. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HẠ TẦNG SỐ VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 
TỒN TẠI:

1. Về hạ tầng điện toán đám mây (Cloud): Thực tế trong vài năm gần đây, 
điện toán đám mây luôn được ưu tiên lựa chọn khi triển khai hệ thống phần mềm 
mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ một ứng dụng chạy trên server vật lý (on 
premise) lên Cloud vẫn còn chậm… Lí do có thể từ tâm lý e ngại, không ủng hộ 
việc chuyển ứng dụng đang có sẵn trên hạ tầng vật lý lên “đám mây”. Nhiều doanh 
nghiệp, tổ chức đã đầu tư hệ thống server vật lý nên còn “ngại” chuyển sang dùng 
Cloud. 

2.  Về An toàn thông tin (ATTT): Theo Báo cáo chỉ số ATTT toàn cầu 2018 
của ITU, Việt Nam xếp hạng thứ 50 trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo 
sát đánh giá, và tăng 50 hạng so với chỉ số năm 2017. Đây là một tín hiệu đáng 
mừng, tuy nhiên, theo Threat Report 2019 của công ty an ninh mạng Mỹ Webroot, 
Việt Nam là một trong 3 nước (cùng với Trung Quốc và Mỹ) sở hữu nhiều hơn 
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60% địa chỉ IP độc hại. 5 mối đe dọa Việt Nam phải đối mặt là: phần mềm độc 
hại, tấn công tống tiền, đánh cắp thông tin các tổ chức và cá nhân, tấn công cơ sở 
hạ tầng và thiết bị IoT, tấn công các cơ quan tổ chức nhà nước nhằm đánh cắp bí 
mật quốc gia, tuyên truyền xuyên tạc thông tin.

Để làm hạ tầng số, Việt Nam cần có nhận thức sâu sắc hơn nữa, quyết tâm 
cao, cách làm hiệu quả như kết nối liên thông nhưng phải kèm với chia sẻ dữ liệu. 
Vấn đề xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số hiện nay đối với Việt Nam quyết định 
đến sự thành công của Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, hay nói cách khác Việt 
Nam có muốn bắt kịp con tàu 4.0 hay không, điều kiện tiên quyết là hạ tầng số.  

III. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VIỆT NAM THÀNH “DIGITAL HUB” CỦA APAC: 
Tại sao Việt Nam phù hợp với việc trở thành “Digital Hub” của khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương? 

- Tầm nhìn về ngành: Thị trường rộng lớn gần 100 triệu dân (2019), đặc biệt 
là cung cấp năng lực công nghệ số. Khi Hồng Kông và Singapore đã là 2 “hub” 
công nghệ của châu Á thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hub thứ 3.

- Vị trí địa lý: Việt Nam là trung tâm của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, 
là trung tâm ASEAN, có đường bờ biển dài đón các tuyến cáp quang. 

- Nhân lực CNTT: Dân số trẻ, đam mê yêu thích toán học và các môn khoa 
học tự nhiên. 

- Tầm quan trọng của xây dựng hạ tầng số quốc gia: Trong lộ trình xây dựng 
quốc gia số, phải có hạ tầng số thì mới xây dựng được chính phủ số và kinh tế số, 
trong đó các thành phần xây dựng hạ tầng số gồm thiết bị kết nối, dữ liệu và ứng 
dụng, hạ tầng pháp lý và hạ tầng nhân lực. Chính phủ nên khuyến khích phát triển 
nhanh và bền vững trong xây dựng hạ tầng số, xây dựng trung tâm dữ liệu, hạ tầng 
viễn thông, thành phố thông minh tại nhiều vùng trên cả nước.

 CMC đang đặt ra mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đưa Việt Nam 
thành “Digital Hub” - nơi trung chuyển, kết nối dữ liệu và hạ tầng viễn thông của 
khu vực châu Á TBD. CMC đã và đang xúc tiến quyết liệt các chương trình hành 
động sau cho dự án Digital Hub:

1. Xây dựng Data Center trung lập với kết nối cao, quy mô lớn tại khu chế 
xuất Tân Thuận Quận 7 và Khu công nghệ cao SHPT Quận 9: Trung lập và đa kết 
nối sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng HUB. Nếu được áp dụng các cơ 
chế ưu đãi về đất, thuế và điện cho Data Center này, sẽ có thể thiết lập và đặt các 
hệ thống xử lý dữ liệu tập trung/thành phố thông minh của Chính phủ/Thành phố.
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2. Xây dựng trạm trung chuyển Internet tiểu vùng sông Mê Kông GMS-IX: 
Đặt tại Data Center trung lập, đảm bảo hạ tầng và dung lượng kết nối đủ lớn cho 
các nhà mạng viễn thông, Internet, nội dung số trong nước kết nối, hướng tới 
chính sách mở từng bước cho các nhà mạng trong khu vực, OTT kết nối vào.

3. Đầu tư xây dựng tuyến cáp trục xuyên Việt CVCS: Tuyến cáp có tổng 
chiều dài hơn 2.500 km chạy từ Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí 
Minh đến Tây Ninh, đi qua 19 tỉnh thành trên cả nước. CVCS  hiện là tuyến cáp 
Việt Nam duy nhất kết nối trực tiếp vào mạng lưới cáp đất liền Đông Nam Á - A 
Grid. Theo đó, Việt Nam đã chính thức nằm trong mạng lưới khu vực, kết nối qua 
các quốc gia Malaysia, Singapore, Cambodia và Thailand. 

4. Cung cấp dịch vụ số cho khu vực châu Á Thái Bình Dương - APAC: Bên 
cạnh việc nỗ lực trở thành Digital Hub khu vực, CMC đang hướng tới việc cung 
cấp dịch vụ số ra thị trường APAC. Đầu tiên là các giải pháp/ dịch vụ ATTT. CMC 
là một trong các đơn vị tiên phong, bền bỉ đầu tư cho các sản phẩm ATTT 100% 
do đội ngũ kỹ sư CNTT của CMC phát triển trong suốt hơn 10 năm qua. Trong 
năm 2019, bên cạnh sản phẩm chiến lược là Trung tâm Điều hành ATTT CMC 
SOC tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, thì CMC Cyber Security cũng ra mắt 
các sản phẩm mới: Giải pháp phòng chống mã độc CMDD được phát triển trên 
nền tảng CISE và tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo AI phát hiện và phòng thủ nguy 
cơ tấn công mã độc, Giải pháp tường lửa ứng dụng web C-WAF bảo vệ trang web 
và các API trước các cuộc tấn công mạng, Giải C-VAP giúp hỗ trợ quản trị mạng 
chủ động trong việc rà quét đánh giá lỗ hổng trong hệ thống của mình để sớm có 
phương án bảo vệ và khắc phục.     

Bên cạnh đó, CMC đề xuất các doanh nghiệp ICT Việt Nam bao gồm CMC 
cần chiếm lĩnh thị trường cung cấp dịch vụ số cho APAC. Trong dòng chảy chung 
của kinh tế số, có thể nói CMC là đơn vị đi đầu tại Việt Nam để thúc đẩy chuyển 
đổi số. Sau 3 năm chuẩn bị, CMC đã công bố hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh 
nghiệp và tổ chức - C.OPE2N vào tháng 4/2019. Đây là một hệ thống kiến trúc 
mở, tích hợp tất cả thế mạnh công nghệ của CMC như nền tảng Multi-Cloud, 
nền tảng dữ liệu, AI và nền tảng ứng dụng. Hệ sinh thái C.OPE2N cho phép các 
cơ quan, doanh nghiệp và khách hàng có thể liên kết, chia sẻ tài nguyên dữ liệu 
trên môi trường số.  Trong định hướng chiến lược 5 năm của tập đoàn, muốn dẫn 
đầu cung cấp dịch vụ số, nền tảng số ở Việt Nam và tiến ra thị trường APAC thì 
CMC phải nhanh chóng trở thành công ty đi đầu về số, xây dựng hệ sinh thái số. 
Với hệ sinh thái này, CMC muốn đồng hành cùng xây dựng quốc gia số, đưa Việt 
Nam trở thành “Hub” về kết nối và lưu trữ dữ liệu, chia sẻ tri thức của thế giới về  
Việt Nam. 
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5. Kết nối các đối tác, hiệp hội: CMC tiên phong kết nối và mời gọi các nhà 
mạng quốc tế/nhà nội dung công ty công nghệ vào Digital Hub, Data center, tổ 
chức nhiều cuộc hội thảo trong nước quốc tế để giới thiệu cơ chế mở của quốc 
gia/thành phố, các dự định cho smart cities… Đồng thời, CMC tiên phong thành 
lập Hiệp hội Viễn thông - một trong những sứ mệnh để thúc đẩy sử dụng hạ tầng 
dùng chung cho Digital Hub.

6. Đề xuất chính sách: CMC đã đề xuất Bộ TTTT thúc đẩy nhanh các chính 
sách về Internet để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các doanh 
nghiệp chủ động như: thay đổi chính sách kết nối Internet trong nước, xây dựng 
và cho phép cơ chế kết nối mở để các nhà mạng trong nước có thể tận dụng hoặc 
hoán đổi các dung lượng cáp biển quốc tế đang dư thừa nhằm đảm bảo an toàn 
mạng lưới và tiết kiệm chi phí cho quốc gia. 

 Qua đây, CMC xin đề xuất Chính phủ và Bộ TTTT tạo điều kiện để các 
công ty công nghệ như CMC có thể thực hiện dự án lớn lao này, xây dựng và cho 
phép cơ chế kết nối mở để các doanh nghiệp công nghệ cùng chung tay thực hiện 
dự án.
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ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
GÓP PHẦN VÀO SỰ HÙNG CƯỜNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Nguyễn Xuân Hoàng 
Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần MISA

Công ty Cổ phần MISA là đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khi 
nghiên cứu, triển khai các giải pháp CNTT cho một số lượng khách hàng lớn thuộc 
khối Nhà nước, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân, trong suốt 25 năm 
qua. Thay mặt công ty, tôi xin mạnh dạn đề xuất như sau.

Để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - hội nhập, hiệu quả và bền vững thì 
quốc gia nào cũng phải dựa vào các yếu tố cốt lõi:

- Thứ nhất, Cá nhân phải kê khai thuế: đất nước muốn hùng cường phải thu 
được thuế và minh bạch. Tất cả cá nhân phải kê khai thuế, dù có phải nộp hay 
không.

- Thứ hai, Hộ cá thể cũng phải báo cáo tài chính và nộp thuế online: hiện có 
đến 5 triệu hộ cá thể chưa làm báo cáo tài chính và chưa có kê khai thuế online 
như doanh nghiệp.

- Thứ ba, Chính phủ cần dành nhiều ngân sách để mua sắm dịch vụ công, hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia cần phải mở để địa phương kết nối vào được. 

Chúng tôi cho rằng, người dân, doanh nghiệp hay hộ cá thể không ngại đóng 
thuế. Đóng thuế là thể hiện lòng yêu nước nhưng cần có hệ thống minh bạch, rõ 
ràng và điều này chỉ có được khi chính phủ có sự đầu tư mạnh về CNTT. 

Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam cũng cần có sự chỉ đạo mạnh 
mẽ từ Chính phủ, đặc biệt là mảng hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử với mục 
tiêu 100% doanh nghiệp hoàn thành triển khai trong năm 2020 chứ không nên lùi 
lại đến 2022 như hiện nay.

MISA nói riêng và cộng đồng các DN CNTT Việt Nam nói chung cam kết 
luôn thực hiện sứ mệnh phụng sự lợi ích quốc gia, thượng tôn pháp luật, cung cấp 
các giải pháp CNTT tốt nhất, tạo nên một hệ sinh thái các giải pháp để Chính phủ 
lựa chọn đưa vào sử dụng. 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Ông Trần Anh Tuấn 
Chủ tịch HĐQT  - Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu được thành lập vào những ngày 
đầu của tháng 12 năm 1996, là một trong những công ty Việt Nam đầu tiên mang 
giải pháp mạng Cisco đến cho các doanh nghiệp trong nước. Ngày nay, Sao Bắc 
Đẩu đang tiếp tục khẳng định mình và trở thành một Tổng Công ty cùng 07 công 
ty thành viên hoạt động đa dạng và chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ cao; có 
hoạt động kinh doanh trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam với trụ sở chính tại 
TP.HCM, các chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng; cùng gần 300 nhân viên làm việc. 
Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi - tích hợp hệ thống - đã được công nhận là một 
trong những nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam, Sao Bắc Đẩu còn là đơn vị tiên 
phong cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0 và IoT cùng khách hàng thúc đẩy 
nhanh quá trình số hoá, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp nâng cao 
hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm - dịch vụ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu cung cấp gồm: 
dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin - viễn thông, đặc biệt chuyên sâu 
trong thiết kế và triển khai các giải pháp về IoT (Internet of things) và các giải 
pháp quản lý thông minh; các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây, các dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin và hạ tầng viễn thông - CNTT cho các khu 
dân cư,…

Với vai trò là một doanh nghiệp công nghệ hơn 23 năm hoạt động thành công 
trên thị trường, chúng tôi luôn ý thức rằng phải đổi mới, phải luôn vận động bắt kịp 
xu thế thì doanh nghiệp mới có thể phát triển và phát triển bền vững.

1. Đổi mới - phát triển trong nội tại Công ty
Hoạt động kinh doanh phát triển thể hiện qua sự tăng trưởng trong kinh doanh, 

nguồn nhân lực và thị trường. Cụ thể:

Kết quả kinh doanh: doanh thu tăng trung bình 30%/năm, đặc biệt doanh thu công 
ty tăng vượt bậc khi bắt đầu phát triển giải pháp và triển khai các dự án về IoT cho khách 
hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

	Năm 2014: doanh thu 542.7 tỷ
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	Năm 2018: doanh thu 983.6 tỷ

	Năm 2019 (dự kiến): doanh thu 1,250 tỷ. 

Vốn điều lệ tăng từ 90 tỷ lên 115 tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước 
tăng 30%. 

Số lượng nhân sự của công ty cũng phát triển: tăng 15%, góp phần giải quyết việc 
làm cho người lao động và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên 
qua các chính sách, đãi ngộ của công ty.

Chúng tôi cũng đã mở rộng thị trường sang lĩnh vực sản xuất, giáo dục, chính phủ 
và các tập đoàn đa quốc gia. 

Thay đổi cách thức vận hành: số hoá các quy trình - ứng dụng công nghệ vào 
hoạt động nghiệp vụ

Hòa vào xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chính trong Công ty chúng 
tôi đã chuyển mình thật sự khi số hoá hoạt động doanh nghiệp, đưa các ứng dụng 
CNTT vào quy trình quản lý và vận hành công ty, giúp giám sát, đo lường kết quả thực 
thi của các bộ phận. Công nghệ đã hỗ trợ ban lãnh đạo có những quyết định kịp thời 
và chính xác giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 

Cung cấp cho Khách hàng nhiều giải pháp mới: 

Cuộc cách mạng số dấy lên mạnh mẽ đã tác động vào các ngành kinh doanh 
cũng như mọi khía cạnh của cuộc sống, các đơn vị kinh doanh muốn tăng trưởng 
và tồn tại bắt buộc phải cải tiến mô hình phát triển trong đó lấy ứng dụng công 
nghệ là nền tảng. Hiểu được nhu cầu của thị trường và khách hàng của mình, trong 
thời gian qua Sao Bắc Đẩu đã liên tục phát triển nhiều giải pháp mới có tính ứng 
dụng cao phục vụ cho ngành kinh tế số trong nhiều lĩnh vực then chốt như: nông 
nghiệp (giải pháp truy xuất nguồn gốc, giải pháp IoT cho nông trại, giám sát và 
quản lý hệ thống cung cấp nước, quản lý môi trường nước-không khí,…); giáo dục 
(giải pháp EdTech về học liệu điện tử và lớp học thông minh); y tế (giải pháp nền 
tảng kết nối giữa bệnh nhân - bác sĩ - trung tâm y tế); chính phủ (giải pháp chính 
quyền số), công nghiệp (giải pháp quản lý nhà máy); cùng một số giải pháp khác 
cho ngành thương mại-dịch vụ. 

Sao Bắc Đẩu tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin 
truyền thống vốn là thế mạnh của mình, gồm dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống 
hạ tầng mạng, lưu trữ, trung tâm dữ liệu, bảo mật, điện toán đám mây,… Song 
song đó tích hợp các giải pháp truyền thống này với công nghệ IoT nhằm giúp 
khách hàng nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành cho trong doanh nghiệp. Có 
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thể kể đến các bộ giải pháp như: giải pháp quản lý giao thông thông minh; giải 
pháp camera giám sát thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo; bộ giải pháp chuyên 
sâu dành cho ngành bất động sản; giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh; giải 
pháp điện năng lượng mặt trời; giải pháp quản lý và vận hành hệ thống cảng 
vTOS; giải pháp nhận dạng và số hoá tài liệu, v.v,….

Toàn bộ các hệ giải pháp trên do Sao Bắc Đẩu cùng hệ sinh thái đối tác của 
mình phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất với khả năng đáp ứng linh 
hoạt, triển khai nhanh chóng và phù hợp với khách hàng đa ngành nghề. 

2. Đổi mới trong mô hình hoạt động thông qua xây dựng hệ sinh thái đối tác 
- đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp: Có thể nói khi đi cùng các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, chúng tôi cũng tạo ra bước phát triển mạnh mẽ và bền vững 
cho chính doanh nghiệp mình vì những giải pháp sáng tạo nên từ các công ty khởi 
nghiệp này như mảnh ghép hoàn hảo bổ sung vào dải sản phẩm của chúng tôi, 
giúp chúng tôi có được bộ giải pháp toàn diện mang ra thị trường, nhanh chóng 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, điều mà nếu không 
có sự kết hợp này chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được. Có 
thể nói việc gắn kết giữa Sao Bắc Đẩu và doanh nghiệp khởi nghiệp là sự gắn kết 
mang tính hữu cơ cùng nhau phát triển.

Đến nay Sao Bắc Đẩu đã đầu tư vào 05 công ty khởi nghiệp gồm: Công ty cổ 
phần công nghệ MIDEAS - phát triển giải pháp Chatbot; Công ty TNHH Giải 
pháp công nghệ DCT - phát triển giải pháp số hoá cho doanh nghiệp; Công ty cổ 
phần sách và học liệu điện tử PHAROS - phát triển giải pháp giáo dục thông 
minh; Công ty TNHH MTV Dịch vụ tin học CEH – phát triển giải pháp quản lý 
cảng biển; Công ty cổ  phần SDT– phát triển giải pháp chính quyền số. Ngoài 
ra, Sao Bắc Đẩu còn tham gia vào Quỹ đầu tư phát triển các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo nhằm ươm mầm phát triển các dự án khởi nghiệp tiềm năng. 
Chính những giải pháp của những doanh nghiệp khởi nghiệp này đã làm hoàn 
thiện hơn bộ giải pháp của Sao Bắc Đẩu

Xây dựng hệ sinh thái đối tác: Bằng uy tín và năng lực trong ngành với bề dày 
hoạt động hơn 23 năm qua, Sao Bắc Đẩu đã phát huy vai trò của mình trong việc kết 
nối các đối tác trong và ngoài nước, là những đơn vị đã và đang phát triển các giải 
pháp có hàm lượng công nghệ cao được đánh giá là phù hợp với thị trường Việt Nam. 
Thông qua sự gắn kết giữa các thành viên trong hệ sinh thái, nhiều sản phẩm công 
nghệ đã được hình thành với trí tuệ Việt, giá thành Việt nhưng chất lượng và công nghệ 
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hoàn toàn cạnh tranh được với các quốc gia tiên tiến khác. Chúng tôi tin rằng với cách 
làm này sẽ đưa công nghệ dễ dàng tiếp cận được đến các doanh nghiệp trong nước và 
thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trở nên thuận  
lợi hơn. 

3. Điều chỉnh mô hình kinh doanh nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp 
phát triển bằng ứng dụng giải pháp công nghệ mới

Theo quan điểm của chúng tôi, doanh nghiệp hiện nay cần xem phát triển bền 
vững là nền tảng, lấy đổi mới - sáng tạo và chuyển đổi số là động lực. Chính vì vậy, 
một trong những mục tiêu của Công ty là làm sao đưa các giải pháp công nghệ thông 
tin ứng dụng vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Để hiện thực hoá mục tiêu này, 
Sao Bắc Đẩu đã có các hoạt động cụ thể sau:  

a. Chúng tôi tích cực tham gia vào các hội nghề nghiệp, bằng kinh nghiệm và 
chuyên môn về công nghệ của mình, chúng tôi đã tư vấn và đề xuất những giải pháp 
công nghệ phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp 
cận lộ trình số hoá. 

b. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ngân sách đầu tư công nghệ ít, đội ngũ 
kỹ sư về CNTT-VT chưa hoặc không có, chúng tôi linh hoạt áp dụng hình thức thuê 
– cho thuê. Với mô hình này doanh nghiêp sử dụng hạ tầng và giải pháp công nghệ 
dưới hình thức như một dịch vụ, giúp tiết kiệm đáng kể chi phi đầu tư và chi phí quản 
lý vận hành, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng tiếp cận với 
công nghệ. 

c. Sao Bắc Đẩu dùng công nghệ như một cầu nối, chúng tôi tham gia vào nhiều 
hiệp hội ngành nghệ khác nhau từ đó kết nối các doanh nghiệp tạo thành 01 hệ sinh 
thái đa ngành nghề, thúc đẩy phát triển hợp tác kinh doanh góp phần lan toả tinh thần 
cùng đổi mới, cùng phát triển.

4. Thực hiện trách nhiệm cộng đồng và công tác xã hội

Hiện Sao Bắc Đẩu là thành viên tích cực của các hội/hiệp hội như: HUBA, 
HCA, YBA, VNISA, VAIP, VINASA, HREC. Chúng tôi đã và đang cùng các 
đơn vị này tổ chức và tham gia nhiều hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng, 
gồm những phong trào thiện nguyện, đóng góp gây quỹ và ủng hộ những hoàn 
cảnh khó khăn. Ví dụ, như các chương trình: quỹ chắp cánh Sao Bắc Đẩu, Chương 
trình tặng máy tính cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, tham gia đi bộ vì nạn 
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nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo, các chương trình ủng hộ người 
nghèo đón Tết,…

Công ty chúng tôi được người lao động đánh giá là một trong những đơn vị có 
môi trường làm việc, cơ sở vật chất và chính sách dành cho người lao động tốt bậc 
nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành. Phải kể thêm, ngoài việc đóng BHXH, 
BHYT, BHTN theo quy định, công ty còn có những chính sách khác dành cho 
nhân viên như: khám bệnh định kỳ hàng năm, tổ chức tham quan - nghỉ mát, chính 
sách đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên, chế độ lương - thưởng tốt, bảo hiểm 
sức khoẻ cao cấp cùng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Chú trọng phát triển kinh doanh đi đôi với trách nhiệm xã hội và cộng đồng 
cũng chính là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững được 
quán triệt từ Ban lãnh đạo của Sao Bắc Đẩu.  

II. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

Những thông tin báo cáo trên đây là kết quả thực tế đạt được của Công ty Sao 
Bắc Đẩu trong 03 năm chính thức bắt tay vào công cuộc chuyển đổi số từ 2016 - 
2019. Hành trình này sẽ vẫn tiếp tục và chắn chắn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, 
nhanh chóng hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Để thuận lợi hơn trong quá trình 
này, chúng tôi có một số đề xuất cần các đơn vị, bộ ban ngành, các cơ quan chức 
năng xem xét hỗ trợ và tổ chức những chương trình phù hợp cho doanh nghiệp 
tham gia. Đó là:  

a. Cần có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ, để doanh nghiệp lớn trở thành bệ đỡ doanh nghiệp nhỏ thâm nhập thị 
trường với các sản phẩm, giải pháp lõi mang tính ứng dụng công nghệ cao. 

b. Áp dụng các chính sách ưu tiên sử dụng giải pháp công nghệ mà doanh 
nghiệp trong nước tự phát triển được (như các giải pháp ứng dụng IoT, chính 
quyền số, các gỉải pháp cho thành phố thông minh). 

c. Tổ chức các hoạt động, chương trình khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp 
gây quỹ chung về phát triển khoa học công nghệ, nguồn quỹ này định hướng đầu 
tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và doanh nghiệp khởi nghiệp ở 
nước ngoài có những sản phẩm/công nghệ lõi, trên cơ sở đó doanh nghiệp Việt 
Nam có cơ hội trở thành đầu mối sản xuất và phát triển các ứng dụng dựa trên 
nền tảng công nghệ lõi. Cách tiếp cận này về lâu dài có thể biến cồng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị sản phẩm công nghệ 
mới của nền kinh tế số toàn cầu. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ NÂNG HIỆU QUẢ  PHỤC VỤ THÔNG TIN 
LIÊN LẠC CHO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG NHÀ NƯỚC

Cục Bưu điện Trung ương

1. Xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyển đổi số là xu hướng cho tất cả các cơ quan, doanh nghiệp có quy mô 
lớn, nhỏ trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số là sự tích 
hợp của công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một cơ quan, doanh 
nghiệp, thay đổi căn bản cách vận hành và cung cấp giá trị cho khách hàng. Kèm 
theo đó cũng là một thay đổi về văn hóa, đòi hỏi cơ quan, doanh nghiệp phải liên 
tục đối mặt với các thách thức hiện tại, thử nghiệm những thứ mới và sẵn sàng 
chấp nhận với thất bại.

2. Định hướng chuyển đổi số của Cục Bưu điện Trung ương

Cục Bưu điện Trung ương với chức năng, nhiệm vụ vừa là đơn vị có vai trò 
quản lý nhà nước, vừa là đơn vị có vai trò như một nhà cung cấp dịch vụ chuyên 
dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước thì chúng tôi hướng tới triển khai việc 
chuyển đổi số với các mục tiêu như sau:

- Số hóa toàn bộ các hệ thống phục vụ (truyền số liệu chuyên dùng, điện báo, 
điện thoại 080, bưu chính); số hóa các công việc nội bộ

- Phát triển điện toán đám mây

- Chuyển việc vận hành bộ máy của Cục BĐTW sang một cấu trúc đơn giản hơn

- Đơn giản hóa các quy trình để cải thiện hiệu suất 

- Áp dụng hiệu quả các công cụ và công nghệ mới: tự động hóa mạnh mẽ hơn 
các hoạt động quản lý, vận hành các hệ thống 

- Sẵn sàng cho công nghệ mới

- Thực hiện ra quyết định dựa trên dữ liệu và chia sẻ thông tin liên cơ quan 
(phân tích BigData; AI; quản lý dữ liệu như tài sản chiến lược; xây dựng các công 
cụ/hạ tầng chia sẻ dữ liệu; bảo vệ dữ liệu)
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3. Các kết quả bước đầu đã đạt được

3.1. Về số hóa các hệ thống phục vụ, các công việc nội bộ:

Cục BĐTW đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ IoT, mã hóa dữ liệu theo 
tiêu chuẩn quốc tế để triển khai hệ thống giám sát tập trung trạng thái môi trường 
cho toàn bộ các phòng máy vệ tinh không người trực tại cả 03 khu vực Hà Nội, 
TP.HCM và Đà Nẵng qua đó nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, kịp thời xử lý 
các nguy cơ ảnh hưởng đến gián đoạn mạng lưới, dịch vụ.

 Thử nghiệm thiết bị vô tuyến sóng ngắn HF thế hệ mới, tích hợp giải pháp 
bảo mật của Cơ yếu, bước đầu cho kết quả tốt, làm cơ sở để triển khai Đề án nâng 
cấp Mạng điện báo Hệ đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong  
năm 2020.

 Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc phần mềm Bưu chính KT1, làm cơ sở triển 
khai phần mềm Bưu chính KT1 mới trong năm 2020 để nâng cao chất lượng dịch 
vụ trên cơ sở kiểm soát toàn trình bưu gửi KT1 tại tất cả các bưu cục phát cấp 
quận/huyện của VNPOST.

Triển khai nâng cấp mạng TSLCD giai đoạn 1 tại 03 Trung tâm miền và 27 
tỉnh/tp sử dụng công nghệ Segment Routing, sẵn sàng đổi mới mô hình quản lý, 
vận hành mạng theo xu hướng tiên tiến với giải pháp mạng định nghĩa bằng phần 
mềm SDN (Software-Defined Networking), nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, 
tăng cường bảo đảm ATTT cho mạng TSLCD, phục vụ hiệu quả các bài toán 
chính phủ điện tử.

3.2. Phát triển điện toán đám mây

Nghiên cứu và thử nghiệm thành công giải pháp chuyển đổi mô hình ảo hóa 
sang Private Cloud cho Trung tâm dữ liệu mạng TSLCD, làm cơ sở đề xuất triển 
khai nâng cấp trung tâm dữ liệu thành Private Cloud, phục vụ hiệu quả các bài 
toán Chính phủ điện tử.

3.3. Đơn giản hóa công tác vận hành bộ máy của cục, đơn giản hóa các 
quy trình để cải thiện hiệu suất

Cục BĐTW đã xây dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu KPI lĩnh vực quản lý bao 
gồm 56 chỉ số của 8 lĩnh vực công tác, việc này đã cắt giảm nhiều quy trình phối 
hợp nội bộ, tạo thuận lợi cho việc đánh giá năng lực các hệ thống thông tin và nâng 
cao hiệu suất quản lý điều hành. Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Bưu điện Trung ương.
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3.4. Áp dụng các công cụ, công nghệ mới  

 Bắt đầu triển khai nâng cấp mạng TSLCD sử dụng công nghệ Segment 
Routing để hướng tới mô hình hoạt động mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN.

4. Kế hoạch chuyển đổi số trọng tâm năm 2020

 Tiếp tục giai đoạn 2 triển khai nâng cấp mạng TSLCD sử dụng công nghệ 
Segment Routing để hướng tới mô hình hoạt động mạng định nghĩa bằng phần 
mềm SDN.

 Triển khai phần mềm Bưu chính KT1 trên nền tảng công nghệ, kỹ thuật tiên 
tiến, tích hợp với các giải pháp định vị xe bưu chính, bưu gửi để nâng cao chất 
lượng, tăng cường bảo đảm an ninh an toàn dịch vụ Bưu chính KT1 phục vụ cơ 
quan Đảng, Nhà nước.

 Triển khai Đề án nâng cấp mạng điện báo Hệ đặc biệt đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

 Xây dựng, triển khai mạng tổng đài dùng riêng trên cơ sở số hóa toàn mạng, 
tập trung phục vụ liên lạc bảo mật Lãnh đạo cấp chiến lược.

 Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cấu trúc mạng viễn thông dùng riêng sử 
dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

 Nghiên cứu ứng dụng Big Data và Machine Learning trong công tác vận 
hành, giám sát, tăng cường bảo đảm ATTT cho dữ liệu, mạng lưới tại Cục BĐTW
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IV. LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG

VIỆT NAM CÓ THỂ DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ AN NINH MẠNG 
VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÔNG MINH, TẠI SAO KHÔNG?

Nguyễn Tử Quảng 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ Bkav

Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, 
phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất các thiết bị điện tử thông minh và cung 
cấp dịch vụ Cloud Computing. 

Có thể nói, Bkav là đơn vị đã đặt nền móng đầu tiên trong lĩnh vực nghiên 
cứu, phát triển và đào tạo về an ninh mạng một cách chuyên nghiệp, bài bản tại 
Việt Nam. Cho đến nay, với chặng đường gần 20 năm, Bkav đã có được nhiều kết 
quả trong nghiên cứu và phát hiện ở lĩnh vực an ninh mạng mang tầm quốc tế. 

Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới đã phát hiện và công bố lỗ hổng trong 
công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên máy tính xách tay ngay khi công nghệ này 
bắt đầu phổ biến. Nhận diện khuôn mặt được đánh giá có độ chính xác cao, được 
nhiều hãng công nghệ trên toàn cầu: như Toshiba, Lenovo, Asus… ứng dụng vào 
sản phẩm của mình.

Bkav cũng là công ty 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.

Một trong những sự kiện an ninh mạng được thế giới đặc biệt quan tâm là vụ 
tấn công vào hàng loạt website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, bao gồm 
cả website của tổng thống Hàn Quốc (Tháng7/2009). Bkav là công ty đầu tiên 
trên thế giới xác định được nguồn gốc cuộc tấn công này. 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.

Bkav là công ty 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 
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của mình trên iPhone X. Sự kiện thu hút hàng trăm tờ báo lớn và hãng thông tấn 
quốc tế đưa tin như Reuter, Forbes, cNet... 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.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, chúng tôi còn có niềm tự hào lớn. Đó là Bkav 
đã và đang phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ 
chức cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix, một cuộc thi hiếm hoi 
do Việt Nam tổ chức được đánh giá cao trong cộng đồng an toàn, an ninh mạng 
trong nước cũng như thế giới, luôn thu hút được nhiều đội thi đứng đầu CTF Times 
(Bảng xếp hạng an ninh mạng hàng đầu thế giới), đến từ các quốc gia phát triển 
trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng như Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc… 

2019 là năm thứ 6 WhiteHat Grand Prix được tổ chức và chỉ khoảng 1 tuần 
sau khi phát động cuộc thi, hiện đã có hơn gần 200 đội thi từ khắp nơi trên thế giới 
đăng ký tham gia, gấp 3 lần năm 2018 so với cùng thời điểm. Chúng tôi hy vọng, 
cuộc thi sẽ góp phần nhỏ hiện thực hóa mục tiêu của Bộ TT& TT là hình thành 
trung tâm (hub) về chia sẻ thông tin an toàn, an ninh mạng của ASEAN tại Việt 
Nam trong năm nay. 

Bên cạnh đó, Bkav còn là nhà sản xuất các sản phẩm an ninh mạng tổng thể 
và toàn diện với các Giải pháp phòng chống virus cho gateway, Giải pháp phát 
hiện và cảnh báo tấn công sớm, Giải pháp tường lửa thế hệ mới, Giải pháp quản lý 
chính sách an ninh thông tin… Số lượng sản phẩm an ninh mạng có thể nói bằng 
của nhiều công ty có thương hiệu trên thế giới cộng lại.

Trong lĩnh vực phần cứng, nhắc đến Mỹ chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến 
thương hiệu Apple; nhắc đến Hàn Quốc là Samsung, còn Trung Quốc là Huawei. 
Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc là 3 quốc gia có nền kinh tế phát triển, năng động dựa 
vào công nghệ hàng đầu thế giới. 

Xét về không gian, trên bản đồ theo thứ tự Mỹ đến Hàn Quốc, đến Trung 
Quốc. Xét về thời gian, quá trình hình thành các công ty Công nghệ trên cũng theo 
thứ tự đó.

Nếu nhìn bản đồ là như vậy còn nếu nhìn vào sự phát triển công nghệ, lịch sử 
đang đứng về phía chúng ta. Trong năm qua Đảng, chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy 
Việt Nam là nước đang phát triển thành nước phát triển dựa vào công nghệ. Theo 
tôi điều đó phải thể hiện bằng những cái tên rất cụ thể như Apple Mỹ, Samsung 
Hàn Quốc, Huawei Trung Quốc. 
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Lịch sử đang đứng về chúng ta và chúng ta phải có chiến lược để xây dựng 
cái tên này. 

Cách đây 10 năm khi chúng tôi sản xuất Smartphone Bphone cũng với tầm 
nhìn như vậy. Đến nay chúng tôi sở hữu công nghệ lõi tương đương các hãng hàng 
đầu thế giới.

Những gì chúng ta đã làm được trong gần 20 năm qua cho thấy người Việt 
Nam thực sự có năng lực và nếu được đầu tư đúng hướng, có sự hỗ trợ của Chính 
phủ, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc về an ninh mạng cũng 
như dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất điện tử thông minh, khoa học công nghệ như 
Chính phủ và Bộ TT&TT đã nhiều lần nhấn mạnh kỳ vọng này. 
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VNISA TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC  
GÓP PHẦN  NÂNG CAO NĂNG LỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG 

TẠI VIỆT NAM

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

Năm 2019, mốc son quan trọng trong hoạt động của Hiệp hội An toàn thông 
tin Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024) đã thành 
công tốt đẹp (ngày 07/9/2019). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 
26 thành viên. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Chủ 
tịch trong nhiệm kỳ mới, cùng với 12 Phó Chủ tịch Hiệp hội. 

Nhiệm kỳ III của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam gắn với với sự đẩy 
mạnh chuyển đổi và phát triển kinh tế số, xây dựng chính phủ điện tử. Bởi vậy, 
các nhiệm vụ của Hiệp hội hướng tới các mục tiêu này, phát huy vai trò tích cực 
của Hiệp hội trong công cuộc bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Trong năm 2019, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã tập trung triển 
khai các hoạt động chính sau:

1. Tham gia xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ATTT

Tham gia tích cực đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Chỉ thị số 14/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn an 
ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam và nhiều văn bản khác.

Tham gia góp ý vào các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực ATTT 
theo yêu cầu của các Bộ, ngành. Góp ý kiến xây dựng một số văn bản quản lý, đề 
án, dự án trong lĩnh vực ATTT, CNTT của các Bộ, ngành, địa phương.

Việc tham gia xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ATTT được 
VNISA thực hiện qua nhiều hình thức như góp ý bằng văn bản, tham gia ý kiến tại 
các diễn đàn, tham gia tổ chức các hội thảo...

2. Tổ chức một số hoạt động tư vấn, đào tạo về ATTT

Triển khai hoạt động đánh giá sản phẩm, dịch vụ ATTT: xây dựng tiêu chí, 
quy trình đánh giá Giải pháp hóa đơn điện tử (theo đề xuất của Câu lạc bộ CA). Tư 
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vấn về ATTT cho tổ chức, doanh nghiệp về đào tạo, sử dụng giải pháp, sản phẩm, 
dịch vụ về ATTT… Cử thành viên tham gia mạng lưới quốc gia về ứng cứu khẩn 
cấp sự cố máy tính do VNCERT chủ trì. 

Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội như CLB 
Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam, Câu lạc bộ Kiểm tra, đã ban hành 01 
Tiêu chuẩn cơ sở về Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn để làm cơ sở đánh giá chất 
lượng dịch vụ của các hội viên; đang xây dựng để chuẩn bị ban hành Tiêu chuẩn 
cơ sở về dịch vụ Kiểm tra, đánh giá ATTT cho hệ thống CNTT. 

Đã chủ trì, phối hợp với Cục ATTT tổ chức 02 khóa đào tạo Kiểm định viên 
ATTT Việt Nam 2019 cho các chuyên gia ATTT thuộc các cơ quan nhà nước. 
Đây là chương trình đào tạo KĐV ATTT đầu tiên tại Việt Nam, có nội dung tương 
đương với một số chương trình đào tạo KĐV ATTT quốc tế.

Bên cạnh đó, hiệp hội thường xuyên tư vấn cho hội viên và đối tác về vấn đề 
pháp lý và chuyên môn kỹ thuật ATTT theo yêu cầu.

3. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTT cho cộng đồng

Phối hợp với các cơ quan truyền thông (truyền hình, báo in, báo điện tử) 
tuyên truyền nâng cao nhận thức qua các chuyên đề về ATTT phù hợp với tình 
hình bảo đảm ATTT trong nước và quốc tế.

Phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan thuộc Bộ, ngành, tổ chức hội 
thảo chuyên sâu về ATTT (03 Hội thảo). Tổ chức, gặp gỡ, tọa đàm chia sẻ thông  
tin giữa các tổ chức, doanh nghiệp Hội viên và đối tác nước ngoài.

4. Hợp tác trong nước và quốc tế

- Với vai trò là cầu nối giữa các cơ quan QLNN và hội viên, doanh nghiệp, 
Hiệp hội luôn giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, gắn bó, thường xuyên với các cơ 
quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTT, như: Cục ATTT,Trung tâm chứng 
thực quốc gia (Bộ TTTT), Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Cục A05, B05 (Bộ 
Công an), Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT)… Bên 
cạnh đó, Hiệp hội đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước như 
Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT và một số tập đoàn, công 
ty, ngân hàng thương mại và các công ty đa quốc gia đặt tại Việt Nam.

- Hiệp hội đã phối hợp với một số đại sứ quán nước ngoài, tổ chức xúc tiến 
thương mại quốc tế triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh 
nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài (Isarel, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...). 
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Thông tin và giới thiệu cho hội viên tham dự các hội thảo quốc tế về ATTT ở nước 
ngoài. Mở rộng hợp tác với một số Hiệp hội, tổ chức trong lĩnh vực ATTT của 
nước ngoài (Nga, Hàn Quốc…) 

5. Phát triển tổ chức hội và hội viên

- Hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của các tổ chức chuyên môn trực 
thuộc Hiệp hội như CLB Chữ ký số và chứng thực điện tử Việt Nam, Câu lạc bộ 
Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT Việt Nam.

Tính đến tháng 11/2019, tổng số hội viên của Hiệp hội là 142 hội viên tập 
thể và11 hội viên cá nhân (trong đó phía Nam có 59 hội viên tập thể). Cơ cấu hội 
viên bao gồm các cơ quan chuyên trách về ATTT của Nhà nước, các doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT, các đơn vị có ứng dụng giải pháp ATTT ở mức 
cao, các cá nhân là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng 
dạy về ATTT.

6. Hỗ trợ hoạt động của Chi hội An toàn thông tin phía Nam.

Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các nhiệm vụ của Chi hội ATTT phía Nam để bảo 
đảm hoạt động hiệu quả theo đúng Điều lệ của Hiệp hội.

Chi hội phía Nam cùng triển khai các hoạt động thường niên trong chuỗi 
sự kiện Ngày ATTT VN 2019 như Cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN 2019, 
Chương trình Bình chọn Sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao 2019; Hội thảo 
Quốc tế Ngày ATTT VN 2019 tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 21/11/2019) và các 
hoạt động chuyên môn khác.

 Chi hội đã phối hợp với Sở TT&TT và các hãng CNTT tổ chức các buổi hội 
thảo/ khóa đào tạo về an toàn, an ninh thông tin dành cho các lãnh đạo, cán bộ cơ 
quan nhà nước, các kỹ sư CNTT (với 17 Hội thảo); Tổ chức định kỳ các buổi sinh 
hoạt chuyên môn mang tên “Cafe bảo mật” (với 20 buổi).

7. Tổ chức chuỗi Sự kiện Ngày ATTT Việt Nam 2019

7.1. Tổ chức Hội thảo, triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 
2019 với chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số” 
vào ngày 29/11/2019 tại Khách sạn Melia Hà Nội. 

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 12, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt 
Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Bộ Tư 
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lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ 
Thông tin và Truyền thông.

-  Hội thảo gồm Phiên khai mạc toàn thể (buổi sáng) và 02 phiên chuyên đề 
(buổi chiều) với các chủ đề: An toàn, an ninh mạng để phát triển Chính phủ số 
Bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công trên không mạng; với sự tham gia của gần 
30 diễn giả; khu vực Triển lãm với 24 gian hàng; Khu vực trình diễn Công nghệ 
ATTT (Hacker Street) với 09 diễn giả.

Phiên buổi sáng có sự tham dự và phát biểu của lãnh đạo cao cấp Liên minh 
Viễn thông quốc tế (ITU) và lãnh đạo cơ quan an toàn, an ninh thông chính phủ 
Phần Lan, với chủ đề về An toàn, an ninh mạng trong phát triển quốc gia số.

Phiên tọa đàm về chủ đề “Nâng cao năng lực ATTT Việt Nam: Chính sách, 
giải pháp và kinh nghiệm quốc tế”, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo cục ATTT và sự 
tham gia của các doanh nghiệp CNTT/ATTT lớn của Việt Nam và nước ngoài, 
bao gồm các Tập đoàn, tổng công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài.  

Đặc biệt Hội thảo vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam  
tham dự và tham gia Lễ ra mắt Hệ thống chia sẻ và Giám sát An toàn thông tin 
phục vụ Chính phủ điện tử (do Bộ TT&TT triển khai) và phát biểu chỉ đạo về vấn 
đề bảo đảm an toàn, anh ninh thông tin quốc gia.

7.2. Tổ chức cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 
2019

Cuộc thi được VNISA và Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT), Cục An 
toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là lần thứ 12 cuộc thi được tổ chức và 
lần đầu được mở rộng ra các nước ASEAN. Cuộc thi được diễn ra với 2 vòng thi.

Vòng sơ khảo cuộc thi có sự tham dự của 71 đội đến từ 31 trường Đại học, 
Học viện có khoa CNTT trong cả nước, diễn ra vào ngày 03/11/2019 đồng thời 
03 địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh.  Kết thúc Vòng Sơ khảo, 
45 giải thưởng đã được trao cho các đội thi (giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích). 

Tại vòng Chung khảo, 12 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng sơ khảo đã cùng 
05 đội ASEAN (Lào, Myama, Malaysia, Singapore,Thái Lan) vào Vòng thi Chung 
khảo diễn ra vào ngày 29/11/2019 tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

Kết quả, Đội thi từ Đại học Công nghệ - Đại học QGHN đã giành giải nhất 
Cuộc thi. Tổng số 17 giải thưởng đã được trao tại kết thúc Vòng Chung khảo. Các 
đội đoạt giải Nhất, Nhì cuộc thi đã được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT. Các 
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đội tham dự vòng chung khảo đều được nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương của 
VNISA.

7.3. Chương trình bình chọn sàn phẩm, dịch vụ ATTT 2019
Gồm các danh hiệu “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, “Sản phẩm ATTT 

mới xuất sắc” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” năm 2019.

Đã có 30 sản phẩm, dịch vụ ATTT của 15 tổ chức, doanh nghiệp về ATTT 
Việt Nam vượt qua vòng tuyển chọn sơ khảo để HĐBC tổ chức đánh giá, thẩm 
định. Kết quả, 25 sản phẩm, dịch vụ ATTT của 15 doanh nghiệp được vinh danh: 
08 sản phẩm đạt“Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, 10 dịch vụ đạt “Dịch vụ ATTT 
tiêu biểu”, và 07 sản phẩm đạt “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc” năm 2019 của 12 
doanh nghiệp. Lễ công bố và trao Danh hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ được bình 
chọn đã được tổ chức trong Phiên khai mạc toàn thể Hội thảo quốc tế Ngày ATTT 
VN, 29/11/2019 tại Hà Nội.

7.4. Điều tra, khảo sát ATTT của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt 
Nam 2019

Hiệp hội đã xây dựng Bộ các chỉ số khảo sát hiện trạng ATTT 2019 của các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp  và phối hợp với Cục ATTT trong quá trình triển khai.

Dự kiến báo cáo đánh giá và công bố chỉ số ATTT VN 2019 của VNISA 
(VNISA index 2019) sẽ được công bố trong Quý I năm 2020.

Đánh giá chung:

 - Năm 2019, Hiệp hội đã nhận được sự định hướng, chỉ đạo về chuyên môn 
sâu sát, sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự hợp tác chặt 
chẽ của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Cục An toàn thông tin.

 - Hiệp hội đã hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra trong năm 2019, cả 
những nội dung mới phát sinh. Năm 2019 đã chú trọng vào các hoạt động mang 
tính chuyên môn, xây dựng 02 Tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở về ATTT và tổ chức 
02 khóa đào tạo Kiểm định viên ATTT đầu tiên tại Việt Nam. 

 - Quan hệ hợp tác của Hiệp hội với các cơ quan nhà nước như cũng như các tổ 
chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước (Ban Cơ yếu chính phủ, Bộ Tư 
lệnh 86 - Bộ QP, Cục A05 - Bộ Công an; Cục CNTT- Bộ GDĐT và các tổ chức 
quốc tế, đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty CNTT/ 
ATTT trong nước và đa quốc gia…) ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

 - Hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thành 
công chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin 2019 với sự nâng tầm về chất lượng và 
quy mô so với các năm trước.
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Các hoạt động của Hiệp hội ngày càng phong phú, hiệu quả và có tác động tích 
cực trong cộng đồng cả trong vai trò phản biện, xây dựng chính sách, tư vấn chuyên 
môn nghiệp vụ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTT của cộng đồng.

- Với những kết quả đạt được, năm năm 2019 Hiệp hội đã được nhận Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về những thành tích đóng góp 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam.

Có thể nói, những thành tích Hiệp hội đạt được có sự ủng hộ của lãnh đạo các 
Bộ, ngành; sự gắn bó, phối hợp các cơ quan nhà nước, sự chia sẻ, hỗ trợ của các 
đối tác và sự ủng hộ nhiệt thành của Hội viên Hiệp hội trong năm vừa qua.

*   *    *

Năm 2020, Hiệp hội tiếp tục triển khai hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và 
Nghị quyết Đại hội III của VNISA đã đề ra, bám sát những vấn đề trọng tâm của 
đất nước trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin, tập trung vào các nội dung sau:

1. Tham gia xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ATTT

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An 
ninh mạng và các văn bản QPPL của Nhà nước, của Bộ TT&TT, Bộ Công an...

- Tham gia góp ý vào các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực ATTT 
theo yêu cầu của các Bộ, ngành.

- Góp ý kiến xây dựng một số văn bản quản lý, đề án, dự án trong lĩnh vực 
ATTT, CNTT của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Tổ chức một số hoạt động tư vấn, đào tạo về ATTT

- Triển khai hoạt động đánh giá sản phẩm, dịch vụ ATTT: xây dựng TCCS, 
tiêu chí, quy trình đánh giá sản phẩm, dịch vụ ATTT cho các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ TT&TT xây dựng tiêu chí đánh 
giá, kiểm định ATTT cho các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng tại Việt Nam.

- Xây dựng phương án phối hợp với một số cơ sở đào tạo xây dựng hệ thống 
chứng chỉ nội địa về ATTT; đào tạo và cấp Chứng chỉ về ATTT của Hiệp hội. 

- Cử thành viên tham gia mạng lưới quốc gia về ứng cứu khẩn cấp không gian 
mạng do Cục ATTT chủ trì. 

- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về ATTT.
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3. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTT cho cộng đồng

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông (truyền hình, báo in, báo điện tử) 
tuyên truyền nâng cao nhận thức qua các chuyên đề về ATTT phù hợp với tình 
hình thời sự về ATTT trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan thuộc Bộ, ngành, tổ chức hội 
thảo chuyên đề về ATTT (Dự kiến 05 Hội thảo). Xây dựng kênh chia sẻ, cung cấp 
thông tin chuyên sâu về ATTT mạng cho Hội viên của Hiệp hội và đối tác.

4. Hợp tác trong nước và quốc tế

 - Duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước về ATTT 
và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, hội viên.

- Phối hợp với một số đại sứ quán nước ngoài, tổ chức xúc tiến thương mại 
quốc tế triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam 
và doanh nghiệp nước ngoài (Isarel, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đức, Canada...)

- Chia sẻ thông tin và giới thiệu cho hội viên tham dự các hội thảo quốc 
tế về ATTT ở nước ngoài (Blackhat 2020, Israel HLS &Cyber 2020, Cybertech 
2020…). Mở rộng hợp tác với một số Hiệp hội, tổ chức trong lĩnh vực ATTT của 
nước ngoài (Nga, Hàn Quốc, Canada….) Mở rộng hợp tác với Hiệp hội ATTT của 
các nước trong ASEAN, và đóng vai trò tích cực trong việc kết nối, chia sẻ, cùng 
nhau phát triển.

5. Phát triển tổ chức hội và hội viên

- Rà soát hồ sơ thủ tục đăng ký hội viên và tăng cường các biện pháp thông 
tin quảng bá, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký là hội viên Hiệp hội. Tổ 
chức buổi Gặp mặt đầu năm và triển khai kế hoạch 2020 của Hiệp hội.

- Xúc tiến các điều kiện để thành lập Chi hội ATTT miền Trung tại Đà Nẵng. 
Xem xét việc thành lập các chi hội theo ngành nghề (lĩnh vực Ngân hàng, các cơ 
sở đào tạo Đại học...). Hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của các tổ chức 
chuyên môn trực thuộc Hiệp hội như CLB Chữ ký số và chứng thực điện tử Việt 
Nam, CLB Kiểm tra, đánh giá, kiểm định ATTT Việt Nam.

6. Chỉ đạo hoạt động của Chi hội phía Nam

Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các nhiệm vụ của Chi hội ATTT phía Nam để bảo 
đảm hoạt động hiệu quả theo đúng Điều lệ của Hiệp hội.

Triển khai đồng bộ các hoạt động thường niên giữa Hiệp hội và Chi hội  
phía Nam.
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7. Tổ chức chuỗi Sự kiện Ngày ATTT Việt Nam 2020

7.1. Tổ chức Hội thảo, triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020

- Dự kiến Hội thảo diễn ra đầu tháng 12/2020 tại Hà Nội, được chia làm các 
phiên: Phiên khai mạc toàn thể diễn ra vào buổi sáng, 2 phiên chuyên đề buổi 
chiều. Tiếp tục triển khai Khu vực trình diễn công nghệ ATTT. Thời gian khởi 
động từ tháng 5/2020.

- Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020” sẽ được Chi hội 
An toàn thông tin phía Nam phối hợp với Sở TT&TT Tp HCM tổ chức.

7.2. Tổ chức cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020

- Cuộc thi năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và tryền 
thông bảo trợ, VNISA chủ trì phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), 
Cục CNTT (Bộ GDĐT).

Thời gian: Khởi động tháng 5/2020; thi sơ khảo 3 khu vực tháng 10/2020; 
Thi chung khảo tại Hà Nội tháng 11/2020.

7.3. Tổ chức Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT 2020

Hoạt động do Bộ TT&TT bảo trợ, VNISA chủ trì phối hợp với Cục ATTT 
- Bộ TT&TT triển khai. Dự kiến có 20 đơn vị tham gia với 35 sản phẩm, dịch vụ 
qua sơ tuyển. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 11/2020.

7.4. Điều tra, khảo sát hiện trạng ATTT tại Việt Nam

- Điều tra khảo sát khối các cơ quan nhà nước: các Bộ, ngành, địa phương 
(phối hợp với Cục ATTT) với hơn 1000 đơn vị (cả cấp Bộ, trực thuộc Bộ; Tỉnh, 
Thành phố và đơn vị trực thuộc Tỉnh, thành phố). Các tổ chức và doanh nghiệp 
SME, tập đoàn, TCT, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính (chủ yếu ở Hà Nội, Tp HCM 
và Đà Nẵng) khoảng hơn 500 đơn vị.

7.5. Khóa đào tạo nâng cao về ATTT 

Tổ chức các khóa học chuyên sâu về ATTT đặc biệt là khóa đào tạo Kiểm 
định viên ATTT nâng cao với sự phối hợp của Cục ATTT, Bộ TTTT.

Từ những định hướng chính cho năm 2020 nêu trên, Hiệp hội ATTT VN 
phát huy vai trò là trung tâm kết nối (networking) những chuyên gia, những doanh 
nghiệp hàng đầu về  an toàn, an ninh mạng, trong nước cũng như quốc tế; xây 
dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo nhằm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đề ra.
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V. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ ICT

“MAKE - IN - VIETNAM” - CƠ HỘI VÀ ĐỘNG LỰC                  
CHO PHÁT TRIỂN NGÀNH ICT VIỆT NAM  NÓI RIÊNG VÀ 

KINH TẾ ĐẤT NƯỚC NÓI CHUNG

Nguyễn Thiện Nghĩa   
Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin

Phát triển của công nghiệp ICT trong 10 năm trở lại đây là rất tích cực

 

- Tốc độ phát triển của công nghiệp ICT cơ bản là trên 9%:
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- Sự không ổn định của tốc độ phát triển là do sản xuất của các công ty FDI 
tại Việt Nam -> ảnh hưởng của sản xuất nước ngoài tại VN -> Hãy tưởng tượng, 
nếu một nước trong khu vực hoặc trên thế giới có nguồn lao động trẻ và rẻ hơn, 
có chính sách ưu đãi thuế tương tự, có các quy định về môi trường lỏng lẻo hơn 
-> các DN FDI rút khỏi Việt Nam, lúc đó chúng ta sẽ còn lại gì? Hãy tưởng tượng 
nếu xảy ra chiến tranh thương mại liên quan đến Việt Nam, các doanh nghiệp FDI 
sẽ ứng xử thế nào?

- Do đó, “Make-in-Viet Nam” là một bước đi cần thiết, để đảm bảo tính ổn 
định và chủ động của ngành công nghiệp ICT, giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Các cơ sở tích cực cho triển khai “Make-in-Viet Nam”:

1. Sự đa dạng và “bình dân hóa” của các dây chuyền sản xuất, của các công 
nghệ nền, công nghệ cốt lõi: 

o  Nếu như trước đây, doanh nghiệp nào tự thiết kế lắp đặt dây chuyền tốt, 
doanh nghiệp đó sẽ có sản phẩm. Ngày nay, có rất nhiều công ty trên thị trường có 
thể cung cấp dây chuyền sản xuất.

o  Nếu như trước đây, doanh nghiệp nào làm chủ công nghệ cốt lõi sẽ có 
thế mạnh cạnh tranh, thì ngày nay, công nghệ cốt lõi rất đa dạng và cũng rất mở. 
Không ai có thể sở hữu bản quyền tất cả các công nghệ, ai ứng dụng các công nghệ 
cốt lõi tốt hơn sẽ có thể cạnh tranh mạnh hơn. Đa phần các công nghệ cốt lõi có 
thể được chuyển giao, tiếp thu nhanh, với chi phí hợp lí.

- Ví dụ: trí tuệ nhân tạo là một công nghệ bắt đầu từ thập niên 50 thế kỉ trước. 
Tuy nhiên, nhờ sự phát triển mạnh và bình dân hóa của chíp vi mạch, trí tuệ nhân 
tạo đã trở nên rất phổ biến hiện nay, rất dễ ứng dụng. Doanh nghiệp nào ứng dụng 
càng nhiều trí tuệ nhân tạo càng tiết kiệm chi phí và tăng năng suất, chính phủ nào 
càng ứng dụng trí tuệ nhân tạo càng quản lí nhà nước hiệu quả hơn, phục vụ người 
dân tốt hơn. Ví dụ: hệ thống giám sát công dân của Trung Quốc giúp cải thiện 
hành vi, nâng cao ý thức người dân.

- Ví dụ: sản xuất chip 5G ở Viettel, Vinfast là do các kỹ sư người Việt Nam 
từng công tác cho các tập đoàn hàng đầu về công nghệ dẫn dắt -> có thể rút ngắn 
thời gian phát triển sản phẩm

2. Doanh nghiệp đã gia công tốt, sẽ có thể tự làm sản phẩm tốt

o  Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam gia công cho các công ty 
nước ngoài, đặc biệt là trong ngành công nghiệp phần mềm. Việc gia công giúp 
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người lao động của các công ty từng bước có thói quen, tác phong công nghiệp, 
cách suy nghĩ và hành xử chuyên nghiệp, hiểu được quy trình vận hành một phân 
xưởng công nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp khi gia công cũng sẽ từng bước 
học hỏi và làm chủ được công nghệ. Đây là nền tảng rất tốt để chuyển sang tự     
sản xuất.

o  Các doanh nghiệp sau một thời gian gia công sẽ có tích lũy vốn, có thể đầu 
tư cho nghiên cứu và phát triển. 

- Ví dụ: 

- Toyota xuất thân là nhà máy dệt

- Huyndai chuyển từ đóng tàu sang sản xuất ô tô

- ....

- Trung Quốc từng được mệnh danh là công xưởng sản xuất của thế giới, 
ngày nay đã chuyển sang tự sản xuất sản phẩm công nghệ.

- Các công ty gia công phần mềm của Việt Nam ngày nay đang dần chuyển 
hướng tự sản xuất, xây dựng thương hiệu

3. Các tập đoàn doanh nghiệp lớn có thời gian tích lũy tư bản, hiện nay đã đủ 
nguồn lực để đầu tư cho nghiên cứu phát triển/

- Ví dụ: VinGroup chuyển sang làm ô tô, smartphones...

o Đây chính là các trụ cột chính để thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp công 
nghệ số Việt Nam

4. Thị trường Việt Nam là thị trường mở, người dân Việt Nam có tinh thần 
dân tộc cao

o Một trong những khó khăn cơ bản của doanh nghiệp là gia nhập thị trường. 
Thị trường Việt Nam cơ bản cởi mở và năng động với những sản phẩm mới, người 
dân không có thành kiến với những sản phẩm mới.

- Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển thương mại điện tử 
nhanh nhất.

o  Người Việt Nam rất có tinh thần dân tộc:

- Ví dụ: đội tuyển bóng đá Việt Nam, sữa Vinamilk, cafe Trung Nguyên
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5. Với xu thế chuyển đổi số thì thị trường sản phẩm ICT sẽ bùng nổ trong thời 
gian tới. Dự báo đến năm 2020 sẽ có hơn 30 tỷ thiết bị đầu cuối kết nối, mỗi người 
sống trên trái đất sẽ có ít nhất là 2 thiết bị và nhiều hơn là 6 thiết bị được kết nối, 
mỗi ngôi nhà điển hình có thể sẽ chứa hơn 500 thiết bị thông minh vào năm 2022. 
Chi phí dành cho các thiết bị và dịch vụ IoT trên toàn thế giới sẽ tăng từ 656 tỉ đô 
la (2014) lên 1.7 nghìn tỉ đô la vào năm 2020. Như vậy, không chỉ đáp ứng cho thị 
trường trong nước mà, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ nhiều có tiềm năng 
phát triển với thị trường quốc tế rộng lớn.

Để khẩu hiệu “Make-in-Viet Nam” được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong 
xã hội, là động lực thúc đẩy sáng tạo, thiết kế, phát triển và sản xuất trong nước, 
xin kiến nghị CP các nội dung sau:

1. Tiếp tục tạo điều kiện cho thử nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ mới 
trong không gian và thời gian xác định; trong môi trường thử nghiệm công nghệ 
cho phép tạm thời điều chỉnh các quy định hiện hành. -> giúp cho doanh nghiệp 
nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm, một thế mạnh cạnh tranh quan trọng.

Ví dụ: Sandbox công nghệ ở Anh giúp xuất hiện rất nhiều kỳ lân trong thời 
gian gần đây.

2. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công của giai đoạn 2021-2025 cho các Đề án, dự 
án đầu tư phát triển hạ tầng số, các nền tảng (platform) để tạo tiền đề và thúc đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia;

3. Chính phủ ban hành các cơ chế khuyến khích, ưu đãi cho các doanh nghiệp 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực công nghiệp công nghệ. Ví 
dụ: được phép như trích 25% lợi nhuận trước thuế của các lĩnh vực khác cho đầu 
tư các dự án lĩnh vực công nghiệp ICT.

4. Tiếp tục cho phát triển các khu CNTT tập trung, nơi sản sinh ra các doanh 
nghiệp nghiên cứu và phát triển rất hiệu quả hiện nay. 

a. Ví dụ: Khu Công viên phần mềm Quang Trung có đóng góp rất nhiều cho 
ngành CNTT Việt Nam, ...
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CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ VAI TRÒ CỦA VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

1. Hiện trạng chuyển đổi số trên bình diện quốc gia

Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của Việt Nam đã nhiều chuyển biến 
tích cực. Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt được 7,08% và ước đạt 6,8% vào năm 
2019 (theo WB). Tuy thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất Châu Á và Thế giới, 
nhưng so với các nước phát triển, Việt Nam vẫn là nước có mức thu nhập trung 
bình, mức độ cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. 

Đứng trước bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ Chuyển đổi số 
quốc gia là mục tiêu vô cùng quan trọng để Việt Nam phát triển, tăng trưởng mạnh 
về GDP, tăng năng suất lao động, cải thiện cơ cấu việc làm… Điều này đã được 
thể hiện thông qua Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; 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; 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 đã 
định hướng cho chuyển đổi số Việt Nam.

Hưởng ứng tinh thần, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trong thời gian vừa qua, 
VNPT đã liên tục đồng hành cùng các Bộ ngành, các doanh nghiệp ICT trong việc 
xây dựng và triển khai các giải pháp hướng tới các mục tiêu: (1) Chuyển đổi số nền 
kinh tế; (2) Chuyển đổi số xã hội; (3) Chuyển đổi số cơ quan nhà nước; (4) Phát 
triển lực lượng lao động số. 

Quá trình này bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ví dụ trong 
chuyển đổi số cơ quan nhà nước, Trục liên thông văn bản quốc gia, phòng họp 
không giấy, cổng dịch vụ công quốc gia… đã khẳng định vai trò tiền đề hình thành 
một Chính phủ không giấy tờ, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí 
cho xã hội.

Song song với đó, các hoạt động, các sự kiện ICT, Fintech… diễn ra rộng 
khắp, ở các cấp từ Trung ương tới địa phương với nhiều chủ đề thiết thực, gắn 
kết với cuộc sống số, giúp tìm ra các ý tưởng, giải pháp, kế sách cho công cuộc 
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chuyển đổi số; đồng thời tuyên truyền, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, cơ chế 
vận hành, các giá trị mà chuyển đổi số mang lại.

Nhờ đó, “cuộc sống số” đã nhanh chóng thâm nhập và phát triển sâu rộng 
tại Việt Nam, hiệu ứng “sóng lan” từ các thành phố, khu vực trung tâm tới các 
khu vực ngoại vi. “Cuộc sống số” biến khái niệm như “chính quyền số”, “kinh 
tế chia sẻ”, “mạng xã hội”, “thương mại điện tử”, “thanh toán không tiền mặt”… 
trở nên ngày một quen thuộc. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, 2 năm 
qua, Việt Nam tăng 1 bậc trong Bảng xếp hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện 
tử, xếp thứ 88 trong tổng số 193 quốc gia và lãnh thổ được đánh giá. Tăng trưởng 
Thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam trong 3 năm trở lại đây đạt mức bình 
quân xấp xỉ 30%, và theo đánh giá của hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), tới 
năm 2025, chúng ta sẽ đứng Thứ 3 trong khu vực Châu Á (sau Indonesia và Thái 
Lan). Hiện nay có 44% doanh nghiệp đã xây dựng website, 36% doanh nghiệp 
bán lẻ triển khai kinh doanh trên mạng xã hội, 11-13% doanh nghiệp kinh doanh 
qua các sàn thương mại điện tử… Chỉ tính riêng Lazada tại thị trường Việt Nam, 
hàng tháng có trên 100 triệu lượt người truy cập, 29 triệu người theo dõi trên kênh 
facebook. Hay Grab, một mô hình “kinh tế chia sẻ” điển hình, đã đầu tư trên 100 
triệu USD cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2014-2019 và tháng 8/2019 
vừa qua đã tiếp tục đầu tư thêm 500 triệu USD; đến nay tại Việt Nam, Grab phục 
vụ trên 800.000 chuyến đi mỗi ngày, tổng giá trị thanh toán qua ví điện tử Moca 
trên ứng dụng Grab tăng trưởng 150% trong nửa đầu năm, lượng người dùng tương 
tác hàng tháng tăng 70%. GrabFood đạt tổng giá trị giao dịch tăng 400% trong nửa 
đầu năm, số lượng đơn hàng trung bình hàng ngày đạt đến 300.000.

2. VNPT và công cuộc triển khai chuyển đổi số quốc gia

2.1. Chuẩn bị nguồn lực

Đón trước xu thế, khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, 
trong suốt năm 2018 và năm 2019, VNPT đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về con 
người và công nghệ để có thể bắt nhịp ngay với công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 
Về con người, tính đến hết năm 2019, VNPT đã có 3.000 kỹ sư về CNTT trong 
đó có hơn 200 nhân sự làm các công nghệ nền tảng mang yếu tố cốt lõi, bao gồm 
các nhà nghiên cứu, các kỹ sư AI/BigData, BlockChain và công nghệ Cloud, IoT, 
Cyber Security; về công nghệ, trong hai năm vừa qua, VNPT cũng đã đầu tư các 
Platform hoàn chỉnh đáp ứng các như cầu chuyển đổi số như IoT, BigData/AI và 
Cloud.
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Cùng với sự chuẩn bị về nguồn lực, VNPT cũng đã kiện toàn bộ máy tổ chức, 
đầu tư phát triển con người bài bản và thực chất, liên tục triển khai các chương 
trình khuyến khích và thu hút nhân tài, với phương châm “nhân lực là tài sản       
lớn nhất”.

Không chỉ phát triển nguồn lực cho chính mình, VNPT còn hướng tới phát 
triển lực lượng lao động số. VNPT cam kết chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ, hợp tác và 
đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp và các nhà phát triển nhằm thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, phát triển các công nghệ mới cũng như làm giàu lực lượng lao động có 
năng lực, kỹ năng số theo chuẩn quốc tế, có thể ứng dụng công nghệ số một cách 
đầy đủ, sáng tạo trong công việc. 

Bên cạnh đó, VNPT đã tham gia cùng các địa phương và các trường đại học 
trong việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực số như: hợp tác với các tỉnh 
Đăk Lăk, Hà Nam, Nghệ An… trong việc xây dựng các trung tâm phần mềm, thu 
hút nguồn nhân lực CNTT tới làm việc và sản xuất các phần mềm tại địa phương, 
hợp tác cùng các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa thành phố 
HCM trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cũng như phối hợp nghiên cứu phát 
triển, hay tạo các sân chơi dành cho các bạn trẻ trong lĩnh vực số, tài trợ các cuộc 
thi tầm cỡ quốc gia về các sản phẩm CNTT như Nhân tài Đất Việt…

2.2. Dẫn dắt về sản phẩm, đi trước đón đầu về công nghệ

Trong thời gian vừa qua, VNPT đã tập trung vào xây dựng nhiều bài toán về 
công nghệ 4.0, cụ thể như: trí tuệ nhân tạo AI trong triển khai mô hình đô thị thông 
minh, bài toán AI về thị giác, công nghệ nhận dạng quang (AI/OCR), xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên NLP, dữ liệu lớn BigData…  

Chẳng hạn, trong quy hoạch và quản lý, AI giúp phân tích, dự báo về môi 
trường không khí, hỗ trợ phân tích, quy hoạch các công trình đô thị nước sạch, lưới 
điện, giao thông... AI giúp nhận dạng tự động các công trình và cây xanh, phát 
hiện tự động các công trình vi phạm, dự báo phát triển khu dân cư…

Trong lĩnh vực giao thông thông minh, ứng dụng AI được VNPT triển khai 
tại Hà Nội trong việc giám sát an ninh trật tự thông minh, giúp giám sát lưu lượng, 
nhận diện biển số, phát hiện sai làn, vượt đèn đỏ của người tham gia giao thông... 
như Trung tâm điều hành thông minh, Camera giám sát an ninh và giao thông, 
Công bố thông tin quy hoạch đất đai/xây dựng… 
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Trong lĩnh vực an toàn, an ninh, ứng dụng AI của VNPT được triển khai 
thông qua giải pháp định danh điện tử (eKYC), có thể áp dụng trong nhiều lĩnh 
vực như ngân hàng, giao dịch điện tử, mua bán online...

2.3. Thực tiễn triển khai cụ thể tại VNPT 

a) Chuyển đổi cơ quan nhà nước

Bám sát xu hướng của thế giới và chủ trương, định hướng của Chính phủ 
trong phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính 
phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, VNPT luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát 
triển các giải pháp đáp ứng cho việc liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung cùng 
với việc áp dụng các công nghệ hiện đại:

- Nền tảng dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung của VNPT phát triển giúp 
cho việc kết nối, tích tụ, quản lý và chia sẻ, cung cấp một số dữ liệu trên các lĩnh 
vực với sự chấp thuận của các cơ quan, tổ chức nhà nước như: hành chính, y tế, 
thương mại, dịch vụ, du lịch, đầu tư xây dựng, công nghiệp, giáo dục đào tạo, dân 
cư lao động, an toàn xã hội… Việc chia sẻ dữ liệu qua nền tảng dữ liệu mở và cơ 
sở dữ liệu dùng chung sẽ giúp nền hành chính công trở nên công khai, minh bạch 
hơn, là nguồn lực phát triển cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế. Với 
sự xây dựng thành công nền tảng dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung, trong 
thời gian tới VNPT sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo 
(AI), dữ liệu lớn (Big Data)… để thực hiện phân tích và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức 
đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

- Việc tổ chức cho dữ liệu từ các tổ chức, các cấp chính quyền liên thông 
thông suốt là nhu cầu và chủ trương của Chính phủ. Hiện nay VNPT đã phát triển 
nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu trên nền tảng công nghệ XROAD. Nền tảng tích 
hợp chia sẻ dữ liệu do VNPT phát triển đã được triển khai đáp ứng yêu cầu liên 
thông văn bản quốc gia và đã được Văn phòng Chính phủ tổ chức khai trương hệ 
thống vào ngày 12/3/2019.

- VNPT cũng đã xây dựng thành công Cổng dịch vụ công quốc gia và được 
Văn phòng Chính phủ tổ chức khai trương vào ngày 09/12/2019. Trong năm 2020, 
Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiếp tục được tích hợp triển khai mở rộng cho thêm 
nhiều dịch vụ công khác.

- Việc xây dựng Chính phủ số thì chúng ta sẽ cần có các công dân số, doanh 
nghiệp số. Mỗi cá nhân, tổ chức sẽ có một số định danh điện tử duy nhất. Với việc 
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xây dựng được định danh điện tử cho các cá nhân, tổ chức sẽ thúc đẩy các hoạt 
động điện tử đặc biệt là các giao dịch cần có xác thực điện tử. Với năng lực và 
kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ, giải pháp cho Chính phủ điện tử, VNPT 
đã sẵn sàng tham gia xây dựng và cung cấp các giải pháp về cơ sở dữ liệu dân cư 
và định danh điện tử quốc gia.

VNPT xác định, đây mới chỉ là bước sơ khởi ban đầu. Tham gia vào “chuyển 
đổi số quốc gia”, VNPT sẽ ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung những công nghệ mới 
nhất, tiên tiến nhất cùng đội kỹ sư giàu kinh nghiệm nhất để đồng hành cùng Nhà 
nước và Chính phủ.

b) Chuyển đổi số nền kinh tế

Trong lĩnh vực chuyển đổi số nền kinh tế, VNPT xác định lấy các doanh 
nghiệp làm trung tâm, với các nội dung: Chuyển đổi sử dụng hạ tầng số; chuyển 
đổi áp dụng quản trị số (phần mềm quản lý nhân lực, kế toán...); số hoá công cụ 
sản xuất và tổ chức khai thác dữ liệu để tạo ra các sản phẩm/mô hình kinh doanh 
mới; và bao trùm tất cả chính là thương mại điện tử, dịch chuyển các giao dịch 
thương mại truyền thống sang môi trường số.

Đối với hạ tầng số, VNPT đã sẵn sàng cung cấp cho các doanh nghiệp những 
nền tảng hạ tầng viễn thông, CNTT như: Hệ thống ảo hóa, cung cấp dịch vụ qua 
nền tảng điện toán đám mây (IaaS, SaaS); kết nối băng rộng tốc độ cao, đáp ứng 
đa dạng nhu cầu kết nối (FTTX, 4G/5G, NB-IoT/LoraWan…).

Về quản trị số, VNPT đã và đang triển khai các công cụ, ứng dụng CNTT 
để thay thế các quy trình hiện hữu của đơn vị, đảm bảo quản trị, số hóa toàn trình 
việc vận hành của doanh nghiệp, như Quản lý kho hàng; Phần mềm kế toán; Phần 
mềm quản trị nguồn nhân lực; Phần mềm quản lý kênh phân phối; Chữ ký số, Hóa 
đơn điện tử…

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc số hoá công cụ sản xuất và tổ chức khai thác 
dữ liệu, các nền tảng BigData, AI, IoT… đã không chỉ giúp doanh nghiệp nâng 
cao năng suất lao động, mà còn dựa vào việc phân tích dữ liệu, kết nối dữ liệu với 
những hệ sinh thái, nền tảng dịch vụ khác để hình thành những sản phẩm mới, 
dịch vụ mới. 

Về thương mại điện tử, VNPT cung cấp toàn trình từ hạ tầng đến giải pháp, 
ứng dụng, từ quản lý bán hàng, tồn kho, giao nhận đến thanh toán trực tuyến… 
giúp các giao dịch online dễ dàng, nhanh chóng, linh hoạt, tin cậy. Đây là những 
yếu tố quan trọng thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.
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c) Chuyển đổi số xã hội

Trong chuyển đổi số xã hội, VNPT đã mang những ICT ứng dụng sâu, góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm khoảng cách xã hội. Có thể 
kể các giải pháp trong lĩnh vực giáo dục với bài giảng điện tử, học trực tuyến quản 
lý tuyển sinh, quản lý kết quả học tập học sinh… đã giúp xoá mờ khoảng cách địa 
lý, vùng miền, nâng cao hiệu quả trong học tập, giảng dạy và quản lý giáo dục. 
Trong lĩnh vực y tế, ứng dụng quản lý y tế, quản lý xét nghiệm, phần mềm lưu trữ, 
bệnh án điện tử… hệ thống thông tin bệnh viện, khám chữa bệnh từ xa của VNPT 
đã thâm nhập gần 100% các bệnh viện các tuyến trên cả nước. Trong tương lai, 
VNPT sẽ tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot trong chẩn đoán, điều trị, phẫu 
thuật, hứa hẹn sẽ mang tới những cải cách và đột phá.

Bên cạnh đó, VNPT cũng xây dựng và triển khai giải pháp thanh toán không 
dùng tiền mặt (VNPT Pay), không chỉ cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến 
cho khách hàng VNPT mà còn cung cấp tiện ích linh hoạt, tiện lợi cho người dân 
thanh toán cho lĩnh vực dịch vụ công, y tế, giáo dục… Tới đây, ngay khi được cấp 
phép, VNPT sẽ cung cấp ra thị trường dịch vụ Mobile Money cho phép thanh toán 
qua tài khoản di động, là tiền đề tạo ra một cuộc cách mạng trong thói quen không 
sử dụng tiền mặt tại Việt Nam. 

VNPT hướng tới xây dựng hệ sinh thái số (VNPT digital ecosystem) cung 
cấp đầy đủ nhu cầu số hàng ngày, từ giải trí đến tài chính, học tập, chăm sóc sức 
khoẻ…

3. Một số đề xuất

Hiện tại, còn có những vấn đề đang gây cản trở cho công cuộc chuyển đổi số. 
Ví dụ, đối với thanh toán trực tuyến, một nội dung quan trọng của kinh tế số và xã 
hội số. Trong khi các ngân hàng và công ty Fintech đang ngày càng mở rộng cung 
cấp dịch vụ thanh toán khá tốt, thì số lượng người mua hàng trực tuyến thanh toán 
online rất ít, chỉ khoảng 20% đơn hàng là được thanh toán trực tuyến. Để cải thiện 
vấn đề này, theo VNPT, Nhà nước cần tăng cường công tác truyền thông, tạo điều 
kiện và khuyến khích các ngân hàng và các công ty Fintech có thể thâm nhập sâu 
hơn vào các khu vực ngoại thành, nông thôn, từ đó sẽ giúp cải thiện tỉ lệ thanh toán 
trực tuyến cả về chiều sâu và rộng.

Cũng liên quan đến nội dung này, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện 
có khoảng 25% người dân ở nông thôn có tài khoản ngân hàng nhưng số lượng tài 
khoản tiếp cận với ngân hàng số còn rất khiêm tốn. Thanh toán qua tài khoản viễn 
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thông cần được nhanh chóng triển khai để giúp người dân vùng nông thôn, vùng 
sâu vùng xa thanh toán được tiền điện, nước và các dịch vụ thiết yếu khác. 

Hay trong các lĩnh vực y tế, quản lý đô thị, quản lý hạ tầng, quản lý hành 
chính công… sự thiếu kết nối, thiếu liên thông cơ sở dữ liệu theo cả chiều dọc và 
chiều ngang cần được nhanh chóng khắc phục để công cuộc chuyển đổi số được 
toàn diện hơn, nhanh chóng hơn và phát huy hiệu quả hơn. Đối với vấn đề này, 
VNPT có thể cung cấp các giải pháp, công nghệ đáp ứng được 100% nhu cầu kết 
nối và liên thông, nhưng cần có các quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý 
nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức… về việc lưu trữ thông tin, 
chia sẻ thông tin, hay quy định về việc áp dụng công nghệ số trong điều hành, tổ 
chức và hoạt động… giống như việc chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử hay chữ 
ký số…

Cùng với việc phát triển lực lượng lao động số, vấn đề đặt ra là nguy cơ thất 
nghiệp bởi sự thay thế của máy móc, trí tuệ nhân tạo… Vì vậy, cần nhìn nhận vấn 
đề này trên bình diện lớn và dài hạn, từ đó các định hướng và quy hoạch trên mọi 
lĩnh vực, từ giáo dục các cấp đến phát triển kinh tế, công nghiệp, công nghệ…

Về mặt tổng thể, VNPT đề xuất:

- Chính phủ sớm ban hành các tiêu chuẩn về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 
liệu số; Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử, Nghị định quy định 
về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm quyền riêng tư của cá nhân; hành lang pháp 
lý về mở dữ liệu, ứng dụng các công nghệ mới… để có căn cứ pháp lý triển khai 
các giải pháp Chính quyền số.

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về truyền thông 
và trao đổi thông tin trong Chính quyền số; trong từng ngành nghề, lĩnh vực theo 
hướng được quy chuẩn và có khả năng đồng bộ với nhau.

- Xây dựng, ban hành chỉ số chuyển đổi số cho các doanh nghiệp theo từng 
lĩnh vực, ngành nghề, từ đó có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi tương ứng.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều 
kiện để mọi công dân, doanh nghiệp và tổ chức có thể cập nhật thông tin.

- Ban hành danh sách doanh nghiệp ICT đủ năng lực để các doanh nghiệp dễ 
dàng lựa chọn đối tác trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

- Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ dựa trên nền tảng số để đảm bảo việc áp 
dụng thành công các công cụ số cũng như chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ trên quy 
toàn quốc và trong mọi lĩnh vực.
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HỘI NHẬP HỢP TÁC VÀ KẾT NỐI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Nguyễn Phước Hải  
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội  Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) là tổ chức xã hội nghề 
nghiệp của các doanh nghiệp Điện tử, CNTT tại Việt Nam được thành lập năm 
2000. Qua gần 20 năm hoạt động, Hiệp hội đã trở thành cầu nối quan trọng giữa 
các doanh nghiệp trong ngành hàng, giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà 
nước (CQ QLNN), các tổ chức trong và ngoài nước liên quan. 

Trong những năm qua, Hiệp hội đã không ngừng kết nối, hỗ trợ các doanh 
nghiệp hội viên, đồng thời tham gia tư vấn phản biện nhiều chủ trương chính sách 
liên quan tới ngành hàng. Thực hiện chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước, 
Hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động ngành hàng trong khu vực và thế giới 
như Diễn đàn Điện tử Châu Á (Asian Electronics Forum - AEF), Diễn đàn Điện 
tử Thế giới (World Electronics Forum - WEF), tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến 
thương mại (XTTM) như tổ chức cho các hội viên tham dự các triển lãm trong và 
ngoài nước, các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo chuyên ngành. 

Năm 2019 vừa qua là một năm hoạt động khá tích cực của Hiệp hội với 
những hoạt động tiêu biểu sau đây:

1. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên: 

Trong năm qua Hiệp hội thường xuyên quan tâm đến yêu cầu, kiến nghị của 
các doanh nghiệp hội viên để kịp thời chuyển tải các kiến nghị tới các cơ quan 
chức năng, Hiệp hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp cho hội viên về 
chính sách, quan hệ đối ngoại, XTTM kết nối các cơ hội hợp tác sản xuất, kinh 
doanh như:

 - Lựa chọn, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tham gia khóa đào tạo về CNHT 
tại Hàn Quốc theo chương trình phối hợp với Bộ Công thương (tháng 8/2019).
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 - Trong năm 2019, Hiệp hội đã trực tiếp tổ chức 2 Diễn đàn lớn: Diễn đàn 
Điện tử Việt Nam 2019 (vào tháng 7) và Diễn đàn CNHT Việt Nam 2019 (vào 
tháng 9) nhằm cập nhật tới cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức hữu 
quan về những vấn đề mới và nóng của ngành điện tử và CNHT cho ngành điện 
tử. 2 sự kiện này đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức 
quan tâm.

 - Tại triển lãm NEPCON Việt Nam - Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về Thiết 
bị, Công nghệ Kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
cho ngành Chế tạo Điện tử (tháng 9/2019), Hiệp hội hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
hội viên gian hàng trưng bày sản phẩm tại triển lãm (Hội viên Công ty Hùng Dũng 
và Công ty Tâm Phát chuyên sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử, chiếu sáng 
cho công nghiệp… Tham gia triển lãm các doanh nghiệp đã giới thiệu sản phẩm 
của mình tới doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển thêm nhiều đối tác mới.

 - Cùng Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Công ty Sun Ivy để làm việc với 
Hiệp hội Điện và Điện tử Đài Loan nhằm giới thiệu cơ hội và mời gọi các doanh 
nghiệp Điện tử của Đài Loan có nhà máy đặt tại Trung Quốc đang muốn dời nhà 
máy của họ khỏi Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

 - Hiệp hội tích cực phối hợp và một số Hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội 
CNHT Việt Nam, Hiệp hội các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tham gia 
kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành về một số chính sách thuế đối với các 
doanh nghiệp sản xuất gia công hàng xuất khẩu gián tiếp. Một số nội dung đã được 
Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp thu và sửa đổi trong một số văn bản pháp quy 
liên quan. (VD: Miễn thuế nhập khẩu linh phụ kiện, nguyên vật liệu nhập khẩu 
để sản xuất gia công hàng xuất khẩu gián tiếp, hoặc khi doanh nghiệp bán vào 
khu chế xuất). Hiện nay Hiệp hội vẫn đang thay mặt các doanh nghiệp tiếp tục 
kiến nghị về việc đề nghị miễn thuế đối với thiết bị, phụ tùng, đồ gá lắp các doanh 
nghiệp mượn để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu gián tiếp theo các đơn đặt hàng 
của doanh nghiệp đầu chuỗi (doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp).

 - Trang web của Hiệp hội đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc của các 
doanh nghiệp hội viên. Nội dung trang web thường xuyên truyền tải đầy đủ về các 
hoạt động của Hiệp hội và các sự kiện quan trọng của ngành hàng, cập nhật kịp 
thời các chủ trương chính sách liên quan tới ngành hàng của các CQ QLNN. Trang 
web của Hiệp hội cũng thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp hội viên đăng tin bài 
(miễn phí) quảng bá sản phẩm doanh nghiệp. 

 - Hiệp hội đã xây dựng mối quan hệ tốt nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp của 
Hiệp hội với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc liên doanh liên 
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kết, tìm kiếm nhà cung cấp cho các doanh nghiệp FDI như: Công ty Sam sung, 
công ty Canon Việt Nam…

 - Việc kết nối cho doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp linh kiện 
cho công ty Samsung tại Việt Nam là một chuỗi hoạt động quan trọng của Hiệp 
hội trong thời gian qua và đang từng bước gặt hái được thành công, góp phần mở 
ra hướng mới cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong việc tham gia 
chuỗi sản xuất toàn cầu của một công ty đa quốc gia hàng đầu trong ngành điện 
tử thế giới. 

 - Nhiều năm nay, Hiệp hội đã hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách giới thiệu các 
công ty tiềm năng cho Samsung và tham gia cùng Samsung đến thăm và đánh 
giá khả năng của doanh nghiệp trong việc trở thành nhà cung ứng cho Samsung. 
Hiệp hội cũng đã giới thiệu và đảm bảo với Công ty Samsung trong việc đưa các 
doanh nghiệp nội địa tham gia vào chương trình tư vấn cải tiến sản xuất cho doanh 
nghiệp (miễn phí) của Samsung, mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 doanh nghiệp 
suốt từ Nam ra Bắc. Kết quả, đã có một số doanh nghiệp được Samsung lựa chọn 
là nhà cung cấp cho họ, tiêu biểu như Công ty TNHH Giải pháp Điện tử T.C Việt 
Nam, Công ty Điện tử Thành Long, Công ty CP Thiết bị Bưu Điện, Công ty Cổ 
phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà (VIEMCO)…

2. Hoạt động tư vấn, xây dựng chính sách

Với vai trò đại diện ngành hàng điện tử nên Hiệp hội thường xuyên được các 
Bộ/Ngành, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước mời tham 
gia Hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến đóng góp cho các văn bản luật, các thông tư nghị 
định, các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Điện tử - CNTT - Viễn thông, các văn 
bản luật sửa đổi. Hiệp hội luôn tích cực tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến vào hầu 
hết các chủ trương chính sách mới của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như 
các công tác khác liên quan đến ngành hàng, tiêu biểu có thể kể đến:

 - Góp ý cho công văn số 66/CV-KHLĐ của Viện khoa học lao động và xã 
hội (Bộ LĐ-TB và XH) về tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến 
thị trường lao động. 

 - Góp ý xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế của Ban 
Kinh tế Trung ương; 

 - Góp ý cho dự thảo Thông tư quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 - Góp ý xây dựng cho Dự thảo Nghị định về phát triển CNHT cùng với Bộ 
Công thương và các cơ quan, tổ chức hữu quan.



102

 - Hỗ trợ Tổng Cục Hải quan trong việc mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo 
chuyên đề lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quản lý hàng 
hóa gia công, SXXK, DNCX với các doanh nghiệp sản xuất hàng Điện tử và Cơ 
khí Kỹ thuật.

 - Tập hợp ý kiến của doanh nghiệp góp ý cho dự thảo Quyết định của TTgCP 
quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa 
chữa cho thương nhân nước ngoài.

 - Đặc biệt Hiệp hội cùng Tổ công tác của các Hiệp hội tham gia góp ý cho 
Bộ Luật LĐ sửa đổi 2019. Hiệp hội đã tập hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp 
hội viên trong nhiều hạng mục góp ý kiến, bao gồm: thời giờ làm việc, làm thêm 
giờ, Hợp đồng lao động, thử việc, vấn đề người lao động nước ngoài và thời hạn 
hợp đồng lao động đối với chuyên gia nước ngoài. Với các nội dung này, Hiệp 
hội đã phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức, Hiệp hội ngành hàng khác 
như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), 
Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam 
(AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) và Viện 
nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức chuỗi nhiều sự kiện nhằm 
bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp hội viên trước những bất lợi của Dự thảo Bộ 
luật LĐ sửa đổi nếu được thông qua, tiêu biểu như: đồng tổ chức Hội thảo “Góp 
ý sửa đổi dự thảo Bộ luật Lao động từ cộng đồng Doanh nghiệp”, gặp gỡ với các 
đại biểu quốc hội các tỉnh, địa phương để trao đổi về các vấn đề của doanh nghiệp 
trong ngành, làm việc với các tổ chức quốc tế có liên quan như Tổ chức Lao động 
Quốc tế tại Việt Nam,...

3. Hoạt động đối ngoại:  

Hiệp hội đã có nhiều cố gắng trong hoạt động đối ngoại để nắm bắt cơ hội 
xúc tiến thương mại với mục đích hỗ trợ cho doanh nghiệp:

 - Tham dự Hội thảo về “Đào tạo kỹ thuật và công nghệ 4.0: Các giải pháp 
đổi mới nhằm tăng cường năng suất trong tương lai” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Năng suất quốc gia Hàn Quốc tổ chức 

 - Tham gia các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia do Cục xúc tiến 
Thương mại - Bộ Công thương tổ chức.

 - Tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 
do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
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 - Tham dự Hội nghị Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ do Văn 
phòng Chính phủ tổ chức

Ngoài ra, Hiệp hội còn tiếp nhiều các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ 
quan ban ngành liên quan, quan tâm đến sự phát triển của ngành hàng. Các Lãnh 
đạo Hiệp hội luôn sẵn sàng tiếp và trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, 
báo đài về các vấn đề liên quan đến ngành hàng, được giới truyền thông đánh giá 
là kịp thời và có chất lượng.

Hiệp hội giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam 
như: Ngân hàng Thế Giới, IMF, KOTRA, JETRO, ILO Việt Nam, UNIDO,… để 
tiếp cận và tìm kiếm các thông tin, các chương trình hỗ trợ của các tổ chức này cho 
các doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội cũng tích cực tham gia các dự án trong nước 
do các tổ chức này hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp hội viên.

Hiệp hội là thành viên quan trọng của “Liên minh các doanh nghiệp ngành 
điện tử thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong lao động”. Liên minh được thành lập 
dựa trên sáng kiến của 3 bên: Tổ chức ILO Việt Nam, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam. Liên minh 
ra đời từ tháng 10-2017 đến nay đã có nhiều hoạt động hữu ích cho DN ngành 
điện tử, CNTT trên toàn quốc và được các bên đánh giá cao, được Bộ LĐTBXH 
và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hết sức ủng hộ.

Là thành viên của Diễn đàn điện tử Thế giới WEF, mới đây Hiệp hội tiếp tục 
cử đại diện tham gia sự kiện thường niên Diễn đàn điện tử Thế giới (năm nay tổ 
chức tại Úc) do Hiệp hội Điện tử Úc chủ trì, ủy quyền cho Electronics Industry 
Development Adelaide Inc. đăng cai tổ chức. WEF 2019 có chương trình nghị sự 
phong phú với nhiều báo cáo chất lượng về các lĩnh vực kinh tế số, rác thải điện 
tử, năng lượng tái tạo, robot, internet, chuỗi cung ứng toàn cầu... Ngay sau khi 
Diễn đàn bế mạc, Hiệp hội đã tập hợp các thông tin, tài liệu về để phổ biến cho 
các doanh nghiệp hội viên nắm bắt được xu thế phát triển của ngành điện tử thế giới.

B. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Tập thể các doanh nghiệp của Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam rất 
phấn khởi và hết sức ủng hộ những chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Thông 
tin và Truyền thông trong thời gian qua như xây dựng chiến lược phát triển Công 
nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông cho giai đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động bảo 
vệ Sở hữu trí tuệ và sử dụng phần mềm có bản quyền, khuyến khích đẩy mạnh sản 
xuất “Made in Việt Nam”, tạo lập và bảo vệ thị trường cho các sản phẩm đã sản 
xuất được trong nước,...  Các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đang tích cực 
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thảo luận và đề xuất góp ý cho các nội dung này.

Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam kiến nghị lãnh đạo Bộ ủng hộ chủ 
trương tăng cường hợp tác của Bộ Thông tin và truyền thông với Hiệp hội doanh 
nghiệp Điện tử Việt nam, có những chương trình làm việc dài hạn giữa Bộ chủ 
quản với Hiệp hội để thúc đẩy, khai phá tiềm năng của các doanh nghiệp điện tử 
Việt nam. 

Một số đề xuất cụ thể cho hợp tác Bộ với Hiệp hội có thể xem xét cho năm 
2020 là:

a) Tổ chức khảo sát toàn diện các doanh nghiệp điện tử trên toàn quốc, lập 
các báo cáo phân tích đánh giá hiện trạng ngành và các doanh nghiệp trong ngành.

b) Định kỳ cập nhật, trao đổi thông tin, tài liệu về xu thế phát triển của ngành 
hàng và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.

c) Nghiên cứu đăng cai tổ chức Diễn đàn điện tử Thế giới (WEF) tại  
Việt Nam. 
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT  
LẤY LẠI VỊ THẾ TRONG NGÀNH NỘI DUNG SỐ

 Công ty Truyền thông Viettel

Hơn 1 thập kỷ qua, ngành công nghiệp nội dung số (Digital Media) là một 
trong những ngành phát triển ấn tượng; từ mức chỉ đạt 3.000 - 4.000 tỷ đồng đến 
mức hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, cùng sự tham gia của hàng nghìn doanh 
nghiệp trong lĩnh vực này. Dự kiến đến hết năm 2019, doanh thu ngành nội dung 
số đạt gần 1 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn vừa qua là 20%. 

1. Những đánh giá cốt lõi về lĩnh vực nội dung số và thị trường Việt Nam

Thông tin về ngành công nghiệp nội dung số:

 - Ngành nội dung số gồm 6 lĩnh vực chính: Video, Gaming, Music&Radio, 
Social Media, E-book và News; trong đó Video, Social Media (social network và 
content sharing) và Gaming được đánh giá là 3 lĩnh vực chủ chốt, có tiềm năng 
phát triển, đóng góp trên 70% trong cơ cấu doanh thu ngành.

 - Social Media tăng trưởng mạnh và bắt đầu triển khai các mô hình kinh doanh 
trong một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, thị trường bị thống trị bởi Facebook (và 
Instagram) với mức thị phần lên tới 90% (ngoại trừ 2 quốc gia Trung Quốc và 
Nga). Gaming tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức 8% với việc tăng trưởng 
mạnh trong lĩnh vực mobile game. 

Một số đánh giá về thị trường Việt Nam:

 - Được đánh giá là một thị trường có tiềm năng trong lĩnh vực nội dung số với 
tỷ lệ thâm nhập di động là 141%, internet là 66% và smartphone là 51%. 

 - Người dùng sử dụng hầu hết thời gian vào mạng xã hội, trong đó có 96% 
người sử dụng internet xem video trên Youtube. Hai mạng xã hội nước ngoài là 
Youtube và Facebook chiếm lĩnh thị trường, kể cả về số lượng người dùng và 
doanh thu (chiếm 70% doanh thu quảng cáo số của Việt Nam ~ 450 triệu USD 
vào năm 2019).

 - Gaming và e-sports tăng trưởng mạnh, 53% người sử dụng internet chơi 
game online, 32% xem các livestream của e-sports.
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 - Tình trạng vi phạm bản quyền rất phổ biến, gây nhiều khó khăn cho những 
nhà đầu tư chính thống trong lĩnh vực này. Đặc biệt, đối với các nội dung truyền 
hình, điện ảnh (những nội dung có sự đầu tư về chi phí sản xuất rất lớn) bị khai 
thác tràn lan bởi các dịch vụ “lậu”. 95% nhóm nội dung này bị khai thác “lậu”, 
trong đó nổi bật là các site như dongphim.net, phimmoi.net, javphim.net, phimsd.
org, vtv16.tv… Theo số liệu của Similarweb, trong tháng 11 vừa qua có 56 triệu 
lượt truy cập (visits) phimmoi.net; nếu xét riêng traffic từ tìm kiếm thì có 48% là 
dongphim.net và 23% là phimmoi.net. Việc vi phạm bản quyền nội dung cao cấp, 
trong một thời gian khá dài đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các 
nhà sản xuất nội dung và các nhà phân phối, phát triển dịch vụ. 

 - Chưa có thói quen trả phí khi xem nội dung, chủ yếu vẫn là xem nội dung 
miễn phí; đồng thời phương tiện thanh toán cho nội dung số vẫn là rào cản (tỷ lệ 
sử dụng các phương thức thanh toán điện tử còn thấp).

2. Các yếu tố cấu thành ảnh hưởng chính đến ngành công nghiệp nội dung số

 - Quy phạm pháp luật: đặc biệt quan trọng đối với ngành bởi sự liên hệ chặt 
chẽ từ sản xuất - kỹ thuật - kinh doanh cùng các yếu tố văn hóa - thẩm mỹ - quyền 
sở hữu trí tuệ. Cụ thể ở các khía cạnh sau:

 +  Môi trường bình đẳng giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp 
Việt do đây là lĩnh vực “phẳng”, việc cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia không khó 
khăn như những ngành công nghiệp khác. Hiện tại, trong lĩnh vực này, các doanh 
nghiệp ngoại đang có lợi thế hơn khi chưa thực hiện các nghĩa vụ về quản lý, kiểm 
soát, nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước; trong khi doanh nghiệp Việt đều đang 
thực hiện những nghĩa vụ này.

 +  Các quy định liên quan đến sản xuất và phát hành: việc kiểm soát sản xuất 
và hoạt động phát hành là cần thiết, tuy nhiên cần nghiên cứu và có hướng dẫn 
chi tiết đối với ngành, để đảm bảo không làm chậm quá trình đưa sản phẩm ra thị 
trường của doanh nghiệp nội. 

 +  Thay đổi chính sách và môi trường pháp lý cần được “đi trước, đón đầu” 
với sự thay đổi của ngành, tránh gây bất lợi cho doanh nghiệp nội. Hiện nay, các 
quy định mở rộng về dịch vụ truyền hình trả tiền đang tạo áp lực cho các OTT 
Video thuần túy, mới chỉ áp dụng quản lý cho dịch vụ nội, chưa thực hiện được 
với dịch vụ “ngoại” -> vừa tăng chi phí vận hành của doanh nghiệp nội, vừa làm 
chậm quá trình ra dịch vụ và phát hành nội dung, giảm sức cạnh tranh. 
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 - Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ: thực tế cho thấy nếu so sánh với các sản 
phẩm cùng loại, kỹ thuật công nghệ của các sản phẩm nội còn yếu, có khoảng cách 
tương đối với các dịch vụ ngoại trong cùng lĩnh vực. Đây là vấn đề mà các doanh 
nghiệp trong nước cần phải cải thiện, tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công nghệ tối ưu để giảm thiểu khoảng cách này. 

 - Năng lực sản xuất: đang mất dần lợi thế khi các sản phẩm nội dung chủ yếu 
được “nhập khẩu” như: trò chơi điện tử, phim truyền hình và phim điện ảnh. Do 
vậy, phụ thuộc nhiều vào chính sách kinh doanh của các đối tác ngoài Việt Nam, 
khó kiểm soát và thiếu chủ động khi đối tác thay đổi chính sách. Trong khi, các 
sản phẩm nội dung thông thường mang đậm tính bản địa, tạo giá trị khác biệt cho 
doanh nghiệp nội. Hiện chỉ có lĩnh vực Tin tức là nội dung sản xuất giữ được lợi 
thế này. Mặt khác, việc khó khăn trong kinh doanh từ cạnh tranh với các doanh 
nghiệp ngoại và thất thoát doanh thu từ tình trạng vi phạm bản quyền dẫn tới các 
công ty sản xuất nội dung rất khó có thể bù đắp được chi phí sản xuất với những 
nội dung chất lượng cao nên quy mô ngày càng thu hẹp lại.

 - Quyền sở hữu trí tuệ: Cần có những biện pháp quyết liệt, nghiêm ngặt trong 
vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của ngành. Việc này vừa thúc 
đẩy sự phát triển của các dịch vụ được đầu tư bài bản, dài hạn; vừa bảo vệ quyền lợi 
và tạo nguồn thu chính đáng cho các nhà sản xuất nội dung để đảm bảo hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và tiếp tục thu hút các doanh nghiệp tham gia thị trường này. 

 - Sự cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại: Các tập đoàn nước ngoài với 
nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm và thế mạnh sản phẩm vốn 
có, vượt trội hơn với các doanh nghiệp Việt. Đặc biệt, trong một số lĩnh vực hiện 
tại, họ đã thống trị thị trường nên càng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp Việt 
giành lại thị phần. 

Như vậy, Digital Media là ngành có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh và 
đầy tiềm năng với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chủ chốt của 
ngành lại đang bị dẫn dắt và thống trị bởi các doanh nghiệp nước ngoài, chưa có 
đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (Social Media - Youtube, Facebook) hoăc việc 
vi phạm bản quyền bởi các website hoạt động trái phép tại Việt Nam trong lĩnh 
vực Video. Ngoài ra, lĩnh vực video cũng bắt đầu bị đe dọa bởi các Video OTT 
ngoại như Netflix, Amazon, Apple TV, WeTV, Iqiyi… và có thể sẽ bị thống trị 
tương tự lĩnh vực Social Media nếu như không ban hành kịp thời các chính sách, 
hành lang pháp lý phù hợp với môi trường và biến đổi của ngành; đồng thời xây 
dựng chính sách phát triển, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong ngành
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3. Đề xuất

 - Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên số, vai trò của nội dung 
số ngày càng trở nên quan trọng; cần có một chiến lược dài hơi cả về chính sách 
và hoạt động đầu tư với ngành công nghiệp nội dung số (cả về kỹ thuật công nghệ, 
sản phẩm dịch vụ và sản xuất nội dung) với mục tiêu xây dựng được một hệ sinh 
thái nội địa, tạo nên màu sắc và văn hóa quốc gia, tăng sức cạnh tranh với các dịch 
vụ toàn cầu. Từ những hạn chế trước mắt, Viettel Media đề xuất giải pháp trong 
ngắn hạn như sau:

 - Về vấn đề quản lý nhà nước, đầu tư, các chính sách thuế, phí: xây dựng 
chính sách và ngân sách đầu tư tương xứng với quy mô của ngành; truyền thông, 
hỗ trợ truyền thông các sản phẩm nội địa, đặc biệt với khối quản lý nhà nước 
khuyến khích áp dụng việc sử dụng mạng xã hội trong nước (chat-app liên lạc, 
quản lý và điều hành công việc…); miễn/giảm thuế, phí trong lĩnh vực sản xuất 
nội dung để khuyến khích hoạt động sản xuất tăng trưởng trở lại.

 - Về hành lang pháp lý: thực hiện rà soát và phân loại rất chi tiết từng lĩnh vực 
con trong ngành để ban hành các văn bản, hướng dẫn đến từng yếu tố cấu thành 
cuối cùng, nhằm gỡ bỏ các thủ tục rườm rà, các rào cản chưa thực sự cần thiết, tạo 
nên môi trường cạnh tranh công bằng nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh 
nghiệp nước ngoài. 

 - Về vấn đề vi phạm bản quyền: thực hiện triệt để các giải pháp và ban hành 
các quy định pháp luật xử lý nặng các vấn đề vi phạm bản quyền để xóa bỏ tình 
trạng này, đối với các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và những dịch vụ hoạt 
động bất hợp pháp tại Việt Nam. Việc xử lý vi phạm có thể vừa được thực hiện 
bằng các chính sách pháp luật chặt chẽ, vừa được thực hiện bằng kỹ thuật công 
nghệ như các biện pháp chặn liên kết đến các trang đích qua các nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông trong nước. 
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TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN  
TẠI VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Tổng Công ty Truyền thông - VNPT Media

Theo số liệu  thống kê của Cục PTTH&TTĐT tại Hội thảo “Các giải pháp 
tăng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền” của Bộ TT&TT tổ chức tại Huế vào 
tháng 9/2019 vừa qua cho thấy những năm gần đây thuê bao truyền hình trả tiền 
truyền thống trong khu vực tăng trưởng chậm ở mức 4-5%, doanh thu 6-7%. Trong 
khi đó, dịch vụ truyền hình trên nền tảng Internet - OTT lại tăng trưởng mạnh về 
cả nhu cầu sử dụng và doanh thu, với 50%/năm. Rõ ràng, xu hướng không thể đảo 
ngược của sự chuyển dịch thuê bao sang dịch vụ OTT được coi là mối đe dọa đối 
với ngành công nghiệp truyền hình trả tiền, đặc biệt là ở quốc gia có Internet tốc 
độ cao với mức giá phải chăng như Việt Nam.

Tính đến hết tháng 6/2019, tổng số máy điện thoại di động của Việt Nam là 
134,5 triệu thuê bao, trong đó, số máy điện thoại di động băng rộng 3G và 4G là 
51 triệu thuê bao. Và những con số về nhân khẩu học của Việt Nam tại thười điểm 
này cũng được coi là đẹp nhất với lượng người tiêu dùng trẻ và thuộc tầng lớp 
trung lưu lớn. Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh cao, lên tới 72%, có mức tiêu thụ 
phương tiện truyền thông trực tuyến và thói quen chơi game di động cao. Sự gia 
tăng nhanh chóng về tỉ lệ sở hữu điện thoại và hành vi lên mạng bằng điện thoại 
của người dùng khẳng định Việt Nam là một thị trường hấp dẫn, là mảnh đất rộng 
lớn cho các doanh nghiệp khai thác.Vì lý do đó, đã có rất nhiều nhà cung cấp dịch 
vụ OTT xuyên biên giới thâm nhập vào thị trường Việt Nam như Netflix, iFlix, 
Apple TV, Tencent, Baidu, sắp tới là Disney+, Amazon. 

Như vậy, dư địa để phát triển dịch vụ THTT, đặc biệt là truyền hình OTT 
trong thời gian tới là rất lớn. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có những sự 
đầu tư nhất định về công nghệ, nội dung, truyền dẫn, quản lý chất lượng để có thể 
sống sót trên thị trường. Đồng thời cũng đặt ra những thách thức cho cơ quan quản 
lý nhà nước trong việc cập nhật các chính sách quản lý theo kịp với thị trường.

Trong phạm vi bài tham luận này tôi xin tập trung vào 03 vấn đề chính đang 
phát sinh trên thị trường THTT, cụ thể như sau:

Thứ nhất chính là sự đe dọa từ dịch vụ OTT và các doanh nghiệp mạng 
xã hội
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Như quý vị đã biết, dịch vụ OTT có lợi thế là có thể cung cấp dịch vụ mà 
không cần phải triển khai hạ tầng, do đó các ông lớn công nghệ giải trí hàng đầu 
thế giới có thể nhanh chóng cung cấp dịch vụ toàn cầu trên nền tảng Internet mà 
không có một rào cản nào về mặt công nghệ, cũng như pháp lý. Điều này sẽ đẩy 
các doanh nghiệp OTT trong nước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt và phải đối 
mặt với nguy cơ bị mất thị trường ngay trên sân nhà. Ngành truyền hình sẽ rơi vào 
tình cảnh tương tự như các ngành game online khi mà các nhà phát hành game 
xuyên biên giới đã phát hành game trên App Store và Google Store cho người chơi 
Việt Nam mà không bị quản lý. Điều này đặt ra thách thức cho các cơ quan nhà 
nước trong việc quản lý bình đẳng giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trong 
nước, với các OTT của nước ngoài, tránh tình trạng “bảo hộ ngược” cho doanh 
nghiệp nước ngoài.

Tôi xin ví dụ về vấn đề thuế giữa các doanh nghiệp OTT trong nước và nước 
ngoài: người dùng khi mua một bộ phim nước ngoài có bản quyền trên nền tảng 
OTT của doanh nghiệp Việt Nam đang chịu 3 loại thuế: (1) Thuế bản quyền 10%, 
(2) Thuế giá trị gia tăng 5%, (3) Thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 20%. Có thể 
thấy rằng, chi phí cho thuế là áp lực rất lớn, nhưng áp lực này lại chỉ dành cho 
doanh nghiệp OTT nội. Còn các doanh nghiệp nước ngoài như Netflix, iFlix, 
Apple TV, Tencent và Baidu thì hiện nay chưa có quy định về nghĩa vụ thuế cũng 
như chịu sự quản lý về nội dung khi khai thác tại thị trường Việt Nam. 

Tương tự như thế là vấn đề về doanh thu từ quảng cáo. Truyền hình OTT 
chủ yếu miễn phí nên nguồn thu chính là từ quảng cáo. Nhưng, cũng như các loại 
hình truyền thông khác, “miếng bánh” quảng cáo phần lớn rơi vào các ông lớn 
Facebook, Google,... thì 95% lượt xem quảng cáo trên OTT truyền hình là trên các 
OTT lậu, vi phạm bản quyền. Dòng thu từ quảng cáo thay vì chảy vào các doanh 
nghiệp làm ăn nghiêm túc thì lại chảy vào túi các bên làm lậu, ăn cắp chất xám. 
Và như vậy, xét trên góc độ quản lý thì nhà nước đang thất thu khoản thuế từ các 
hoạt động quảng cáo trên nền tảng OTT cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Một điểm cần lưu ý khác chính là các doanh nghiệp mạng xã hội. Đối với 
các doanh nghiệp mạng xã hội như tv.zing.vn, keeng movies, myclip… hiện đang 
cung cấp dịch vụ chia sẻ video có thu phí người sử dụng và không thực hiện đúng 
quy định giấy phép MXH, và cung cấp dịch vụ tương tự như dịch vụ PayTV gây 
ra những khó khăn về góc độ quản lý của nhà nước cũng như ảnh hưởng tới cạnh 
tranh, bản quyền trên thị trường. Vấn đề này không phải mới phát sinh, tuy nhiên 
với hạ tầng viễn thông ngày càng tốt như hiện nay cùng các hình thức thanh toán 
ngày càng đa dạng và thói quen smartphone mọi nơi của người dùng thì vấn đề 
này ngày càng trở nên nghiêm trọng vầ cần sự vào cuộc ngay từ phía các cơ quan 
quản lý nhà nước.
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Điểm thứ hai mà tôi muốn đề cập đến chính là hoạt động sản xuất PTTH

Cũng theo thống kê từ Bộ TT&TT, tại Việt Nam, số giờ chương trình tự sản 
xuất mới trung bình/ngày khoảng 612 giờ/279 kênh trong nước. Ngoài ra, còn 
có hàng trăm giờ chương trình được các đài liên kết với các đối tác sản xuất và 
tập trung chủ yếu ở mảng thông tin giải trí. Hơn nữa, với 192 kênh truyền hình 
trong nước và 70 kênh truyền hình nước ngoài đều được cung cấp trên các dịch vụ 
PayTV của 36 doanh nghiệp được cấp phép cho thấy xu hướng truyền dẫn chéo, 
trao đổi gói trên các dịch vụ của các doanh nghiệp.

Xét trên góc độ cạnh tranh, các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu cạnh tranh 
với nhau qua việc đầu tư mạnh vào các nội dung đặc sắc, độc quyền như các giải 
thể thao lớn, các sự kiện quốc tế… và có xu hướng thực hiện việc sản xuất và phân 
phối nội dung phù hợp với xu thế truyền hình đa nền tảng. Và về mặt công nghệ, 
việc xem được trên nhiều thiết bị (multi devices) là lợi thế lớn cho doanh nghiệp.

Như vậy, khác biệt về mặt nội dung, đặc biệt là VOD chính là một trong 
những yếu tố then chốt để doanh nghiệp có thể tồn tại trên thị trường.

Điểm thứ 3 mà tôi muốn đề cập đến chính là những vướng mắc về mặt 
pháp lý

Hiện nay, các đơn vị kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền ở 
Việt Nam đang được quản lý theo Nghị định 06/2016/NĐ-CP. Theo Nghị định 06, 
các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình phải đảm bảo các điều kiện sau: Phải là 
doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đồng 
thời phải được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Các chương 
trình, nội dung nước ngoài trước khi cung cấp cho người dùng phải tuân thủ quy 
định về biên tập, biên dịch và quản lý nội dung theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. Cụ thể, phải được một đơn vị được nhà nước chỉ định thực hiện biên tập, 
biên dịch trước khi cung cấp cho người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, trong Nghị 
định 06 chưa có quy định cụ thể điều chỉnh đối với các dịch vụ cung cấp xuyên 
biên giới vào Việt Nam!

Và như vậy, thời gian tới Bộ TT&TT cũng cần xem xét sửa đổi Nghị định 
06/2016/NĐ-CP, bổ sung thêm các quy định về quản lý dịch vụ nội dung cung cấp 
trên Internet, trên di động, nội dung cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam; yêu 
cầu các Telcos tham gia vào việc ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả 
tiền bất hợp pháp xuyên biên giới bằng cách chặn các địa chỉ IP cung cấp dịch vụ 
từ nước ngoài. 
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Ngoài ra, cũng liên quan đến vấn đề nội dung, Nghị định 06/2016/NĐ-CP 
quy định: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ THTT trong nước phải liên kết với 
một đơn vị có giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước để sản xuất một 
phần hoặc toàn bộ chương trình, kênh truyền hình. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cung cấp các nội dung VOD, Bộ TTTT cũng cần 
nghiên cứu sửa đổi NĐ 06 theo hướng cho phép doanh nghiệp có điều kiện sản 
xuất nội dung cung cấp trên hệ thống dịch vụ để tăng khả năng năng cạnh tranh 
cũng như lành mạnh hóa thị trường.

Ý tiếp theo tôi muốn đề cập tới chính là bản quyền. Trong bối cảnh thị trường 
truyền hình đang cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp THTT 
đang có xu hướng đầu tư mạnh vào bản quyền nội dung để tạo sự khác biệt nhằm 
thu hút thuê bao. Tuy nhiên, vấn đề bản quyền các chương trình truyền hình ngày 
càng phức tạp đặc biệt đối với các chương trình thể thao lớn, trong khi chi phí bản 
quyền nội dung ngày càng tăng cao. Việc vi phạm bản quyền diễn ra ngày càng có 
chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, việc xử lý các vi phạm bản quyền trên Internet 
rất khó khăn bởi các website đa số có tên miền quốc tế, sử dụng máy chủ lưu trữ 
hosting/caching của Cloudfare, chủ thể những trang này đều ẩn danh hoặc khai 
báo thông tin không đúng khiến cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ THTT 
gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và phát triển dịch vụ. Và như vậy, Chính 
phủ, Bộ TTTT cũng cần nghiên cứu bổ sung thêm các quy định cũng như các chế 
tài nhằm kiểm soát chặt chẽ vấn đề vi phạm bản quyền, tạo môi trường thúc đẩy 
kinh doanh nội dung phát triển. 

Một điểm nữa tôi muốn nói tới là giấy phép cho một số loại hình dịch vụ mới 
trên mạng di động do các nhà mạng cung cấp ví dụ điển hình như loại hình dịch 
vụ cung cấp nội dung video do người dùng (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp) tự sản 
xuất, thuê sản xuất và tự đăng tải ngay trên giao diện dịch vụ. Người dùng đăng 
tải video lên hệ thống được hưởng phần doanh thu phân chia từ doanh thu của dịch 
vụ căn cứ trên tỉ lệ lượt xem các nội dung do mình đóng góp. Sau khi tham khảo 
và nghiên cứu một số quy định của cơ quan quản lý nhà nước tại Nghị định số 
06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 
vụ phát thanh, truyền hình, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 
2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị 
định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2018 về Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị định 72/2013/NĐ-CP,... thì đều chưa tìm được loại hình giấy phép 
phù hợp. Và Vì vậy, Cục PTTH&TTĐT cũng cần xem xét sớm ban hành văn bản 
hướng dẫn có liên quan để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh 
tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước.
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Và cuối cùng, tổng kết lại tôi xin nhấn mạnh rằng, với tiềm năng phát triển 
thị trường vẫn còn khá lớn như hiện nay, việc biến thách thức thành cơ hội trên 
thị trường THTT đòi hỏi không chỉ những bước đi sáng tạo, đột phá từ các doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ hay đơn vị sản xuất nội dung mà còn phụ thuộc rất lớn 
vào hành lang pháp lý của nhà nước để điều tiết cũng như tạo sự bình đẳng trên 
thị trường.
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HỘI TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH  
VỚI CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Hội Truyền thông số Việt Nam

Năm 2019, để góp phần thực hiện chuyển đổi bứt phá để hướng tới một Việt 
Nam số (Digital Việt Nam), trong đó tận dụng đầy đủ sự tiến bộ, sáng tạo của công 
nghệ số để phát triển kinh tế - xã hội góp phần phát triển đất nước ổn định, thịnh 
vượng và bền vững, Hội Truyền thông số Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động 
có ý nghĩa cho các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong đó trọng tâm vào 
chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử và phát triển công nghiệp ICT (Make 
in Vietnam), trong đó tiêu biểu như:

- Tôn vinh 50 tổ chức, doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt 
Nam năm 2019, được truyền hình trực tiếp trên VTV2. Lễ trao giải có sự hiện diện 
của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đến dự và trao giải vào ngày 06/9/2019.

- Tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử tại TP Huế 
ngày 26/7/2019. Tổ chức công bố bảng xếp hạng E-Government - Chính phủ điện 
tử trên toàn quốc; phối hợp với Cục Tin học hóa tổ chức buổi tọa đàm “Phát triển 
chính phủ điện tử - Đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng 
chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương năm 2018”.

-  Tổ chức tọa đàm, góp ý kiến xây dựng Đề án chuyển đổi số Quốc gia ngày 
01/7/2019. Tọa đàm có sự tham gia của Cục Tin học hóa, Hội Vô tuyến - Điện tử; 
Công ty Amazon; Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và một số doanh nghiệp 
trong nước…

- Đồng phối hợp với Hội Tự động hóa và Tập đoàn EIC tổ chức Industry 4.0 
Summit 2019 do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ 
đạo tổ chức; phối hợp với Bộ KHCN tổ chức Techfesh 2019 trong đó Hội đồngchủ 
trì tổ chức Hội thảo Khởi nghiệp số trong khuôn khổ diễn đàn.

- Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ nội dung 
số - Kinh nghiệm quốc tế và góp ý cho xây dựng pháp luật đối với Việt Nam”.

Ngoài ra, Hội Truyền thông số Việt Nam còn phối hợp với tỉnh Lâm Đồng, 
TP. Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm về 
chuyển đổi số với nhiều nội dung phong phú.
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Bên cạnh những hoạt động về công nghệ, Hội Truyền thông số Việt Nam 
cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông để góp phần định hướng dư luận, tạo đồng 
thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo ra khát vọng Việt Nam hùng cường. Hội 
đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung dư luận quan tâm như: 
Phật học, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, hòa giải dân tộc, báo chí trong kỷ 
nguyên mạng xã hội, cách phòng tránh tin giả, tin xấu độc (fakenews)… với các 
diễn giả là những người có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu của mình - các Giáo 
sư, Tiến sĩ, các nhà chuyên môn; các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Các 
hoạt động truyền thông này thu hút được đông đảo các nhà báo, được dư luận xã 
hội quan tâm; nhìn chung được giới báo chí và truyền thông đánh giá cao.

Trong hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, Hội Truyền thông số Việt 
Nam cũng đã ký MOU với Kosa - Hiệp hội công nghiệp phần mềm Hàn Quốc 
và VRCIA - Hiệp Hội Công nghệ Nội dung Thực tế ảo. Phối hợp với Trường ĐH 
Bách Khoa Hà Nội để nghiên cứu sản phẩm công nghệ, nội dung số phục vụ công 
cuộc chuyên đổi số. Hợp tác với Google triển khai dự án đào tạo Digital Skills 
“Digital Bus Tour” tại 53 tỉnh/thành phố; triển khai 3 Hoạt động nghiên cứu về 
chủ đề Kinh tế số (1) Giải quyết tranh chấp và quyền riêng tư trên môi trường số 
và (2) Ngành công nghiệp Nội dung số; nghiên cứu còn lại (3) quản trị báo chí - 
truyền thông.

Hội cũng chú trọng tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho các hội 
viên, trong đó tập trung vào viễn thông và công nghệ thông tin; công nghệ phần 
mềm, nội dung số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đại diện cho hội viên tham 
gia góp ý hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước.

Năm 2020, Hội Truyền thông số Việt Nam tiếp tục thực hiện tôn chỉ mục 
đích của Hội, phát huy các kết quả của năm 2019 và các năm trước để tiếp tục 
đồng hành cùng cộng đồng các hội viên thực hiện các chủ trương, định hướng, 
chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Ngoài những 
hoạt động đã được Bộ ủng hộ Hội thực hiện trong thời gian vừa qua, Hội Truyền 
thông số Việt Nam đề xuất, kiến nghị Bộ:

- Cho phép Hội Truyền thông số Việt Nam tham gia vào các hoạt động của 
ITU Digital World 2020 lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

- Ủng hộ Hội Truyền thông số Việt Nam thành lập mạng lưới kết nối KOL.
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PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ  
TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY - GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP

Trần Hữu Quyền 
Tổng Giám đốc Cty CP Công nghệ Công nghiệp BCVT - VNPT Technology

1. Giới thiệu sơ lược VNPT Technology 

Được thành lập từ năm 2011, kế thừa nguồn lực và kinh nghiệm tích lũy sau 
gần 27 năm của các công ty liên doanh ANSV và TELEQ, VNPT Technology là 
đơn vị chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực Công nghệ; Công nghiệp Điện 
tử Viễn thông; Công nghệ thông tin; Truyền thông và Công nghiệp nội dung số 
theo định hướng chiến lược VNPT 4.0. 

Với những nỗ lực của mình, VNPT Technology là đơn vị duy nhất có sản 
phẩm ICT được cấp chứng nhận thương hiệu Việt, là một trong 35 doanh nghiệp 
được cấp chứng nhận là Doanh nghiệp Công nghệ cao. Trong đó có trên 70% là 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam hiện mới chỉ 
dừng lại ở mức khiêm tốn 30%. Để đạt được điều này, VNPT Technology đã có 
những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển toàn diện về mọi mặt, trong đó 
tập trung vào việc phát triển và làm chủ công nghệ, áp dụng công nghệ để thiết kế, 
phát triển và sản xuất các thiết bị, xây dựng các nền tảng công nghệ mới, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ICT của Việt Nam. 

2. Một số thành tựu trong phát triển sản phẩm công nghệ 

Trong quá trình phát triển, VNPT Technology đã không ngừng đẩy mạnh các 
hoạt động nghiên cứu, làm chủ công nghệ, làm chủ sản phẩm từ khâu xây dựng 
ý tưởng, thiết kế, phát triển đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, từng bước 
khẳng định thương hiệu VNPT Technology trên thị trường trong nước và bước đầu 
đi ra thị trường khu vực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Xây dựng được 
danh mục sản phẩm bao gồm đầy đủ các nhóm sản phẩm công nghệ: Từ thiết bị, 
nền tảng phần mềm đến giải pháp kỹ thuật - công nghệ. 

Các sản phẩm thế mạnh truyền thống của VNPT Technology như GPON 
ONT, Set-top Box, các nền tảng phần mềm… đã giúp Công ty giữ vững các 
thị trường truyền thống trong nước, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh 
sang các thị trường quốc tế như Đức, Thái Lan, Nepal, Myanmar, Indonesia, Lào, 
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Campuchia, Bangladesh… Tính tới nay, VNPT Technology đã cung cấp ra thị 
trường hơn 8 triệu thiết bị, bao gồm cả thiết bị mạng và thiết bị điện tử tiêu dùng; 
đáp ứng toàn bộ yêu cầu cả về số lượng và chất lượng thiết bị 2 đầu cuối GPON 
ONT trên mạng lưới của VNPT, thay thế hoàn toàn sản phẩm nhập khẩu; chiếm 
lĩnh 60% thị phần thiết bị đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 tại Việt Nam. 

Đón đầu xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Công ty đã đầu 
tư nghiên cứu và phát triển nền tảng IoT, cung cấp nền tảng kết nối vạn vật mở tạo 
môi trường phát triển và xây dựng các ứng dụng, giải pháp IoT cho các nhà sản 
xuất thiết bị, các nhà phát triển cũng như người tiêu dùng dễ dàng triển khai các 
bài toán thực tế; đồng thời đẩy mạnh thiết kế, sản xuất các thiết bị IoT giải quyết 
các bài toán ứng dụng trong các ngành dọc như môi trường, nông nghiệp, nhà 
thông minh, giao thông,… đáp ứng nhu cầu thị trường. 

3. Định hướng phát triển sản phẩm khoa học công nghệ năm 2020 

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp trụ cột của Việt Nam trong lĩnh vực 
Công nghệ, Công nghiệp Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Truyền thông 
và Công nghiệp Nội dung số, là đơn vị Công nghệ Công nghiệp chủ lực của Tập 
đoàn VNPT, Công ty đã và đang tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các 
công nghệ cốt lõi vào sản phẩm: 

- Công nghệ GPON thế hệ mới XGSPON và NGPON2 đáp ứng nhu cầu kết 
nối tốc độ cao: Công nghệ mới hỗ trợ tốc độ cổng PON 10Gbps, tương thích với 
mạng truyền dẫn GPON hiện tại, cho phép tốc độ upload cải thiện đáng kể so với 
GPON hiện tại. NGPON2 còn hỗ trợ ghép kênh cho tốc độ lên tới 80Gbps. Các ưu 
điểm này cho phép nhà cung cấp dịch vụ triển khai dịch vụ cho khách hàng doanh 
nghiệp trên cùng hạ tầng với khách hàng cá nhân. 

- Công nghệ Wifi tốc độ cao: VNPT Technology đang tập trung nghiên cứu 
Wifi 6 tốc độ và hiệu năng cao. Trong môi trường tập trung đông khách hàng, 
Wifi 6 cho tốc độ gấp 4 lần Wifi chuẩn IEEE 802.11ac, độ trễ trung bình cũng 
giảm 75%. Wifi 6 phù hợp triển khai cho các địa điểm công cộng mật độ cao như 
sân bay, bến tàu xe, trung tâm mua sắm, sân vận động...; phối hợp triển khai cùng 
mạng 5G và triển khai cho các ứng dụng IoT; cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao 
và độ trễ thấp. VNPT Technology cũng nghiên cứu các công nghệ tối ưu nhằm: 
mở rộng vùng phủ, đâm xuyên, tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm dịch 
vụ.... Giải pháp đa dạng từ Carrier Wifi cấp độ nhà mạng; Wifi Hotspot cho các 
đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp; cho tới Mesh Wifi mở rộng vùng phủ đồng nhất, hỗ 
trợ roaming giữa các điểm truy cập, phù hợp cho cả doanh nghiệp và hộ gia đình. 
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- Công nghệ 5G và các công nghệ liên quan: VNPT Technology xác định 
xây dựng bộ giải pháp và sản phẩm 5G đầy đủ bao gồm cả 5G RAN, 5G Core và 
các Service Platform 5G; trong đó VNPT Technology thực hiện các công việc 
nghiên cứu phát triển sản phẩm theo lộ trình và thực hiện tích hợp giải pháp thiết 
bị của bên thứ ba để tạo thành bộ giải pháp hoàn chỉnh. Để thực hiện định hướng 
này, VNPT Technology đang tiến hành: Triển khai lab 5G phục vụ nghiên cứu 
công nghệ, phát triển và thử nghiệm sản phẩm, tích hợp và đào tạo; nghiên cứu các 
công nghệ mới: NFV/SDN, edge computing, big data, data analytics, intelligent 
networking, new radio; phát triển nhân sự R&D cho sản phẩm mới 5G ở cả mảng 
RAN, Core và Service; hợp tác với Qualcomm trong lĩnh vực công nghệ 5G. 

- Công nghệ IoT: VNPT Technology xác định tập trung phát triển IoT 
Platform và các giải pháp ngành dọc, trong đó các giải pháp trọng tâm của hệ 
sinh thái IoT bao gồm: Thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, ngôi nhà 
thông minh, nhà máy thông minh và giải pháp IP Camera. Điểm nhấn của các sản 
phẩm IoT là: Giải pháp hoàn chỉnh, tính năng nâng cao, giao diện người dùng đơn 
giản và hữu ích. Với IP Camera, VNPT Technology xây dựng giải pháp Camera 
giám sát bao gồm: Thiết bị IP Camera đảm bảo an ninh và an toàn cho người dùng, 
hệ thống phần mềm quản lý tập trung và ứng dụng người dùng cuối; hỗ trợ các tính 
năng giám sát an ninh nâng cao. Với Nông nghiệp thông minh, VNPT Technology 
phát triển giải pháp tổng thể phục vụ nuôi - trồng, triển khai linh hoạt theo các quy 
mô và yêu cầu thực tế khách hàng, ứng dụng công nghệ IoT, tự động hóa vào quá 
trình sản xuất nông nghiệp minh bạch từ khâu sản xuất cho tới khâu phân phối sản 
phẩm ra thị trường; cho phép giám sát, điều khiển tự động, điều khiển từ xa, lập 
lịch, truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ các hoạt động quản lý nâng cao. Giải pháp nhà 
thông minh tập trung đem lại cho khách hàng sự tiện nghi và hiệu quả về sử dụng 
năng lượng, đồng thời chú trọng vào tính khả dụng và an toàn an ninh, chống xâm 
nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển, cho phép người dùng tự triển khai DIY 
(Do It Yourself). Về thiết bị IoT, VNPT Technology tập trung nghiên cứu phát 
triển và ứng dụng các công nghệ kết nối NB-IoT, 5G narrow-band, công nghệ tiết 
kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ edge computing/fog computing vào thiết bị 
IoT và IoT Gateway, thiết bị cảm biến và các cơ cấu chấp hành IoT triển khai cho 
các ngành dọc. Để thực hiện định hướng này, VNPT Technology đang tiến hành 
triển khai: Quy hoạch hệ sinh thái IoT đầy đủ; không ngừng cải tiến, nâng cấp nền 
tảng IoT Cloud; phát triển nền tảng ngành dọc và thiết bị IoT; hợp tác công nghệ 
với Qualcomm, Mediatek và các hãng công nghệ nguồn khác trong nghiên cứu 
phát triển sản phẩm. 
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4. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ 
cao tại Việt Nam 

Để đạt được một số kết quả bước đầu trên con đường làm sản phẩm công 
nghệ, chúng tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ, 
với các mức độ từ việc Hợp tác công nghệ; Chủ động sáng tạo, thiết kế; Phát triển 
công nghệ mới cho tới Dẫn dắt xu hướng. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành 
lập, chúng tôi đã xúc tiến hợp tác với các hãng công nghệ nguồn hàng đầu trên thế 
giới như Qualcomm, Broadcom, Intel… trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm 
thiết bị, giải pháp công nghệ. Đồng thời hợp tác chiến lược với các đơn vị nghiên 
cứu và đào tạo trong và ngoài nước như Đại học Fraunhofer, Wurzburg (CHLB 
Đức), Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, Đại học Bách 
khoa Hà Nội nhằm thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng 
cao trình độ cho đội ngũ nghiên cứu. Nguồn nhân lực trình độ cao chính là nội lực 
mang tính sống còn của một doanh nghiệp công nghệ, VNPT Technology đã thực 
hiện những chiến lược tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đãi ngộ giữ chân 
người tài. Nhằm tiếp tục phát triển để đạt được những mục tiêu trong tương lai, 
chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau: 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động của doanh 
nghiệp công nghệ cao theo hướng: Tạo môi trường cho phép đầu tư nghiên cứu 
phát triển nhiều hơn; Cơ chế trả lương cạnh tranh cho đội ngũ nghiên cứu phát 
triển; tạo nguồn lực, đủ năng lực trình độ và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. 

- Hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp công nghệ cao trong nước 
bằng việc xây dựng hàng rào phi thuế quan, hạn chế hàng nhập khẩu; đẩy mạnh 
truyền thông giúp người tiêu dùng hiểu đúng về khả năng phát triển sản phẩm 
công nghệ trong nước. 

- Hỗ trợ các chính sách thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông qua 
chính sách hỗ trợ tài chính; Tiếp cận và hưởng các ưu đãi vốn vay cho doanh 
nghiệp công nghệ cao; Các chính sách ưu đãi về thuế; Giải quyết các vướng mắc 
khi sử dụng nguồn vốn cho hoạt động khoa học công nghệ. 

- Một số hỗ trợ khác trong việc mở rộng phát triển công nghiệp phụ trợ; 
Thành lập hiệp hội doanh nghiệp công nghệ và xây dựng cộng đồng làm sản phẩm 
công nghệ, kết hợp doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu. 
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VI. LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

QUẢN LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG 
BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  

LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

                                                                                           Lưu Đình Phúc                                                   
Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TTTT

Năm 2020, tình hình quốc tế sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ở 
trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục khoét sâu vào những tồn tại, bất cập trong 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước để chống phá ta, nhất là trên lĩnh vực chính 
trị, tư tưởng, văn hoá, báo chí, thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” ngày càng 
thâm độc, nham hiểm hơn. Cuộc đấu tranh về chính trị, tư tưởng thể hiện trên trận 
tuyến báo chí, ngày càng trở nên khốc liệt. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, 
nhất là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa kinh tế diễn ra mạnh mẽ, 
sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội và cả những thách thức. Sự tương tác nhiều chiều trong 
thông tin, các trào lưu, khuynh hướng tư tưởng xâm nhập vào nước ta ngày càng 
mạnh mẽ. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước tình hình đó, tăng cường sự quản lý thông tin báo chí là đòi hỏi khách 
quan và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Bức tranh báo chí năm 2019

Nguồn lực báo chí và những giá trị do báo chí đem lại cho xã hội vô cùng 
lớn nhưng báo chí đang đứng trước một thực tế, đó là nguồn thu suy giảm mạnh. 
Năm qua, số lượng phát hành và quảng cáo của báo in tiếp tục giảm. Tổng doanh 
thu báo chí in là 3.508 tỷ, giảm 3,9% so với năm 2018, trong đó doanh thu quảng 
cáo 1.227 tỷ, giảm 5,6% so với năm 2018. Tuy nhiên, năm 2019 tổng doanh thu 
của báo chí điện tử đạt 1415 tỷ, tăng 13%  so với năm 2018, trong đó doanh thu 
quảng cáo tăng 13,2%. Điều này là tín hiệu lạc quan khi mà chủ trương hỗ trợ báo 
chí được đưa ra với những giải pháp thiết thực cho quá trình chuyển đổi số trong 
báo chí, là những nỗ lực của từng cơ quan báo chí tìm kiếm nguồn thu từ hệ sinh 
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thái số; là nhận thức của doanh nghiệp trong nước khi mà báo chí đồng hành cùng 
doanh nghiệp.

Năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 362 về quy hoạch 
phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Đây là sự kiện báo chí 
quan trọng trong năm, thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong việc xây dựng 
bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 1738/
KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch, đồng thời đã 
hướng dẫn, làm việc trực tiếp và đôn đốc 24 cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí 
thuộc các hội ở Trung ương thực hiện quy hoạch báo chí trong năm 2019. Mặc dù 
các cơ quan báo chí đã gửi hồ sơ cấp phép chuyển báo thành tạp chí, nhưng đánh 
giá tổng thể, việc các cơ quan báo chí thực hiện quy hoạch còn chậm so với tiến 
độ đề ra.

Báo chí đang phải xoay xở nguồn thu, dẫn đến không ít hiện tượng coi           
câu view với việc triệt để khai thác, tăng tần suất các thông tin tầm phào, vô bổ, rẻ 
tiền như một giải pháp kinh tế. Đã có các hoạt động “thúc ép” doanh nghiệp quảng 
cáo, thậm chí là trở thành chủ trương của không ít tòa soạn khiến môi trường  
kinh doanh, đầu tư trở nên méo mó, cản trở hoạt động của nhiều doanh nghiệp  
lành mạnh.

Thực trạng đó đã được chấn chỉnh quyết liệt trong năm qua, với hàng loạt các 
cuộc thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm. Cục Báo chí đã tiếp nhận qua đường dây nóng 
1.766 cuộc điện thoại và 139 thư điện tử. Qua kênh thông tin này, cơ quan quản lý 
chủ động nhắc nhở, xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp vi phạm.

Công tác phối hợp giữa Bộ TT&TT với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội 
Nhà báo Việt Nam, cùng các Sở TT&TT thống nhất, nhịp nhàng, có hiệu quả, 
giúp xử lý tốt các vấn đề phát sinh cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.

Hiệu suất lao động của báo chí tuy không cao nhưng những giá trị do báo chí 
mang lại vô cùng to lớn. Báo chí tuyên truyền tạo niềm tin vào sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng; sự năng động, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ; là hình ảnh Việt 
Nam tăng trưởng trên các lĩnh vực. Tất cả đang cùng hướng tới tương lai rộng mở. 
Giá trị vật chất mà báo chí mang lại thậm chí là nhiều tỷ đô, và hơn thế, đó là niềm 
tin vào thể chế quốc gia đang trên đà cường thịnh.

Theo số liệu của Trung tâm lưu chiểu truyền thông số quốc gia thuộc Cục 
Báo chí: tính đến ngày 30/11/2019, trong tổng số 15.832.700 tin, bài trên báo 
chí điện tử thì 24,80% là thông tin tích cực, 9,87% là thông tin tiêu cực, thông 
tin trung lập chiếm tỉ lệ 65,33%. So với năm 2018, thông tin tiêu cực giảm 6,2%, 
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thông tin tích cực tăng 8,5%. Xu hướng “báo chí tử tế” tăng hơn so với trước đây 
đã lan truyền đi những năng lượng tích cực trong xã hội.

Quản lý tốt thông tin báo chí trong năm 2020

Những giá trị mà báo chí mang lại cho đất nước là rất to lớn. Nhưng báo chí 
đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu: Đó là truyền thông xã hội đang 
tạo ra quyền lực mới của sự ảnh hưởng.

Cùng với đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, với chiêu bài 
dân chủ, nhân quyền; tận dụng truyền thông xã hội làm công cụ tấn công vào nền 
tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chế độ ta, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh 
đạo, gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, loan truyền thông tin giả. Trước 
mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, thông tin xấu độc 
được lan truyền nhiều trên mạng, nếu không được kiểm soát tốt, qua kênh truyền 
thông chính thống sẽ trở thành dư luận xã hội, rất nguy hại.

 Trong bối cảnh thực hiện Quy hoạch báo chí; báo chí tự chủ; suy giảm 
quảng cáo; bùng nổ truyền thông xã hội, bằng nỗ lực của mình, các cơ quan báo 
chí đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trở thành lực lượng quan trọng 
trong công tác thông tin, tuyên truyền.

 Do đó, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của báo chí trong định hướng dư luận 
xã hội, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ các giai tầng trong xã hội tích cực tiến hành thắng 
lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011-2020, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Yêu cầu 
khách quan đó đòi hỏi hoạt động báo chí phải nâng cao hơn nữa chất lượng chính 
trị, chất lượng văn hóa, chất lượng giáo dục, hướng báo chí vào mục tiêu giữ vững 
ổn định chính trị, xây dựng niềm tin xã hội, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, từng bước 
xây dựng con người mới, lối sống mới.

 Từ thực tiễn báo chí năm qua và những yêu cầu đặt ra cho năm tới, cần xác 
định tầm nhìn chiến lược cho báo chí, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát 
biểu nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo chí phải tìm 
lại giá trị cốt lõi của mình, phải có tính cách mạng, đồng thời nhận một sứ mệnh 
mới là chống các tin giả, tin xấu, độc hại”

“Dòng chảy chính mà báo chí đang mang đến cho đất nước, đó là sự đồng 
thuận và tạo niềm tin mãnh liệt hơn của xã hội, của người dân vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước”
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Để “phát huy những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, tạo niềm tin xã 
hội”, trong năm 2020 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, hoàn thành quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc giai 
đoạn 1 ( gồm báo chí thuộc các Bộ, ngành, địa phương). Phát huy cách làm có hiệu 
quả như đã thực hiện với 24 cơ quan chủ quản thuộc hội trung ương; tập trung tháo 
gỡ những vướng mắc; làm việc với cơ quan chủ quản, tổng biên tập, cấp ủy để đả 
thông tư tưởng.

Hai là, cùng với sự quan tâm của nhà nước cần tận dụng các nguồn lực trong 
xã hội để chung tay xây dựng niềm tin xã hội. “Quỹ phát triển báo chí” dự kiến ra 
đời trong năm 2020, trên cơ sở hoàn toàn xã hội hóa để hỗ trợ báo chí trong giai 
đoạn sau quy hoạch, tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới; để 
bồi dưỡng, tập huấn cho phóng viên, biên tập viên; tuyên truyền xây dựng hình 
ảnh quốc gia. “Dự án hỗ trợ phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2014” đã 
được công ty Vinamil hỗ trợ 25 tỷ đồng. Sẽ có nhiều doanh nghiệp như thế sẵn 
lòng gây quỹ khi hiểu về tầm nhìn xây dựng niềm tin xã hội mà báo chí mang lại.

Ba là, đầu tư cho các cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực (Truyền 
hình Việt Nam, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo 
Quân đội nhân dân) để giữ vai trò chi phối, giữ nhịp, định hướng thông tin; làm tốt 
công tác đấu tranh phản bác tin giả, tin xấu, độc hại.

Bốn là, Hoàn thiện hành lang pháp lý để báo chí phát triển, đồng thời bổ sung 
quy định quản lý chặt chẽ; đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí 
2016; sửa Thông tư 48 về cấp phép hoạt động báo chí để khắc phục tình trạng “báo 
hóa tạp chí”

Năm là, định hướng báo chí lan tỏa nội dung tích cực. Công tác chỉ đạo, quản 
lý thông tin cần được tăng cường trên cơ sở vận hành tốt Trung tâm lưu chiểu dữ 
liệu truyền thông số quốc gia để đo lường, đánh giá chuyên sâu xu hướng thông 
tin, nội dung báo chí, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến 
tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáu là, Bộ sẽ kết nối đường dây nóng các bộ, ngành, địa phương để quản 
lý chặt chẽ hoạt động của phóng viên, kịp thời xử lý thông tin xấu độc, cung cấp 
thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông.

Bảy là, chỉ đạo báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác 
thông tin xấu độc; công bố thông tin giả trên báo chí.
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Tám là, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, từ đó kết 
nối địa phương để biết, đánh giá, xử lý. 

Chín là, tập huấn cho đội ngũ làm công tác truyền thông chuyên trách các bộ, 
ngành, địa phương; tập huấn cho báo chí tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, 
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một số kiến nghị

Một là, cần tăng kinh phí đặt hàng báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
thông tin tuyên truyền thiết yếu. Cho phép Bộ xây dựng Đề án hỗ trợ báo chí, xuất 
bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu.

Hai là, cho phép Bộ thành lập “Quỹ phát triển báo chí” hoàn toàn từ nguồn 
xã hội hóa để hỗ trợ phát triển báo chí, nhất là giai đoạn sau quy hoạch.

Ba là, Chính phủ cần thành lập Trung tâm truyền thông quốc gia, có chức 
năng thực hiện truyền thông chính sách công; xử lý khủng hoảng truyền thông; 
xây dựng hình ảnh quốc gia, hình ảnh Chính phủ, hình ảnh lãnh đạo; tổ chức các 
sự kiện truyền thông.

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, phát triển nhờ công nghệ. Cả hai vấn đề đó đặt 
ra cho Bộ chúng ta sứ mạng nặng nề.

Nhìn lại chặng đường công tác của năm qua, chúng ta tự hào vì từng cá nhân 
đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, sáng tạo, giải các bài toán cũ bằng cách làm mới; đoàn 
kết, thống nhất, vì mục tiêu phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tập thể lãnh đạo Bộ; 
đặc biệt là sự quyết liệt, tìm tòi sáng tạo cách làm mới của đồng chí Bộ trưởng, 
tạo tiền đề quan trọng cho ngành thông tin và truyền thông có sự tăng trưởng trên 
các lĩnh vực.

 .
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ  
- MỘT HƯỚNG ĐI TÍCH CỰC TỪ BÁO DÂN TRÍ

                                                                                            Phạm Huy Hoàn 
Tổng biên tập báo Dân Trí

Trước hết tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thôngcóThư 
mời Báo Dân trí tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Bộvà tạo điều 
kiện cho tôi có thể phát biểu và chia sẻ một số suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của 
báo chí đã được thực hiện có kết quả trên báo Dân trí như thế nàoqua những bài 
viết trên báo từ 15 năm qua .

Tôi cũng rất vui khi thời gian gần đây vào đầu giờ một buổi sáng khi đến Tòa 
soạn báo làm việc, tôi nhận được một tin nhắn từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 
“Đã thấy tin buổi sáng mỗi ngày trên báo Dân trí “lan tỏa một năng lượng tích cực 
đến người dân Việt Nam. Cám ơn anh Hoàn, cám ơn báo Dân trí”. Tôi đã cám ơn 
Bộ trưởng vì hiểu rằng đây là một lời khen động viên về việc báo Dân trí đã thực 
hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình, nhưng cũng là lời nhắc nhở của Bộ trưởng 
về nội dung cần có hàng ngày, trong các tin bài xuất bản vào mỗi buổi sáng trên 
báo Dân trí.

Có thể nói, về trách nhiệm xã hội của báo chí theo đúng tôn chỉ - mục đích 
của báo từ 15 năm qua, báo Dân trí đã phát sáng trong 2 lĩnh vực phù hợp với tôn 
chỉ mục đích của báo. 

Thứ nhất là lĩnh vực Khuyến học - Khuyến tài qua Giải thưởng Nhân tài đất 
Việt do Tổng biên tập là Trưởng ban tổ chức, được VTV truyền hình trực tiếp hàng 
năm, được nhiều vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan quan 
tâm chăm sóc nên đã thành công cả ở trong nước và ở nước ngoài. Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng Lẵng hoa chúc mừng thành công của 
Giải thưởng NTĐV. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến năm cuối cùng trước khi 
mất vẫn đều đặn gửi lẵng hoa, viết thư chúc mừng. Nguyên Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 
Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của 
Đảng và Nhà nước nhiều năm liền gửi lẵng hoa chúc mừng, trực tiếp đến dự và 
trao các giải cao nhất được tôn vinh suốt 15 năm qua.

Tháng 3/2019, tại Paris (Cộng hòa Pháp), trong khuôn khổ Diễn đàn Người 
Việt có tầm ảnh hưởng do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ 
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Ngoại giao) và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) đồng chủ 
trì tổ chức, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí đã chính thức phát động Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2019. Đây là lần đầu tiên, hoạt động giới thiệu, quảng bá và phát 
động giải thưởng được tổ chức tại nơi hội tụ của người Việt có tầm ảnh hưởng trên 
toàn cầu, nhằm tạo ra những hợp tác tích cực, đánh thức tiềm năng đất nước, góp 
phần vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Hoạt động thứ hai về Trách nhiệm xã hội của báo Dân trí là Chương trình 
“Tấm lòng Nhân ái”. Từ 15 năm qua, hàng ngày chương trình được đón nhận tấm 
lòng của bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài góp phần giúp đỡ xây nhiều 
trường học, lớp học, xây cầu cho các em học sinh và các thầy cô vùng sâu, vùng xa 
có điều kiện an toàn đến trường lớp với đầy đủ tiện nghi học tập. Sau 15 năm, đã 
có 35 trường lớp, 17 cây cầu được xây dựng và hàng triệu học bổng đã được trao 
tới học sinh, sinh viên trong cả nước.

Vì thời gian có hạn, trong tham luận hôm nay tôi xin được trích dẫn một lời 
căn dặn của Bác Hồ về trách nhiệm xã hội của báo chí mà tôi đã ghi vào tâm khảm 
từ gần 30 năm làm Tổng Biên tập ở 2 tờ báo Lao động và Dân trí. Bác Hồ nói: “Tờ 
báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta 
có thể viết những bức tối hậu thư, người ta có thể viết những bức thư yêu thương”. 
Lời của Bác căn dặn khi người viết báo còn dùng giấy trắng mực đen. Bước vào 
thế kỷ 21, tốc độ thông tin qua internet đã xóa nhòa khoảng cách về thời gian và 
không gian, những “bức thư yêu thương” mà Bác căn dặn đó càng có ý nghĩa thiết 
thực hơn.

Có thể hiểu đó chính là những bài viết thấm đậm tính nhân văn - nhân ái từ 
trái tim người làm báo để khơi gợi tấm lòng “thương người như thể thương thân” 
và góp phần lan tỏa tinh thần đó trong toàn xã hội.

Ban Biên tập báo Dân trí định hướng “những bức thư yêu thương” thấm đậm 
tình nhân văn nhân ái, hàng ngày phải có từ 1 đến 2 bài viết trên trang chủ của báo 
(có thể đi vị trí Cover Story hoặc Top Story) thể hiện tình yêu thương con người 
tương xứng với nhận thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội của một nhà báo. Trên 
tinh thần đó, từ 15 năm qua phóng viên báo Dân trí đã đăng tải hàng chục ngàn bài 
viết có tính phát hiện từ những góc khuất trong cuộc sống hàng ngày. Những bài 
viết đó đã lay động và làm tỏa sáng tấm lòng nhân hậu vốn có trong mỗi con người 
Việt Nam. Đó là những bài viết về những hoàn cảnh đau thương của những người 
bị bệnh hiểm nghèo không nơi nương tựa, những em bé bị bỏ rơi, những phòng học 
tan hoang giữa núi rừng, những em học sinh dù cuộc sống còn thiếu thốn vẫn hàng 
ngày vượt khó lội sông đến trường tìm chữ. Chuyên mục “Tấm lòng Nhân ái” của 
báo Dân trí ra đời từ 15 năm qua đã và đang góp phần đánh thức và khơi dậy lòng 
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trắc ẩn, tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người trong 
xã hội, dù họ suốt ngày bận rộn với cuộc sống mưu sinh. 

Hàng triệu tấm lòng bạn đọc từ trong nước và nước ngoài đã đóng góp tiền và 
hàng cùng những lời động viên chia sẻ chuyển tới Chương trình “Tấm lòng Nhân 
ái” của Dân trí, hoặc khi biết thông tin trên báo nhiều bạn đọc trực tiếp đến thăm 
hỏi và trao tiền tới những người gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự cứu giúp khẩn cấp.

Tựu trung lại, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn - nhân ái luôn cần 
được nhà báo bảo vệ và bằng bài viết của mình góp phần “lan tỏa một năng lượng 
tích cực đến người dân Việt Nam”, mà cụ thể nhất là đến từng bạn đọc, như  ý kiến 
đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về thông tin cần có mỗi buổi sáng 
trên báo Dân trí thời gian gần đây.

Nhân lên những điều tử tế

Theo tinh thần “lan tỏa yêu thương”, nhân lên những điều tốt đẹp, từ 15 năm 
qua, bên cạnh các bài phóng sự điều tra phản ánh bất cập trong xã hội, phóng viên 
báo Dân trí đã có hàng nghìn bài viết có tính phát hiện, từ tận cùng những góc heo 
hút nhất của cuộc sống hàng ngày hoặc những nỗi đau đang cần sự sẻ chia.

Đó là hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo khổ; những số phận, 
những gia đình tan tác vì tai ương, vì bệnh tật; những em bé đơn côi không mái 
nhà; những phòng học tan hoang sau mưa lũ; những bản làng xa xôi tận cùng đất 
nước đang  thiếu lớp học, thiếu trường học.

Chương trình “Tấm lòng nhân ái” của báo Dân trí ra đời từ những điều chân 
thực đó và phụng sự những điều tử tế như vậy đã được 15 năm. Mong muốn lớn 
nhất của chúng tôi từ đó tới nay, không gì khác hơn, là góp phần đánh thức và khơi 
dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ thẳm sâu trong trái tim của mỗi 
con người Việt Nam, dù ở biên cương phía Bắc hay tận cùng đất mũi, từ những 
con người Việt Nam đang làm việc, học tập, làm việc ở châu Âu hay đã định cư 
nhiều năm ở nước ngoài…

Từ 15 năm qua, với những bài viết hàng ngày kết nối với những tấm lòng 
nhân ái từ bạn bè trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa 
Kỳ… Hàng triệu tấm lòng tử tế, dù là người Việt hay người nước ngoài, dù ở trong 
nước hay ngoài nước, đang đồng hành, động viên, chia sẻ với hoạt động Nhân ái 
của báo Dân trí. 

Một nét đặc biệt nữa của hoạt đông Nhân ái của báo Dân trí là cách đây 
khoảng 5 năm, bạn đọc Dân trí biết thông tin qua báo chí về tình hình người dân 
Nhật tại vùng bị nạn sóng thần đang rất khó khăn và nhân dân Philippines tại vùng 
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bị bão Haiyan tàn phá đang cần sự giúp đỡ.  Các thầy cô cùng các em học sinh 
nhiều trường học đã quyên góp tiền để mang tới báo Dân trí nhờ Tổng Biên tập 
chuyển tới Đại sứ quán Nhật và Đại sứ quán Philippines số tiền gần 2 tỉ đồng để 
góp phần ủng hộ những người dân ở hai nước đang gặp khó khăn.

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí được dựng xây trên nguyên tắc phụng 
sự cộng đồng, một đồng của bạn đọc “đến” báo là một đồng “đi” đến đúng hoàn 
cảnh đang từng ngày, từng giờ cần được hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ khó khăn. 

Mỗi năm trung bình có trên 400 bài viết về các hoàn cảnh khó khăn được báo 
Dân trí đăng tải, kết nối được những trái tim chung nhịp đập với “Tấm lòng Nhân 
ái”. Với số tiền được ủng hộ trên dưới  40 tỉ đồng/mỗi năm, bạn đọc trong nước và 
nước ngoài giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn qua những bài viếttrên báo Dân trí đã 
mang lại hiệu quả tích cực cho từng lớp học, từng trường học, từng học sinh, từng 
thầy cô giáo, từng con người, từng gia đình… có thể vượt qua khó khăn.

Đến đây, nếu được phép thay mặt những thầy cô giáo, những em học sinh ở 
các vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, tôi xin được bày 
tỏ lời cám ơn chân thành tới Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng miễn phí 
cho báo Dân trí công nghệ chuyển đổi từ bài viết sang giọng nói tự nhiên, ứng 
dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại do Trung tâm Không gian Mạng Viettel 
(VTCC) xây dựng và phát triển, đã giúp cho thông tin trên báo Dân trí được truyền 
đạt đa dạng hơn đến nhanh tới bạn đọc. Chính “Tấm lòng nhân ái” nêu trên của Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giúp cho cán bộ và phóng viên báo Dân trí đã và 
đang làm tốt việc thực thi “Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân” theo đúng 
tôn chỉ mục đích của Báo Dân trí từ ngày thành lập đến hôm nay.
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ĐIỂM NHẤN HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO THANH NIÊN 2019  
VÀ ĐỀ XUẤT, ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020

Đặng Thị Phương Thảo 
Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên

Năm 2019 đã khép lại với nhiều khó khăn thách thức với công tác thông tin 
truyền thông nói chung và lĩnh vực báo chí nói riêng. Thách thức về sự cạnh tranh 
thông tin với mạng xã hội; thách thức về tình trạng fake news; thách thức về chất 
lượng nhân lực báo chí trong thời kì bùng nổ thông tin; thách thức về các giải pháp 
kinh tế báo chí… mỗi tờ báo đều phải nỗ lực vượt qua, tự điều chỉnh mình để tồn 
tại và phát triển.

Trong dòng chảy đó, báo Thanh Niên - cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, diễn đàn của Hội LHTN Việt Nam đã bám sát tôn chỉ mục đích, 
thực hiện nhiều giải pháp để tờ báo ổn định và phát triển duy trì số lượng phát hành 
của 1 trong những tờ nhật báo hàng đầu; phát triển các ấn phẩm đa phương tiện, 
đa nền tảng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người đọc, người xem; trở thành 
công cụ thực sự hữu ích của Đảng và nhà nước đồng thời nuôi sống 425 cán bộ, 
phóng viên nhân viên tờ báo. Xin điểm lại một vài điểm nhấn của năm 2019 của 
báo Thanh Niên.

Về nội dung:

Từ ngày 1/1 đến 31/10/2019, trên báo in hàng ngày có tổng cộng 11.161 tin 
và 6.755 bài. Bên cạnh đó, Báo tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức; đẩy nhanh 
việc thực hiện hội tụ giữa Tòa soạn báo in và Tòa soạn báo điện tử.

- Trong năm 2019 Báo Thanh Niên đã tổ chức tốt những chuyên đề, loạt bài 
tường thuật, phản ánh, tuyên truyền cho những sự kiện chính trị xã hội quan trọng 
và được dư luận đánh giá rất cao, trong đó nổi bật là tuyến bài tuyên truyền Các 
kỳ họp Quốc hội, tuyên truyền các nghị quyết của các Hội nghị T.Ư khóa XII, Đại 
hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và nhiệm kỳ 2019 - 2024... Đặc biệt đã mở các 
chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm như 
chiến thắng Điện Biên Phủ, các cuộc chiến tranh biên giới, 50 năm thực hiện Di 
chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và tiến tới 90 năm thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). 

- Chủ động tạo ra nhiều chuyên mục, nhiều bài viết, diễn đàn, chương trình 
nhằm định hướng và giáo dục người trẻ… đã tạo được sự chú ý của độc giả (nhất 
là độc giả trẻ), đặc biệt là các tuyến bài khai thác sâu các tấm gương điển hình, mô 
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hình mới tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên để từng bước nâng cao hình ảnh đẹp 
của cán bộ Đoàn trong cộng đồng; cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích được 
lan tỏa mạnh mẽ.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống của báo trên mặt trận chống tiêu 
cực, tham nhũng, thông qua các loạt bài, bài điều tra đều khắp trên các lĩnh vực từ 
chính trị-xã hội, kinh tế, thể thao, giáo dục… Mảng phóng sự  - ký sự tiếp tục giữ 
được nét riêng, trở thành một “đặc sản” của báo in. Nhiều loạt bài điều tra, phóng 
sự - ký sự, nêu bật hình ảnh gương người tốt việc tốt, phản ánh bám sát hơi thở 
cuộc sống, được dư luận và cơ quan chức năng đánh giá cao. Mục Nhân vật số chủ 
nhật giới thiệu những tấm gương tài năng nhất là tài năng trẻ. Đã tổ chức Chuyên 
trang Sài Gòn - TP.HCM cùng cuộc thi viết Thành phố tôi yêu (in ở các số báo 
thứ 7 và chủ nhật hàng tuần) vừa có nội dung tuyên truyền tốt cho TP.HCM vừa 
mang lại lợi ích kinh tế.

- Trong lĩnh vực thể thao, báo đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời, tổ chức tốt 
các tuyến bài về thành công của đội tuyển bóng đá VN được bạn đọc đánh giá cao. 
Đặc biệt, tuyên truyền nhanh, kịp thời Sea Games 30.

Nội dung báo điện tử và báo in đã có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Báo điện tử 
đảm bảo tốc độ đưa tin thời sự nhanh nhạy, bám sát xu hướng thông tin; chú trọng 
khai thác mảng tin tức dân sinh, phản ánh những cá nhân tiêu biểu về tinh thần 
vượt khó, vì cộng đồng, những nét đẹp bình dị đời thường. Báo in đào sâu thông 
tin, khai thác các thế mạnh về phóng sự - điều tra. Trên nền tảng báo điện tử, hai 
tuyến nội dung này cộng hưởng, tạo ra sự năng động, nghiêm túc, góp phần duy 
trì và phát huy sức mạnh tương hiệu báo Thanh Niên.

Các sản phẩm video trực tuyến đã được đẩy mạnh tối ưu hoá cho các nền tảng 
web và mạng xã hội, đem lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả phục vụ trải nghiệm 
của bạn đọc.  Kênh You Tube của báo Thanh niên đạt nút vàng với hơn 1,2 triệu 
người theo dõi. Với 4 kênh YouTube hiện nay, Báo Thanh Niên mong muốn đưa 
lại cho công chúng nhiều sự chọn lựa hơn để thỏa mãn nhu cầu ấy. Nút vàng đánh 
dấu một sự trưởng thành của những người làm báo, làm YouTube của Báo Thanh 
Niên. Hơn 2 năm qua, chúng tôi đã đăng tải hàng chục ngàn video lên nền tảng 
YouTube. Trong đó có rất nhiều phóng sự điều tra lột trần nhiều sai phạm trong 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Kênh YouTube của Báo Thanh Niên đã kể rất nhiều 
câu chuyện người tốt việc tốt ở khắp nơi; đã lan tỏa sự thật và đã đi khắp các vùng 
miền Tổ quốc với những chương trình đặc sắc của Thanh Niên như Tư vấn mùa 
thi, Chạm vào ước mơ...

Sản lượng: xuất bản 54,249 tin bài (tính đến 31/10/2019, so với 48.847 tin 
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bài cùng kỳ 2018), trong đó 36.476 tin bài online (cùng kỳ 2018: 31.583 tin bài), 
12.373 tin bài báo in (cùng kỳ 2018: 12.990 tin bài), 5.301 bài quảng cáo (cùng 
kỳ 2018: 3.814 tin bài). 

Tạo dấu ấn 2019 bằng các ấn phẩm đặc biệt

- Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đã phát hành ấn phẩm Đặc san do Tòa 
soạn Hà Nội thực hiện.

 - Kỷ niệm 44 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4, đã phát hành ấn phẩm 
Đặc san “Dấu ấn phương Nam” do Văn phòng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ thực 
hiện. Ngoài việc giới thiệu những thành tựu của các tỉnh thành Nam bộ sau 44 năm 
ngày đất nước thống nhất.

  - Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, phát hành ấn phẩm 
Đặc san “Dọc dài miền Trung”. Đây là nỗ lực rất lớn của 3 Văn phòng Nha Trang, 
Bình Định và Đà Nẵng trong việc quảng bá thương hiệu của Thanh Niên đến với 
bạn đọc.

  - Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) đã phát hành ấn phẩm Đặc 
san “Cơ hội cho doanh nghiệp Việt”. Ngoài việc giới thiệu những thành tựu của 
doanh nghiệp, hình ảnh của doanh nhân trong công cuộc xây dựng đất nước.

 - Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VIII nhiệm 
kỳ 2019 - 2024 đã phát hành ấn phẩm Đặc san “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

Tất cả các ấn phẩm đều được thực hiện công phu, hiệu quả phát hành tốt và 
mang lại doanh số cho tờ báo.

Các hoạt động sau mặt báo

Từ ngày 01/1/2019 đến 30/10/2019, Báo tiếp nhận: 751 đơn thư khiếu nại. 
Báo đã làm Phiếu chuyển gởi các cơ quan chức năng: 647 đơn thư. Trong đó: Số 
đơn thư được các cơ quan phản hồi: 207 hồ sơ (chiếm 32%); Số đơn thư chưa được 
các cơ quan phản hồi: 408 hồ sơ (chiếm 63%);  Số hồ sơ thuộc trường hợp khác: 
Xin kinh phí chữa bệnh, bạn đọc rút đơn, sai địa chỉ trả đơn: 32 hồ sơ (chiếm 5%). 
Năm 2019, do nỗ lực tuyên truyền và hướng dẫn cho bạn đọc nên lượng đơn thư 
phải lưu ít hơn hẳn (năm 2019 chỉ có 63 đơn thư lưu, trong khi năm 2018 lượng 
đơn thư lưu là 254 đơn thư). Số hồ sơ bạn đọc gửi sai địa chỉ cũng ít hơn (chỉ 32 
hồ sơ so với năm 2018 là 51 hồ sơ). 

Tính đến ngày 30.10.2019, tổng số tiền, quà do bạn đọc đóng góp để ủng hộ 
Chương trình từ thiện xã hội lên đến gần 15,1 tỉ đồng. Với số tiền, quà nói trên, 
Báo Thanh Niên cùng với lãnh đạo Trung ương Đoàn và đơn vị tài trợ tổ chức các 
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hoạt động từ thiện xã hội. 

Trong năm 2019 có sự kiện lớn SEA Games 30 tại Philippines, Báo đã dành 
3 trang trên báo in và đã đảm bảo tốt nội dung, tổ chức được nhiều cuộc thi cho 
độc giả tham gia, kết hợp với VATO đưa cổ động viên VN SEA Games. Ngoài ra 
còn tổ chức giao lưu với 2 đội nam nữ Việt Nam giành thành tích tại SEA Games, 
được các trang báo mạng bình bầu là trang báo có nhiều nỗ lực và ấn tượng nhất 
trong đợt SEA Games.

Báo cũng phối hợp với Công ty Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức 
tốt 2 giải U.21 tại Gia Lai và Đà Nẵng, tham gia làm truyền hình trực tiếp và bình 
luận đầy đủ tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam, được 
bạn đọc hoan nghênh.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam: nhằm Chào mừng Đại hội 
đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Cuộc 
thi nhằm thu hút sự quan tâm tham gia và phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật 
của sinh viên, tác giả trẻ, nhạc sĩ và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo ra những 
tác phẩm âm nhạc mới có nội dung khơi dậy nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão  của 
thanh niên, giới trẻ; đồng thời có tính cổ động cao, tuyên truyền cho Đại hội Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Về kinh tế báo chí:

Năm 2019 mặc dù tỉ lệ phát hành báo in giảm khoảng 20% doanh số quảng 
cáo báo giáy giảm tương ứng khoảng 24% nhưng với nỗ lực cải thiện chính sách 
bán hàng của kênh báo điện tử và khai thác trên các nền tảng quảng cáo online 
tăng gần 40% nên báo Thanh Niên vẫn đảm bảo chỉ tiêu tài chính, nộp thuế cho 
nhà nước và có lợi nhuận vượt 23,31% chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao.

Trong năm 2019 báo Thanh Niên không để xảy ra sai sót lớn trên mặt báo; 
không có khiếu kiện của tập thể cá nhân nào về việc thông tin sai sự thật. Những 
lỗi nhỏ luôn được kiểm tra, hiệu đính, tiếp thu kịp thời. Đặc biệt năm 2019 là năm 
có rất nhiều giải thưởng nghề nghiệp được trao cho đội ngũ làm báo báo Thanh 
Niên. 49 lượt phóng viên nhận 25 giải thưởng báo chí tại giải Báo chí quốc gia, 
giải báo chí các bộ ngành địa phương, giải Vàng phim ngắn Quốc tế trên mobile, 
nút vàng cho kênh Youtube. Kết quả đó thực sự là sự khích lệ lớn đối với tập thể 
báo Thanh Niên.

Bản thân những người làm báo chúng tôi cũng luôn nhận thức về vai trò sứ 
mệnh của mình là góp phần tuyên truyền chủ trường đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước; lan tỏa sự tử tế, bảo vệ cái tốt cái đúng trong xã hội; đấu tranh 
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không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực với cái xấu cái cái ác. Tuy nhiên 
đôi khi do áp lực thông tin, độ nhanh của tin tức, cạnh tranh bạn đọc vẫn để xảy 
ra nhưng sai sót như: thông tin chưa kiểm chứng, chạy theo thông tin từ mạng xã 
hội hay bám theo trend để hút bạn đọc… Điều này các tờ báo chính thống đã luôn 
nhận thức và điều chỉnh. Và cũng chính sự sàng lọc của bạn đọc sẽ giúp các tờ báo 
tồn tại bằng sự xác tín thông tin, bằng uy tín của tờ báo và quan trọng sự thật phải 
được đề cao là cốt lõi của tờ báo phụng sự bạn đọc.

Để các tờ báo tiếp tục phát triển Ban Biên tập báo Thanh Niên xin có một số 
kiến nghị như sau:

Một là, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục xem xét có chính sách hỗ trợ các tờ 
báo, coi các tờ báo là một doanh nghiệp đặc thù không đánh thuế thu nhập doanh 
nghiệp như các doanh nghiệp bình thường khác. Hiện, thuế thu nhập doanh nghiệp 
của báo in là 10%, của báo điện tử là 20%. Đã được chọn là công cụ tuyên truyền 
của Đảng và Nhà nước thì cần được quan tâm hỗ trợ cho đủ mạnh không có tình 
trạng báo phải tự bươn chải vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa tự nuôi anh em.

Hai là, đề nghị các bộ ngành liên quan sớm có hướng dẫn để các cơ quan báo 
chí sử dụng có hiệu quả quỹ tái đầu tư tích lũy trong quá trình phát triển. Có quy 
định các lĩnh vực để các cơ quan báo chí có thể tham gia đầu tư tăng thêm nguồn 
tài chính phục vụ trở lại phát triển tờ báo.

Ba là, thực hiện Quy hoạch báo chí, Luật Báo chí chấn chỉnh hoạt động báo 
chí và đội ngũ phóng viên thực sự nghiêm túc, tạo môi trường để báo chí phát triển 
lành mạnh và giữ gìn uy tín của báo chí cách mạng Việt Nam.
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BÁO HÀ NỘI MỚI HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG TÒA SOẠN HỘI TỤ

Báo Hà Nội mới

Ngày 8/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg 
phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 
trên các loại hình thông tin: báo chí, xuất bản, thông tin công cộng trên Internet, 
thông tin cơ sở. Trong đó, có một mục tiêu: “Đến năm 2025, 80% cơ quan báo chí 
hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa 
học, công nghệ tiên tiến trên thế giới”.

 Báo Hànộimới là “cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
phố Hà Nội; tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô” cho nên có 
vị trí rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như 
sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Báo đã giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực 
hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công nghệ làm báo ở Báo Hànộimới còn hạn chế rất 
nhiều so với nhiều tờ báo khác do nhiều yếu tố khác nhau. Đây là một thách thức 
không nhỏ trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ đã và đang tác động sâu 
sắc, làm thay đổi cuộc sống, thói quen của con người và xã hội. Sức ép của tiến bộ 
công nghệ đòi hỏi các cơ quan báo chí truyền thống phải có thay đổi về quy trình 
hoạt động, tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí...

 Ngay sau khi Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm 
nhìn 2030 được phê duyệt, Báo Hànộimới đã xác định cần sớm định hình nhận 
thức về tòa soạn hội tụ, coi đây là hướng ưu tiên tập trung phát triển.

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; 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.

 Thứ nhất, thực hiện hội tụ trách nhiệm: Toàn bộ các ấn phẩm của báo được 
chỉ đạo xuyên suốt từ Ban Biên tập tới mỗi phóng viên. Các thành viên Ban biên 
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tập được giao phụ trách xuất bản 1 hoặc nhiều ấn phẩm nhất định. Mỗi lãnh đạo 
Ban Biên tập phải chịu trách nhiệm toàn diện (hội tụ) trong thời gian trực của 
mình về toàn bộ thông tin trên các ấn phẩm. Báo tiến hành giao ban chuyên môn 
nghiệp vụ chung, chia sẻ ý kiến xử lý, chỉ đạo tổ chức xuất bản cho tất cả các ấn 
phẩm. Mỗi phóng viên phải có trách nhiệm tác nghiệp cung cấp đầy đủ (hội tụ) 
các tác phẩm báo chí (tin, bài, ảnh, clip…) đáp ứng cho các ấn phẩm; hay nói cách 
khác, nếu như trước đây mỗi phóng viên chỉ tác nghiệp 1 sản phẩm thì nay phải là 
“4 trong 1”.

 Thứ hai, là hội tụ về tổ chức: Các phòng ban cơ cấu theo tiêu chí chuyên 
môn, sẽ không còn phân biệt phòng thực hiện sản phẩm cho báo in, phòng làm cho 
báo điện tử, mà có sự hợp nhất quy trình thực hiện hai loại hình báo chí này. Cách 
làm này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức của đội ngũ phóng viên, biên tập.

 Thứ ba, là hội tụ, liên thông thông tin: Báo Hànộimới tập trung phát triển 
báo in hằng ngày cùng báo điện tử (địa chỉ www.hanoimoi.com.vn). Sản phẩm 
trên báo in mang tính thời sự, đúng tôn chỉ, định hướng, bài viết hấp dẫn, phân 
tích chuyên sâu, dành cho đối tượng cán bộ, đảng viên. Sản phẩm trên báo điện 
tử bảo đảm nhanh, đúng, hấp dẫn và trình bày dưới dạng đa phương tiện theo xu 
hướng báo chí hiện đại như các video, clip hoặc những bài chuyên sâu như mega 
story... Chúng tôi cũng đầu tư phát triển Fanpage Báo Hànộimới, tham gia hợp tác 
với AppNewsVN để ngày càng có nhiều lượt theo dõi, tương tác 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 Hànộimới, nhu cầu người đọc và xuyên suốt trong chỉ đạo chung.

 Chúng tôi cũng đổi mới hoàn toàn cách tác nghiệp của phóng viên, biên tập 
viên; đổi mới cách quản lý nghiệp vụ, từng bước “chuẩn hóa” công việc, nhân sự, 
quy trình công tác…); bước đầu tập huấn nghiệp vụ thực hiện tin, bài, ảnh cho cả 2 
loại hình ấn phẩm in và điện tử, phấn đấu trang bị kỹ năng quay dựng clip và thực 
hiện bản tin phát thanh, hoàn thiện dần từng bước bộ máy để đáp ứng yêu cầu xây 
dựng “tòa soạn hội tụ”. 

 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, 
như: Chưa thể thực hiện hội tụ về không gian nơi làm việc; một vài phóng viên, 
biên tập viên ngại thay đổi, không muốn tiếp cận công nghệ mới; điều kiện cử 
phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên sâu để tác 
nghiệp trong môi trường làm báo hội tụ còn nhiều khó khăn…
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 Để các cơ quan báo chí - trong đó có Báo Hànộimới -  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; 
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 HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA 
HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những 
người làm báo Việt Nam, có hệ thống tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ trung ương 
xuống các cơ sở. Hội Nhà báo Việt Nam hiện có gần 25 ngàn hội viên là các nhà 
báo đang công tác tại các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí của 
trung ương và địa phương, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên 
Chi hội Nhà báo và hơn 200 Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội, hoạt 
động hiệu quả theo Luật Báo chí và Điều lệ Hội đã được Chính phủ phê duyệt. 
Luật Báo chí 2016 trong đó có Điều 8 quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật 
đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt 
Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, qua 15 năm triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp 
tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời 
kỳ mới”, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được củng cố, kiện toàn, đổi 
mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển đội ngũ những 
người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn và phẩm chất 
đạo đức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng 
là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Trong suốt quá trình 69 năm qua, kể từ ngày thành lập (21/4/1950-21/4/2019), 
Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước đã vinh dự được Đảng và Nhà nước 
trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh và 
Huân chương Sao vàng. Có được những thành tích lớn lao đó, trước hết Hội Nhà 
báo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà 
nước, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ người làm báo trong cả nước và 
đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ban, ngành chức năng, trong 
đó phải kể đến mối quan hệ phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Ban Tuyên 
giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và với Bộ Thông tin 
và Truyền thông nói riêng.

Tại diễn đàn trang trọng hôm nay, cho phép tôi thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà 
báo Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền 
thông và các cơ quan thuộc Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt 
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chẽ để tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình, 
đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hội Nhà báo Việt 
Nam trong thời gian tới.

I. SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM VÀ BỘ THÔNG 
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CAO. 

1. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Luật Báo chí

Quá trình thực hiện Luật Báo chí năm 1989 và Luật Báo chí sửa đổi năm 
1999 đã bộc lộ những bất cập, những vấn đề chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển báo chí và đội ngũ người làm báo trong 
tình hình mới nên việc bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí đã được đặt ra

Ngày 5/4/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua Luật Báo chí 2016 và ngày 29/4/2016, Chủ tịch nước công bố Luật (có hiệu 
lực từ 1/1/2017). Luật có 6 chương, 61 điều, trong đó Điều 8 chương 1 với 8 
Khoản đã luật hóa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt 
Nam và quy định Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ 
chức thực hiện Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Lần đầu tiên, vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội được Luật hóa một cách đầy đủ, cụ thể nhất 
từ trước đến nay, được giới báo chí và toàn thể hội viên hoan nghênh. Để có kết 
quả đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông 
tổ chức nhiều cuộc hội nghị, tọa đàm xin ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí, 
các thế hệ nhà báo, các tầng lớp nhân dân, sau đó tổng hợp và trình lên các cấp có 
thẩm quyền.

Sau khi Luật Báo chí được ban hành, Hội Nhà báo Việt Nam cùng Bộ Thông 
tin và Truyền thông mở nhiều lớp quán triệt, triển khai và lấy ý kiến xây dựng 
Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Ngày 16/12/2016, Hội nghị Ban 
chấp hành lần thứ 5 Hội Nhà báo Việt Nam đã thông qua và ngay sau đó Chủ tịch 
Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Quyết định số 483 cũng như Chỉ thị số 120 về học 
tập và thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam trong 
toàn hệ thống tổ chức Hội. Qua 3 năm thực hiện, Luật Báo chí 2016 đã tạo hành 
lang pháp lý và các hoạt động cho báo chí phát triển, tạo điều kiện cho người làm 
báo hành nghề. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn những vẫn đề tiếp tục 
phải bổ sung, chỉnh sửa mà Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Báo chí do Bộ 
TTTT tổ chức vừa qua đã nêu ra, như: phân biệt và lượng hóa rõ ràng giữa báo và 
tạp chí điện tử, đẫn đến tình trạng “báo hóa”; chưa quy định cụ thể và báo in và 
tạp chí in, gây lúng túng cho cơ quan báo chí và người làm báo, nhất là khi triển 
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khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Thời gian 
tới,  Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục cùng Bộ Thông tin-Truyền thông tham mưu 
với Đảng, Nhà nước và các đơn vị chức năng để bổ sung, điều chỉnh Luật Báo chí 
hoàn thiện hơn.

2. Phối hợp thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 
năm 2025

Ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 
số 362/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 
năm 2025. Và ngày 4/6/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch 
số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát 
triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Mục đích đảm bảo sắp xếp hệ 
thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí in, báo hình, báo 
nói, báo điện tử.

Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam hiện có gần 25 ngàn hội viên đang  công tác 
tại gần 900 cơ quan báo chí in và 67 Đài PT-TH Trung ương và địa phương, trong 
đó có gần 19 ngàn nhà báo được cấp thẻ Nhà báo. Khi các cơ quan báo chí triển 
khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, 
theo đó một số cấp Hội Nhà báo có thể phải sáp nhập, có đơn vị giải thể, số lượng 
hội viên có thể sụt giảm, phần nào ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của người 
làm báo.

Trên tinh thần đó, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông 
đã đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh khi 
thực hiện quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hoạt động của báo chí. Hội và 
Bộ tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí, người 
làm báo với quan điểm cầu thị, lắng nghe, triển khai thực hiện Quy hoạch nhưng 
không gây xáo trộn và quan tâm đến đội ngũ người làm báo.

3. Phối hợp trong công tác chỉ đạo và quản lý báo chí

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, 
làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý báo chí chính là tạo lập cơ sở, điều kiện cho báo 
chí phát triển theo xu hướng tích cực, bảo đảm tính khoa học về số lượng, hình 
thức, chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, 
nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về tổ chức giao ban báo chí hằng tuần, Hội 
Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban 
Tuyên giáo Trung ương tổ chức đều đặn các buổi giao ban báo chí, kịp thời định 
hướng, chỉ đạo thông tin báo chí, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất 
lượng nội dung thông tin báo chí, tạo được sự chia sẻ, đồng thuận trong xã hội. 

Ở các địa phương, Hội Nhà báo Việt Nam có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa 
cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước, gồm Hội Nhà báo Việt Nam, Ban 
Tuyên giáo tỉnh, thành phố, Sở TTTT, tổ chức giao ban hàng tuần, hàng tháng, tạo 
thành nền nếp nghiêm túc. 

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông 
tin và Truyền thông tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức nhiều 
đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, người làm 
báo vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, 
Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. 
Nhờ đó, hoạt động báo chí ngày càng đi vào nền nếp, các vi phạm giảm dần.

4. Phối hợp tổ chức tốt Giải Báo chí quốc gia hàng năm và các lớp nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Với tư cách là đơn vị thường trực của Giải báo chí quốc gia, Hội Nhà báo Việt 
Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ 
chức trọng thể Lễ trao Giải báo chí quốc gia hàng năm, đảm bảo tính khách quan, 
chuyên nghiệp và là giải nghề nghiệp danh giá bậc nhất trong hoạt động báo chí 
cả nước, là hình mẫu để tổ chức các giải báo chí chuyên ngành toàn quốc khác 
trong nhiều năm qua. Lễ trao giải hằng năm vào ngày 21/6 - Ngày báo chí cách 
mạng Việt Nam luôn được các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước 
dự, phát biểu chỉ đạo và trao giải, vừa là niềm vinh dự và tự hào lớn với báo chí 
cả nước, vừa thể hiện sinh động sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân đối với hoạt động báo chí. Cùng với Giải báo chí quốc gia, Hội Nhà báo Việt 
Nam phối hợp Bộ TTTT tổ chức các Giải Báo chí khác như Giải báo chí viết về 
Xây dựng Đảng Búa Liềm vàng, Giải báo chí viết về phòng chống tham nhũng và 
các giải báo chí khác.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để nâng cao chất lượng đội ngũ người 
làm báo luôn được Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng nhằm hướng tới nền báo chí 
hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Hàng năm Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp 
Bộ TTTT tổ chức nhiều lớp học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 
ngừơi làm báo. tổ chức nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học nghiệp 
vụ báo chí trong nước và quốc tế phục vụ hoạt động nghiệp vụ cho các cấp Hội. 
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Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức nhiều lớp cho 
hàng nghìn lượt hội viên về kỹ thuật làm báo trên các loại hình báo chí, bình quân 
mỗi năm tổ chức trên 100 lớp học, phục vụ hoạt động nghiệp vụ cho các cơ quan 
báo chí và các cấp Hội.

5. Phối hợp tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc hàng năm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-
2020, từ năm 2016, Hội báo hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng 
Việt Nam (21/6) thay cho Hội báo Xuân toàn quốc 5 năm 1 lần, tạo sự kiện lớn để 
giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thông tin trong giới báo chí, giữa giới báo 
chí với công chúng, tạo thành ngày hội thực sự cho đội ngũ báo chí và công chúng. 
Với sự quan tâm, phối hợp và ủng hộ mạnh mẽ của các Bộ, ngành liên quan, đặc 
biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội báo toàn quốc hàng năm đã thành công 
tốt đẹp.

Hội báo là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng 
bá những sản phẩm báo chí gắn liền với lao động, sáng tạo của các nhà báo trong 
cả nước; Tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích 
lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày 
càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà 
báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung... Hội báo đã trở thành một trong 
những sự kiện quan trọng nhất của giới báo chí Việt Nam trong năm, là ngày hội 
lớn của giới báo chí và công chúng cả nước. Hội báo toàn quốc hàng năm đã đón 
nhận sự có mặt, động viên của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 
Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ và nhiều 
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ ngành cùng với 
số lượng hàng nghìn người tham gia Hội Báo mỗi ngày. Điều đó không chỉ thể 
hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự kiện quan trọng 
của giới báo chí mà còn thể hiện khí thế phát triển của báo chí Việt Nam khi đồng 
hành cùng đất nước đổi mới.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ VÀ TỔ CHỨC 
HỘI HIỆN NAY 

1. Những khó khăn, thách thức đối với tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam và đội 
ngũ người làm báo 

- Trước những tác động phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước 
hiện nay, hoạt động báo chí cũng như tổ chức Hội đang phải đối mặt với nhiều 
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khó khăn, thách thức. Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, 
phụ thuộc và bị mạng xã hội dẫn dắt bởi các tin tức giả mạo, dẫn đến các thế lực 
phản động, thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó việc 
thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các 
cơ quan báo chí và tổ chức Hội sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, tài 
chính, điều kiện làm việc.

- Tình trạng người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp 
ngày càng gia tăng, trở thành thực trạng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên 
nhân chủ quan dẫn đến tình trạng xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp trước hết 
thuộc về trách nhiệm của các nhà báo, người đứng đầu cơ quan báo chí. Do nhận 
thức non kém về chính trị, yếu về nghiệp vụ, thiếu kiến thức về pháp luật, thiếu ý 
thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đôi khi vì động cơ vụ lợi dẫn đến sai 
phạm. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, 
chưa có những biện pháp mạnh để răn đe, xử lý người làm báo vi phạm. Nguyên 
nhân khách quan là sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ thông 
tin bị một số phần tử xấu lợi dụng để phản thông tin chống lại Đảng, Nhà nước ta, 
thực hiện mưu đồ chống phá.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới

2.1.Tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt 
động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Ngày 29/7/2019, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 10126-CV/
VPTW về việc đồng ý chủ trương và giao cho Đảng Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam 
chủ trì tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW. Trên cơ sở kết quả 
tổng kết, báo cáo trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

2.2.Tiếp tục rà soát, kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo hướng tinh 
giảm đầu mối trực thuộc Trung ương Hội khi các cơ quan báo chí triển khai Quy 
hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

2.3.Tăng cường công tác giáo chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, 
nhà báo; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Luật Báo 
chí 2016, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; 
Quy tắc sử dụng mạng xã hội.
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2.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính 
chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho đội ngũ người làm báo thông qua các 
hoạt động nghiệp vụ báo chí. 

2.5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nhất là quản lý các văn 
phòng đại diện, phóng viên thường trú, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi 
phạm các cấp, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng hội viên vi phạm pháp luật, 
vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

2.6. Hội Nhà báo Việt Nam đang phát động phong trào thi đua sôi nổi hướng 
tới kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020); 
70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2020); Đại hội thi đua 
yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và Đại hội các cấp Hội Nhà 
báo hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm 
kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn thể các cấp Hội 
và hội viên, tạo khí thế, động lực mới động viên người làm báo tiếp tục phấn đấu 
hoàn thành tốt hơn trọng trách của mình.

III. ĐỀ XUẤT VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Tạo cơ chế phối hợp nền nếp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; 
Thường xuyên có sự trao đổi, thống nhất giữa Lãnh đạo các cơ quan trong mối 
quan hệ phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ 
Thông tin và Truyền thông nói chung và Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam  với Bộ 
Thông tin và Truyền thông nói riêng, nhất là trong vấn đề xử lý vi phạm của các 
cơ quan báo chí, người làm báo.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển 
và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Có sự thống nhất trong bổ nhiệm, 
miễn nhiệm cán bộ quản lý báo chí.

3. Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt hơn nữa Giải báo chí quốc gia và Hội Báo 
toàn quốc hàng năm.

4. Khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị mới về hoạt động của 
Tổ chức Hội Nhà báo, đề nghị Bộ TTTT phối hợp quán triệt, triển khai học tập 
gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của 
người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội.
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THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BÁO CHÍ 

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

Hiện nay, Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn bộ hệ thống chính trị đang tích 
cực triển khai Nghị quyết 19/NQ-TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 
lập”. Đặc biệt, trong lĩnh vực báo chí, các cơ quan báo, đài cũng đang trong lộ 
trình triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 
2025, do đó, việc tự chủ trong báo chí không còn là xu hướng, mà đã trở thành kế 
hoạch cụ thể đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nỗ lực thực hiện. 

Đài PT&TH Vĩnh Long là một trong số những đơn vị thực hiện sớm cơ chế 
tự chủ, từ những năm đầu thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị định 10/2002/NĐ-
CP của Chính phủ, đến năm 2006, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ra đời, khẳng 
định và mở rộng cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện cho Đài có bước phát triển đáng  
phấn khởi. 

Qua 18 năm thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Vĩnh Long đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy dân chủ, nâng 
cao chất lượng chương trình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gia tăng nguồn 
thu, từng bước nâng cao thu nhập cho CBVC và người lao động, đầu tư phát triển 
sự nghiệp và đóng góp cho ngân sách của tỉnh.

Về nội dung chương trình, nhờ thực hiện cơ chế tự chủ, Đài đã chủ động, 
mạnh dạn đầu tư kinh phí, nhân sự, trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình 
trên tiêu chí: Phục vụ những gì khán giả cần chứ không phải phục vụ những gì 
mình có. Nội dung chương trình của Đài luôn đảm bảo phục vụ yêu cầu thông tin, 
tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và đáp ứng 
nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong và 
ngoài tỉnh.

Cụ thể, nhóm chương trình về thời sự - chính trị, chuyên đề, khoa giáo đã 
thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà, mang 
đến những thông tin thiết thực, bổ ích cho người dân cũng như phục vụ cho công 
tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương. Nội dung tuyên truyền kịp 
thời, đúng định hướng, bám sát tình hình thời sự, quan điểm chủ trương của Đảng, 
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chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ việc tập trung nâng cao chất lượng chương 
trình, Đài đã đạt một số giải thưởng trong các kỳ liên hoan như: Liên hoan Phát 
thanh toàn quốc, Liên hoan truyền hình toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia hàng 
năm…

 Nhóm chương trình về văn hóa, giải trí phong phú và đa dạng, được xây 
dựng theo hướng đi riêng, cổ vũ văn hóa dân tộc. Trong đó nổi bật là việc sản xuất 
và phát sóng phim Việt, phản ánh nét văn hóa đặc sắc của người dân miền Tây 
Nam Bộ. Từ năm 2009, thực thi quy định của Luật Điện ảnh, Đài đã hợp tác sản 
xuất mỗi năm từ 350 - 450 tập phim, đảm bảo tỷ lệ phát sóng phim Việt theo quy 
định của Chính phủ. Trong 10 năm qua, Đài đã xây dựng thành công “giờ vàng 
phim Việt” trong khung giờ từ 20-21 giờ mỗi ngày và được khán giả đón nhận, 
trong đó có nhiều bộ phim đạt chỉ số rating cao. Nhiều bộ phim do Đài sản xuất 
đã đạt giải cao trong các kỳ liên hoan phim như: Phim truyện “Trọn nghĩa thủy 
chung” - được trao tặng Bằng khen trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 
35 - năm 2015, phim truyện “Dòng nhớ” đoạt giải Bạc tại LHTH toàn quốc lần thứ 
36 năm 2016. Phim truyện “Sống trong bóng đêm” đã nhận được giải Cánh diều 
Bạc năm 2018, và gần đây nhất là bộ phim “Tiếng sét trong mưa” - đoạt giải bạc 
LHTH toàn quốc lần thứ 39 năm 2019.

Những năm gần đây, Đài còn hợp tác sản xuất vào các chương trình truyền 
hình thực tế với format thuần Việt, có nội dung tuyên truyền, cổ vũ văn hóa dân 
tộc như: Sao nối ngôi, Solo cùng Bolero, Ngôi sao Phương Nam… Bên cạnh đó, 
Đài còn đặc biệt quan tâm đến các chương trình dành cho thiếu nhi như: truyện 
cổ tích, phim hoạt hình 2D, 3D và các seri phim ngắn phát sóng hàng ngày, có ý 
nghĩa giáo dục sâu sắc như: Chuyện của đốm, Dr.Khỏe…

Đặc biệt, dấu ấn đẹp của Truyền hình Vĩnh Long để lại trong lòng khán giả 
trong thời gian qua, chính là việc tổ chức sản xuất các chương trình từ thiện xã 
hội như: Địa chỉ nhân đạo; Trái tim nhân ái; Chắp cánh ước mơ; Thắp sáng niềm 
tin; Chuyến xe nhân ái; Thần tài gõ cửa… Mỗi chương trình hướng đến những đối 
tượng khác nhau, nhưng điểm chung nhất, đó là đều xuất phát từ những trăn trở 
trong thực tế cuộc sống, từ việc phát hiện và lắng nghe những ước vọng của con 
người để mang đến niềm tin, sự động viên, tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn lên 
trong cuộc sống. 10 năm qua, các chương trình nhân đạo xã hội của Đài đã hỗ trợ 
chi phí điều trị bệnh cho 1.500 bệnh nhân nghèo; xây dựng và sửa chữa gần 2.500 
căn nhà , hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 1.600 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… 

Song song đó, nhờ phát huy hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí, từ nguồn 
quỹ phúc lợi xã hội, Đài đã tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa 
phương trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, nhà ở, y tế, văn hóa, xây dựng nông thôn 
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mới, chăm lo người có công… qua đó đã góp phần chung tay cùng các ngành, các 
cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Một số dự án 
tiêu biểu như: xây dựng 42 các điểm trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh 
góp phần giúp Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 
Tài trợ xây dựng 1.584 căn nhà cho các hộ đồng bào Khmer nghèo trong tỉnh; Tài 
trợ trang thiết bị y tế...

Quỹ học bổng mang tên giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa 
do Đài thành lập từ năm 2002 đến nay đã góp phần rất lớn vào việc đào tạo nguồn 
nhân lực cho tỉnh nhà. Tính đến nay, Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa đã cấp gần 
25.000 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên góp phần tạo động lực giúp 
các em vững bước trên con đường học vấn, vươn lên lập thân lập nghiệp. Tổng giá 
trị phúc lợi các hoạt động từ thiện của Đài thực hiện từ năm 2008 - 2019 hơn 800 
tỷ đồng. 

Về tài chính, từ một đơn vị thụ hưởng kinh phí ngân sách, Đài đã trở thành 
đơn vị tự chủ 100% và nhiều năm liền là một trong những đài phát thanh truyền 
hình đạt top 3 về doanh thu quảng cáo trong cả nước. Cụ thể trong giai đoạn 2006-
2018, doanh thu của Đài tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Năm 2016 doanh thu 
tăng gấp 16 lần doanh thu của năm 2006. Nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp qua 
nhiều năm tích lũy đạt gần 4.000 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp, 
Đài đã đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ hoạt động 
chuyên môn theo hướng hiện đại, đồng bộ, đúng quy hoạch để nâng cao năng 
lực sản xuất chương trình và chất lượng truyền dẫn phát sóng. Song song đó, đơn 
vị thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho người lao động, thu nhập của CBVC 
không ngừng được cải thiện, giúp họ an tâm công tác, tận tâm, tận lực cống hiến. 

Từ nguồn Quỹ Phát triển sự nghiệp, Đài còn hỗ trợ cho ngân sách tỉnh trong 
giai đoạn 2018-2020 với số tiền 2.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình, dự án 
bức xúc của tỉnh nhà. Đây được bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của 
tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018. Một số dự án cụ thể như:

+ Tài trợ xây dựng nhiều công trình công viên văn hóa, nâng cấp hạ tầng đô 
thị như: Công viên truyền hình TP.Vĩnh Long, Công viên phường 9, Công viên 
văn hóa nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, Mở rộng công viên huyện Vũng Liêm, Tài 
trợ Dự án nâng cấp hạ tầng đô thị 02 thị trấn Vũng Liêm và Trà Ôn đạt tiêu chuẩn 
đô thị loại IV nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi, giải trí, nâng cao 
đời sống tinh thần cũng như giáo dục truyền thống cho người dân, đồng thời góp 
phần chỉnh trang đô thị.
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+ Tài trợ kinh phí xây dựng các công trình cầu, đường giao thông tại thành 
phố Vĩnh Long như: Xây dựng các tuyến đường vào Công viên truyền hình; Đường 
nối QL 53 với đường Võ Văn Kiệt, Công trình Cầu Ngang, Cầu Cồn Chim, Mở 
rộng đường Trưng Nữ Vương, Đê bao chống ngập khu vực sông Cái Cá, TP Vĩnh 
Long …nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống giao thông đô thị thành phố, phục 
vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và 
thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2 vào năm 
2020.

Những kết quả đạt được của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long trong 
thời gian qua chứng minh rằng việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính là một chủ 
trương đúng đắn và phù hợp. Cơ chế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đài chủ 
động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Bởi lẽ, nếu Đài không sớm thoát 
khỏi “bầu sữa ngân sách” thì khó có thể đưa hoạt động kinh doanh báo chí đạt 
được hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo được tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan báo chí ở địa phương. Việc thực hiện hoạt động kinh tế báo 
chí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian tới, việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn liền 
với phát triển kinh tế của các cơ quan báo chí nói chung, Đài PT&TH Vĩnh Long 
nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 

 Thứ nhất, nguồn thu chủ yếu của các Đài PTTH là từ hoạt động quảng cáo. 
Tuy nhiên, hiện nay, ngân sách dành cho quảng cáo không tăng mà còn có nguy 
cơ sụt giảm do sự cạnh tranh gay gắt của quảng cáo trên internet, đặc biệt là sự 
cạnh tranh của loại hình quảng cáo video trực tuyến và quảng cáo trên các mạng 
truyền thông xã hội lớn như YouTube, Facebook... Theo báo cáo mới nhất của 
Zenith - công ty chuyên theo dõi hoạt động quảng cáo của Anh, ngân sách dành 
cho truyền hình dự kiến  giảm 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2021. Và chi phí 
dành cho quảng cáo digital sẽ chiếm đến 52% tổng ngân sách quảng cáo vào năm 
2021. Do đó, việc khai thác và tăng trưởng nguồn thu đối với các Đài là điều rất 
khó khăn.  

Thứ hai, mặt trái của việc xã hội hóa (XHH) trong sản xuất chương trình 
truyền hình đã dẫn đến sự ra đời của quá nhiều kênh truyền hình. Trong khi chiếc 
bánh thị phần không lớn lên thêm đã khiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và 
không lành mạnh giữa các kênh truyền hình XHH với các kênh truyền hình thiết 
yếu. Trong đó, nổi lên là nguy cơ thương mại hóa báo chí, chạy theo lợi nhuận 
thuần túy trong lĩnh vực truyền hình, không chú trọng chất lượng nội dung chương 
trình. Bên cạnh đó là tình trạng chỉ số rating ảo đang làm xấu đi bức tranh của 
ngành truyền hình. Trong bối cảnh đó, phần thiệt thòi vẫn thuộc về các đài địa 
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phương vì các Đài vừa phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phải thực 
hiện chức năng kinh doanh, trong khi đó, các kênh xã hội hóa chỉ thực hiện kinh 
doanh và làm sao để tối đa hóa được lợi nhuận. Do đó, đây là cuộc cạnh tranh 
không cân sức.

 Thứ ba, việc đầu tư sản xuất chương trình hiện nay đòi hỏi nguồn kinh phí 
khá lớn mới có thể có được những chương trình có chất lượng về nội dung lẫn hình 
thức thể hiện. Do đó, các Đài phải tăng chi phí sản xuất chương trình, đầu tư kỹ 
thuật, tăng chi phí cho việc mua bản quyền và nhiều chi phí khác… để nhằm nâng 
cao chất lượng nội dung chương trình đồng thời cũng để nhằm tăng tính cạnh tranh 
trong điều kiện mới, trong khi việc khai thác nguồn thu ngày càng khó khăn. 

 Những khó khăn, thách thức trên đang đặt ra một số vấn đề cần quan tâm 
trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính đối với cơ quan báo chí hiện nay đó là:

Thứ nhất, về nhận thức cần phải luôn xác định đối với các cơ quan báo chí, 
đặc biệt là các kênh truyền hình thiết yếu địa phương, nhiệm vụ chính trị là cốt 
lõi, là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Hoạt động kinh tế báo chí là để thực hiện tốt 
hơn nhiệm vụ chính trị. Trước mặt trái của kinh tế thị trường, để giữ vững tôn chỉ 
mục đích, không sa vào thương mại hóa báo chí một cách tiêu cực, đội ngũ lãnh 
đạo, phóng viên, biên tập viên cần phải không ngừng rèn luyện về bản lĩnh chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về 
báo chí và sự chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất chương trình, thấm nhuần 
bản chất của báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo các cơ quan báo chí thì đòi hỏi phải vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị vừa 
có kiến thức về quản lý kinh tế.

Thứ hai, đầu tư cho nội dung chương trình là quan trọng hàng đầu. Đối với cơ 
quan báo chí, sản phẩm báo chí là quan trọng nhất. Ngay cả khi không thực hiện 
chức năng kinh tế, cơ quan báo chí cũng cần phải sản xuất chương trình và nâng 
cao chất lượng chương trình để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Vì chương trình 
hay, bổ ích, phù hợp với thị hiếu, phù hợp với nhu cầu của đông đảo khán giả mới 
thu hút được người xem, từ đó mới đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. 
Mặc dù hiện nay, số liệu rating ảo có thể đang làm nản lòng những người làm 
truyền hình chân chính nhưng chúng ta cần phải kiên quyết giữ vững chất lượng 
nội dung chương trình để phục vụ khán giả. 

Thứ ba, phải đặc biệt chú trọng đến việc nghiên cứu chỉ số khán giả. Đây 
là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết để hướng đến làm truyền hình chuyên 
nghiệp. Chúng ta cần phải điều tra, nghiên cứu lượng khán giả xem chương trình 
để đánh giá mức độ thu hút khán giả dựa trên những số liệu khoa học, khách quan. 
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Từ đó, các Đài mới có cơ sở xác định và bố trí chương trình vào các khung giờ 
thích hợp, phù hợp với với tâm lý của khán giả nhằm tạo được sức hấp dẫn đối với 
các nhà cung cấp quảng cáo và các doanh nghiệp. 

Thứ tư, để hạn chế mặt trái của việc xã hội hóa truyền hình, thì các cơ quan 
báo chí khi thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình phải quản lý tốt nội 
dung chương trình, để tránh nguy cơ thương mại hóa báo chí. Đồng thời, rất cần 
sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tạo cơ chế đảm bảo sự cạnh 
tranh công bằng trong hoạt động kinh tế báo chí theo cơ chế thị trường. Đây được 
xem là một trong những vấn đề cốt lõi, là sự sống còn của các cơ quan báo chí, các 
đài phát thanh truyền hình trong quá trình tự chủ tài chính và hoạt động kinh tế  
báo chí.

Tóm lại, để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao vừa đảm bảo 
nguồn thu để phát triển sự nghiệp trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi các cơ quan báo 
chí phải nổ lực không ngừng, đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo cơ 
chế, hành lang pháp lý, trong đó phải đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ đặc thù của các 
kênh truyền hình thiết yếu địa phương.
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GIẢI PHÁP SỐ HOÁ BẰNG DVB-T TRÊN HẠ TẦNG HFC SẴN CÓ 

Công ty TNHH Truyền hình cáp SaigonTourist

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DVB-T và DVB-T2): Là tiêu chuẩn phát 
sóng tín hiệu truyền hình kỹ thuật số ở trên mặt đất thuộc bộ tiêu chuẩn chung của 
châu Âu (DVB).

Ưu điểm của phương thức này là hình ảnh sắc nét, có chiều sâu, loại bỏ hoàn 
toàn hiện tượng nhiễu và bóng ma (ghost free) vốn là nhược điểm của truyền hình 
analog thông thường, loại bỏ tác hại của các tia sóng phản xạ, không bị ảnh hưởng 
nhiễu phát ra do máy tính, mô tơ điện, sấm sét... 

Truyền hình kỹ thuật số mặt đất có khả năng thu cố định hoặc xách tay, thu 
di động trên các phương tiện giao thông công cộng như ô tô, tàu hỏa. Để sử dụng 
công nghệ này, người dùng cần có ăng ten thu sóng và đầu thu kỹ thuật số (Set top 
box) hoặc TV có tích hợp sẵn bộ giải mã để giải mã, chuyển đổi tín hiệu.

1. Tình hình triển khai DVB-T ở Việt Nam

Theo đề án số hoá truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ 
TT&TT, đến năm 2020, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng 
truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn 
thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa 
bàn cả nước. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phủ sóng DVB-T, các doanh nghiệp 
cũng như các địa phương đều đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngoài 
việc chi phí tài chính và khối lượng công việc khá lớn, địa hình phức tạp ở một số 
tỉnh, thành tạo thành một số vùng lõm sóng truyền hình cũng là một vấn đề khó 
giải quyết. Hơn nữa, do điều kiện thời tiết ở Việt Nam, chất lượng tín hiệu DVB-T 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vì vậy, việc triển khai DVB-T ở 
Việt Nam vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
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2. Ý tưởng phát sóng DVB-T trên hạ tầng mạng cáp HFC

Do chính sách hỗ trợ đầu thu DVB-T cho các hộ nghèo và cận nghèo cũng 
như bắt buộc tích hợp bộ giải mã DVB-T vào các dòng TV tại Việt Nam từ ngày 
01/4/2014, số lượng thiết bị đầu cuối có thể xem được truyền hình theo chuẩn 
DVB-T ở các hộ dân hiện đang rất nhiều và trở nên khá phổ biến. Tuy vậy, tỉ lệ 
người xem truyền hình DVB-T tại nước ta vẫn còn thấp. Một trong những phương 
án để cải thiện tỉ lệ này cũng như để sử dụng hiệu quả số lượng thiết bị đầu cuối 
ở các hộ dân và nâng cao hiệu quả trong việc đầu tư chuyển đổi phát sóng tương 
tự thành phát sóng số ở các nhà đài, thúc đẩy nhanh“lộ trình số hoá của Đề án 
Chính phủ”, đó là ý tưởng phát sóng DVB-T trên hạ tầng mạng cáp HFC. 

Hạ tầng mạng cáp HFC hiện đang sở hữu nhiều thuận lợi cũng như ưu điểm 
vượt trội để triển khai sóng DVB-T bao gồm:

- Tính sẵn sàng và phổ dụng: Do được triển khai từ khá sớm, hạ tầng mạng 
cáp đồng trục HFC đã phủ sóng hầu hết các tỉnh thành trên toàn lãnh thổ quốc gia 
và có số lượng người dùng vượt trội so với các loại truyền hình khác, cáp đồng trục 
từ hạ tầng mạng đến thẳng socket của Tivi nhà khách hàng mà không cần phải tốn 
các thiết bị thu phát. 

- Chất lượng ổn định: Ít bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh nên tín 
hiệu truyền dẫn trong hạ tầng mạng cáp HFC có chất lượng vượt trội hơn hẳn so 
với truyền dẫn ngoài không khí, đảm bảo chất lượng kênh truyền hình thoả mãn 
nhu cầu của người sử dụng.

- Băng thông rộng: Vì quĩ tần số trong hạ tầng HFC lớn và truyền dẫn dữ 
liệu băng rộng nên số lượng kênh có thể lên đến vài trăm kênh với chất lượng Full 
HD, 4K, 8K,… Việc phát sóng DVB-T vào mạng cáp đồng trục HFC tiết kiệm 
được nhiều tần số cũng như băng thông vô tuyến cho quốc gia.

- Hiệu quả kinh tế: Đối với các doanh nghiệp đang sở hữu hạ tầng mạng 
đồng trục HFC, chi phí đầu tư ban đầu cho việc phát sóng DVB-T khá thấp, hoàn 
toàn có thể tận dụng hệ thống sẵn có để thực hiện việc này.
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II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

1. Hệ thống phát sóng DVB-T qua sóng vô tuyến

TRẠM PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN VÙNG

HEADEND MÃ HÓA - GHÉP KÊNH TRUNG TÂM

ENCODER SD MPEG 2

ENCODER HD MPEG 4

MPEGoIP

MPEGoIP

DVB Multiplexer

MPEGoIP

DVB-T MODULATOR

Trạm phát sóng vô tuyến trung tâm

MPEGoIP

MPEGoIP

MPEGoIP
(SPTS/
MPTS)

SMS SAS Data

System CAS

, 

To monitor and 
manage all 
hardware 
services

Monitor Server

Network / System 
Management

DVB-T/T2 MODULATOR

RF DVB-T

Mạng trục

MPEGoIP

DVB-T TV

TV

DVB-T STB

Anten

Anten

KHU VỰC PHỦ SÓNG DVB-T HEADEND TRUNG TÂM

DVB-T TV

TV

DVB-T STB

Anten

Anten

KHU VỰC PHỦ SÓNG DVB-T HEADEND VÙNG

Hình 1: Sơ đồ hệ thống phát sóng DVB-T qua sóng vô tuyến

Mô tả:

Tại Headend trung tâm: Các luồng MPTS (Multiple Program Transport 
Stream) từ hệ thống Multiplexer sẽ truyền tới mạng trục và sau đó đi vào từng 
Headend vùng.

Tại các Headend vùng của SCTV: Các luồng MPTS được đưa vào bộ điều 
chế DVB-T để chuyển từ IP sang RF, tín hiệu này được đưa vào các trạm phát 
sóng và phát tín hiệu qua sóng vô tuyến.

Tại nhà khách hàng: 

•	Khách hàng có thể sử dụng Digital TV có hỗ trợ DVB-T/T2 hoặc nếu TV 
không hỗ trợ bộ giải mã DVB-T/T2 thì khách hàng có thể sử dụng thêm đầu thu 
DVB-T/T2 kết nối với TV qua dây HDMI hoặc AV. 

•	TV hoặc đầu thu DVB-T/T2 sẽ được kết nối với anten để thu tín hiệu  
truyền hình. 
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Hình 2: Các loại anten thu DVB-T

2. Hệ thống phát sóng DVB-T qua mạng cáp HFC

HEADEND VÙNG

HEADEND TRUNG TÂM

Thiết bị DVB-T cần đầu tư

VÙNG PHỦ SÓNG KHU VỰC 
TPHCM VÀ LÂN CẬN

HỆ THỐNG ANALOG TRÊN HẠ TẦNG HFC SẴN CÓ

GHÉP KÊNH FDM ANALOG
( GROUP 1)

RF (PAL B/G)

RF (PAL B/G)

ĐIỀU CHẾ PAL B/G

GHÉP KÊNH FDM ANALOG
( GROUP 2)

RF (PAL B/G)

RF (PAL B/G)

ĐIỀU CHẾ PAL B/G

ENCODER SD MPEG 2

ENCODER HD MPEG 4

MPEGoIP

MPEGoIP

DVB Multiplexer

MPEGoIP

DVB-C MODULATOR

RF QAM

HỆ THỐNG KỸ THUẬT SỐ DVB-C TRÊN MẠNG HFC SẴN CÓ

LASER
TRANSMITTER

RF (PAL B/G)

RF QAM

RF (PAL B/G)

MPEGoIP

MPEGoIP

RF (PAL B/G)

GHÉP KÊNH 
ANALOG

Amplifier #1

Amplifier #2

MPEGoIP
(SPTS/
MPTS)

HỆ THỐNG KỸ THUẬT SỐ DVB-T/T2 ĐẦU TƯ THÊM

SMS SAS Data

System CAS

, 

To monitor and 
manage all 
hardware 
services

Monitor Server

Network / System 
Management

DVB-C MODULATOR

RF DVB-C

GHÉP KÊNH ANALOG & KỸ 
THUẬT SỐ DVB-C/DVB-T

GHÉP KÊNH 
Analog + DVB-C 

+ DVB-T

DVB-T/T2 MODULATOR

RF DVB-T

LASER
TRANSMITTER

DVB-T/T2 MODULATOR

Mạng cáp SCTV

Analog
TV

DVB-T TV

TV

DVB-T STB

DVB-C STB

TV

VÙNG PHỦ SÓNG KHU VỰC 
HEADEND VÙNG

Mạng cáp SCTV

Analog
TV

DVB-T TV

TV

DVB-T STB

DVB-C STB

TV

Mạng trục

Điều chế IP Analog

MPEGoIP

Hình 3: Sơ đồ hệ thống phát sóng DVB-T  
trên hạ tầng mạng cáp HFC sẵn có của SCTV

Mô tả:

Tại Headend trung tâm: Các luồng MPTS (Multiple Program Transport 
Stream) từ hệ thống Multiplexer sẽ truyền tới mạng trục IP và sau đó đi tới từng 
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Headend vùng. Các luồng MPTS này đang được truyền trên mạng trục SCTV để 
cung cấp tín hiệu cho các Headend vùng để phát truyền hình kỹ thuật số DVB-C.

Tại các Headend vùng: Tận dụng các luồng MPTS sẵn có để đưa vào bộ 
điều chế DVB-T để chuyển từ IP sang RF và ra mạng cáp HFC sẵn có đến nhà 
khách hàng. Do đó, tại mỗi Headend vùng chỉ cần đầu tư 1 bộ điều chế Modulator 
DVB-T.

Tại nhà khách hàng: 

•	 Khách hàng có thể sử dụng Digital TV có hỗ trợ DVB-T/T2 hoặc nếu TV 
không hỗ trợ bộ giải mã DVB-T/T2 thì khách hàng có thể sử dụng thêm đầu thu 
DVB-T/T2 kết nối với TV qua dây HDMI hoặc AV. 

•	 TV hoặc đầu thu DVB-T/T2 sẽ được kết nối tín hiệu truyền hình thông qua 
cáp đồng trục RG6, không cần sử dụng anten. Tín hiệu truyền hình được truyền qua 
cáp ít bị nhiễu và ổn định hơn rất nhiều so với truyền qua vô tuyến. 

1) TV hỗ trợ DVB-T/T2 không cần Anten thu

2) Đầu thu DVB-T/T2 không cần Anten thu

Anten

RG6 cable

RG6 cable

Hình 4: Các thiết bị đầu cuối thu tin hiệu DVB-T/T2, kết nối qua cáp RG6
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III. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA TRUYỀN HÌNH DVB-C VÀ DVB-T TRÊN 
MẠNG CÁP HFC

DVB-C DVB-T

Kiểu điều chế QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation)

COFDM (Coded Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing)
Consteal

Constellation QAM64, QAM256 QAM64 (DVB-T)
QAM256 (DVB-T2)

Sóng mang Đơn sóng mang Đa sóng mang
Các sóng mang trực giao với 
nhau

FEC Reed-Solomon DVB-T sử dụng Convolutional 
Coding và Reed-Solomon
DVB-T2 sử dụng LDPC và BCH
LDPC và BCH giúp chống lại 
nhiễu mức cao tốt hơn Reed-
Solomon

Khoảng bảo vệ Không Có

Data rate hữu dụng (Tham 
khảo Bảng 1,2)

Cao hơn Thấp hơn DVB-C

BER với cùng mức tín hiệu 
(Tham khảo Bảng 3)

Cao hơn Thấp hơn

Modulation Code rate
Guard Interval

1/4 1/8 1/16 1/32

16QAM

1/2 9.95 11.06 11.71 12.06

2/3 13.27 14.75 15.61 16.09

3/4 14.93 16.59 17.56 18.10

64QAM

1/2 14.93 16.59 17.56 18.10

2/3 19.91 22.12 23.42 24.13

3/4 22.39 24.88 26.35 27.14

Bảng 1: Bitrate cho 8K DVB-T (Mbit/s). Nguồn: Bài báo DVB-T signal in Cable TV Net-
work: Advantage and Limitation – Ali Hazmi 

Modulation Cable symbol rate 
(Mbaud)

Occupied 
bandwidth (MHz) Ru (Mbit/s)

16QAM 6.84 7.86 25.2

64QAM 6.98 7.92 38.1

Bảng 2: Bitrate cho DVB-C (Mbit/s). Nguồn: Bài báo DVB-T signal 
in Cable TV Network: Advantage and Limitation – Ali Hazmi
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DVB-C DVB-T

16QAM 19.5 dB 15 dB

64QAM 27 dB 21.5 dB

Bảng 3: Signal to noise ratio với 2x10-4 BER. Nguồn: Bài báo DVB-T 
signal in Cable TV Network: Advantage and Limitation – Ali Hazmi

Như vậy: Truyền DVB-T trên mạng cáp đồng trục có hiệu suất tốt hơn 
DVB-C về mặt BER nhưng DVB-T cần sử dụng constellation lớn hơn để có cùng 
bitrate hữu dụng với DVB-C với cùng băng thông kênh.

IV. KẾT LUẬN

Từ triển khai thử nghiệm thực tế trong thời gian qua, có thể khẳng định rằng, 
việc đưa ứng dụng DVB-T2 để chuyển đổi số hoá trên mạng cáp HFC mang lại 
hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm nhưng đồng thời tận dụng được ưu thế hạ tầng 
HFC sẵn có, việc tổ chức triển khai nhanh chóng, dễ dàng đáp ứng nhu cầu xem 
truyền hình chất lượng cao của các tầng lớp nhân dân trên mọi vùng, miền Tổ 
quốc.
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SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN THÔNG MỚI 
- THÁCH THỨC LỚN CỦA CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Sự phát triển của Internet và truyền thông mới đang làm thay đổi căn bản 
thị trường truyền thông mà chúng ta vốn quen thuộc nhiều thập kỉ qua. Có lẽ, đây 
đang bắt đầu một thời kì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phát triển của báo chí 
nói chung, truyền hình nói riêng trên bình diện toàn cầu. Cũng chưa bao giờ các 
đài truyền hình và cả nền công nghiệp truyền hình lại đứng trước thách thức to 
lớn như hiện nay. Sự lấn lướt của truyền thông mới và Internet đang thực sự làm 
suy giảm tác động ảnh hưởng xã hội của truyền hình, tác động mạnh tới nguồn 
thu và làm suy giảm tiềm lực của các đài truyền hình và tiếp theo nữa sẽ là sự suy 
yếu dần của đội ngũ những người làm truyền hình chuyên nghiệp ở tất cả các đài 
truyền hình có thương hiệu và uy tín. Do đó, việc đề ra chiến lược để đối phó với 
mối nguy cơ đó đang là vấn đề sống còn đối với tất cả các đài truyền hình trên thế 
giới và trong khu vực.  

Các đài truyền hình vốn bao lâu nay đã phải cạnh tranh với nhau quyết liệt 
và sắp tới đây lại càng gay gắt hơn, nay lại phải đối mặt với sự cạnh tranh về ảnh 
hưởng xã hội, về nguồn thu quảng cáo với một đối thủ mạnh hơn và nguy hiểm 
hơn gấp nhiều lần. Lời giải cho bài toán này không dễ một chút nào và đang làm 
đau đầu tất cả các đài truyền hình lớn trên thế giới.

Thị trường quảng cáo truyền hình dù vẫn còn chiếm tỉ trọng khá cao, nhưng 
nếu so với trước thì đang ngày càng sụt giảm mạnh. Nếu nhìn ra các nước trên thế 
giới thì xu hướng này đã rất rõ. Theo một đánh giá ở Mỹ, đến năm 2018, thị phần 
quảng cáo của Internet ở nước này chiếm tới 39%, vượt thị phần truyền hình chỉ 
còn 30%. Còn ở nước ta, chỉ trong hai năm qua, các nhà đầu tư quảng cáo đang 
cắt giảm ngày càng lớn cho thị phần truyền hình để chuyển sang Internet và các 
phương tiện truyền thông mới. Các đánh giá và dự báo đều cho thấy, tương lai của 
truyền hình là nằm ở Internet và đến khoảng giữa thập kỉ sau sẽ không còn khái 
niệm truyền hình quen thuộc như chúng ta vẫn hiểu, thậm chí còn sớm hơn. Sự 
thay đổi chóng mặt của công nghệ đang làm đảo lộn trật tự của một xã hội thông 
tin truyền thông đã được thiết lập từ bao thập kỉ và chính nó cũng đang làm thay 
đổi triệt để tư duy, cách thức hành động của những người làm truyền hình trên thế 
giới. Kỉ nguyên số hôm nay khác căn bản so với xã hội thông tin đã biết từ trước 
tới nay. 



158

Sự phát triển của công nghệ truyền thông đã tạo cho báo chí, xuất bản một 
hướng đi mới, đó là tích hợp các phương tiện truyền thông (các phương tiện, thiết 
bị truyền thông và các kênh thông tin đại chúng được tích hợp lại với nhau, cho 
phép người sử dụng có thể liên lạc với bất kỳ ai, khi họ ở bất cứ nơi đâu và theo 
thời gian thực.

Nhu cầu thông tin của lớp công chúng mới. Trong một xã hội hiện đại với sự 
bùng nổ thông tin, công chúng ngày càng có những yêu cầu cao hơn đối với nội 
dung cũng như chất lượng thông tin. Một tờ báo in với những bài viết dài, những 
chương trình phát thanh  -  truyền hình hay buộc khán thính giả phải ngồi chờ 
đợi... nay đã không còn phù hợp. Một hình thức truyền thông mới cho phép công 
chúng thu nhận thông tin bằng cả hình ảnh, âm thanh, văn bản là sự lựa chọn của 
lớp công chúng mới.

Công chúng hôm nay ngày càng bị phân tâm bởi nhiều hình thức cung cấp 
thông tin động, hấp dẫn, tiếp cận trên toàn bộ các giác quan, cảm quan: đọc nghe, 
nhìn, đối thoại, tham gia trực tiếp... tương lai của báo chí đang thay đổi dữ dội bởi 
các khả năng khác nhau để truyền tải thông tin nóng đến người đọc.

Xu hướng tiêu thụ thông tin của người dân đã và đang thay đổi nhanh chóng 
do khả năng kết nối dễ dàng vào mạng Internet với thông tin tràn ngập hàng ngày; 
Hàng trăm kênh truyền hình quốc tế qua cáp; hàng loạt kênh truyền thanh tiếp cận 
người đọc mỗi ngày mỗi giờ. Xu hướng này rõ ràng là phù hợp xã hội, do vậy đi 
theo sự phát triển này là sự lựa chọn đúng đắn của các nhà truyền thông đa phương 
tiện sẽ giúp cho công chúng dễ dàng lựa chọn hơn

Về phía Trung tâm Truyền hình Thông tấn, từ vài năm qua, Truyền hình 
Thông tấn đã phát triển thông tin text, ảnh, đồ họa, phát thanh, video, các chương 
trình phát thanh, truyền hình và quản trị nội dung thông tin trên website http://
vnews.gov.vn của Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

Cùng với đó là xây dựng, phát triển, cung cấp các nội dung thông tin phát 
thanh, truyền hình cho người sử dụng dựa trên nền tảng Internet qua các giao thức 
Internet và theo yêu cầu (VOD) với công nghệ OTT trên thiết bị di động có kết 
nối Internet.

Truyền hình Thông tấn cũng đã bước đầu xây dựng, phát triển, cung cấp các 
nội dung thông tin phát thanh, truyền hình với nhiều loại công cụ tiện ích mang 
tính ứng dụng cao như: Live Broadcasting (truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực 
tiếp đến người sử dụng), mạng xã hội (Facebook, Youtube, Lotus...)...

Hiện, Truyền hình Thông tấn đang xây dựng hệ thống sản xuất thông tin đa 
phương tiện để phục vụ công tác truyền thông và sản xuất các sản phẩm báo chí 
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truyền thông đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của 
Đảng và nhà nước; tăng cường sự chỉ đạo, định hướng xã hội và tăng cường quản 
lý thông tin trên mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ báo chí truyền thông 
trong tình hình mới.

Đặc biệt, Truyền hình Thông tấn đang tập trung Xây dựng website đa phương 
tiện và các ứng dụng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ truyền hình OTT trong giai 
đoạn phát triển nội dung số. 

Trên cơ sở đó, sản xuất các tin bài, phóng sự... trên các thiết bị di động phát 
sóng trên các lĩnh vực như phát thanh, truyền hình, website hay các phương thức 
truyền tải thông tin khác cho mạng xã hội như: Fanpage FB, Utube, Tweeter, 
Zalo... Sản xuất các chương trình truyền hình thực tế có tính tương tác xã hội cao 
như: Bạn đồng hành, Văn hóa xã hội, Các tuyến thông tin về Chính trị, Kinh tế, 
Giáo dục... thực hiện các sự kiện livestream có nội dung tác động xã hội lớn. Các 
loại hình báo chí mới như MegaStory, Longform, E-magazines.

Tổ chức thực hiện tọa đàm, trả lời phỏng vấn báo chí trực tiếp ngay tại hiện 
trường cung cấp cho các cơ quan báo chí có nhu cầu thông tin.

Tổ chức thực hiện kênh truyền hình OTT trên trang thông tin điện tử của 
VNEWS, trong đó có sản xuất chương trình, tiếp sóng các bản tin thời sự của 
kênh thiết yếu quốc gia VNEWS, tiếp sóng các chương trình sự kiện của Đảng và 
Nhà nước, các chương trình xã hội hóa. Các dịch vụ trực tuyến (mạng XH, VOD, 
OTT...)

Trên đây là vài nét về bối cảnh tình hình và thực tế triển khai các biện pháp 
thích ứng với sự phát triển của truyền thông mới của Trung tâm Truyền hình 
Thông tấn.
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SIẾT CHẶT QUẢN LÝ OTT VÀ 
 DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN XUYÊN QUỐC GIA

Lê Đình Cường  
Phó Chủ tịch - Tổng Thư kí Hiệp hội Truyền hình Trả tiền

Chúng tôi xin phép được nhấn mạnh và làm rõ thêm một số nội dung trong 
lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội Truyền hình Trả tiền Việt Nam

1. Điển hình trong những năm qua là hoạt động cung cấp dịch vụ OTT xuyên 
biên giới của các đơn vị nước ngoài tại Việt Nam

Trong những năm qua, nhất là hai năm 2018-2019, Hiệp hội và các doanh 
nghiệp trong Hiệp hội THTT Việt Nam rất quan tâm đến hoạt động cung cấp dịch 
vụ OTT xuyên biên giới được xem là bất hợp lệ tại thị trường Việt Nam, nội dung 
không được kiểm duyệt, rất nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm chủ quyền quốc 
gia, truyền bá nhiều thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm luật 
quảng cáo, trốn thuế, v.v…, vì thế, Hiệp hội đã có các văn bản kiến nghị gửi đến 
các cơ thẩm quyền liên quan (Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh Truyền hình - Thông tin Điện tử, Bộ 
Tư pháp, Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch, v.v…), cụ thể:

1.1 Các đơn vị nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT trực tuyến xuyên biên giới 
trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện thủ tục về đăng ký cấp phép hoạt động theo 
quy định và tất cả nội dung trước khi cung cấp tại Việt Nam phải thông qua khâu 
biên tập, biên dịch, kiểm duyệt đúng theo quy định Luật Báo chí, Luật Điện ảnh 
nhằm đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ về nội dung chương trình truyền hình, 
nội dung phim ảnh giống như các đơn vị cung cấp dịch vụ OTT trong nước, nếu 
chưa tuân thủ quy định về thủ tục, điều kiện cấp phép thì không cho tham gia cung 
cấp dịch vụ OTT vào thị trường Việt Nam.

1.2 Áp dụng các biện pháp kỹ thuật kèm theo chế tài đủ mạnh để kiểm soát 
việc tuân thủ các quy định về kiểm duyệt nội dung theo Luật Điện ảnh và Luật 
Báo chí đối với tất cả các phim, chương trình truyền hình được các tổ chức nước 
ngoài cung cấp thông qua dịch vụ ứng dụng viễn thông xuyên biên giới vào thị 
trường Việt Nam.

1.3 Quy định việc kê khai doanh thu (phí dịch vụ và doanh thu quảng cáo 
kèm theo) phát sinh tại Việt Nam của các tổ chức nước ngoài cung cấp thông qua 
dịch vụ ứng dụng viễn thông xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam, để áp dụng 
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đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế tương tự như đối với các tổ chức cung 
cấp dịch vụ trong nước.

1.4 Đưa các dịch vụ cung cấp nội dung xuyên biên giới vào danh mục kiểm 
soát đặc biệt, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp 
luật về cạnh tranh của các tổ chức nước ngoài cung cấp thông qua dịch vụ ứng 
dụng viễn thông xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam.

1.5 Thời gian qua, một số tổ chức nước ngoài cụ thể như Liên minh Internet 
Châu Á (AIC), Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA), Hiệp hội Điện ảnh 
Hoa kỳ (MPAA) và một số tổ chức khác đưa ra các yêu sách, điều kiện phi lý 
mang tính áp đặt cho thấy sự thiếu tuân thủ pháp luật nước sở tại như đề nghị bỏ 
thủ tục đăng ký cấp phép, bỏ tỷ lệ nội dung chương trình/ kênh nước ngoài không 
vượt quá 30%, không cần qua biên tập, biên dịch, chỉ hậu kiểm duyệt nội dung, 
v.v… không theo quy định Luật Báo chí, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo khi cung 
cấp dịch vụ OTT xuyên biên giới tại thị trường Việt Nam. 

Từ nhiều thập niên qua, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình, 
truyền hình trả tiền, truyền thông, viễn thông trong nước ngoài nhiệm vụ chính 
trị tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với mọi 
người dân, giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội, tuân thủ nghiêm pháp luật 
Việt Nam và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước, để đảm bảo 
bình đẳng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT trong nước, Hiệp hội kiến 
nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương cần có cơ chế chính sách bảo hộ phù hợp 
cho các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Về kiến nghị ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung 
cấpvà sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần chủ trì và phối 
hợp với các Bộ ngành Trung ương liên quan tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến đóng 
góp của các đối tượng liên quan đến quá trình thực hiện Nghị định số 06/2016/
NĐ-CP và thực tiễn phát sinh nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính khả thi và lợi ích 
hợp pháp chính đáng của các đối tượng thực thi.

Đến nay, xem như đã thống nhất các ý kiến đưa vào dự thảo trình Thủ tướng 
Chính phủ, để làm cơ sở thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo tính khách quan, 
công bằng, phù hợp thực tiễn cũng như xu thế, Hiệp hội kiến nghị Bộ Thông tin và 
Truyền thông báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua và ban hành Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.
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3. Về kiến nghị không thu phí thiết lập mạng viễn thông công cộng và phí 
quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Tiếp thu ý kiến của một số đơn vị thành viên, Hiệp hội truyền hình trả tiền 
Việt Nam tiếp tục đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến đối với Bộ Tài 
chính đánh giá hoạt động thu phí (phí thiết lập mạng viễn thông công cộng và phí 
quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền) trong quá trình đánh giá, tổng kết 5 
năm thi hành Luật phí, lệ phí.

4. Thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ THTT tại Việt Nam trong năm 
2019 còn gặp nhiều khó khăn thách thức, dự báo tình hình năm 2020 sẽ tiếp tục có 
chiều hướng gia tăng nhất là các đơn vị có quy mô hoạt động vừa và nhỏ sẽ bị ảnh 
hưởng trong cạnh tranh vì hạn chế nguồn lực tài chính đầu tư mở rộng kinh doanh, 
đầu tư hạ tầng và đầu tư theo xu hướng công nghệ mới. Do đó, để hoạt động các 
đơn vị truyền hình trả tiền có thể trụ lại và phát triển thì định hướng chiến lược 
phát triển của từng đơn vị cần điều chỉnh để phù hợp tình hình mới. Hiệp hội đưa 
ra các hoạt động tập trung chủ yếu trong năm 2020 như sau:

- Đề xuất một số giải pháp đổi mới cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho 
phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật công 
nghệ hiện nay như công nghệ truyền dẫn OTT, phát triển nội dung chương trình.

- Triển khai các chương trình hợp tác, giúp đỡ các doanh nghiệp thành viên 
Hiệp hội gặp khó khăn duy trì ổn định cung cấp dịch vụ THTT.

- Tiếp tục theo sát các kiến nghị đã gửi đến các cơ quan thẩm quyền về dịch 
vụ OTT xuyên biên giới và ban hành Nghị định số 06/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.
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NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC CUNG CẤP VÀ 
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM  

CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG MẠNG XÃ 
HỘI VIỆT NAM VÀ KHÁI QUÁT VỀ MẠNG XÃ HỘI GAPO

1. Khái quát chung về sự phát triển của các mạng xã hội Việt Nam
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 

khoa học công nghệ 4.0, mạng xã hội (MXH) đang chiếm lĩnh các kênh thông tin, 
giải trí, giao lưu không chỉ của của giới trẻ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu 
hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Tại Việt Nam, có khoảng 67% tổng dân số sử dụng Internet và 57% tổng dân 
số sử dụng MXH. Trong đó, Facebook đang chiếm thị phần cao nhất với khoảng 
67 triệu người dùng tại Việt Nam, thuộc Top 7 các quốc gia có lượng người dùng 
MXH Facbook lớn nhất thế giới. 

 Với lượng người dùng MXH tương đối lớn, MXH đã trở thành một thuật 
ngữ vô cùng phổ biến hiện nay không chỉ đối với giới trẻ mà còn đối với các tầng 
lớp, độ tuổi khác. Không thể phủ nhận vai trò tích cực của MXH, song cũng phải 
nhận thấy, nếu không kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên MXH, sẽ có rất nhiều 
tác động xấu tới xã hội, các thế lực thù địch và tội phạm có thể lợi dụng MXH cho 
các hoạt động vi phạm pháp luật, phản động, chống phá Nhà nước. Tác động của 
MXH sẽ là những thách thức trong công tác quản lý thông tin điện tử trên mạng 
của Cơ quan Nhà nước. Đồng thời đặt ra các bài toán mới đối với hành lang pháp 
lý tại Việt Nam trong lĩnh vực thông tin điện tử trên mạng, đặc biệt với dịch vụ 
thông tin điện tử cung cấp xuyên biên giới.

1.1. Khái quát chung về mạng xã hội GAPO

Mạng xã hội GAPO là một MXH thuần Việt, do chính Công ty Cổ phần 
Công nghệ Gapo đầu tư nghiên cứu, phát triển và vận hành. MXH GAPO được Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 10/7/2019 và đi vào hoạt động chính 
thức ngày 21/7/2019. Tuy mới chỉ đi vào hoạt động khoảng 05 (năm) tháng, nhưng 
bằng sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên, MXH GAPO đã đạt được nhiều thành tựu 
rất đáng khích lệ như đạt được gần 3 (ba) triệu người dùng, số người hoạt động 
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hàng tháng gần 1 (một) triệu, tốc độ tăng trưởng trung bình tháng là 35%. Đây là 
một tín hiệu rất tích cực, thể hiện người dùng đã quan tâm tới MXH do người Việt 
sáng tạo ra. 

Tuy nhiên, với tình hình thực tế hiện nay, không chỉ riêng đối với MXH 
GAPO mà các các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ MXH nói chung, đang có rất 
nhiều khó khăn trong hoạt động và phát triển dịch vụ MXH mà tôi sẽ trình bày cụ 
thể sau đây.

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA MXH VIỆT NAM TRONG 
VIỆC CUNG CẤP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MXH TẠI VIỆT NAM

1. Những thuận lợi

Là một đơn vị tạo ra một sản phẩm MXH Việt là MXH GAPO, chúng tôi 
nhận thấy một số thuận lợi đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ MXH Việt như sau:

 - Thứ nhất, các doanh nghiệp kinh doanh MXH Việt sẽ có sự thấu hiểu và có 
khả năng tùy biến công nghệ, nội dung phù hợp với người dùng Việt.

 - Thứ hai, việc an toàn dữ liệu được đảm bảo khi toàn bộ máy chủ được đặt 
tại Việt Nam, đảm bảo có thể xử lý các tình huống phát sinh nhanh nhất.

 - Thứ ba, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và nhu cầu kết nối, giải trí 
không ngừng tăng của người dùng cũng như việc người dùng Việt ưa chuộng sử 
dụng MXH sẽ là cơ hội để MXH Việt phát triển.

 - Thứ tư, sự ủng hộ của các Bộ, ban, ngành trong việt phát triển MXH Việt 
giúp các doanh nghiệp Việt kinh doanh dịch vụ MXH có nền móng tư tưởng kiên 
định để phát triển MXH dành riêng cho người Việt Nam.

2. Những khó khăn 

Trong quá trình hoạt động, MXH GAPO cũng như các MXH Việt khác đang 
gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động, đó là:

 - Thứ nhất, người dùng vẫn chưa tin tưởng sản phẩm là một MXH của người 
Việt cũng như chưa tin tưởng sản phẩm MXH người Việt tạo ra sẽ thành công. Đặc 
biệt, trong tình hình báo chí trong nước có khá nhiều bài viết phản ánh tiêu cực 
đối với MXH Việt, ảnh hưởng rất lớn đối với đánh giá của người dùng về MXH 
do người Việt sáng tạo ra.
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 - Thứ hai, MXH GAPO và rất nhiều MXH khác đều là những sản phẩm còn 
mới, đội ngũ vẫn cần rất nhiều thời gian và nhân lực để phát triển và hoàn thiện sản 
phẩm. Các tính năng của MXH chưa được hoàn thiện đầy đủ và nhiều tính năng 
như các MXH phát triển hiện nay, vì vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến tính cạnh tranh 
của các  MXH Việt đối với các MXH nước ngoài đang rất chiếm thị phần lớn tại 
thị trường Việt Nam hiện nay.

 - Thứ ba, các MXH phải cạnh tranh rất lớn, không chỉ đối với các MXH 
trong nước mà còn đối với MXH nước ngoài. Hiện nay, Facebook đang là MXH 
chiếm thị phần người dùng lớn nhất tại Việt Nam, được người dùng vô cùng ưa 
chuộng và sử dụng. Vì vậy, để cạnh tranh với các MXH có nền tảng tốt như vậy, 
là vô cùng khó khăn không chỉ đối với MXH Gapo mà còn đối với các MXH trong  
nước khác.

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỪ GÓC ĐỘ DOANH NGHIỆP

Từ những thuận lợi, khó khăn như đã trình bày phía trên, từ thực tế hoạt động 
trong thời gian vừa qua về MXH, dưới góc độ một doanh nghiệp trực tiếp phát 
triển và vận hành MXH Gapo, chúng tôi có một số đề xuất, giải pháp như sau:

 - Thứ nhất, hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của MXH khi có khoảng 
57% tổng dân số sử dụng MXH, chúng ta hoàn toàn có thể khuyến khích người 
dân tham gia vào Chính phủ điện tử, các hoạt động của Chính phủ thông qua việc 
người dân tham gia vào mạng xã hội nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Chính 
phủ khi mà trước nay các hoạt động của Chính phủ chỉ được phổ biến thông qua 
các phương thức truyền thống. Vì vậy, để đẩy mạnh sự phát triển của MXH Việt, 
chúng tôi đề nghị Nhà nước cần có cơ chế tạo điều kiện hơn nữa để MXH trong 
nước phát triển, có đủ điều kiện cạnh tranh với các MXH nước ngoài. Đặc biệt, 
Nhà nước cần có các chủ trương khuyến khích người Việt dùng MXH Việt để 
khuyến khích người dân sử dụng MXH trong nước.

 - Thứ hai, về cơ chế quản lý hoạt động MXH: Các nhà mạng viễn thông Telco 
đã triển khai việc định danh số điện thoại người dùng rất chặt chẽ, vì vậy chúng tôi 
đề xuất tạo cơ chế thông thoáng hơn cho việc đăng ký MXH tại Việt Nam để tránh 
việc định dạng lại nhiều lần gây khó khăn và cản trở cho người dùng.

 - Thứ ba, đề nghị báo chí trong nước tạo điều kiện đưa tin tích cực về MXH 
Việt thay vì tin tức tiêu cực để tạo môi trường dư luận thuận lợi nhất cho MXH 
Việt phát triển trong thời kỳ sơ khai. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, các MXH 
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Việt trong thời kỳ này còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện, tuy nhiên, việc báo chí 
đăng tải nhiều thông tin tiêu cực sẽ khiến người dùng Việt mất niềm tin vào MXH 
Việt và có cái nhìn không tốt về MXH Việt.

 - Thứ tư, đề nghị Nhà nước hoàn thiện các quy định pháp luật về khung hành 
lang pháp lý đối với lĩnh vực dịch vụ thông tin điện tử trên mạng, tạo môi trường 
cạnh tranh công bằng đối với MXH trong và ngoài nước. Một trong những vấn 
đề đáng quan tâm hiện nay là đang có sự khác biệt lớn giữa quy định áp dụng đối 
với doanh nghiệp MXH trong và ngoài nước. Các quy định hiện tại chưa thể đảm 
bảo việc quản lý chặt chẽ hoạt động của các mạng xã nội nước ngoài. Do vậy, đề 
nghị Nhà nước làm rõ các điều kiện để đăng ký và hoạt động đối với các MXH 
nước ngoài. Vấn đề này cần quy định chặt chẽ, đảm bảo các MXH nước ngoài 
được cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người dùng Việt Nam cũng phải tuân 
thủ đầy đủ các điều kiện, thủ tục tương đương với các điều kiện, thủ tục mà MXH 
trong nước đang phải tuân thủ. Việc này nhằm đảm bảo sân chơi cạnh tranh, công 
bằng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MXH trong và ngoài nước.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA NHÀ XUẤT BẢN TRẺ NĂM 2019

Nhà Xuất bản Trẻ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Thuận lợi:

- Chương trình “Tháng 3 Sách Trẻ” được triển khai sớm ngay từ cuối năm 
trước nên đã chủ động hơn trong việc giao hàng cho các đơn vị tham gia, doanh 
số giao hàng và thanh toán khá hơn do có nhiều chương trình hấp dẫn, thu hút đối 
tác, khách hàng. 

2. Khó khăn:

- Các kênh bán hàng ngày càng thay đổi nhanh, điều này đòi hỏi bộ phận thị 
trường, bộ phận kinh doanh phải ngày càng năng động, và sáng tạo hơn.

- Tình trạng vi phạm bản quyền ngày một công khai, sách giả, sách lậu tràn 
lan, đặc biệt là những sách bán chạy lâu năm của NXB, ảnh hưởng mạnh đến 
doanh số của cả năm.

- Công tác nhân sự chủ chốt có thay đổi, và việc chưa kịp kiện toàn nhân sự 
đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vào những tháng cuối năm: không có sách 
mới, bỏ qua nhiều cơ hội khai thác những đầu sách hay, sách đẹp, sách giá trị, sách 
thời điểm… Truyện tranh đang xuất bản bị dừng giữa chừng, gián đoạn…

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Về khai thác bản thảo, tổ chức đề tài, và biên tập nội dung:

1.1. Mảng sách Chính trị - Kinh tế

Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh: Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh được đổi mới 
hình thức với cách tiếp cận mới như bộ: “Hồ Chí Minh bàn về phong cách” và 
“Hồ Chí Minh bàn về đạo đức”, và làm theo hình thức mới 4 tựa: Phong cách Hồ 
Chí Minh của Nguyễn Văn Khoan, Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh của Trần Bạch 
Đằng; Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch của Trần Dân Tiên, 
Bác Hồ viết Di chúc của Vũ Kỳ. Nhiều tựa hay, còn mang tính thời sự được tái 
bản phiên bản bìa mới làm tăng tính nhận diện cho tủ sách. 

Ngoài ra, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019), Nhà xuất bản Trẻ đã phối hợp với Hội 
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Đồng Đội Thành phố cho ra mắt tựa sách Gương sáng Cháu ngoan Bác Hồ năm 
2019. Đây có thể xem là bộ sách rất có giá trị thực tiễn, đồng thời là tư liệu quý 
cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Loạt sách kỷ niệm 40 năm Chiến tranh Biên giới: Chương trình sách kỷ 
niệm 40 năm chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và Chiến tranh 
bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-2019): ra mắt bộ sách “4 mùa” - gồm 4 tác phẩm 
về Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Mùa xa nhà của Nguyễn Thành Nhân, 
Rừng khộp mùa thay lá của Nguyễn Vũ Điền, Mùa chinh chiến ấy và Mùa Linh 
cảm của Đoàn Tuấn cùng 3 tựa khác: Lính Hà về những người lính Hà Nội chiến 
đấu ở chiến trường K, Mình và họ, và Những mùa xuân con không về nói về chiến 
tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Đặc biệt Những mùa xuân con không về là tập 
hợp những bài viết trước đây và mới đây của các tác giả là nhà văn, nhà thơ Việt 
Nam (Bảo Ninh, Chế Lan Viên, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Đỗ 
Bích Thúy, Đỗ Phấn, Mạnh Hùng, Hà Phạm Phú, Mã A Lềnh), nhà báo (Lãng 
Quân, Lam Hà, Đỗ Doãn Hoàng, Mai Quỳnh Nga, Giang Thùy Linh, Lê Huyền 
Ái Mỹ), đặc biệt có cả sự tham gia của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh và nhạc 
sĩ Trần Tiến.

Loạt sách khác: Bộ Chuyên khảo tiếp tục ra mắt 2 cuốn mới là Mỹ Tho và 
Sóc Trăng; thực hiện tốt dự án sách đối ngoại 2019 cho UBND TP.HCM, được 
lãnh đạo Ủy ban khen ngợi; Waging Peace, sách gia công cho Bảo tàng Chứng 
tích Chiến tranh, là một tựa sách hay và độc đáo.

1.2. Mảng sách Khoa học - Giáo dục

Đối với sách khoa học dành cho thiếu nhi, năm nay NXB Trẻ cũng có rất 
nhiều bộ đa dạng đề tài, hình thức thể hiện và lứa tuổi bạn đọc: bộ Cartoon Guide 
với 2 tựa mới Câu chuyện Giải tích và Câu chuyện Vật lý với hình thức thể hiện 
dạng truyện tranh dành cho độ tuổi học sinh cấp 3 và sinh viên; bộ Khám phá (3 
tựa: Đất; Ánh sáng; Săn và bị săn) với nhiều thực nghiệm thú vị dành cho cấp 2, 
rất thích hợp hướng giáo dục STEM; và Quái thư dành cho học sinh cấp 1 và đầu 
cấp 2… với tổng số tựa lên đến 31 tựa mới trong năm, hình thức thể hiện rất sinh 
động, là một ghi nhận trong nỗ lực tổ chức sách khoa học thiếu nhi của NXB Trẻ. 

Các bộ sách thiếu nhi cho độ tuổi mầm non có thể kể đến như Phẩm chất nhà 
lãnh đạo nhí (8 tập, xếp vào mảng Kỹ năng thiếu nhi), Điều khám phá bất ngờ (8 
tập, xếp vào mảng Kỹ năng thiếu nhi), Con có thể vượt qua (4 tập, xếp vào mảng 
Kỹ năng thiếu nhi), Con lớn từng ngày (3 tập, xếp vào mảng Giáo dục), đáng 
mừng là ngoài bộ 8 tập Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí mua tác quyền từ Hàn Quốc, 
các bộ còn lại đều được tổ chức từ tác giả và họa sĩ trong nước viết và vẽ, với chất 
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lượng nội dung và hình ảnh không thua gì sách nước ngoài (Điều khám phá bất 
ngờ - 8 tập, Con có thể vượt qua - 4 tập). Điều này cho thấy nỗ lực của đội ngũ 
BTV để khởi sắc mảng sách thiếu nhi do tác giả Việt Nam viết và vẽ. 

Ngoài ra, tựa sách giáo dục với đề tài mới phù hợp với nhu cầu hiện tại của 
hệ thống giáo dục Việt Nam là giáo dục STEM cũng được khai thác và có hiệu quả 
tốt: Giáo dục STEM/STEAM: từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo của 
TS. Nguyễn Thành Hải được in lần thứ 3 ngay trong năm nay.

Ở dòng triết học phương Đông, ngoài tiếp tục tủ sách kinh điển Thu Giang 
Nguyễn Duy Cần bằng tựa Thanh dạ văn chung, được nối bản ngay trong năm, 
thì tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần cũng đã được làm lại với hình thức sang 
trọng: bìa cứng, bụng mạ vàng, đóng hộp theo từng chủ đề… để phục vụ nhu cầu 
bạn đọc.

1.3. Mảng sách Văn hóa - Xã hội

Có thể nói, mảng sách văn học đang đứng trước một thách thức lớn, do các lý 
do khách quan như: Thị trường khai thác ồ ạt, các công ty tư nhân liên tục ra mắt 
sách mới, từ đó thu hẹp thị phần, tăng sức cạnh tranh… Trước những khó khăn 
khách quan đó, mảng sách này vẫn tiếp tục giữ vững được lượng sách văn học của 
mình như:

- Các tựa sách đã bán chạy nhiều năm nay vẫn được tái bản với số lượng lớn 
như bộ hai cuốn của Tony Buổi Sáng, bộ Harry Potter 7 tập, Harry kịch, Harry 
hành trình xuyên lịch sử phép thuật, các tựa sách của Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn 
Ngọc Thuần, Dương Thụy, các tựa trong bộ Agatha Christie, Suối nguồn, Đi tìm 
Alaska, Khi lỗi thuộc về những vì sao, các sách kỹ năng sống - nghệ thuật sống…

- Một số sách mới vừa ra mắt được tái bản ngay, như bộ ba cuốn ngoại truyện 
Harry Potter: Những chuyện kể của Beedle người hát rong, Sinh vật huyền bí và 
nơi tìm ra chúng, Quidditch qua các thời đại, tựa Mục đích sống của một chú chó, 
tựa Mô hình xoắn động… Riêng bộ sách của tác giả Bà Tùng Long được tái bản 
với hình thức mới, đầu tư kỹ khâu mỹ thuật được tiêu thụ khá.

- Văn học trong nước: ra mắt tựa sách mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: 
Làm bạn với bầu trời, và tiếp tục làm sự kiện để đẩy mạnh cuốn Mắt biếc theo 
bộ phim cùng tên sắp ra mắt; các tựa sách mới được tái bản ngay như Chỉ cần 
yêu thôi là đủ, Một thời Hà Nội hát; tựa Hành lý hư vô của Nguyễn Ngọc Tư, tựa 
Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian của Lê Văn Nghĩa, tựa Hỏi đáp với bác sĩ Bùi  
Chí Thương
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Ngoài ra, chú trọng đầu tư theo từng hướng đi mới của từng dòng sách như:

- Đầu tư cho tủ sách Văn học tuổi 20, với mục tiêu “nuôi dưỡng cây viết trẻ”. 
Từ năm 2019 sẽ đổi mới hình thức Cuộc thi Văn học tuổi 20 thành Giải thưởng 
Văn học tuổi 20, bắt đầu nhận bản thảo từ 1/1/2019, những tác phẩm được in trong 
tủ sách này, cứ 2 năm sẽ tổng kết và trao Giải thưởng một lần. Đây cũng là cuộc 
thi tìm được cho NXB Trẻ các cây viết nổi bật, ghi dấu ấn như: Nguyên Hương, 
Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Dương Thụy… 

- Hướng đến mục tiêu xuất bản sách của tác giả trong nước ra thị trường 
nước ngoài.

1.4. Mảng sách Truyện tranh - sách dạy sinh ngữ: 

Mảng Truyện tranh: Giữa tình hình truyện tranh đang cạnh tranh gay gắt về 
các bộ sách hay, cạnh tranh trong việc mua tác quyền, NXB Trẻ vẫn tiếp tục mua 
những tựa sách hay để phục vụ bạn đọc như: Nhà trọ nhất khắc, Cánh cụt rắc rối 
ký, Perfect world, Jin…, trong đó có các tựa nổi bật như Nhóc Miko và Inuyasha 
(các tập tiếp theo); JIN; Gửi em, người bất tử; Liar Game được đánh giá cao về 
chất lượng in ấn, và dịch thuật. Những bộ truyện mới thu hút bạn đọc, có số lượng 
in khá do nội dung được biên tập kỹ, chất lượng dịch tốt, in ấn đẹp, chất lượng 
giấy in ổn định. 

Đối với mảng sách Sinh ngữ: Năm 2019, có một số tựa sách học tiếng Nhật 
mới như: 25 bài luyện đọc - Sơ cấp 1, Tài liệu luyện thi BJT cấp độ 4, Luyện Thi 
Năng Lực Nhật Ngữ N4 - Hán tự, Từ Vựng, Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N4 - 
Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu, Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N5 - Hán tự, Từ 
Vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu. Mảng sách tiếng Nhật cũng là một mảng 
sách được đông đảo bạn đọc ủng hộ của NXB Trẻ. Các sách mảng tiếng Nhật tái 
bản vẫn có tín hiệu tốt, với số lượng in lớn. NXB Trẻ cũng đã chuẩn bị một kế 
hoạch dài hơi cho mảng sách này vào năm sau.

1.5. Mảng sách Đoàn - Hội - Đội và công tác thanh niên: 

Nhằm đầu tư, nâng chất mảng sách Đoàn - Hội - Đội và công tác thanh niên, 
Ban Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ đã thành lập Ban Quản lý các dự án sách Đoàn - 
Hội - Đội và công tác thanh niên để tập trung tổ chức, khai thác bản thảo ở mảng 
sách này. Tuy mới thành lập, nhưng mảng sách này đã có những tựa sách được 
nối bản, và tập trung thực hiện các tựa sách phục vụ công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi thành phố như: Lời Bác dạy thanh thiếu nhi, Cuộc sống quanh 
em, Cẩm nang nhà chung cư, Cháu ngoan Bác Hồ 2019, Danh nhân quân sự Việt 
Nam,.. cho thấy nhu cầu sách trong mảng sách này cần được chú trọng, và định 
hướng của Ban Giám đốc là đúng.
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Nhiều tựa sách đang được ráo riết chuẩn bị cho năm sau như: thực hiện đợt 
sách chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 
2019-2024; triển khai biên soạn Từ điển Đoàn - Hội - Đội và công tác thanh thiếu 
nhi; tham gia đợt sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.6. Mảng khai thác đề tài và giao dịch tác quyền:

Năm 2019 đã ký mua bản quyền 75 hợp đồng với tổng số gần 110 tựa trong 
đó có trên 80 tựa dành cho người lớn và hơn 30 tựa cho thiếu nhi. Trong số này ký 
mới có 52 hợp đồng với gần 70 tựa Non-Fiction và 10 tựa Fiction; tái ký 23 hợp 
đồng với gần 30 tựa. Trong số 80 đầu sách mới thì sách thiếu nhi chiếm 20 tựa. 

Trong số các sách mới xuất bản, có nhiều tựa đã tái bản trong năm, như Sinh 
học phân tử của tế bào 05 - Sự sinh trưởng & phát triển của tế bào, Khởi nghiệp 
sáng tạo: Khai mở & mang ý tưởng của bạn ra thế giới, Nghĩ thiện - Để cuộc đời 
và công việc viên mãn, Agatha Christie: Đêm vô tận, Đốc-tờ Năm, Những chuyện 
kể của Beedle người hát rong (Harry Potter ngoại truyện), Những sinh vật huyền 
bí và nơi tìm ra chúng (Harry Potter ngoại truyện), Quidditch qua các thời đại 
(Harry Potter ngoại truyện)… 

Về việc triển khai các sách đã mua tác quyền, trong năm đã xuất bản tổng 
cộng gần 90 tựa sách mua tác quyền.

Tiếp hướng mới là bán tác quyền sách của NXB xuất bản ra nước ngoài. Ngoài 
ký hợp đồng bán tác quyền Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ cho NXB Hungary; Ban 
còn chào các bản thảo của Nguyễn Ngọc Tư, Dương Thuỵ cho các đối tác. Phối 
hợp với Ban Truyện tranh để bán bản quyền bộ Luyện thi năng lực Nhật Ngữ N1 
cho NXB Nhật (100.000 yên).

Ngoài các công việc thông thường, mảng Khai thác đề tài cũng chủ động làm 
việc với cơ quan có liên quan để xin tài trợ cho sách, như Viện Pháp hỗ trợ 30 triệu 
đồng cho cuốn Une Nuit; Quỹ dịch thuật Phần Lan (Fili) tài trợ tiền dịch gần 50 
triệu đồng cuốn Kimi; Quỹ Daido tài trợ 100 triệu đồng để in và tặng cuốn sách 
Đường tàu ngân hà trong đêm cho trẻ em, học sinh vùng sâu, xa.  

1.7. Chi nhánh Hà Nội: 

Các tựa vốn là thế mạnh của NXB Trẻ, vẫn được tái bản liên tục như Ông 
trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử, Đến 
Nhật Bản học về cuộc đời; Trên đường về nhớ đầy; Đàn bà uống rượu, Con giai 
phố cổ; Mùa chinh chiến ấy, Quân khu Nam Đồng; Mình và họ; Tuyết hoang; 
Tuổi 40 yêu dấu; Chỉ cần yêu thôi là đủ; Bước đệm vững chắc vào đời.
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2. Kết quả kinh doanh:

Tổng số sách in trong năm 2019 (bao gồm sách tái bản): 1041 tựa, sách mới 
423 tựa, tái bản là 618 tựa, tổng số lượng sách xuất bản: 3.175.659 bản.

Một số tựa sách có số lượng tiêu thụ lớn: Trên đường băng (58.211 bản), 
Đời ngắn đừng ngủ dài (44.877 bản), Cà phê cùng Tony (39.093 bản), Mắt biếc 
(37.895 bản), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (34.014 bản), Làm bạn với bầu trời 
(31.069 bản), Ngày xưa có một con bò (30.275 bản), Cảm ơn người lớn (29.729 
bản), Từ tốt đến vĩ đại (25.673 bản),…

- Các tựa sách tái bản vốn bán tốt vẫn tiếp tục bán chạy và được đặt hàng lại 
liên tục, không có dấu hiệu chậm lại.

- Các tựa sách mới ra được tái bản liền ngay trong 6 tháng đầu năm: Thu 
Giang Nguyễn Duy Cần - Thanh dạ Văn chung; Để thân tâm an lạc; Khởi nghiệp 
sáng tạo: Khai mở & mang ý tưởng của bạn ra thế giới; Nghĩ thiện - Để cuộc đời 
và công việc viên mãn; Chỉ cần yêu thôi, là đủ…

- Chương trình “Tháng 3 sách Trẻ” năm nay không có tựa sách mới nổi bật, 
tạo doanh số lớn, nhưng số lượng sách tái bản và đơn đặt hàng vẫn tốt, cho thấy 
các tựa sách của NXB Trẻ được bạn đọc đón nhận rất tốt, thể hiện ở lượng sách 
tái bản không tập trung ở một tựa nào nổi bật cụ thể mà trải đều ở hầu hết tất cả 
các tựa sách. Đa số sách được đặt hàng ở 4 mảng sách chính là: Kinh tế, Kỹ năng 
- sống đẹp, Văn học trong nước và Văn học nước ngoài.

III. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ:

Nhìn chung trong năm qua, NXB Trẻ đã:

1. Mặt được:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của một trong những nhà xuất bản có uy tín trên 
cả nước, Nhà xuất bản Trẻ đẩy mạnh hệ thống phát hành của mình thông qua các 
kênh truyền thống và các kênh mới khai thác, trong đó chương trình Tháng 3 Sách 
Trẻ là một điểm nhấn quan trọng.

- Chú trọng đến công tác truyền thông, quảng bá sự kiện về sách, qua đó tiếp 
tục khẳng định uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản Trẻ. 

- Tổ chức nội dung, đề tài được thực hiện một cách đều đặn, chắc tay, tạo 
nguồn bản thảo tốt, tiếp tục khai thác những mảng đề tài đã đứng vững của NXB 
Trẻ và mở hướng đi mới ở nhiều mảng sách chưa là thế mạnh của NXB Trẻ.
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- Tiếp tục theo đuổi việc tuyển chọn nguồn sách trong nước để làm tóm tắt, 
từng bước giới thiệu và bán bản quyền ra nước ngoài. Đây là việc làm cần nhiều 
thời gian, nhưng cần phải tập trung và đầu tư từng bước.

- Việc khai thác đề tài, khai thác bản quyền được thực hiện tốt, giới thiệu với 
bạn đọc và xã hội nhiều sách hay với chất lượng kỹ, mỹ thuật được chăm chút 
công phu, thực hiện tốt chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng sách giấy - Tập trung 
phát triển sách thiếu nhi - Củng cố và phát triển Ybook”.

- Năm 2019 cũng là năm Nhà xuất bản Trẻ thực hiện công nghệ in sách thân 
thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu là mực in không độc.

- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, công ty thực hiện 
nghiêm các chế độ chính sách đối với người lao động, tập trung chăm lo, tạo điều 
kiện cho cán bộ - nhân viên học tập, nâng cao trình độ.

2. Những vấn đề cần lưu ý:

- Cần đẩy mạnh công tác nội dung: tìm kiếm đề tài hay, nâng cao chất lượng 
biên tập, cải tiến công chăm sóc và thu hút cộng tác viên; Công tác sản xuất: 
chú ý bảo đảm chất lượng in, nhất là truyện tranh, đồng thời lưu ý khâu kỹ mỹ 
thuật để sách của NXB ngày càng bắt mắt, góp phần truyền thông và đẩy sách ra  
thị trường.

- Cần quan tâm hơn đến chế độ chăm sóc khách hàng gắn với tăng cường 
công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm để cải thiện doanh số đối với các khách 
hàng có xu hướng giảm lượng sách tiêu thụ.

- Cần đổi mới, sáng tạo hơn trong truyền thông, tiếp thị, công tác thị trường, 
để có thể khai thác tối đa hiệu quả của những sách bán chạy, đồng thời có giải 
pháp kịp thời đối với những sách bán yếu, để tránh tồn kho nhiều.

- Vấn đề sách giả đang tràn lan: cần quyết liệt xử lý về mặt pháp lý, nhưng 
cũng cần quảng bá để bạn đọc nhận biết được các chuẩn sách thật của NXB Trẻ.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN   
TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0

Phạm Chí Thành 
Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

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. 

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 
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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. 

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. Mạng lưới xuất bản, 
in và phát hành còn chưa rộng khắp, đặc biệt ở những khu vực khó khăn về giao 
thông hoặc 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 4.0, 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 4.0 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 4.0, các nhà xuất bản truyền thống 
nếu không thích nghi, kịp thời ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ cùng 
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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:

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 
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 ngườiđọc, đặc biệt là những người 
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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, 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 nghệ 4.0”.

 Tóm lại, cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ và tác động của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 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.
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BIÊN TẬP VÀ XUẤT BẢN SÁCH VĂN HỌC 
TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Nguyễn Anh Vũ 
Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học

Sách văn học là một mảng sách lớn, quan trọng trong hoạt động xuất bản, 
của thị trường sách. Hoạt động xuất bản, thị trường sách văn học trong những năm 
gần đây đã, đang và sẽ còn đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức bởi sự 
tác động sâu sắc của kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường đã đưa sách văn học trở 
thành một loại hàng hóa, mặc dù là một loại hàng hóa đặc biệt, thế nhưng không 
thể nằm ngoài sự khốc liệt của quy luật cạnh tranh, cung cầu của thị trường, tuy 
nhiên vẫn phải đảm bảo những tiêu chí nhất định với tư cách là một sản phẩm tinh 
thần mang giá trị giáo dục, thẩm mỹ. Phải khẳng định rằng, cơ chế thị trường đã 
mang lại nhiều chuyển biến đáng kể cho hoạt động xuất bản sách văn học, cho quá 
trình sáng tạo và tiếp nhận văn học. Dẫu vậy, bên cạnh những mặt tích cực, kinh 
tế thị trường cũng đem lại cho hoạt động xuất bản sách văn học, đời sống văn học 
không ít những tồn tại, hạn chế.

Điều đáng ghi nhận, đó là cơ chế thị trường đã mang lại cho hoạt động xuất 
bản sách văn học tính chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ người sáng tác, đến đối 
tượng tiếp nhận cho tới quá trình lưu thông sản phẩm. Tính chuyên nghiệp đã 
buộc nhà văn phải xác định đối tượng mình sẽ hướng tới mỗi khi cầm bút, phải 
nắm bắt được thị hiếu của đông đảo công chúng tiếp nhận để sao cho tác phẩm 
đến được với độc giả và phổ biến một cách sâu rộng nhất. Đây cũng chính là quy 
luật cung cầu của cơ chế thị trường, một tác phẩm văn học được coi là thành công 
chỉ khi nó đáp ứng được hai yếu tố: hay và có người đọc. Quy luật này cũng rất 
phù hợp với quan niệm về sáng tạo và tiếp nhận văn học hiện nay, coi người đọc 
là một công đoạn quan trọng của quá trình sáng tạo văn học. Đã có nhiều ý kiến 
khẳng định rằng, công chúng tiếp nhận đang chi phối khuynh hướng sáng tác của 
nhà văn, thậm chí định hướng sự tồn tại và phát triển của văn học.

Phải khẳng định rằng, thị trường sách văn học hiện nay với sự tác động hai 
mặt của cơ chế thị trường là một bức tranh nhiều mảng màu sáng tối. Xét ở khía 
cạch sáng tạo văn học, với việc phải chạy theo thị hiếu xuất phát từ nhu cầu giải 
trí nhất thời, đơn thuần của độc giả, cùng với việc đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng 
đầu của một bộ phận người viết và những nhà sản xuất, đang xuất hiện ngày một 
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nhiều những thứ “hàng chợ”, những thứ được gọi là tác phẩm văn chương được 
viết dễ dãi, cẩu thả. Trong khi đó, những tác phẩm thực sự có giá trị về nội dung 
và nghệ thuật, không phải không có nhưng dường như ngày một thưa thớt hơn. 
Đã xuất hiện sự thiếu chuẩn, lệch chuẩn và loạn chuẩn trong sáng tạo và tiếp nhận 
dẫn đến sự khủng hoảng về giá trị trong đời sống văn học. Sách văn học xuất bản 
ngày càng nhiều nhưng để tìm được một cuốn sách hay không phải là điều dễ 
dàng. Những chiêu thức PR, quảng cáo, lăng xê rầm rộ thiếu trung thực, mang 
nặng tính câu khách đã đưa đến tình trạng nhiễu loạn trong hoạt động tiếp nhận 
văn học tạo hiệu ứng tâm lý đám đông tiêu cực. Một thực tế chua xót đang diễn ra, 
sách bán chạy chưa hẳn đã là sách hay, sách hay không hẳn đã bán chạy. Và cũng 
bởi nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu nhất thời, lẫn lộn giá trị, thậm chí lệch lạc của 
một bộ phận công chúng tiếp nhận thời kinh tế thị trường, nhiều tác giả đã hướng 
tác phẩm của mình vào những mảng đề tài dung tục, phi thẩm mỹ, trái đạo lý và 
thuần phong mỹ tục, thậm chí là những đề tài nhạy cảm. Vẫn biết rằng một trong 
những chức năng của văn học là tính giải trí, đặc biệt trong cơ chế thị trường chức 
năng này càng được đề cao, thế nhưng một tác phẩm văn học vẫn phải đảm bảo 
những nghĩa vụ quan trọng khác như chức năng giáo dục, nhận thức và thẩm mỹ.

Trong hoạt động xuất bản nói chung và xuất bản sách văn học nói riêng, biên 
tập là một công đoạn hết sức quan trọng. Hiểu một cách đơn giản, biên tập là việc 
rà soát, hoàn thiện nội dung và hình thức bản thảo để xuất bản. Như vậy, có thể 
thấy rằng, biên tập là một trong những công đoạn quan trọng trong toàn bộ hoạt 
động xuất bản, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội thông qua nội dung, tư tưởng 
và giá trị của xuất bản phẩm. Nhìn nhận ở góc độ hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
trong ba hoạt động chính của xuất bản là biên tập, in ấn và phát hành, thì biên tập 
là công đoạn mở đầu và trọng tâm của quy trình xuất bản mặc dù hai công đoạn 
in ấn và phát hành cũng tương đối quan trọng. Chất lượng biên tập tác phẩm sẽ 
là một trong không nhiều những yếu tố hạt nhân quyết định hiệu quả của công 
tác kinh doanh, phát hành bởi lẽ tác phẩm có chất lượng hay không, có hấp dẫn 
hay không, có phù hợp với thị hiếu độc giả hay không… đều phụ thuộc vào bộ 
phận biên tập. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng, chất lượng biên tập còn ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến uy tín và thương hiệu của nhà xuất bản.

Với vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất bản như vậy, 
công tác biên tập và biên tập viên (người làm công việc biên tập) luôn được các 
nhà xuất bản quan tâm, bồi dưỡng, củng cố và phát triển. Rõ ràng, biên tập và biên 
tập viên là một nghề, là những con người làm công việc đáng được trân trọng bởi 
sự công phu, vất vả cũng như hàm lượng chất xám, tri thức và tâm sức họ bỏ ra 
đầu tư cho công việc của mình. Họ là một trong những yếu tố làm nên thành công 
cho những sản phẩm văn hóa là kết tinh của trí tuệ con người.  Với đội ngũ biên 
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tập viên xuất bản trong bản tình hình hiện nay, đóng vai trò là cầu nối giữa tác giả 
và độc giả, ngày càng có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra với họ. Đầu tiên, đó 
là từ phía đội ngũ tác giả. Càng ngày, hàm lượng tri thức, văn hóa trong tác phẩm 
của họ ngày một nâng cao, đòi hỏi biên tập viên cũng cần phải có một vốn kiến 
thức, phông văn hóa nhất định để có thể “đối thoại sòng phẳng”. Tiếp đến là về 
phía độc giả, với mặt bằng dân trí và đời sống ngày càng nâng cao, độc giả ngày 
một “khó tính” hơn, họ có quyền đòi hỏi những xuất bản phẩm thực sự có chất 
lượng về mọi mặt. Và cuối cùng, đó là sức ép từ phía dư luận, truyền thông. Trong 
bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển cùng tốc độ lan truyền mạnh mẽ của 
mạng xã hội như hiện nay, dư luận, truyền thông có nhiều điều kiện để tiếp cận, 
tiếp nhận, đối chiếu, so sánh thông tin, và vì thế sẽ ngày càng khắt khe hơn trong 
việc bình luận, đánh giá các xuất bản phẩm.

Với không ít những thách thức đặt ra như vậy, đội ngũ biên tập viên xuất 
bản bắt buộc ngày càng phải bồi đắp, hoàn thiện những phẩm chất, năng lực cần 
(phải) có của một biên tập viên để có thể hoàn thành tốt công việc của mình, để 
có thể “trụ vững” trong hoạt động xuất bản hiện nay. Trước tiên, đó là phẩm chất 
chính trị, tư tưởng. Đây là một phẩm chất căn cốt của một biên tập viên xuất bản. 
và có thể coi là yêu cầu về tính chính trị và tính tư tưởng trong hoạt động xuất bản. 
Và như vậy, phẩm chất chính trị, tư tưởng của một biên tập viên thể hiện ở quan 
điểm chính trị đúng đắn, nhạy cảm trong việc phát hiện những nội dung chính 
trị sai lầm, lệch lạc, kiên quyết loại bỏ những nội dung vi phạm đạo đức, thuần 
phong mỹ tục, đề cao những tác phẩm có giá trị về giáo dục, thẩm mỹ, tư tưởng… 
Tiếp đến, một yêu cầu cũng vô cùng quan trọng với biên tập viên, đó là năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ. Năng lực này thể hiện ở sự hiểu biết về kiến thức chuyên 
môn, về phông tri thức và văn hóa, về khả năng thẩm định và đánh giá tác phẩm, 
về năng lực sử dụng ngôn ngữ và đặc biệt là tác phong chuyên nghiệp của người 
biên tập thể hiện ở việc cẩn trọng, tỉ mỉ và cầu thị trong công việc biên tập. Năng 
lực này là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của xuất bản phẩm.  Và cuối 
cùng, một phẩm chất cần phải có đối với biên tập viên giữa bối cảnh hoạt động 
xuất bản trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đó là khả năng nắm bắt thị trường, 
nhanh nhạy với xu hướng, thị hiếu của độc giả. Phẩm chất này thể hiện ở sự thẩm 
định, chọn lựa, khai thác đề tài, ở khả năng đánh giá, dự báo thị trường để từ đó 
có những tham vấn cho công tác sản xuất kinh doanh, phát hành mang lại hiệu 
quả cao nhất.

Có thể nói, những phẩm chất, năng lực trên đây là những yêu cầu bắt buộc 
đối với một biên tập viên trong tình hình hiện nay. Những phẩm chất này là “điểm 
tựa” vững chắc cho biên tập viên trong quá trình hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, 
nó cũng lại là những thách thức không nhỏ cho các biên tập viên bởi để có được 
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những phẩm chất, năng lực này, bên cạnh việc không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng 
về lý luận, chính trị, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ… nó còn đòi hỏi một quá 
trình không nhỏ sự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Nhân đây, chúng tôi xin chia sẻ một vài thực tế hoạt động trong công tác 
biên tập của đơn vị. Như đã trình bày ở trên, sách văn học là một mảng sách lớn, 
quan trọng trong hoạt động xuất bản, của thị trường sách. Bên cạnh đó, sách văn 
học cũng là một mảng sách nhạy cảm, nó rất dễ bị cài cắm, lồng ghép những quan 
điểm, ý kiến, nhìn nhận, đánh giá chủ quan, đôi khi là cực đoan, sai lệch của người 
viết về những vấn đề chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội… Những quan điểm này 
có khi bộc lộ khá lộ liễu, nhưng cũng đôi lúc ẩn giấu hết sức kín kẽ, khéo léo dưới 
vỏ bọc một tác phẩm văn học đơn thuần. Nhận thức được vấn đề này, Nhà xuất 
bản Văn học chúng tôi lâu nay đã xây dựng một quy trình biên tập quy định chặt 
chẽ từ khâu tiếp nhận bản thảo cho đến khi ký Quyết định phát hành xuất bản 
phẩm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến khâu thẩm định và biên tập bản thảo, với 
sự phân cấp trách nhiệm rõ ràng, cụ thể từ biên tập viên, Trưởng Ban biên tập, Phó 
Giám đốc phụ trách nội dung và cuối cùng là Giám đốc- Tổng biên tập. Một quan 
điểm nhất quán và xuyên suốt toàn bộ quy trình biên tập đó là tập trung đảm bảo 
hai yếu tố đúng và chất. Đúng ở đây là yêu cầu đảm bảo đúng quy định của pháp 
luật. Chất ở đây là chất lượng tác phẩm bao gồm chất lượng nội dung, văn bản 
cũng như kỹ, mỹ thuật của xuất bản phẩm. Dẫu vậy, cũng phải nói thêm rằng, mặc 
dù đã có quy trình biên tập đề ra cụ thể như vậy, tuy nhiên trong không ít trường 
hợp, công việc thẩm định, biên tập vẫn phải được xử lý bằng kinh nghiệm và sự 
nhạy cảm của người làm nghề bởi có nhiều những thao tác, kỹ năng thẩm định, 
phát hiện vấn đề chẳng thể nào chỉ mặt đặt tên.

Trên tinh thần đó, trong năm 2019 vừa qua, Nhà xuất bản Văn học đã liên 
tục xuất bản và quảng bá đến bạn đọc những tác phẩm đặc sắc, có giá trị của văn 
học trong và ngoài nước đến đông đảo bạn đọc. Nhiều cuốn sách của Nhà xuất 
bản Văn học xuất bản trong năm 2019 được dư luận đánh giá là những tác phẩm 
có giá trị về mặt nội dung, tư tưởng cũng như nghệ thuật. Sách của nhà xuất bản 
ngày càng được cải thiện về kỹ thuật, mỹ thuật, được bạn đọc nhiệt tình đón nhận. 
Điều đáng ghi nhận là các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Văn học xuất bản 
trong năm 2019 vừa qua không có cuốn sách nào vi phạm về vấn đề nội dung, tư 
tưởng. Thành quả này đã khích lệ của toàn thể cán bộ công nhân viên nhà xuất bản 
trong tình hình khó khăn của ngành xuất bản hiện nay. 

 Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2019, hai tác phẩm Nơi đầu song 
và Nơi đầu sóng - Mắt trùng khơi, hai tập bút ký và ảnh về Trường Sa, Nhà giàn 
DK1 của nhà báo Lữ Mai và nhiếp ảnh gia Trần Thành, cũng là cuốn sách đầu 
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tiên nằm trong Tủ sách Biển đảo quê hương của Nhà xuất bản Văn học, ngay 
sau khi vừa ra mắt đã được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận, được truyền 
thông, dư luận đánh giá rất cao. Các tác phẩm đã thực sự khơi gợi tinh thần yêu 
nước, ý thức về chủ quyền biển đảo trong xã hội, ca ngợi ý chí vượt lên gian khó 
của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của 
Tổ quốc. Cuốn sách đã được gửi tặng tới các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm 
vụ ở quần đảo Trường Sa và phát hành tới đông đảo bạn đọc cả nước, đặc biệt 
là bạn đọc học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Các ấn phẩm tiếp theo với nhiều 
thể loại của Tủ sách Biển đảo quê hương sẽ được lần lượt ra mắt bạn đọc trong 
thời gian tới đây. Nhà xuất bản Văn học cũng đang lên phương án dịch những 
tác phẩm này sang tiếng Anh để phát hành đến bạn đọc quốc tế nhằm giới thiệu, 
quảng bá và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cơ chế thị trường đã đưa đến cho hoạt động sáng tạo, xuất bản và tiếp nhận 
văn học nhiều vận hội và thách thức mới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực 
vẫn còn không ít những mặt tiêu cực. Ở đây chúng tôi muốn đề cập tới hoạt động 
liên kết xuất bản. Đây là một chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản đã thực sự 
mang lại một luồng sinh khí mới cho thị trường sách, cho hoạt động sáng tạo văn 
học. Từ sau khi hình thức liên kết xuất bản ra đời, không thể phủ nhận thị trường 
sách đã sôi động lên rất nhiều và tác động mạnh mẽ đến đời sống văn học trong 
nưóc. Số lượng sách xuất bản hàng năm tăng lên một cách rõ rệt, nội dung sách 
phong phú, đa dạng. Hoạt động xuất bản ngày càng hướng đến tính chuyên nghiệp 
cao. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao về mặt hình thức, thẩm mỹ, 
kỹ thuật in ấn đã tiệm cận với những công nghệ in tiên tiến, hiện đại của thế giới, 
xuất hiện nhiều loại hình xuất bản mới ứng dụng khoa học công nghệ song song 
tồn tại với sách in truyền thống… Đã có rất nhiều những tác phẩm văn học trong 
và ngoài nước giá trị được xuất bản thông qua hình thức liên kết giữa các nhà xuất 
bản với các công ty sách tư nhân hoặc trực tiếp với các tác giả. Trong đó phải kể 
đến mảng văn học dịch với những tinh hoa của văn học thế giới, những tác phẩm 
văn học được giải thưởng Nobel, Goncourt, Booker, những tác phẩm best seller, 
chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng được dịch và giới thiệu đến công 
chúng yêu văn học trong nước. Rất nhiều những tác phẩm văn học xuất bản dưới 
hình thức liên kết xuất bản đã được nhận những giải thưởng của trong nước và 
quốc tế. Rất nhiều công ty sách tư nhân đã trở thành những thương hiệu có uy tín 
của thị trường sách văn học.

 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, hoạt động liên kết xuất 
bản vẫn tồn tại nhiều hệ lụy bất cập, mà một trong những nguyên nhân mấu chốt 
đó là việc không ít nhà xuất bản chưa xác định đúng và thực hiện nghiêm túc vai 
trò chủ thể của mình trong hoạt động liên kết. Bên cạnh đó là sự buông lỏng quản 
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lý, thậm chí là bị chi phối, lệ thuộc bởi đối tác liên kết của một vài nhà xuất bản 
cũng như thái độ, cung cách làm việc thiếu nghiêm túc, chạy theo lợi nhuận của 
một số công ty sách tư nhân đã gây ra sự nhiễu loạn cho thị trường sách văn học, 
cho hoạt động tiếp nhận văn học. Cần phải rõ nói thêm, sự lệ thuộc, bị chi phối ở 
đây cũng do bởi một số nhà xuất bản khi không còn được bao cấp phải tự bươn 
chải, năng lực sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu thì lợi nhuận từ 
hoạt động liên kết xuất bản cũng là một nguồn thu quan trọng để đảm bảo kinh 
phí hoạt động trong bối cảnh vô cùng khó khăn hiện nay. Không ít những ấn phẩm 
thuộc hàng phế phẩm, thậm chí là những sản phẩm văn hoá độc hại vẫn xuất hiện 
ngạo nghễ bên cạnh những tác phẩm văn chương đích thực trên các kệ sách. Sự dễ 
dãi trong khâu biên tập, đọc duyệt bản thảo đã cho ra đời rất nhiều những tác phẩm 
văn chương kém chất lượng ở mảng liên kết sách tác giả, đơn cử như tình trạng 
“lạm phát” thơ trong nhiều năm vừa qua, cũng đã ít nhiều làm ảnh hưởng, phương 
hại đến sự phát triển của văn học trong nước. Đặc biệt, trong thời gian qua, đã có 
không ít những xuất bản phẩm mắc phải những sai sót nghiêm trọng về chính trị, 
văn hóa, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ của dân tộc, vi phạm đạo đức, thuần 
phong mỹ tục… đã được dư luận phát hiện và phê phán. Và hầu hết những cuốn 
sách mắc phải các sai sót này đều rơi vào những xuất bản phẩm liên kết. Liên kết 
xuất bản trong cơ chế thị trường cũng đã mang lại sự mất cân đối trong việc lưu 
thông sách văn học. Các nhà sản xuất thường tập trung sản phẩm của mình vào 
những khu đô thị lớn, đông dân cư, có khả năng tiêu thụ và sức mua lớn. Độc giả 
yêu thích, đam mê sách văn học ở nông thôn và vùng sâu vùng xa rất ít có cơ hội 
được tiếp cận với những sáng tác mới của văn chương đương đại. Các hình thức 
bán hàng phi truyền thống vẫn đang khiến các cơ quan chức năng gặp nhiều khó 
khăn trong việc giám sát, quản lý và điều hành. Vấn nạn sách lậu, sách nối bản, 
sách giả… của một vài công ty sách tư nhân làm ăn thiếu nghiêm túc, chộp giật, 
coi thường pháp luật vẫn là một điểm đen trong hoạt động liên kết xuất bản thời 
gian qua. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, quyền lợi của đội ngũ tác giả, 
của những nhà sản xuất nghiêm túc và của chính người đọc. Vấn nạn này dường 
như ngày một trắng trợn, ngang nhiên, công khai và thách thức những người làm 
sách chân chính. Với cơ chế pháp lý như hiện nay, có vẻ như cái ung nhọt này còn 
gây nhức nhối dài lâu cho hoạt động xuất bản nói chung và thị trường sách văn 
học nói riêng. 

Rõ ràng, xã hội hóa hoạt động xuất bản với mô hình liên kết xuất bản là một 
xu thế tất yếu để giúp cho ngành xuất bản Việt Nam phát triển một cách toàn diện, 
bền vững. Và qua thực tế cho thấy, liên kết xuất bản đã, đang và sẽ còn tác động 
mạnh mẽ đến đời sống văn học đương đại. Chủ trương chắc chắn này sẽ tiếp tục 
được Đảng, Nhà nước ủng hộ, tạo điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, để ngăn 



184

chặn những lỗ hổng, những hệ lụy tiêu cực không mong muốn chúng ta vẫn cần 
tập trung phải giải quyết một số vấn đề sau: Trước mắt, cần phải có những cơ chế, 
chính sách đặc thù để hỗ trợ các nhà xuất bản với tư cách là những cơ quan hoạt 
động trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có thể tồn tại một cách vững vàng, độc lập 
trong bối cảnh hiện tại, tránh việc bị chi phối, lệ thuộc, thậm chí bị coi như đi làm 
thuê cho đối tác liên kết hay còn gọi là hiện tượng sống bằng “bán giấy phép”, 
bán thương hiệu. Đồng thời với đó là một chiến lược phát triển có tính chất dài 
hơi, bền vững cho ngành xuất bản. Trong đó đặc biệt chú trọng việc hiện đại hóa 
ngành xuất bản với việc ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào hoạt 
động xuất bản. Đối với các nhà xuất bản, cần xác định rõ vai trò chủ thể của mình 
trong hoạt động liên kết xuất bản, kiểm soát chặt chẽ quy trình biên tập, quy chế 
liên doanh liên kết để tránh tình trạng buông lỏng quản lý, dễ dãi trong việc thẩm 
định dẫn đến việc thả nổi, không giám sát được chất lượng nội dung xuất bản 
phẩm. Đối với các công ty sách tư nhân, cần có những quy định cụ thể để tăng 
thêm ý thức, trách nhiệm của các đơn vị này trong hoạt động liên kết xuất bản. 
Thường xuyên phổ biến những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng, Nhà nước về hoạt động xuất bản, về văn học nghệ thuật bằng nhiều hình 
thức đa dạng, hiệu quả. Gấp rút xây dựng, hoàn thiện chế tài xử lý mạnh mẽ, triệt 
để đối với vấn nạn sách lậu, sách nối bản, sách giả… Đặc biệt, cần phải có một 
lộ trình, một cơ chế đầu tư đặt hàng sáng tác thích đáng, có chiều sâu, thiết thực, 
hiệu quả đối với đội ngũ sáng tác để đóng góp cho nền văn học nước nhà những 
tác phẩm thực sự chất lượng. Bên cạnh đó, cũng cần có những cơ quan ngôn luận 
uy tín, nghiêm túc để định hướng, hướng dẫn đọc trong nhân dân, giới thiệu đến 
bạn đọc những tác phẩm văn học thực sự có giá trị. Ngoài ra, cần tăng cường hơn 
nữa những đề án, dự án đặt hàng để đưa sách về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo… giải quyết tình trạng mất cân bằng trong lưu thông, phân phối, 
phát hành sách hiện nay. Giải quyết được những vấn đề này, chắc chắn sẽ xử lý 
dứt điểm được những tồn tại, bất cập trong hoạt động liên kết xuất bản thời gian 
qua, để chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản thực sự là động lực cho sự phát 
triển toàn diện, bền vững của ngành xuất bản, cũng đồng thời góp phần quan trọng 
vào sự phát triển của nền văn học Việt Nam hiện tại và trong tương lai./.
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1. 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

2. MỞ GIAN HÀNG SÁCH VIỆT NAM  
TẠI NHẬT BẢN - HÀN QUỐC GIỚI THIỆU VĂN HÓA VIỆT NAM 

ĐẾN CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC - PHỤC VỤ KIỀU BÀO  
VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Lê Thị Thu Huyền 
Phó TGĐ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. HCM Fahasa

A. 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, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, hiện đang quản 
lý chuỗi Nhà sách Fahasa bao gồm 113 nhà sách tại 47 tỉnh thành trong cả nước, 
với 2.500 CB-CNV, doanh thu 2019 dự kiến là 3.700 tỷ đồng. Năm 2019, Fahasa 
được xếp hạng 360/500 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. 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.

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. 
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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, nhưng cũng đảm bảo sự 
linh hoạt và sâu sát trong điều hành kinh doanh.

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.

B. FAHASA TRIỂN KHAI 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

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.

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.

Và ý tưởng Nhà sách Thông minh đã hình thành, với kế hoạch nghiên cứu 
triển khai các ứng dụng công nghệ nhằm tạo sự thoải mái và tăng trải nghiệm cho 
khách hàng tại Nhà sách.

Chúng ta đã có Điện thoại thông minh, Tivi thông minh, xe hơi thông minh… 
tại sao lại không có Nhà sách Thông minh.

Mô hình Nhà sách Thông minh đầu tiên của Fahasa và của Việt Nam vừa ra 
mắt vào tháng 12/2019 tại Nhà sách Fahasa Vạn Phúc – Hà Nội. 

Những ứng dụng công nghệ được triển khai lần đầu tiên tại Nhà sách 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 
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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 lần đầu tiên tại Nhà sách Fahasa Vạn 
Phúc có diện tích 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. 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 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 
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 dự kiến sẽ được Fahasa triển khai đến một 
số Nhà sách lớn của hệ thống trong thời gian tới. 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 2019 là “Năm Công nghệ”. Nhiều Dự án 
ứng dụng công nghệ được triển khai đồng loạt tại Fahasa: 



188

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. 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 hàng vi khách hàng, để từ đó đáp ứng đúng nhu cầu 
của từng khách hàng.

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.

C. FAHASA PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM SÁCH QUI MÔ LỚN TẠI 
VIỆT NAM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG RA NƯỚC NGOÀI

- Tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài: Từ 
năm 2018, Fahasa bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, mang sách Việt Nam 
ra nước ngoài, bằng cách mở các Gian hàng sách Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn 
Quốc thông qua việc hợp tác với các tập đoàn sách nước ngoài hàng đầu như 
Kinokuniya (Nhật Bản), Kyobo (Hàn Quốc).

Tháng 8/2018, Gian hàng sách Việt Nam của Fahasa khai trương tại Nhà 
sách Kinokunija – Tokyo.

Tháng 11/2019, Gian hàng sách Việt nam của Fahasa khai trương tại Nhà 
sách Kyobo – Seoul.

Sách Việt Nam “đường hoàng” có mặt tại nước ngoài, góp phần lan tỏa văn 
hóa Việt Nam, giới thiệu đất nước – con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng 
thời phục vụ nhu cầu văn hóa cho du học sinh và Việt kiều xa quê hương. Các gian 
hàng sách Việt Nam hoạt động thành công, thu hút đông đảo khách hàng bản địa 
cũng như kiều bào Việt Nam.
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- 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. 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: Nhà sách Fahasa Đà Nẵng, Nhà sách 
Fahasa Tân Phú (Aeon Mall), NS Fahasa Phạm Văn Đồng (Giga Mall TP.HCM), 
Nhà sách Fahasa Vạn Phúc (Aeon Mall Hà Đông – Hà Nội) và sắp tới đây sẽ tiếp 
tục có các Trung tâm Sách mới.

Thế giới luôn thay đổi, nhu cầu của con người luôn thay đổi, 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 sẽ luôn đổi mới chính mình, tiếp cận 
nhanh chóng với xu thế tiêu dùng hiện đại của Việt Nam và cả thế giới.

D. ĐỀ XUẤT 

Những năm qua, thị trường sách Việt Nam vẫn còn tồn tại dai dẳng nạn sách 
giả, sách lậu. Không chỉ dừng lại ở việc được bày bán ở một số kios (còn có cả 
những “con đường sách lậu” tại một vài thành phố lớn), mà sách giả sách lậu còn 
hiện diện tại các gian hàng online trên nhiều sàn/trang thương mại điện tử. Sự cạnh 
tranh không lành mạnh giữa sách giả và sách thật đã gây rất nhiều khó khăn cho 
các doanh nghiệp làm sách và phát hành sách chân chính. Có lẽ không cần phải nói 
nhiều về những tác hại gây ra bởi sách giả, sách lậu: bản quyền không được bảo vệ 
nên các tác giả giảm động lực sáng tác, các đơn vị xuất bản không mạnh dạn đầu tư 
làm các tựa sách giá trị vì lượng sách thật bán ra không đủ cân đối chi phí, do vậy 
người đọc sẽ không có nhiều cơ hội được đọc sách hay sách tốt…

Rất mong các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ rà soát, bổ sung các qui định, chế 
tài xử lý các hành vi in, tàng trữ, tiêu thụ sách giả, sách lậu … cho đầy đủ, bao 
quát được thực tiễn, kiểm tra kiểm soát và xử phạt nghiêm khắc để giải quyết vấn 
nạn này. 

Thị trường sách Việt Nam lành mạnh là cơ hội cho các đơn vị xuất bản và 
phát hành sách phát triển, cũng chính là góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa 
tri thức cho nhân dân.
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LIỆU XUẤT BẢN VIỆT NAM CÓ THÀNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP?

Nguyễn Mạnh Hùng 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP sách Thái Hà

Hoạt động xuất bản không chỉ có nhiệm vụ bảo tồn và truyền bá các giá trị 
văn hóa tinh thần nhằm nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư 
tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn 
diện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài cho đất nước; vừa khẳng định, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, mà còn là 
hoạt động kinh doanh phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung 
của Việt Nam trong những năm gần đây.

Là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực, 
Việt Nam đã có một nền tảng khá quan trọng để bước vào giai đoạn xuất bản 4.0. 
Chúng ta nhận thấy chuyển biến chính của xuất bản trước tác động của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0. Đó là:

Thứ nhất, chuyển biến về mô hình và quy trình xuất bản

Cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến những thay đổi ngày càng nhanh trong 
các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, khách hàng và mô hình kinh doanh. Trong 
hoạt động xuất bản sẽ xuất hiện những mô hình mới mà trọng tâm chỉ còn là bản 
thân sản phẩm, mà là các quy trình định hướng khách hàng. Các NXB chuyển từ 
vai trò của người sản xuất, tạo ra sản phẩm sang vai trò cung cấp các dịch vụ nội 
dung, thông tin để kết nối giữa người đọc với tác giả. Ngược lại, một số công ty 
cung cấp dịch vụ thông tin sẽ lấn sân, trở thành “bà đỡ” cho mỗi ấn phẩm.

Sẽ có 3 mô hình hoạt động xuất bản song hành tồn tại: Mô hình truyền thống, 
tập trung vào in ấn, tác phẩm in (dành cho thương hiệu lớn); mô hình giữa các 
phương tiện truyền thông về việc tạo và phân phối nội dung trên các kênh khác 
nhau (dành cho các tập đoàn nắm giữ bigdata (dữ liệu lớn) và mạng lưới phân 
phối); mô hình tạo ra các dịch vụ nội dung dựa trên nền tảng số và mạng lưới 
khách hàng (mô hình của tương lai - mô hình 4.0).

Cùng với sự chuyển dịch mô hình xuất bản hiện có, còn là sự xuất hiện của 
một quy trình xuất bản hoàn toàn mới - xuất bản trực tiếp của các cá nhân. Với 
định dạng điện tử, thông qua các công ty nắm giữ hạ tầng bigdata, tác giả đưa “đứa 
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con tinh thần” của mình đến thẳng người đọc mà không qua thao tác biên tập, giới 
thiệu, quảng bá của NXB, điều này vô cùng thuận lợi, giảm chi phí nếu tác giả và 
tác phẩm đã định hình đối tượng bạn đọc cho riêng mình. Điều này đã thấy ở các 
khu vực xuất bản phát triển như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Thứ hai, xuất hiện của các sản phẩm xuất bản mới thay thế dần vai trò của 
sách truyền thống

Hiện nay, sau sự thoái trào của các thiết bị đọc sách độc lập tồn tại, một dòng 
sách điện tử mới được tích hợp trên nhiều hệ điều hành: Window, Mac, Linux, 
iOS, Android, Blackberry, WebOS… ngày càng chiếm ưu thế. Chỉ với một chiếc 
điện thoại thông minh, gọn nhẹ, độc giả đã có thể có những trải nghiệm như đọc 
một cuốn sách giấy, lật giở từng trang. Hình ảnh, audio, video được tích hợp vào 
ebook trên tương tác thời gian thực nên rất trực quan, sống động.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, các NXB lớn trên thế 
giới đều đẩy mạnh xuất bản điện tử, đặc biệt là xuất bản và phát hành trực tuyến 
trên mạng internet. Đi đầu vẫn là các tập đoàn công nghệ thông tin với sự góp mặt 
của các tên tuổi lớn như Google, Yahoo, Facebook,... kết hợp với các nhà sản xuất 
như Apple, SamSung, Nokia, Sony,... tích hợp sẵn sản phẩm sách điện tử trên điện 
thoại di động hoặc cho phép tải sách điện tử qua Appstore, Google play,... nhằm 
gia tăng giá trị ứng dụng của các sản phẩm công nghệ thông tin. 

Thứ ba, phương thức sản xuất mới gắn với yêu cầu mới về nguồn nhân lực

Những thói quen mới của độc giả như: mua bán, lựa chọn và trao đổi sách 
trực tuyến, sử dụng ebook (sách điện tử) và vrbook (sách thực tế tăng cường ảo) 
buộc các NXB phải tìm ra định hướng phát triển cho mình nếu không muốn bị tụt 
hậu, những robot sẽ thay thế/hỗ trợ bộ phận chế bản hay nhân công làm kỹ thuật 
in ấn, giúp NXB tinh giản bộ máy; đồng thời còn giúp NXB kiểm định được chất 
lượng bản thảo, kiểm soát được tình trạng “đạo văn” và tiếp cận được sự tiến bộ 
nhanh chóng của khoa học và công nghệ...

Thị trường xuất bản toàn cầu 2018-2022

 yXuất bản toàn cầu sẽ dự kiến đạt mốc doanh thu khoảng 356 tỷ USD vào 
năm 2022.

 yXu hướng ngày càng phổ biến phương thức POD, tức chỉ in sách sau khi 
nhận được đơn đặt hàng.

 yBối cảnh xuất bản và hành vi đọc của độc giả đã yêu cầu cần xuất bản nội 
dung nhanh chóng hơn và trong thời gian quay vòng ít hơn. Điều này sẽ giúp tiết 
kiệm đáng kể về thời gian và tiền bạc.
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 y Số lượng tác giả độc lập và tự xuất bản đang tăng lên đáng kể (các tác giả tự 
do quyết định khi nào ra mắt sách và cách thức xuất bản; tác phẩm gốc sẽ không 
bị sửa đổi bởi các biên tập viên. Các tác giả không cần công ty, chỉ cần đăng ký 
ISBN với tư cách cá nhân là có thể tự xuất bản…).

Có 10 cách phổ biến trên thế giới để xuất bản một cuốn sách

1: Thông qua đại diện bản quyền hoặc nhà xuất bản

2: Thông qua nhà xuất bản

3: Thông qua một dự án đặt hàng

4: Tự xuất bản qua Amazon

5: Xuất bản qua một nhà xuất bản chuyên làmsách điện tử

6: Xuất bản qua APub, chi nhánh của Amazon 

7: Xuất bản thông qua một công ty in/thiết kế 

8: Tự xuất bản rồi sau đó phát hành qua kênh truyền thống

9: Gây quỹ tài trợ cho việc xuất bản 

10: Xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội

Xuất bản tại Mỹ và Anh

•	Theo thống kê về xuất bản của worldatlats, trong năm 2015, doanh số thị 
trường xuất bản Mỹ đạt 27,8 tỷ USD, gần bằng tổng doanh số của 9 thị trường 
xuất bản trong Top 10 thế giới. Tổng số sách tiêu thụ đạt gần 2 tỷ bản. Tuy có xu 
hướng giảm đều trong giai đoạn 5 năm 2014-2018, năm 2018, ngành xuất bản Mỹ 
vẫn đạt doanh số 25,82 tỷ USD, tổng số sách tiêu thụ đạt gần 2,71 tỷ bản. Trong 
đó, doanh thu từ sách thương mại đạt 16,19 tỷ USD, tăng 1.5% so với năm 2017. 
Kể từ năm 2014 đến nay, doanh thu từ sách thương mại tại Mỹ đã tăng khoảng 760 
triệu USD. Năm 2018 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh số bán sách qua các 
kênh bán lẻ trực tuyến cao hơn so với các kênh bán lẻ truyền thống, đạt lần lượt 
là 8,03 tỷ USD và 6,9 tỷ USD.

•	Năm 2018 Audiobook của Mỹ vẫn tăng trưởng cao nhất, 940 triệu USD với 
44.685 tựa sách nói được xuất bản, tăng trưởng doanh thu 28,7% so với năm 2017 
và tăng trưởng doanh thu 181,8% trong 5 năm qua (2014 - 2018). Khảo sát của 
Hiệp hội Xuất bản Âm thanh Mỹ cho thấy năm 2018 thì 44% người Mỹ trưởng 
thành nghe ít nhất 01 cuốn sách nói/năm.

•	Năm 2018, tốc độ tăng trưởng của việc tự xuất bản tại Mỹ tăng 300%.
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•	Audiobooks cũng tăng trưởng mạnh trong báo cáo của Hội xuất bản Anh, 
doanh thu từ Audiobook tăng 49% trong năm 2018 đạt 69 triệu bảng. Doanh số sách 
điện tử tiếp tục tăng (tăng 3%) so với mức giảm doanh số đến từ sách giấy (5%).

Xuất bản tại Nhật Bản

•	Ngành xuất bản Nhật Bản luôn khẳng định vị thế hàng đầu tại Châu Á. Là một 
thị trường lâu đời, phát triển tập trung có định hướng, Nhật Bản đưa ảnh hưởng của 
manga, comic ra toàn thế giới.

•	Có khoảng 3.361 NXB tại Nhật. Nhà bán buôn: có chưa đến 40 nhà, vai trò 
của họ là phân phối thương mại ấn phẩm. Họ cũng cung cấp và phân tích thông 
tin hỗ trợ các hiệu sách trong việc trưng bày kinh doanh sách (Paju Book City tại 
Hàn Quốc).

•	Hiệu sách: Có khoảng hơn 13.500 hiệu sách.

•	Quỹ Nhật Bản hỗ trợ dịch thuật hoặc xuất bản các tác phẩm về các chủ đề: 
nhân văn, khoa học xã hội và nghệ thuật, xuất bản sách giới thiệu văn hóa Nhật 
Bản bằng tiếng nước ngoài.

•	Năm 2018, ngành đã xuất bản được 71.661 đầu sách mới, 2.821 đầu tạp chí 
lần lượt tăng 1.9% và 2.6%, tổng số sách và tạp chí đang được lưu thông trên thị 
trường lần lượt là 942.000.000 cuốn và 1.835.000.000 cuốn. Số lượng sách bán 
được là 572.000.000 cuốn, tương đương doanh thu là 7 tỷ USD, tăng 2,3% và lợi 
nhuận đạt được tăng 36,3% so với cùng kì năm 2017. Số lượng tạp chí bán được là 
1.060.000.000 cuốn, tương đương doanh số là 5,9 tỷ USD, tăng 9,4% và lợi nhuận 
đạt được tăng 43,7% so với cùng kì năm 2017.

•	Những năm gần đây thị trường xuất bản Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng với 
cuộc cách mạng số và thói quen đọc sách của người dân dần thay đổi, sách in và sách 
điện tử (e-book) có nhiều khác biệt. Năm 2014 được xem là năm ‘huy hoàng’ của 
sách in đạt doanh số cao nhất là 16 tỷ USD còn sách điện tử khá khiêm tốn là 1,1 tỷ 
USD. Tuy nhiên sách in giảm từ 2015 tới nay và năm 2018 giảm thấp nhất còn 12,9 
tỷ USD, trong khi đó sách điện tử lại tăng mạnh là 2,4 tỷ.

Xuất bản tại khu vực Đông Nam Á

1. Indonesia

- Có trên 3.000 NXB. 

- Năm 2014 tổng số đầu sách mới được xuất bản là 44.327 đầu sách, gần gấp 
đôi số đầu sách mới được xuất bản năm 2012. Sau khi trở thành GOH 2015, 1.500 
đầu sách Indonesia đã được bán bản quyền ra các ngôn ngữ khác, các tác giả trở 
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thành tác giả quốc tế. Nhiệm vụ mới của Ủy ban sách quốc gia là phải bán được 
nhiều bản quyền ra thế giới.

- Chính phủ có Quỹ cho việc dịch sách Indonesia ra các ngôn ngữ khác và có 
những khoản ngân quỹ tài trợ cho việc đưa các tác giả ra nước ngoài diễn thuyết.

2. Malaysia

- Có 33 triệu dân, doanh thu ngành là 240 triệu USD. Theo tiêu chuẩn của 
Unesco, GDP của ngành xuất bản phải chiếm 0,1% cả nước (30.000 đầu sách 
được xuất bản) nhưng thực tế tại Malaysia chỉ đạt con số 18.000.

- Có 400 NXB 

- Tỷ lệ đọc: Năm 2010 là 8 cuốn/người/năm; năm 2014 là 15 cuốn/người/
năm.

- Năm 2020, Kuala Lumpur sẽ tổ chức 2.000 sự kiện từ 21.4, phục vụ chiến 
lược là Thủ đô sách Thế giới. Phát triển thư viện điện tử (sân bay, trường học, thư 
viện, điểm công cộng).

Năm 2003 thị trường xuất bản của Khối Asean chỉ đứng vị trí thứ 10 trên thế 
giới nhưng đã nỗ lực vươn lên vị trí thứ 7 năm 2013, và dự kiến vị trí thứ 5 năm 
2020, sau thị trường xuất bản Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. 

Xuất bản tại Việt Nam

Theo tổng kết cuối 2018 của Cục Xuất bản, In và Phát hành, số lượng xuất 
bản phẩm được làm ra, lưu chiểu tăng vượt trội so với năm 2017: 31.766 cuốn 
với 390.161.446 bản, tăng 20,6% về số cuốn, tăng 24,7% về số bản. Nhìn chung 
tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 
2017 với tổng doanh thu đạt 2.506,39 tỷ đồng (giảm 13,5% so với năm 2017), nộp 
ngân sách 187,15 tỷ đồng (tăng 71% so với năm 2017). Lợi nhuận sau thuế của 
các NXB đạt khoảng 212,34 tỷ đồng (tăng 11,5% so với năm 2017). 

Nhìn vào thực tế phát triển kinh tế nói chung và thực tế của ngành xuất bản 
nói riêng, tôi nhận thấy nhiều hạn chế như quy mô, năng lực hoạt động xuất bản ở 
nước ta vẫn còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội về 
xuất bản phẩm. Chất lượng của sách xuất bản và dịch vụ xuất bản chưa cao, chưa 
đáp ứng nhu cầu công tác tư tưởng. Hoạt động xuất bản còn tụt hậu về công nghệ 
và trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Việc quản lý nhà nước đối với xuất bản còn nhiều vấn đề bất cập. Tuy nhiên 
bên cạnh những hạn chế và thách thức thì nhiều cơ hội mới cho việc đưa xuất bản 
thành ngành công nghiệp của Việt Nam chưa bao giờ sẵn sàng như vậy khi chúng 
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ta đang nhận được những ảnh hưởng tích cực của cách mạng công nghiệp 4.0.

Như vậy việc xây dựng ngành xuất bản thành ngành công nghiệp hoàn toàn 
có cơ sở và chúng ta phải làm gì để biến mong muốn thành hiện thực. Để nắm 
chắc cơ hội, chủ động cho con đường phát triển của ngành xuất bản, chúng ta cần 
làm gì? Tôi xin có một số kiến nghị sau, để phục vụ cho việc kiến tạo Hệ sinh 
thái cho xuất bản Việt Nam:

1. Tạo ra các sân chơi cùng với các đơn vị xuất bản quốc tế: Bằng việc tổ chức 
các hội sách quốc tế một cách chuyên nghiệp chúng ta đã và đang thu hút sự 
quan tâm của xuất bản thế giới. Tại đó chúng ta có cơ hội để giới thiệu các tác 
phẩm và tác giả Việt Nam tới các bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó ,việc hiện diện 
tại các hội sách quốc tế như Frankfurt, Beijing, London… đã tạo ra những chú 
ý tích cực tới xuất bản Việt Nam. Một số các đơn vị tham gia hoạt động này 
rất tích cực và có chiều sâu như ThaiHaBooks, NXB Trẻ, Nhã Nam, NXB  
Kim Đồng…

2. Lập và hỗ trợ các hoạt động khuyến đọc tại các nhà trường và địa phương 
trên cả nước: Như hoạt động đọc sách mỗi 10 phút mỗi ngày tại các lớp học, 
cấp học. Thành lập các tủ sách di động tại các địa điểm công cộng như bệnh 
viện, bến chờ xe bus. Lập quỹ khuyến đọc và dịch thuật…

3. Khuyến khích việc xuất bản sách hay sách có giá trị: Hiện tại thị trường sách 
tương đối mở rộng, việc mua bán bản quyền dễ dàng nên việc kiểm duyệt sách 
có phần đơn giản, do vậy các cuốn sách nội dung chưa có nhiều giá trị sống tích 
cực vẫn được xuất bản. Sách có nội dung khó nhằn, sách có giá trị lại bị xem là 
sách “để trưng bày”, do vậy để khuyến khích các tác giả Việt Nam dụng công 
tìm tòi và sáng tạo thì chúng ta nên có những ưu đãi về giá, về các hoạt động 
truyền thông quảng bá để cuốn sách được tới tay các bạn độc giả cả nước.

4. Chính phủ xây dựng Quỹ để hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt ra các ngôn ngữ 
khác và hoạt động khuyến đọc trên cả nước 

5. Xuất bản sách giấy: Cơ quan quản lý tham khảo mô hình quản lý xuất bản của 
các nước để giảm bớt các thủ tục hành chính trong việc cấp phép phát hành, 
tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm đối với các đơn vị làm xuất bản trực tiếp

6. Xuất bản sách điện tử: Cơ quan quản lý phổ biến rõ các thủ tục hành chính cấp 
phép trong việc kinh doanh xuất bản phẩm điện tử; trong việc báo cáo xử lý khi 
phát hiện sai phạm trong phát hành ấn phẩm điện tử (ebook, audiobooks, kinh 
doanh nội dung sách trên các ứng dụng…
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7. Trao quyền nhiều hơn cho đơn vị xuất bản liên kết xuất bản: Thừa nhận 
vai trò và trách nhiệm của đơn vị liên kết xuất bản; Các đơn vị liên kết được 
phép đệ trình đơn trực tiếp lên cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện các hành 
vi vi phạm trong việc phát hành sách giả, sách lậu

8. Giá sách: có khung trần đối với việc giảm giá những ấn phẩm sách mới:Chế độ 
giá sách cố định đã tồn tại hơn 150 năm. Hầu hết các quốc gia có ngành công 
nghiệp sách phát triển (vd: Đức, Pháp) đã đưa ra luật hoặc thỏa thuận để ấn định 
giá bán sách. Sách là đối tượng của văn hóa, xứng đáng được đối xử đặc biệt với 
các mặt hàng khác, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các nhà bán lẻ, cho phép các 
nhà bán sách nhỏ tồn tại bất chấp sự tồn tại của hệ thống cửa hàng lớn

9. Khối Xuất bản In và Phát hành (Hội xuất bản và Phát hành, Hội In, các 
Nhà xuất bản, các đơn vị liên kết xuất bản): Hội xuất bản đưa ra những quy 
chế hoạt động cho các đơn vị thành viên, bảo vệ các hoạt động kinh doanh lành 
mạnh của các thành viên trong Hội

10. Kênh truyền thông báo chí, truyền hình: Tiếp cận đa chiều tới độc giả, 
có nhiều phóng sự bài viết liên quan đến việc khuyến đọc



197

NHÀ MÁY IN VIETTEL NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  
TRONG NĂM 2019 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

NĂM 2020

Nhà máy in Viettel

Nhà máy In Viettel đi vào hoạt động từ tháng 12/2009, là đơn vị trực thuộc 
Công ty TNHH NN MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel - Tập đoàn 
Công nghiệp Viễn thông Quân đội, địa chỉ tại Lô B2-3-2 Khu Công nghiệp Nam 
Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Qua thời gian hoạt động, chúng tôi đã không 
ngừng nghiên cứu tìm kiếm các sản phẩm mới, công nghệ mới, tham gia in ấn các 
sản phẩm công nghệ cao. Xuất phát từ một nhà máy in đặt tại Hà Nội, chúng tôi 
đã mở rộng thêm một nhà máy mới, tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về mô hình tổ chức của Nhà máy, bao gồm: Ban Giám đốc, 03 phòng ban 
quản lý điều hành chung và 02 Nhà máy tại hai đầu Hà Nội - Hồ Chí Minh. Tính 
đến hết tháng 11 năm 2019, nhà máy có 171 người, gồm: 02 sỹ quan, 13 QNCN, 
05 CNVQP, 128 HĐLĐ và 23 HĐDV. Ngoài ra Nhà máy có đội ngũ CTV làm 
việc thời vụ, từ 100 đến 150 người. 

Từ nhiệm vụ ban đầu là in ấn thông báo cước, vỏ sim, vỏ kít và thẻ cào cung 
cấp cho nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đến nay, Nhà 
máy đã chuyển dịch thành công sang sản xuất, kinh doanh dịch vụ in ấn theo nhu 
cầu thị trường bên ngoài, các sản phẩm chủ lực chính hiện tại là các bao bì giấy, vỏ 
hộp, nhãn mác, tờ rơi, sách, tạp chí và thẻ cào bảo mật. Một số khách hàng chính 
hiện nay như, Công ty Orion; Công ty Bia Hà Nội; Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Hữu Nghị; Công ty cafe FES Việt Nam; Công ty Thực phẩm và nước giải khát 
Việt Mỹ, Topcake, Tràng An, Santa, Richy...

Giai đoạn 2015 đến 2019, số trang in trung bình đạt 92,3 tỷ trang in/năm, 
tương đương doanh thu sản xuất trung bình đạt 450 tỷ/năm, tốc độ tăng trưởng 
doanh thu bình quân đạt 01%/năm, trong đó dịch vụ in Offset đạt tăng trưởng 
12% (cao hơn mức tăng trưởng của ngành in thế giới là 10%). 

Để đạt được những kết quả đó, tập thể Nhà máy In Viettel đã đoàn kết đồng 
lòng thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, chúng tôi có sự quan tâm chỉ đạo 
sâu sát của Cấp ủy, BGĐ Cty, BGĐ Tập đoàn cũng như các cơ quan ban ngành 
hướng dẫn. Xuất phát điểm từ một Nhà máy được đầu tư đồng bộ công nghệ, máy 
móc hiện đại bao gồm 02 dây chuyền in Offset, 01 dây chuyền in Flexo và 01 dây 
chuyền in dữ liệu động Datapost cùng các máy móc gia công sau in. Với đội ngũ 
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CBCNV lành nghề, máy móc hiện đại, Nhà máy đã xây dựng hệ thống quản lý 
vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 và ISO 14001 quản lý tích hợp Chất 
lượng - Môi trường, lấy khách hàng làm trọng tâm, tập trung thỏa mãn tối đa mong 
muốn của khách hàng.

Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi liên tục nghiên cứu tìm tòi các sáng 
kiến, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí sản xuất. Hàng năm, 
Nhà máy đều duy trì công tác khen thưởng cho các cá nhân/đơn vị có sáng kiến cải 
tiến làm lợi cho Nhà máy, phát huy tối đa khả năng sáng tạo nghiên cứu của mọi 
CBCNV. (Thực tế đã có nhiều sáng kiến trong sản xuất, cũng như công tác quản 
lý làm lợi cho Nhà máy lên tới gần 02 tỷ đồng/năm). 

Bước sang năm 2020, tiếp tục với sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ số 
và thanh toán điện tử. Đây sẽ là thách thức lớn với sản phẩm thẻ cào giấy của Nhà 
máy In Viettel khi nhu cầu thị trường suy giảm (ước giảm 16% so với năm 2019). 

Đứng trước thách thức của thị trường, mục tiêu năm 2020 của Nhà máy In 
Viettel là 403 tỷ giảm 4% so với năm 2019 (N2019: 419 tỷ). Để thực hiện nhiệm 
vụ đó, Nhà máy xác định các giải pháp và cách làm chính như sau:

Lấy kinh doanh Offset in bao bì giấy là cốt lõi, bù đắp cho mức suy giảm 
doanh thu từ thẻ cào giấy, thích ứng với nhu cầu của thị trường. Đặt mục tiêu tăng 
tưởng năm 2020 doanh thu Offset tăng 10% so với năm 20219 (cao hơn mức tăng 
trưởng bình quân của thế giới là 9%). Cụ thể:

+ Tiếp tục quy hoạch khách hàng chiến lược và mùa vụ, tập trung có chiều 
sâu (sản phẩm mới, sản phẩm cũ) trên nền tảng các khách hàng chiến lược chính. 
Không mở rộng dàn trải chạy theo số lượng khách hàng, bỏ qua các khách hàng 
nhỏ lẻ, kém hiệu quả. 

+ Có kế hoạch mua hàng dài hạn, có kế hoạch sử dụng vật tư dự trữ giảm tính bị 
động trong sản xuất cũng như rủi ro vật tư lên giá không làm chủ được trong sản xuất.

+ Có kế hoạch dài hạn với các đối tác gia công trong các thời điểm sản xuất 
mùa vụ, tăng năng lực sản xuất cho Nhà máy.

 Tiếp tục duy trì sản xuất, đảm bảo chất lượng thẻ cào bảo mật, khi nhu 
cầu của thị trường suy giảm thì chất lượng sản phẩm thẻ cào là yếu tố cốt lõi mà 
Nhà máy In hướng tới và khẳng định với khách hàng. Ngoài việc cung cấp cho các 
nhà mạng của Viettel trong nước và nước ngoài, trong năm 2020 Nhà máy sẽ đẩy 
mạnh công tác kinh doanh, tăng cường khai thác các nhà mạng khác để mở rộng 
thị trường.
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 Bên cạnh hai định hướng chiến lược trên, Nhà máy In Viettel còn tập trung 
thực hiện các biện pháp khác như: Tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức Nhà 
máy hoạt động có hiệu quả, tối ưu chi phí; Kiện toàn lại quy trình sản xuất, có gắn 
liền với ứng dụng 4.0 trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; Áp dụng phần 
mềm ERP vào trong quá trình sản xuất; Tiếp tục duy trì sinh hoạt, các hoạt động 
Đảng, và các tổ chức quần chúng đảm bảo tổ chức trong sạch vững mạnh.
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KHÔNG NGỦ Ở 18 NGUYỄN DU: NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG 
VÌ MỘT THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TTTT

Tổng kết một năm thường là phải nói về kết quả của năm qua. Để cùng nhau 
nhìn lại và đi tới. Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 làm nhiều việc mới, 
có nhiều cái “lần đầu tiên”, nhiều cái đột phá sáng tạo trong hoạt động thông tin 
đối ngoại. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi đề cập chủ yếu là của phần “đi tới”, để tiếp 
tục đối diện với một năm 2020 mà chúng tôi tin rằng sẽ thôi thúc trách nhiệm của 
chúng ta hơn bao giờ hết.

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động thông tin đối ngoại được nhắc 
tới thường xuyên. Nhưng, làm gì để hiện thực hoá nó nếu như mỗi năm chúng ta 
không xác định lại việc làm mới, nội hàm mới, cách làm mới, sẽ là gì? 

Trên cơ sở nắm chắc quan điểm tư tưởng truyền thống: “thông tin đối ngoại 
là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tuyên truyền của 
Đảng”, phải chăng đến lúc cần phải tiếp cận các phương pháp và nội dung mới: 
Quan hệ công chúng, ngoại giao công chúng, quảng bá sức mạnh mềm, để tiếp thị 
Việt Nam, tiếp thị địa phương, để tăng sự quyến rũ, để cho thế giới hiểu, ủng hộ 
Việt Nam, để thu hút giao thương nhiều hơn, quan hệ kinh tế ngày càng tốt hơn.

Sản xuất hàng hoá, thương mại, nhiều việc còn phải chờ cải cách thể chế 
và thúc đẩy kiến tạo. Nhưng những giá trị vĩnh hằng của dân tộc thì vẫn tiếp tục 
chảy, không chờ đợi. Cây đa, bến nước, quán Dốc, hội trăng rằm. Tổ tiên, nguồn 
cội, quê nhà. Tình đồng bào, lòng yêu thương lân mẫn, nhu cầu an toàn tinh thần 
trong một không gian sinh tồn Việt Nam... vẫn mải miết chảy, và cần phải cuộn 
trào lên khi được truyền cảm hứng, trong tinh thần anh em tìm lại, bốn phương 
góp hội trùng tu.

Tin mừng là, giờ đây, thông tin đối nội và thông tin đối ngoại không còn ranh 
giới. Thông tin liên mạng toàn cầu và mạng xã hội ngày nay trên thực tế phá huỷ 
hoàn toàn sự phân biệt giữa “trong nước” và “nước ngoài”, giữa “địa phương” 
và “toàn cầu”. Giống rất nhiều định chế khác, thông tin cũng là một quá trình 
“glocalisation - toàn cầu địa phương hoá”.

Khi không còn ranh giới đối nội và đối ngoại, thông tin lan toả theo các vòng 
tròn đồng tâm đến các độc giả đích khác nhau. Do vậy, bên cạnh báo chí đối ngoại 
còn có đối ngoại trên báo chí. Bên cạnh lực lượng báo chí đối ngoại chủ lực được 
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chăm chút còn có các lực lượng báo chí còn lại cũng phải được quan tâm để thực 
hiện trách nhiệm thông tin đối ngoại. Năm 2020 đặt yêu cầu thông tin đối ngoại 
cho báo chí đối ngoại chủ lực và cả phần báo chí còn lại. Đó là trách nhiệm và tình 
cảm dân tộc. Đạt được điều này sẽ giải quyết được hai vấn đề: Một là, tiếp sức cho 
thông tin tích cực phải là dòng chảy chính của xã hội và hai là, tiếp thị hình ảnh 
Việt Nam, nâng thứ hạng hình ảnh Việt Nam. 

Hình ảnh Việt Nam ra thế giới có thể là cái bếp Việt quyến rũ, có thể là câu 
chuyện xóa đói nghèo, có thể là sự thay da đổi thịt hạ tầng… Hình ảnh Việt Nam 
những năm tới còn phải là đất nước của những cơ hội, là quốc gia khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bởi vì: 
Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị tháng 9 vừa qua đã mở toang cánh cửa nóng rực, 
gạt bỏ mọi chần chờ, nghi ngại. Cơ hội của tiến trình lịch sử toàn cầu này mở ra 
và không lặp lại. Nếu bỏ lỡ thì sẽ tụt lại hàng trăm năm. 

Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đặt ra các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, 
phát triển kinh tế số, công nghệ số; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công 
nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; xây dựng cơ sở hạ tầng số, mạng 5G; Chính 
phủ điện tử, Chính phủ số. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng đô thị thông minh…

Không phải mọi quốc gia, mọi ngành công nghiệp đang cùng ở một điểm đột 
phá như nhau, nhưng tất cả đều đang bị các lực lượng thúc đẩy. Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư đẩy các quốc gia đến con dốc của sự chuyển đổi. Nếu một quốc 
gia, doanh nghiệp không thể vượt lên đỉnh dốc, thì sẽ có nguy cơ bị đẩy xuống vực.

Tính cấp thiết của thời cuộc đủ để lay động, thôi thúc một đội ngũ thực thi 
công vụ trên toàn hệ thống. Và, trong hơn một năm qua, người ở 18 Nguyễn Du 
ngủ không tròn giấc. Bởi:  

NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG, VÌ MỘT THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC 

Quả thật: Dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ 
số, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt lên vai Bộ Thông tin và Truyền thông sứ 
mệnh lịch sử với những nhiệm vụ quan trọng có tính tiên phong. Đó là sứ mệnh 
của tư cách là một Bộ công nghệ. 

Thị trường gần 100 triệu người và các bài toán đặc thù của Việt Nam trong 
các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, tài nguyên, môi 
trường… chính là tiền đề thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
lớn mạnh và vươn ra thế giới, chính là điều kiện cơ sở cho một khát vọng Việt 
Nam hùng cường.
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Mặt khác, nâng cao nhận thức về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích 
cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm 
vụ trọng tâm, được mở ra từ cánh cửa Nghị quyết 52 cũng đặt trên vai Bộ Thông 
tin và Truyền thông một sứ mệnh lịch sử với tư cách là một bộ tuyên truyền. Đến 
đây, bắt chước anh Nguyễn Thanh Lâm của Cục Phát thanh, truyền hình và thông 
tin điện tử, tôi cũng sốt ruột đặt câu hỏi tu từ: Không phải ta, thì là ai? Không bây 
giờ, thì bao giờ?

Với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, ta đứng rất xa vì triều đình 
Việt Nam chưa có nhận thức hành động canh tân đất nước, mắc lỗi nhận định về 
mô hình phát triển. Mãi cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 khi thế giới đã ở vào cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ hai thì ta mới bắt đầu có đường ray xe lửa và thụ 
hưởng động cơ hơi nước 1.0 do người Pháp dẫn dắt.

Giờ đây! Không có cách nào khác hơn, tay làm miệng nói, càng sớm bao 
nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu chần chừ sẽ rơi vào tụt hậu, yếu hèn và phụ thuộc, 
như đã từng xảy ra với 3 cuộc Cách mạng công nghiệp trước đó và để lại lời than 
của nhà cải cách Nguyễn Trường Tộ:

Một bước lỡ nghìn thu ôm hận

Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm.

Với một vai Bộ công nghệ, “nhà đã bao việc” phải làm.

Với vai Bộ tuyên truyền, “nhà lại bao việc” phải hiểu, phải truyền đi nhận 
thức, đồng thuận. Nào là khung thể chế để lan tỏa sức sáng tạo, trao sức mạnh cho 
các cá nhân, nhân tài. Nào là sự hiểu biết về quyền con người để để phát huy sáng 
tạo nhưng không gây hại cho tổ chức, cá nhân khác, v.v. 

Vai công nghệ là giải pháp cứng.

Vai tuyên truyền là giải pháp mềm.

Đề nghị Thủ tướng và các nhà lãnh đạo quốc gia hãy đặt hàng giải pháp cứng 
nhưng đồng thời cũng đặt hàng bằng giải pháp mềm, truyền cảm hứng trí tuệ cảm 
xúc, để cho hành động và nhận thức - giải pháp cứng và giải pháp mềm - sẽ là hai 
mặt của vấn đề, là song kiếm hợp bích, khởi đi từ năm 2020 này.
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CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Cục Thông tin cơ sở, Bộ TTTT 

Truyền thanh cơ sở là loại hình thông tin chủ lực của hoạt động thông tin cơ 
sở. Cả nước hiện có 9.771 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 81% 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 được thực hiện bởi chính 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 lạc hậu: Truyền thanh có dây chiếm 30,5%; truyền thanh FM 
chiếm 59%; có đài sử dụng cả có dây và FM chiếm 10%. Đài truyền thanh công 
nghệ mới sử dụng hạ tầng viễn thông, Internet (truyền thanh IP) chiếm 0,5%.

- 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 14.313 người làm công tác truyền thanh cơ sở: Công chức cấp 
xã kiêm nhiệm chiếm 50,57% (7.239 người); người hoạt động không chuyên trách 
chiếm 49,43% (7.074 người).

- Nguồn lực đầu tư phát triển truyền thanh cơ sở rất hạn chế. Kinh phí duy trì 
hoạt động bình quân của cả nước khoảng 3 đến 5 triệu đồng/đài/năm.

Thế giới đang trong giai đoạn đầu của Cuộc CMCN 4.0 và để thực hiện thành 
công CMCN 4.0, 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 để thông tin thiết yếu liên quan trực 
tiếp đến đời sống dân sinh tiếp cận được đến người dân nhiều nhất.
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Có thể khẳng định, truyền thanh cơ sở hiện là kênh thông tin lạc hậu nhất. 
Vì thế 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, dịch tự động tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số...). 

- Xây dựng hệ thống thông tin nguồn tạo cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng bộ 
từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở, do đó giám sát được hiệu quả hoạt 
động của đài truyền thanh ở từng địa phương và trong cả nước. 

- 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. 

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: 

- Về cơ chế, chính sách: (i) Xây dựng hành lang pháp lý, tạo môi trường 
thuận lợi cho việc chuyển đổi số hoạt động truyền thanh cơ sở; (ii) Xây dựng mô 
hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT ở khu vực miền núi, đồng 
bằng và đô thị để đánh giá mô hình và triển khai nhân rộng ra các địa phương.

- Về nguồn lực: (i) Địa phương bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và 
huy động nguồn lực xã hội hóa theo phương châm “quy mô lớn, 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 CNTT 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) Trung ương 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 hai Chương trình MTQG Xây dựng 
nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

Với vai trò là một kết cấu hạ tầng quan trọng của hạ tầng kinh tế - xã hội của 
đất nước, phải được quan tâm đầu tư đồng bộ với các kết cấu hạ tầng khác và để 
chuyển đổi số thành công, xin phép được kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
các bộ, ngành trung ương và các địa phương quan tâm huy động các nguồn lực để 
đầu tư phát triển, hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở của cả nước.   
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BÁO VIETNAMNET VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Báo VietNamNet

 Năm 2019, đánh dấu bước chuyển lớn của VietNamNet khi trở thành tờ báo 
đầu tiên thực hiện đề án quy hoạch báo chí. Báo VietNamNet đã được hợp nhất 
thành một pháp nhân mới được tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại đảm bảo tổng hợp, 
phát huy được thế mạnh của các bên, đồng thời duy trì được các thương hiệu và 
bản sắc vốn có. Hiện tại Báo VietNamNet là cơ quan báo chí đầu tiên thực hiện 
quy hoạch và được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu về quy hoạch báo chí Việt 
Nam. Việc quan trọng nhất sau hợp nhất chính là kiện toàn tổ chức, bộ máy của 
Báo. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức, nhân sự và công tác quản lý Tòa 
soạn đã đi vào ổn định.

Song song với công tác kiện toàn, hoàn thiện cơ chế hoạt động, Báo cũng 
phải gồng mình với chiến lược phát triển nội dung. Làm gì để có sự khác biệt? 
Làm gì để ứng dụng công nghệ vào nội dung? Làm gì để giữ chân độc giả? Làm 
gì để thực hiện sứ mệnh lớn lao của báo chí? Đó là những câu hỏi chúng tôi phải 
trả lời.

Và trong 1 năm qua, Báo đã nỗ lực phát huy các thế mạnh sẵn có là các sản 
phẩm đặc trưng để đưa đến cho độc giả những cái nhìn sâu sắc, đa chiều về những 
vấn đề thời sự của đất nước, góp phần định hướng cho độc giả, tạo sự đồng thuận 
xã hội và phản ánh đầy đủ chính xác dòng chảy chính của xã hội.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, các tờ báo cạnh tranh nhau khốc liệt 
về công nghệ, VietNamNet đã mạnh dạn áp dụng, ứng dụng và thử nghiệm những 
công nghệ mới, hợp tác với các đối tác lớn về công nghệ, về trí tuệ nhân tạo và 
khai thác dữ liệu.

Đặc biệt, trong những tháng qua, mỗi sáng thức giấc, quý độc giả luôn được 
đọc, xem những câu chuyện tích cực, những con người và hành động tử tế trên 
VietNamNet. Chúng tôi mong muốn mang đến những góc nhìn nhân văn, truyền 
năng lượng để giúp độc giả tìm thấy cho riêng mình những giá trị tốt đẹp, gần gũi 
và đón nhận cảm hứng để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Năm 2020, ngoài phương châm căn cốt “Tin cậy - Trách nhiệm - Sắc sảo - 
Đổi mới” để phụng sự Tổ quốc và nhân dân, để thực hiện sứ mệnh lớn lao góp 
phần vào sự hùng cường của đất nước, VietNamNet sẽ có sự Tử Tế ở trong trái 
tim và giá trị Nhân Tạo ở trong khối óc.
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VietNamNet sẽ tạo dựng một sứ mạng mới -trở thành tờ báo tử tế đúng nghĩa. 
Tử tế trong từng bài viết, từng thông điệp. Những vấn đề nghiêm túc, những giá 
trị tích cực, nhân văn và hữu ích của cuộc sống chắc chắn sẽ là chủ lưu chính, 
sứ mệnh quan trọng. VietNamNet sẽ trở thành ‘cây cầu’ bắc nhịp, truyền đi cảm 
hứng, năng lượng tích cực tạo niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, với khát 
vọng vì một Việt Nam hùng cường.

VietNamNet sẽ tự định vị lại mình bằng một hệ sinh thái báo chí cách mạng 
Việt Nam. Hệ sinh thái đến từ chính Báo VietNamNet và các chuyên trang, sản 
phẩm của Báo và các đối tác nguồn tin... sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả.

Báo sẽ mạnh dạn thử nghiệm các ý tưởng mới, những ý tưởng tưởng chừng 
đi ngược với xu thế phát triển của thời đại để tự làm mới mình, để tìm ra con 
đường riêng, hướng phát triển riêng.

VietNamNet cũng sẽ thay đổi nền tảng công nghệ, chọn các đối tác chiến 
lược, những tập đoàn công nghệ lớn để tối ưu về kỹ thuật phù hợp với chiến lược 
và định hướng phát triển của Báo. Xây dựng hệ thống báo chí dữ liệu với tiêu chí 
cung cấp thông tin toàn cảnh, đa dạng, phong phú cho độc giả.

Để thực hiện được những kế hoạch và chiến lược phát triển của mình ngoài 
sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, phóng viên, viên chức 
của Báo, sự hỗ trợ giúp đỡ và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ trong 
Bộ, các doanh nghiệp của Bộ là điều kiện tiên quyết để VietNamNet thực hiện sứ 
mạng của mình: Trở thành tờ báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam, và hơn 
hết là giành được sự yêu mến của đông đảo quý độc giả.

Báo VietNamNet xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh 
đạo Bộ, Cục, Vụ, các doanh nghiệp trong Bộ đã đồng hành ủng hộ Báo trong 
suốt thời gian qua. Báo VietNamNet nguyện sẽ phấn đấu hết mình thực hiện sứ 
mệnh cao cả để đóng góp cho Đất nước, Dân tộc và cho sự phát triển chung của  
Ngành TTTT./.
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NHÌN NHẬN XÃ HỘI THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG 

CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC

Vũ Chí Kiên 
Tạp chí Thông tin và Truyền thông

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, nhân loại luôn khao khát hướng tới một mục tiêu phát triển kinh 
tế – xã hội nhằm nâng cao đáng kể chất lượng sống cho con người. Đặc biệt, với 
tốc độ phát triển của Công nghệ hiện nay, năng lực của công nghệ có thể dư thừa 
so với mặt bằng nhu cầu phát triển của xã hội. Chính vì vậy, mục tiêu phát triển 
bền vững được đặt ra trong sự kết hợp hài hoà giữa điều kiện vật chất và điều kiện 
tinh thần, giữa mức sống cao và nếp sống đẹp, vừa an toàn, vừa bền vững cho tất 
cả mọi người, cho thế hệ ngày nay và muôn đời con cháu mai sau. 

Xuất phát từ một nước nông nghiệp, ban đầu chúng ta thường lấy đất đai và 
sức lao động làm động lực phát triển. Đến thời kỳ công nghiệp hóa, lao động có 
trình độ, vốn, công nghệ và phương pháp tổ chức sản xuất được xem là những 
yếu tố chủ chốt để tăng trưởng kinh tế. Trong thời đại của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 hiện nay, thế giới đang tiến đến nền văn minh trí tuệ, thế giới phẳng 
đã có mặt phẳng thực và mặt phẳng ảo thì  “thông tin” hay dữ liệu (Data) lại trở 
thành nguồn tài nguyên quan trọng của mọi quốc gia. Trong kỷ nguyên số này, con 
người phải được “chuyển đổi số” để bước vào nền kinh tế số. 

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, có lẽ chúng ta đang rất lúng túng 
vì mọi thông tin đều thấy hay nhưng không rõ là tốt hay xấu, bây giờ thấy đúng 
nhưng sau này lại chưa chắc đúng. Để tìm ra con đường “đúng bền vững” cách 
tốt nhất phải nắm chắc được căn cốt của động lực phát triển, phải trở về với cốt 
lõi (back to basic). Trong nền kinh tế số, động lực để phát triển, chính là dữ liệu 
và tri thức , dữ liệu là sản phẩm của công nghệ còn tri thức chủ yếu là từ giáo dục 
đào tạo.

Để có cách tiếp cận quản lý xã hội thông tin trong mối tương quan với Công 
nghệ và Giáo dục, chúng tôi đề xuất Mô hình xã hội thông tin ETS như sau:
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2. Công nghệ và Đạo đức nghề nghiệp trong xã hội thông tin

Bước vào năm 2019, Tim Cok, CEO của Apple đã nhận định, các Công ty 
lớn sẽ phải chịu những điều chỉnh, chịu trách nhiệm về thông tin sai lệch, quyền 
riêng tư và sức mạnh thị trường. Việc truyền bá nội dung sai lệch, gây hiểu lầm 
và cực đoan sẽ tiếp tục làm suy yếu các nền dân chủ trên toàn thế giới. Báo chí sẽ 
tiếp tục sa sút bởi những thay đổi cấu trúc đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong 
doanh thu quảng cáo. 

Trước thực trạng ngày càng có nhiều hành vi phi đạo đức, truyền bá tư tưởng 
cực đoan, khủng bố, lừa đảo,  lần đầu tiên, một hội nghị toàn cầu về công nghệ 
số với nội dung trọng tâm là xây dựng một thỏa thuận về các tiêu chuẩn đạo đức 
nghề nghiệp nhằm định hướng phát triển công nghệ đã được tổ chức tại Geneva, 
Thụy Sĩ.

Tham gia hội nghị lần này có lãnh đạo các doanh nghiệp lớn về công nghệ 
số, mạng xã hội hàng đầu thế giới như như Microsoft, Facebook, Google, Huawei 
Nestlé, Roche and Credit Suisse. Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho rằng cần phải 
có sự minh bạch và trách nhiệm để đảm bảo rằng những người tạo ra công nghệ, 
trong đó có các công ty như Microsoft, phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của 
mình với toàn công chúng. Chủ tịch Microsoft nhấn mạnh cần phải khẩn trương 
thực hiện các bước đi hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer nhấn mạnh sự cấp bách cần phải có các bộ 
tiêu chí về đạo đức để xây dựng một nền tảng công nghệ số cho tương lai một cách 
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lành mạnh do cộng đồng đang ngày càng mất lòng tin vào công nghệ. Vì vậy, các 
công ty công nghệ cần phải thể hiện tính minh bạch, đáng tin cậy và khẳng định 
cam kết trong các hoạt động.

Thực tế này cho thấy, cả những người đào tạo, người chủ công nghệ, người 
sử dụng công nghệ đều chỉ quan tâm đến kiến thức và kỹ thuật mà ít có trách 
nhiệm đưa ra những cảnh báo về khả năng, kịch bản mà các kiến thức, kỹ năng 
đó có thể bị lạm dụng. Nhiều người làm công nghệ thông tin dù vô tình hay cố 
ý đều lạm dụng tài nguyên thông tin mà không nhận ra có vấn đề đạo đức trong 
công việc của họ. Họ chưa hiểu được, trong ngành công nghệ rất cần có tính nhân 
văn, đạo đức xã hội. Những kiến thức trong lĩnh vực này gồm đạo đức trong công 
nghệ thông tin; đạo đức trong công nghệ thông tin với những chuyên gia và người 
dùng; máy tính và tội phạm công nghệ thông tin; vi phạm đời tư; tự do ngôn luận; 
vi phạm sở hữu trí tuệ...  Người làm về công nghệ hay người sử dụng công nghệ 
thường cố ý truy cập tới các dữ liệu nhạy cảm, lạm dụng công nghệ để chiếm lợi 
thế cho mình nhưng vô tình đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức xã hội. Sự vô 
đạo đức của nhiều người làm trong mảng công nghệ và sự thờ ơ của các nhà mạng 
còn “tiếp tay” cho tin tặc tấn công vào hệ thống mạng thông tin của các cơ quan 
trọng yếu trên khắp thế giới... Không chỉ thế tình trạng lừa đảo, xâm hại tình dục, 
buôn bán các loại vũ khí, cách thức chế tạo hay truyền bá tư tưởng cực đoan ngày 
càng phổ biến mà không có chính sách kiểm soát hiệu quả.

Vấn đề đạo đức, hay nói rộng hơn là nghiên cứu các quy định trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo cần phải 
được bàn tới. Đặc biệt là khi trí tuệ nhân tạo phát triển như hiện nay, con người có 
thể tương tác với máy móc, thậm chí máy móc tự tương tác với nhau.

Công nghệ, mạng xã hội đang là một “thế giới” lẫn lộn giữa ảo và thật; xen 
lẫn với cái tốt, cái hữu ích là cái xấu. Ðó là “thế giới” đầy khiếm khuyết với vô số 
quan hệ ảo được thiết lập vì ẩn danh và sự quản lý lỏng lẻo đến mức kẻ xấu có thể 
ăn cắp thông tin ngay trước mặt chủ nhân, mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm 
đạo đức, pháp lý nào. 

3. Thông tin, Giáo dục và đạo đức xã hội

Giáo dục bao gồm việc dạy và học, và nó cũng mang ý nghĩa rộng hơn như 
là quá trình đào tạo, phổ biến tri thức, truyền thụ sự suy luận đúng đắn, truyền thụ 
sự hiểu biết. Giáo dục là nền tảng cho việc truyền thụ, phổ biến văn hóa từ thế hệ 
này đến thế hệ khác. Giáo dục là phương tiện để đánh thức và nhận ra khả năng, 
năng lực tiềm ẩn của chính mỗi cá nhân, đánh thức trí tuệ của mỗi người. Giáo dục 
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đặc biệt quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và hoàn thiện nhân cách con người, 
rèn luyện về tinh thần, và làm chủ được các mặt như: ngôn ngữ, tâm lý, tình cảm, 
tâm thần, cách ứng xử trong xã hội.

Giám đốc Điều hành UNICEF Henrietta Fore nhận định nếu muốn học sinh 
có được trải nghiệm giáo dục tốt, cần cải thiện cả môi trường học tập ngoài đời 
cũng như môi trường trên mạng. 

Chính sự hờ hững của các nhà mạng hay các công ty công nghệ đã làm giới 
trẻ toàn cầu sa vào “thế giới ảo” một cách tiêu cực. Sa sút học tập, không quan tâm 
tới thực tế xã hội, rời xa các giá trị đạo đức truyền thống, dễ bị kích động và sống 
ích kỷ. Thế giới thực sự đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức từ không gian 
mạng, đe dọa đến trật tự an toàn, an ninh toàn cầu.

Vẫn biết, thực tế là Internet và các trang mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện 
ích cho người sử dụng, vì tốc độ thông tin rất nhanh, nội dung phong phú, đa 
dạng... nếu biết khai thác, sử dụng hợp lý thì nó mang lại hiệu quả rất lớn, ngược 
lại nó sẽ gây ra nhiều hệ lụy không tốt. Như việc các trang mạng xã hội ẩn chứa 
thông hỗn loạn, thực hư lẫn lộn, vô bổ, nói mà không phải chịu trách nhiệm, 
không ai kiểm chứng. 

Với nhiều người, ngày nay, hàng tỷ thuê bao Internet, hàng tỷ người dùng 
mạng xã hội, trong đó khoảng sáu chục triệu người ở Việt Nam, Internet đã trở 
thành “cơm ăn, nước uống”; một môi trường mà trong đó mọi hoạt động liên quan 
tới kinh tế, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng, khoa học được trao đổi, tương tác với 
nhau từ trong nhóm nhỏ, tới một cộng đồng lớn hơn ở một quốc gia và phát triển 
thành một thế giới ảo. 

Trong số trên dưới 60 triệu “công dân mạng” Việt Nam thì phân nửa là giới 
trẻ. Mạng xã hội chỉ là phương tiện truyền thông. Dạy học sinh cách dùng MXH 
là phần ngọn. Dạy học sinh văn minh, lễ độ, biết tôn trọng người khác là phần gốc.

Thời gian qua, vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên chưa có ý thức học 
tập tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về  đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, 
tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu của tình 
trạng trên là do công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vẫn 
chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa nhà trường, 
gia đình, xã hội còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa sâu sát, quyết liệt; chưa phát huy tốt vai trò của 
cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên, phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể chính trị, 
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xã hội và chính quyền địa phương trong quản lý các nhà trường, vẫn còn một số 
thầy, cô giáo chưa thực sự là làm gương về đạo đức, lối sống; nội dung và phương 
pháp giáo dục đạo đức, lối sống chậm đổi mới, chưa phù hợp với thực tiễn. 

Đầu tháng 9/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số  
31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, theo 
đó giao Bộ TTTT, tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các 
cơ quan báo chí, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền các tấm 
gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng 
thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Xử lý theo quy định 
của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, 
không lành mạnh.

Dù Luật An ninh mạng đã ra đời nhưng nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta cần 
tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp đồng bộ về vấn đề này. Nhà nước, các cơ 
quan  cần xây dựng được chế tài, quy định của chính cơ quan, tổ chức mình để 
điều chỉnh hành vi, việc làm của người tham gia MXH mà mình quản lý trong 
hành lang pháp luật chung, vì lợi ích chung. 

Cơ quan quản lý cần có những biện pháp cả về pháp lý, cả về kỹ thuật để 
phát hiện, ngăn chặn sự lây lan của thông tin xấu độc từ MXH. Đặc biệt cần xử 
lý nghiêm minh những hành vi cố tình sử dụng MXH để tuyên truyền, thông tin 
sai sự thật, kích động, mang tính kỳ thị gây hại cho người khác, ảnh hưởng đến an 
ninh trật tự, an toàn xã hội.

Không chỉ giới trẻ, tất cả các “công dân mạng” cũng cần phải được phổ biến 
những chuẩn mực đạo đức, không hồn nhiên like, share hoặc tung thông tin lên 
mạng một cách vô trách nhiệm. Mạng xã hội là ảo nhưng hệ lụy là thật. Mọi cá 
nhân tham gia MXH đều phải hiểu rõ pháp luật quy định trong lĩnh vực này, phải 
chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi tham gia MXH.

4. Sách, báo, tạp chí và con đường làm giàu tri thức xã hội

Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể 
hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát 
hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, 
báo hình, báo điện tử (luật báo chí). 

Trở về với giá trị cốt lõi, Báo chí gồm có 2 phần: Báo – tin, thông báo, 
News và Chí- ghi lại, giấy, paper. Như vậy Báo có bản chất là “tin trên giấy” - 
Newspaper (Mỹ), Tân văn (Trung Quốc) - Báo chí có nguồn gốc từ văn chương, 
bản chất là tin tức (News).
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Tạp chí (magazine): Là một loại báo chí được xuất bản định kỳ hoặc theo chủ 
đề. Theo tiếng Pháp Tạp chí là revue (review) thể hiện rõ bản chất của Tạp chí là 
“tổng hợp lại, theo dòng sự kiện”. Theo chữ hán việt thì Tạp là nhiều vấn đề, Chí 
là ghi lại (trên giấy), Tạp chí là Tập sách báo ra theo kì hạn, nói về nhiều vấn đề. 
Có nhiều mục khác nhau. (từ điển Nguyễn Quốc Hùng).

Từ khi xuất hiện báo điện tử (qua môi trường internet) thì ranh giới giữa Báo 
và Tạp chí dần dẫn bị xóa nhòa. Nhưng sẽ lại tiếp tục thiếu sót nếu ta không đặt 
lĩnh vực xuất bản Sách bên cạnh Báo và Tạp chí. Thực tế là sách cũng có sách in 
sách nói, sách hình sách điện tử. Nếu một nhà xuất bản xuất bản 12 cuốn sách điện 
tử thì trở thành Tạp chí? Thực tế các nhà xuất bản lớn trên thế giới như Elsevier, 
Spinger, the Nature…vẫn xuất bản các bài viết hằng ngày. Quay lại cốt lõi của 
sách, báo, tạp chí nếu tổng kết nhanh (mặc dù không thật đầy đủ) thì Báo cho ta 
hiểu biết (tin tức), Tạp chí dạy ta làm nghề còn Sách dạy làm người. Có thể so 
sánh đặc điểm như sau:

Báo (Newspaper) Tạp chí 
(Magazine)

Tạp chí 
(Journal)

Sách  
(book)

Nội dung Tin tức Kiến thức xã hội Kiến thức  
chuyên ngành

Tri thức,  
Văn chương

Kích thước Giảm dần, báo khổ to để đọc lướt nhanh, Tạp chí khổ A4 có 2 hoặc 3 cột, sách 
khổ nhỏ (14x21) để dễ mang theo , hôm nay đọc, mai giở ra đọc tiếp

Tần suất Ngày hoặc Tuần Tuần, 2 tuần, 
Tháng

Tháng, quý Tái bản

Thuộc tính Thông tin nhanh

Vòng đời ngắn

Không hư cấu 

Thông tin chậm

Không hư cấu

Thông tin chuyên 
ngành hoặc  
1 lĩnh vực

Không hư cấu 

Kể chuyện thật, 

có thể hư cấu

 Về những xu thế xuất bản và báo chí trên thế giới có thể kể ra các xu hướng 
lớn sau đây: 

- Xu hướng cơ quan báo chí được nhìn nhận như là nhà cung cấp nội dung 
trực tuyến:  Nếu theo xu hướng này thì (theo Media Post) xếp hạng 10 nhà cung 
cấp nội dung tốt nhất là : #1 The New York Times; #2 Google; #3 Wikimedia; #4 
The Wall Street Journal; #5 Demand Media; #6 Madison Avenue; #7 About.com; 
#8 CNN.com; #9 Bloomberg.com; #10 USAToday; #11 Washington Post

- Xu hướng điện tử, đa phương tiện: Gần như các Báo điện tử hiện nay đều có 
đủ các hình thức Text, Audio (Podcast), Video. Ngoài ra họ có thể có hoặc không 
có ấn phẩm in.
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- Xu hướng tổ hợp truyền thông, tập đoàn: Những Tạp chí, Báo nhỏ lẻ thường 
khó tồn tại. các Tạp chí điện tử nằm trong tập đoàn truyền thông lớn, là một nhánh 
của Tập đoàn thì dễ tồn tại. Ví dụ 1 tổ hợp truyền thông (Media Group) có cả kênh 
truyền hình, có Báo, có Tạp chí hoặc Tạp chí nằm trong một nhà xuất bản lớn 
(Springer, Oxford…)

Như vậy cách tiếp cận quản lý thông tin truyền thông xã hội dựa trên phương 
tiện dường như không phù hợp cơ bản các cơ quan báo chí đã chuyển dịch thành 
nhà cung cấp nội dung đa phương tiện. Trong top 10 nhà cung cấp dịch vụ nội 
dung thì Google và Wikimedia không xuất phát từ cơ quan báo chí. Hơn nữa, dù 
Sách, báo hay tạp chí đa số là có phiên bản điện tử. Cốt lõi vấn đề ở đây là thông 
tin hay tri thức. Nếu Tạp chí cung cấp thông tin thì đấy là báo còn Tạp chí phổ biến 
kiến thức thì coi là sách. Cách tiếp cận mới để nhìn nhận xã hội thông tin sẽ bao 
gồm Sách, Báo và Nội dung số. Trong đó bản chất của Sách là dạy làm người, phổ 
biến tri thức, cho phép có sáng tạo (viễn tưởng). Cách tiếp cận này cho ta một gợi 
ý về việc làm giàu thông tin tri thức xã hội từ góc độ xuất bản. Thuộc tính của tin 
tức là vòng đời ngắn trong khi tri thức trong sách vở có thể khắc sâu, nhân rộng, 
hậm chí truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một khi kiến thức, tri thức xã hội 
làm chủ đạo tồn tại dài lâu thì những thông tin xấu độc có phát sinh cũng tự mất 
đi mà không ai quan tâm, chia sẻ. Rất tiếc trong thời gian qua, việc xuất bản sách 
rơi vào tình trạng trăm hoa đua nở, sách dịch lấn át sách viết, sách ngôn tình lấn 
át sách giáo dục, văn học.  Tỉ lệ xuất bản phẩm (sách) điện tử của Việt Nam so với 
mặt bằng chung của quốc tế còn thấp (cỡ 3,5% so với 18% của thế giới). ĐIều này 
cũng mở ra một cơ hội để đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực sách điện tử để phủ thông 
tin tri thức ra xã hội.

Ngay từ lúc này chúng ta chúng ta cần hành động để tập trung phát triển 
hệ tri thức thông qua con đường Xuất bản sách dưới mọi phương tiện. Hiện nay 
chúng ta đang bối rối trong cách chặn lọc thông tin xấu độc, hoặc làm loãng thông 
tin bằng cách  dùng text đè lên text, tuy nhiên có một cách rất hiệu quả là tăng 
cường những thông tin tri thức, nội dung tốt bằng hình ảnh (video) và âm thanh ( 
sống động. Lý thuyết chỉ ra rằng, hiệu quả hình ảnh và âm thanh kết hợp có hiệu 
quả tác động lên não người gấp hàng trăm lần văn bản. Nếu thông tin chủ đạo thể 
hiện bằng hình thức hình ảnh, âm thanh thậm chí là 3D thì những thông tin cụt lủn, 
không cấu trúc, không hình hài cũng khó tồn tại được lâu. Hơn nữa, đây chính là 
bước chuyển dịch từ một xã hội thông tin (information) sang một xã hội nội dung 
số (Digital Content), vừa tạo ra nhu cầu, vừa tạo ra tài nguyên số phục vụ phát 
triển kinh tế số.
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5. Thay cho lời kết

Trong thời đại bùng nổ thông tin, trên mặt trận quản lý thông tin xã hội, 
chúng ta cần xem xét việc dẫn dắt thông tin xã hội dựa trên giáo dục và công nghệ, 
trong đó giáo dục là gốc, công nghệ là phương tiện. Thông tin và dữ liệu là nguồn 
tài nguyên vô tận của nền kinh tế số. Để dễ dàng nhìn nhận  xã hội thông tin chúng 
tôi đề xuất mô hình  ETS lấy con người làm trung tâm, xung quanh là 3 trụ cột 
Nội dung xã hội (Social Content) là động lực là tài nguyên, Giáo dục (Education) 
là điểm tựa, Công nghệ (Technology) là đòn bảy. Chúng ta có thể nhìn nhận thấy 
nguy cơ tụt hậu, thậm chí là nô lệ về Công nghệ, giáo dục và thậm chí cả về thông 
tin. Cái hay của Công nghệ số là đã tiến tới một tốc độ phát triển dư thừa, có 
khả năng phát triển theo cấp số nhân. Đây là cơ hội để các nước đang phát triển,   
tận dụng nguồn lực để rút ngắn khoảng cách, thậm chí là song hành với các nước 
phát triển.

Trên phương diện quản lý, việc công nghệ bùng nổ và phát triển theo cấp 
số nhân có thể gây ra hệ lụy khôn lường, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát 
triển đến mức máy móc tự giao tiếp vơi máy móc. Ngay từ lúc này chúng ta cũng 
phải bắt đầu nghiên cứu quản lý trước khi quá muộn. Con đường khả thi nhất để 
quản lý xã hội số chính là định danh và dán nhãn, bắt đầu từ các Cơ quan báo 
chí, các nhà báo đến các công dân mạng và cuối cùng là cả những bài báo mạng 
(article) và “giao dịch” trên mạng (thực ra là các post). Việc này hoàn toàn có thể  
giải quyết được bằng công nghệ, tiến tới dung trí tuệ nhân tạo để quản lý trí tuệ 
nhân tạo.

Trên phương diện thúc đẩy xã hội nội dung số, lấy tri thức xã hội là dòng 
chủ lưu, con đường làm giàu tri thức xã hội thông qua việc đẩy mạnh “xuất bản” 
tri thức dưới mọi phương tiện: Sách in, Sách nói (Podcast), Sách hình (video clip) 
tiến tới là các công nghệ thực tại ảo 3 chiều, 4 chiều. Dù hình thức có thay đổi 
nhưng cốt lõi của sách vẫn là người Thầy, dạy làm người, sách mới có thể là cẩm 
nang để mở ra để học để làm. Con đường phát triển kinh tế số phải song hành với 
phát triển tri thức số của người Việt. 

Ngay trong lúc này, nhiều diễn giả hàng đầu thế giới đã bắt đầu đặt ra chủ đề 
“làm người trong thời đại số” (being a human in digital age).  Những tri thức về 
đạo đức và cách thức làm người sẽ đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên số. Một 
khi khơi dậy được khát vọng và sáng tạo, tìm kiếm, tạo lập và chia sẻ những tri 
thức tiến bộ kết hợp giá trị đạo đức, tinh thần và bản sắc Việt sẽ tạo ra được một 
hiệu ứng phát triển “lũy thữa”. Đây chính là cách tiếp cận sang tạo đổi mới, đi 
nhanh, tiến xa để hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam hùng cường.
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HƯỚNG TỚI BÁO CHÍ PHÂN TÍCH VÀ BÁO CHÍ GIẢI PHÁP

Nhà báo Lê Xuân Trung  
Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ

Báo chí đương nhiên phải phản ánh thực trạng, cung cấp bức tranh thật cho 
công chúng. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ. 

Lý do: báo chí không nên dừng lại ở vai trò người quan sát, đứng ngoài cuộc 
mà hoàn toàn có thể tham gia với tư cách người trong cuộc đối với những vấn đề 
lớn, vấn đề khó, thậm chí vấn đề nhạy cảm của địa phương, của đất nước.

Như vậy, báo chí ngoài việc phản ánh thực trạng, cần tham gia phân tích, 
bình luận và bàn giải pháp để thay đổi thực trạng. Đó là xu hướng của báo chí 
trong bối cảnh mạng xã hội đã chi phối công chúng quá nhiều và phản ánh thực 
trạng quá nhiều.

1. Quá tập trung vào “báo chí thực trạng” 

Giống như mạng xã hội, báo chí hiện nay tập trung quá nhiều vào phản ánh, 
tường thuật, đưa tin sự kiện và các vấn đề thực trạng mà chưa đi sâu phân tích, 
bình luận và tìm giải pháp cho các vấn đề đó.

Nhiều sự kiện, vấn đề thực trạng được đưa đi đưa lại nhưng không có nhiều 
nội dung mới, chi tiết mới mà nhiều khi chỉ vì được nêu lại tại một cuộc họp hoặc 
được nhắc lại làm dẫn chứng cho một phát ngôn nào đó.

Mạng xã hội phản ánh quá nhiều thực trạng, trong đó có những thực trạng 
chưa được kiểm chứng. Khi báo chí kiểm chứng và đưa tin chính thống, chính 
xác thì báo chí trở nên chậm hơn, đi sau, thậm chí bị định hướng bởi mạng xã hội. 

2. “Đứng trên vai” chuyên gia để làm “báo chí phân tích”

Báo chí phân tích đặt ra yêu cầu cao hơn báo chí thực trạng ở chỗ các nhà báo 
phải “tiêu hóa” được các sự kiện, các phát ngôn, các vấn đề thực trạng cũng như 
các kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá… của các cơ quan chức năng, cơ quan 
chuyên môn về những thực trạng đó để đại chúng hóa một cách dễ hiểu nhất cho 
bạn đọc, cho công chúng rộng rãi. 

Nếu vấn đề ngoài tầm chuyên môn của các nhà báo, cơ quan báo chí có thể 
đặt hàng chuyên gia trong và ngoài nước phân tích bản chất của thực trạng, đặc 
biệt là những thực trạng đang được tranh luận, còn nhiều ý kiến trái chiều nhau. 
Muốn có những bài báo phân tích đủ sức thuyết phục, nhà báo không thể không 
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“đứng trên vai” chuyên gia để cùng họ mổ xẻ thực trạng đến nơi đến chốn với lý 
lẽ thuyết phục.

Nhà báo có thể trao đổi, phỏng vấn, chất vấn các cơ quan quản lý nhà nước 
trung ương và địa phương để làm rõ những vấn đề thực trạng hơn là chỉ dừng lại 
phản ánh, tường thuật, đưa tin thực trạng đơn thuần và lặp đi lặp lại.

Nhà báo viết về các lĩnh vực chuyên sâu cần được đào tạo, đào tạo lại về kiến 
thức, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể hiểu kỹ những lĩnh vực mình đưa tin, hiểu 
được ý chuyên gia, từ đó mới đủ sức phân tích, bình luận xác đáng, chặt chẽ các 
vấn đề thực trạng. Nhà báo phải tự học, tự tích lũy để dần dần trở thành chuyên 
gia về vấn đề đã dày công theo đuổi.

3. Chủ động thực hiện “báo chí giải pháp”

Đó là mục tiêu quan trọng, có ý nghĩa của báo chí khi góp phần giải quyết 
thực trạng, tìm kiếm giải pháp, chứ không chỉ phản ánh, bình luận hay đặt vấn đề 
rồi chờ câu trả lời mà nhiều khi khó có câu trả lời ngay và đầy đủ được.

Giải pháp mà các cơ quan báo chí tìm kiếm có thể là ý tưởng, đề xuất, sáng 
kiến từ chính bạn đọc, từ các cơ quan nghiên cứu, từ các cơ quan quản lý, chính 
quyền các cấp, những nơi đang quản lý, nghiên cứu, chịu trách nhiệm giải quyết 
thực trạng. Khi nhà báo hòa mình vào thực trạng với tư cách “người trong cuộc” 
thì chẳng những hiểu bản chất vấn đề để viết chính xác mà còn thấy được trách 
nhiệm của mình khi tham gia giải quyết những vấn đề thực trạng.

Ngoài nguồn chất liệu và nhân vật trong nước, báo chí có thể tham khảo, tìm 
kiếm giải pháp từ các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và kinh nghiệm các nước 
khác có cùng thực trạng như chúng ta. Qua việc tham khảo, so sánh, đối chiếu 
thực trạng và giải pháp từ các quốc gia khác có thể nảy nở ra giải pháp phù hợp 
cho chúng ta.

4. Báo chí giải pháp của Tuổi Trẻ qua các sự kiện lớn

Để tham gia giải quyết những vấn đề lớn, báo Tuổi Trẻ cùng với các cơ quan 
chức năng và các chuyên gia đã thực hiện nhiều tuyến bài, nhiều chiến dịch truyền 
thông mang tính giải pháp với tư cách “người trong cuộc”.

4.1. Góp đá xây Trường Sa và Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông
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Khi tàu Bình Minh bị cắt cáp trên Biển Đông, Tuổi Trẻ không chỉ đưa tin, 
phân tích, bình luận trên nhiều số báo mà còn tham gia thực hiện các công trình 
tôn tạo ở Trường Sa. 

Nhờ sự hưởng ứng và đóng góp của bạn đọc và các nhà hảo tâm, các doanh 
nghiệp, Tuổi Trẻ đã thực hiện nhiều chương trình chăm sóc cho quân dân Trường 
Sa từ cấp học bổng cho con em Trường Sa, trồng cây để xanh hóa Trường Sa… 
và đặc biệt đã tôn tạo 2 tòa nhà kiên cố trên đảo Đá Tây để hình thành 3 điểm đảo 
Đá Tây góp phần củng cố công trình chủ quyền và cải thiện điều kiện sinh hoạt 
cho các chiến sĩ Trường Sa. Gần đây, Tuổi Trẻ cùng với Bệnh viện quân y 175 và 
Quân chủng Hải quân đã đưa vào hoạt động Trung tâm y tế Trường Sa, được nâng 
cấp từ Bệnh xá Trường Sa đã xuống cấp. Bạn đọc Tuổi Trẻ đóng góp cho mỗi công 
trình hơn 20 tỉ đồng, chủ yếu là tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ gửi đến Trường Sa.
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4.2. Ngày không dùng tiền mặt 

Cùng với tuyến bài về hiệu quả của việc không dùng tiền mặt, Tuổi Trẻ phối 
hợp với Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức chuỗi sự kiện “không tiền mặt” được bạn 
đọc và các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Như vậy, thay vì kêu gọi mọi người 
sử dụng nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt, chúng tôi đã tạo cơ hội cho họ 
trải nghiệm và tự cảm nhận điều đó.

 4.3. Ngày của Phở

Ngày của phở (12-12) đã trở thành một sự kiện thường niên của Tuổi Trẻ để 
góp phần đại chúng hóa phở đi mọi miền đất nước và bồi đắp thêm sự kiện, chất 
liệu để phở trở thành thương hiệu Việt Nam và Việt Nam là quê hương của phở. 
Ngoài ta Tuổi Trẻ còn nhằm tôn vinh nông sản Việt bởi hạt gạo làm ra bánh phở 
sẽ có giá cao hơn hạt gạo rất nhiều lần. 

Rất may là các chương trình, chiến dịch lớn của Tuổi Trẻ phần lớn đều xuất 
phát từ sáng kiến, hiến kế của bạn đọc, của các nhà hảo tâm và những người gắn 
bó với Tuổi Trẻ mong muốn Tuổi Trẻ xứng đáng hơn với đòi hỏi và kỳ vọng của 
bạn đọc. Áp lực tích cực đó của bạn đọc đã giúp cho Tuổi Trẻ luôn nỗ lực tìm kiếm 
ý tưởng mới, giải pháp mới cho những chặng đường mới./. 
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I. LĨNH VỰC TỔNG HỢP

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC  
KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN  

NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020  
VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ TTTT

Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 
2016-2020, là năm xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025; đồng thời 
cũng là năm đất nước có nhiều sự kiện lớn, quan trọng: kỷ niệm 75 năm ngày 
thành lập Nước, 90 năm thành lập Đảng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, 
để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Ngành Thông tin và 
Truyền thông, công tác kế hoạch - tài chính của Bộ Thông tin và Truyền thông có 
rất nhiều nhiệm vụ; trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý 
kinh tế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trọng tâm là nhiệm vụ quản lý điều 
hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đảm bảo nguồn tài chính 
cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo các 
quy định hiện hành; tổ chức xây dựng, bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021 và kế hoạch tài chính- ngân sách 3 năm 2021-2023; kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025; quản lý tài sản công thuộc Bộ.

2. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế quản lý kinh tế chuyên ngành: Đây là 
nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác của Vụ Kế hoạch- Tài chính, có tác động, 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chính sách phát triển Ngành Thông 
tin và Truyền thông. Trong nhiệm vụ này, có các nội dung sau được đặc biệt  
quan tâm:  

a) Xây dựng các định mức kinh tế- kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền 
thông, trọng tâm là các định mức kinh tế- kỹ thuật sản xuất, cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để 
đảm bảo điều kiện đặt hàng, đấu thầu sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
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b) Hướng dẫn thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo Nghị định 32/2019/
NĐ-CP của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
thường xuyên để tăng cường hiệu quả trong quản lý sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và  
truyền thông;

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nội dung cơ chế tự chủ tài 
chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông để đảm bảo cơ chế phù hợp với đặc thù chuyên ngành, nhất là đối với các 
đơn vị sự nghiệp báo chí, xuất bản.  

3. Tổ chức đánh giá, tổng kế thực hiện dự án, nội dung thành phần về thông 
tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 
tiêu giai đoạn 2016-2020 (Nội dung thành phần thông tin và truyền thông thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 
Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu về 
công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020); xây dựng, đề xuất chính sách hỗ trợ 
phát triển của ngành trong khuôn khổ tham gia nội dung, dự án thành phần của các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 phù hợp với chiến lược phát 
triển Ngành và yêu cầu phát triển ứng dụng công nghệ mới.

4. Đề xuất giải pháp hỗ trợ báo chí, xuất bản để đảm bảo thông tin, tuyên 
truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

Luật Báo chí (năm 2016) quy định chính sách: “Đặt hàng báo chí phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, 
nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải 
đảo và các nhiệm vụ trong yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ” (Khoản 3 Điều 5 Luật Báo chí). 

Luật xuất bản (năm 2012) quy định chính sách đối với các hoạt động xuất 
bản, in, phát hành tại Điều 7. Đối với lĩnh vực xuất bản có chính sách: “Đặt hàng 
để có bản thảo và xuất bản tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, 
quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên 
giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu 
khác;” và “Mua bản thảo đối với những tác phẩm có giá trị nhưng thời điểm xuất 
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bản chưa thích hợp hoặc đối tượng sử dụng hạn chế; hỗ trợ mua bản quyền đối 
với tác phẩm trong nước và nước ngoài có giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội” (khoản 3 Điều 7). Đối với lĩnh vực in, phát, hành xuất bản phẩm, Luật 
Xuất bản quy định nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện 
đại hóa cơ sở vật chất, về sử dụng đất, cước vận chuyển xuất bản phẩm phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, phục vụ vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. 

Thời gian qua, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt một số Đề án hỗ trợ báo 
chí, xuất bản thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền như: hỗ trợ thông tin, 
tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 
tiêu; hỗ trợ tuyên truyền phổ biến pháp luật (Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 
25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2017-2021); cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí 
cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định số 45/
QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ), hằng năm Ngân sách Trung 
ương bố trí kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm; thực hiện hỗ trợ kinh phí cung cấp 
dịch vụ truyền hình đối ngoại, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ hiểm họa cho 
cộng đồng, dịch vụ truyền hình nông nghiệp, nông thôn (theo Quyết định số 142/
QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ), Đài Truyền hình Việt Nam 
thực hiện Dự án nâng cao chất lượng truyền hình Tiếng dân tộc (VTV5),... Thực 
tế cho thấy, việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã hỗ trợ báo chí, xuất 
bản thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin thiết yếu cho xã 
hội, nhất đối với khu vực miền núi. Tuy nhiên, phạm vi hỗ trợ mới tập trung đối 
với một số chủ đề, lĩnh vực cụ thể; mặt khác do thiếu cơ chế phối hợp, điều hành 
chung nên giữa các chương trình, đề án, dự án còn có sự trùng lắp, hạn chế đến 
hiệu quả sử dụng NSNN. 

Trong điều kiện phát triển nhanh các hình thức truyền thông hiện nay, báo 
chí, xuất bản đang chịu nhiều sức ép với các hình thức truyên thông khác. Nguồn 
thu phát hành, quảng cáo của các cơ quan báo chí đang giảm sút nghiêm trọng; 
nhiều cơ quan báo chí, xuất bản đang rất khó khăn về nguồn lực để đầu tư cơ sở 
vật chất để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền. Hoạt động bó 
chí, xuất bản còn trùng chéo, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực; một số 
cơ quan có biểu hiện bị ảnh hưởng đến việc thực hiện tôn chỉ, mục đích dưới các 
hình thức liên kết, tài trợ, quảng cáo; Phóng viên, biên tập viên tâm huyết với nghề 
gặp khó khăn về đời sống,...

Năm 2020 và giai đoạn tới, với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên 
truyền về đại hội Đảng các cấp; về triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy 
Đảng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-
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2025 trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và đảm bảo cung cấp thông tin thiết 
yếu cho xã hội là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin tuyên 
truyền. Vi vậy, Nhà nước cần có giải pháp hỗ trợ báo chí, xuất bản thông tin, tuyên 
truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu để tăng cường, 
tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, 
góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng; khắc phục trùng chéo, nâng cao hiệu quả 
dịch vụ và hiệu quả sử dụng NSNN là rất cần thiết và cấp bách.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, chúng tôi đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 
xây dựng Đề án hỗ trợ báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp 
thông tin thiết yếu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, tạo cơ sở cho việc 
hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động.  

5. Đề xuất giải pháp huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chính 
phủ điện tử giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 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 đã đề ra các mục tiêu: “Hoàn thiện nền tảng Chính 
phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính 
nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ 
điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và 
xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ 
điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa 
Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử 
theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.” Nghị quyết đã đề ra nhiều nhiệm 
vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu đã  
đề ra.

Nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử trong những năm qua đã được Đảng, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo, được các bộ, cơ quan 
Trung ương, các địa phương cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện 
nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề huy động nguồn lực tài chính và 
nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra; là sự phân công, 
phối hợp giữa các cấp, các ngành để đảm bảo đồng bộ, tránh trùng lắp trong tổ 
chức thực hiện. 

Để đảm bảo nguồn lực cho phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, 
chúng tôi đề xuất giải pháp: Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng Đề 
án xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025. Đề án sẽ cụ thể hóa việc thực 
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hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, xác định 
nhiệm vụ, lộ trình, nguồn lực và phối hợp trong tổ chức thực hiện để đảm bảo thực 
hiện thành công Nghị quyết và hiệu quả trong sử dụng nguồn lực đầu tư cho xây 
dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

6. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện hai 
cuộc điều tra thống kê toàn quốc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo Quyết định số 43/2016/NĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, năm 2020 
Ngành Thông tin và Truyền thông cần tiến hành hai cuộc điều tra thống kê: (i) 
Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông; (ii) Điều tra hiện 
trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông. Việc thực hiện các cuộc điều tra 
này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các cơ quan Nhà nước có thông tin, số liệu 
đánh giá tình hình phát triển của Ngành Thông tin và Truyền thông và làm cơ sở 
cho việc đề xuất các chính sách phát triển Ngành cho giai đoạn tới.    

7. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến 
thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý kinh tế chuyên ngành cho cán 
bộ các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin 
và truyền thông, nhất là cho cán bộ làm công tác quản lý kinh tế của các Sở Thông 
tin và Truyền thông để công tác tham mưu, quản lý kinh tế trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông đảm đúng qui định.

Nhiệm vụ của công tác kế hoạch- tài chính, trong đó trọng tâm là công tác 
xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng Chính 
phủ điện tử và tăng cường công tác thông tin, thông tin, tuyên truyền phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin, thiết yếu trong thời gian tới đang là các 
nhiệm vụ lớn, rất cấp bách. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh sự quan 
tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp, 
hỗ trợ của các cơ quan liên quan, cần có sự sáng tạo, làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý kinh tế trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông../.    
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ĐỊNH HƯỚNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Vụ Khoa học và Công nghệ

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 (CMCN 4.0) đã xác định “nội dung 
cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên 
tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát 
triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính 
quyền số”, do vậy phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) là yếu tố cực kỳ quan 
trọng cho thúc đẩy chuyển đổi số. Dưới góc nhìn của đơn vị quản lý nhà nước về 
KHCN, Vụ Khoa học và Công nghệ đề xuất một số định hướng KHCN trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) phục vụ chuyển đối số. 

a) Nghiên cứu phát triển

Hoạt động nghiên cứu phát triển cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:

- Phát triển hạ tầng băng rộng trong tương lai: hạ tầng băng rộng viễn thông 
là nền tảng cho sự phát triển của hệ sinh thái số hóa toàn cầu, triển khai các dịch 
vụ và mô hình kinh doanh mới trong quá trình chuyển đổi số toàn diện. Các nhiệm 
vụ nghiên cứu sẽ tập trung vào nghiên cứu triển khai mạng vô tuyến di động 5G; 
cáp quang hóa mạng truyền dẫn cố định trên nền NGPON2, FTTH, cung cấp dịch 
vụ Internet chất lượng cao và truyền hình 4K.

- Nghiên cứu triển khai các công nghệ nền tảng cho chuyển đổi số như AI, 
Big data, IoT, AR… Nghiên cứu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái số, môi trường thử 
nghiệm phục vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ nền tảng của 
CMCN 4.0.

- Nghiên cứu khai thác hiệu quả hạ tầng băng rộng, tập trung vào thúc đẩy 
chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm liên thông, an toàn thông tin. 
Các nghiên cứu phục vụ nhu cầu phát triển bền vững và khai thác hiệu quả mạng 
lưới viễn thông, sử dụng hiệu quả băng tần 4G và chuẩn bị băng tần cho 5G; khả 
năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng các dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia; các 
danh mục tiêu chuẩn nhằm đảm bảo liên thông giữa các hệ thống thông tin trong 
cơ quan nhà nước; bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng thông tin, trung tâm dữ 
liệu phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước; từng bước thực hiện chuyển đổi số.
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- Nghiên cứu tổ chức xây dựng và phát triển các đô thị thông minh ở Việt 
Nam hiệu quả, bao gồm triển khai các mô hình điểm, xây dựng các hướng dẫn về 
ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam. 

- Các doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu phát triển tạo môi trường phát triển 
các sản phẩm nội địa và từng bước làm chủ sản phẩm mới trên mạng lưới, tập 
trung vào sản xuất chipset và thiết bị 5G, các nền tảng chia sẻ như: nền tảng dùng 
chung cho chuyển đổi số, nền tảng chia sẻ dữ liệu trong đô thị thông minh, nền 
tảng dùng chung cho chính phủ điện tử; nền tảng Smart building platform, kho dữ 
liệu lớn cho ứng dụng AI, giải pháp quản lý blockchain… 

b) Tiêu chuẩn hóa 

Hoạt động tiêu chuẩn hóa đóng góp cho nâng cao năng suất chất lượng và 
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nội địa, phục vụ công tác quản lý 
chất lượng của nhà nước và của doanh nghiệp. Hoạt động tiêu chuẩn hóa thực hiện 
thông qua việc nghiên cứu, xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), quy định áp dụng 
các tiêu chuẩn quốc tế và danh mục tiêu chuẩn quốc tế phù hợp. Hoạt động tiêu 
chuẩn hóa trong giai đoạn tới tập trung vào các đối tượng sau:

- Hệ thống tiêu chuẩn cho triển khai và phát triển 5G; tiêu chuẩn cho mạng 
truy nhập vô tuyến công suất thấp (Lora, SigFox); tiêu chuẩn đối với các sản phẩm 
nền tảng dùng chung trong chính phủ điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số; 
tiêu chuẩn khung và tiêu chuẩn một số công nghệ tiên tiến của CMCN 4.0.

- Tiêu chuẩn hóa liên quan IoT. Các nhóm đối tượng chuẩn hóa trong IoT 
bao gồm:

+ Giao thức và phương thức truyền thông: Quy định các lớp giao thức và các 
phương thức truyền thông. 

+ Tích hợp/liên thông: Quy định các đặc tính cần thiết để đảm bảo sự tích 
hợp và liên thông. 

+ Ứng dụng: Liên quan vòng đời của các ứng dụng; các công cụ phân tích, 
hỗ trợ ứng dụng và các hoạt động trong miền ứng dụng. 

+ Hạ tầng: bao gồm (1) thiết kế, triển khai và quản lý hạ tầng để hỗ trợ các 
ứng dụng dựa trên IoT; (2) các mạng được xác định bằng phần mềm (SDN), điện 
toán đám mây, Mobile Edge Computing (MEC) và tính toán mờ (fog computing); 
(3) các bên liên quan. 

+ Kiến trúc IoT: Tích hợp các giải pháp IoT và mô tả kiến trúc IoT. 
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+ Các thiết bị và công nghệ cảm biến: Các đặc tính kỹ thuật của cảm biến; hệ 
điều hành, platform, quản lý cấu hình, ảo hóa… cảm biến. 

- Tiêu chuẩn an toàn thông tin, bao gồm quản lý an toàn các hệ thống thông 
tin theo cấp độ, đánh giá an toàn sản phẩm CNTT (bao gồm cả sản phẩm an toàn 
thông tin mạng, thiết bị đầu cuối và IoT). 

c) Vai trò và nhiệm vụ của cơ quan quản lý

- Tăng cường kết hợp nghiên cứu các cấp: cấp nhà nước - cấp bộ - cấp cơ sở 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu làm chủ công nghệ, chế tạo thử nghiệm và 
hoàn thiện sản phẩm công nghệ mới, ứng dụng CNTT&TT tiên tiến vào các lĩnh 
vực của đời sống xã hội.

- Khuyến khích các hoạt động đổi mới và nghiên cứu phát triển của doanh 
nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Chương trình KHCN cấp 
nhà nước dựa trên các kết quả nghiên cứu xuất sắc cấp Bộ. Giới thiệu, tạo môi 
trường kết nối cho để các đơn vị Doanh nghiệp, Viện, Trường có thể phát triển, sử 
dụng, chuyển giao kết quả KHCN vào các ứng dụng thực tế. 

- Phổ biến các chính sách, văn bản quy định liên quan đến hoạt động KHCN 
đối với các doanh nghiệp công nghệ: các quy định của Luật KH&CN, Luật Chuyển 
giao công nghệ, quy định về quỹ KH&CN, danh mục sản phẩm trọng điểm quốc 
gia, sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chương trình KHCN cấp Nhà 
nước, đặc biệt về chuyển đổi số… Phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách triển khai các hoạt động nghiên cứu, 
chuyển giao.

- Rà soát, hoàn chỉnh các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên 
ngành; xây dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động xây dựng, áp dụng 
TCVN, QCVN và TCCS; tổ chức tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn áp dụng 
QCVN, TCVN và thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn cơ sở nhằm nâng cao chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa và từng bước định hướng thị trường.

d) Một số nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2020-2021

- Xây dựng định hướng hoạt động KHCN giai đoạn 2021-2025; phối hợp với 
các cơ quan liên quan hướng dẫn sử dụng Quỹ KHCN của doanh nghiệp.

- Tăng cường đặt hàng các nhiệm vụ R&D trong các lĩnh vực trọng tâm; tăng 
tỷ lệ đề tài, dự án KHCN có sản phẩm ứng dụng. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các chương 
trình nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm công nghệ lõi cho chuyển đổi số; thúc đẩy 
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hợp tác quốc tế về nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, 
thương hiệu Việt. 

- Thử nghiệm, hoàn chỉnh và áp dụng phổ biến bộ chỉ số về đô thị thông minh 
ở Việt Nam (KPI); Tổ chức nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ và các 
mô hình mẫu trong xây dựng đô thị thông minh; hướng dẫn về các sản phẩm, dịch 
vụ, doanh nghiệp có điều kiện sử dụng…

- Xây dựng bổ sung các TCVN trong một số lĩnh vực trọng điểm (IoT, hạ 
tầng ICT trong đô thị thông minh, an toàn thông tin…). Rà soát, cập nhật các 
QCVN tập trung vào sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và dịch vụ 
có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đặc biệt chú trọng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về IoT; tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ chính phủ điện tử.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu 
chuẩn cơ sở cho các sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng cường năng lực sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.
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NHỮNG  NGUYÊN TẮC CƠ  BẢN TRONG VIỆC TRIỂN KHAI 
CÁC PHONG TRÀO  THI ĐUA VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG 
HIỆN NAY TRONG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Phạm Minh Tiến 
Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ngày 29/6/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành 
Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 
trong ngành Thông tin và Truyền thông và có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018 (Thông 
tư này kế thừa và thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015). Về 
cơ bản Thông tư số 09 được xây dựng trên cơ sở pháp lý là : Luật Thi đua, Khen 
thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 08/2017/
TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Thông tư 09/2018/TT-BTTTT quy định tất cả các vấn đề có liên quan đến 
công tác thi đua, khen thưởng. Những nội dung không được quy định trong Thông 
tư thì đã dẫn chiếu đến Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ-CP. 
Thông tư này được áp dụng đối với những cá nhân, tập thể người Việt Nam, người 
Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài có các hoạt động liên 
quan đến ngành Thông tin và Truyền thông và có thành tích đóng góp vào sự phát 
triển ngành Thông tin và Truyền thông đều được xét khen thưởng.

Một trong những điểm cơ bản của Thông tư 09/2018/TT-BTTTT đó là những 
nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, nguyên tắc khen 
thưởng và căn cứ xét khen thưởng, nhưng nguyên tắc này được thực hiện theo quy 
định tại Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
quy cụ thể như sau:

Về nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua: Tập thể, 
cá nhân khi tham gia các phong trào thi đua phải trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, 
đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 

- Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi 
cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định 
mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua sẽ không được 
xét tặng các danh hiệu thi đua. 

- Không xét tặng danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể bị kỷ luật từ hình 
thức cảnh cáo trở lên. Về thời gian công tác để xét trong Thông tư cũng quy định 
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rất rõ cho từng đối tượng đối với cá nhân và đối với tập thể khi tham gia phong 
trào thi đua.

Về nguyên tắc khen thưởng và căn cứ xét khen thưởng: Khen thưởng 
phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đảm bảo công khai, dân chủ, công 
bằng và chính xác. Khen thưởng căn cứ vào thành tích và tiêu chuẩn, đảm bảo 
thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. 

Thành tích đạt được nhiều, phạm vi ảnh hưởng rộng hoặc đạt được trong điều 
kiện khó khăn thì được xem xét, khen thưởng ở mức hạng cao; không nhất thiết 
phải theo trình tự có hình thức khen thưởng ở mức thấp rồi mới khen ở mức cao 
và mức khen lần sau phải cao hơn mức khen lần trước.

 Trong công tác khen thưởng cần chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể nhỏ, 
tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, 
thành tích thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong từng thời kỳ; đặc biệt 
quan tâm khen thưởng các đối tượng là công nhân, người lao động trực tiếp sản 
xuất, người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ 
vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản 
lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 
1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn 
thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện 
theo quy định chung. Khi có nhiều cá nhân, tập thể có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì 
lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được 
thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen 
thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần 
sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước. Trong 
01 năm không trình cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 
cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen 
thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn).

Chỉ lấy kết quả khen thưởng về thành tích toàn diện để làm căn cứ xét khen 
thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng phong trào thi 
đua theo đợt được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên 
khen thưởng. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá 
nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật 
hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn khiếu 
nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
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Một hình thức khen thưởng có thể được tặng nhiều lần cho một đối tượng; 
không tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đã đạt được. 
Khen thưởng tinh thần đi đôi với khen thưởng vật chất. Khen thưởng của cấp nào 
do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp đó quyết định theo đề nghị của Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng cùng cấp. Không thưởng tiền, chỉ tặng tặng phẩm kỷ niệm 
tương ứng với mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu và hình thức khen cho các 
tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Trên đây là những nguyên tắc cơ bản trong việc tổ chức các phong trào thi 
đua và xét khen thưởng để tránh các hành vi tổ chức thi đua, khen thưởng trái với 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi, cản 
trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua cũng như kê khai gian dối, làm 
giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị khen thưởng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề 
nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật, lãng phí tài sản của Nhà nước, của 
tập thể trong thi đua, khen thưởng.

Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng yêu cầu đặt ra là phải 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, đồng thời nâng cao vai trò 
các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm 
thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong gương 
mẫu trong các phong trào thi đua, Cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao trách 
nhiệm, tận tuỵ trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng hết sức phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ ĐỔI MỚI  
CÔNG TÁC GIẢNG DẠY NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  

CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 HIỆN NAY

Đinh Đức Thiện 
Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ  Quản lý TTTT

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo 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 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 14,07 lần chỉ tiêu 
thu từ dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng (Thu 35,186 tỷ so với chỉ tiêu là 2,5 tỷ), trong 
đó Trường đã tổ chức được 179 lớp cho 10.898 lượt học viên là các cán bộ, công 
chức, viên chức trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông (tăng hơn 67% số 
lượng học viên năm 2017 và tăng hơn 1,6% số lượng học viên năm 2018).

Phải nhận thấy rằng, trong thời gian vừa qua Trường đã dần khẳng định được 
vị thế là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng và uy tín, năm 2019 Trường 
đã vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng thưởng “Cờ thi đua của Bộ”, 
đây là ghi nhận quý giá cho những cố gắng, nỗ lực và thành tựu đạt được trong 
năm 2019 của Trường.

Để có được những thành tích nêu trên, ngay từ đầu năm, 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 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:
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- 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. 

- Cử các cán bộ của Trường tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, 
nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy chuyên môn.

 Đứng trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 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 để đáp ứng nhu 
cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng này, 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 
những nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và giảng dạy 
nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệp 4.0 trong năm 2020 và những năm 
tiếp theo cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp 
bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và 
kiến thức trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông. Phấn đấu trong năm 2020, 
tỷ trọng về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về cách mạng công nghiệp 4.0, 
ICT, chuyển đổi số và kiến thức trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông là 30% 
trong tổng số các khóa/lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
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Thứ hai, Tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung và kiện toàn đội ngũ 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. Dự kiến mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng 
viên của Trường sẽ chỉ bao gồm 10% giảng viên cơ hữu và 90% là giảng viên 
thỉnh giảng. 

Thứ ba, Nghiên cứu, đổi mới phương thức và phương pháp đào tạo theo 
hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông,

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học giúp giảng viên nâng cao 
tính sáng tạo và trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy của mình. Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn giúp giảng viên có thể chia sẻ bài 
giảng với đồng nghiệp, cùng nhau thảo luận và nâng cao chất lượng giáo án của 
mình. Ngoài ra, sự tương tác giữa người dạy và người học cũng được cải thiện 
đáng kể, người học có nhiều cơ hội được thể hiện quan điểm cũng như chính kiến 
riêng của mình. Điều này không chỉ giúp người học ngày thêm tự tin mà còn để 
cho giảng viên hiểu thêm về năng lực, tính cách và mức độ tiếp thu kiến thức của 
người học, từ đó có những điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp và khoa học.

Hơn thế nữa, việc được tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin trong các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng còn mang đến cho người học những kỹ năng tin học cần 
thiết. Đây sẽ là nền tảng và sự trợ giúp đắc lực giúp người học sáng tạo và đồng 
thời tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin cho bài học của người học. 

Thứ tư, Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp 
giảng dạy hiện đại.

Hiện nay, chưa có một phương pháp giảng dạy hiện đại nào có thể thay thế 
hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống, mặc dù các phương pháp giảng 
dạy truyền thống cụ thể như thuyết trình còn tồn tại nhiều hạn chế như: không 
khuyến khích được tính chủ động của người học, người học muốn học tốt phải 
lắng nghe, cố ghi chép, cố nhớ kiến thức thay vì sáng tạo trong quá trình học tập. 
Hiện nay, Trường đã kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại với 
nhau, cụ thể như: kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp làm 
việc nhóm, giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp sử dụng tình huống, 
giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp thực tập,… Tuy nhiên, để khắc 
phục những tồn tại, bất cập trong quá trình dạy học, trong thời gian tới, Trường 
sẽ tập trung chú trọng, đẩy mạnh có một số mô hình dạy trực tuyến như Mô hình 
E-learning (đây là mô hình hệ thống quản lý qua mạng); mô hình B-learning (mô 
hình dạy học kết hợp hình thức học tập trên lớp với hình thức học hợp tác qua 
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mạng máy tính và tự học); mô hình ứng dụng kỹ thuật hội thảo truyền hình (là 
dịch vụ cho phép nhiều người hội thảo từ xa, với sự xuất hiện của hình ảnh và âm 
thanh từ một người đến những người còn lại); Mô hình 4.0 là mô hình giáo dục 
thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã 
hội tri thức. Dự kiến trong năm 2020, Trường sẽ tiến hành thực hiện dự án “Đầu 
tư phòng học kiểu mẫu” có cầu truyền hình để phục vụ đào tạo trực tuyến với diện 
tích cho khoảng 30 học viên theo học

Thứ năm, Đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy học 
theo hướng hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở các chương trình khung theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 
vị trí việc làm đã được phê duyệt; các chương trình dạy học của Trường thời gian 
tới sẽ được triển khai theo hướng mở, cho phép cập nhật thường xuyên về kiến 
thức trong và ngoài nước, cần thiết sử dụng giáo trình, học liệu nước ngoài một 
cách linh hoạt để mở mang sự hiểu biết cho người dạy và người học, nội dung 
giảng dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề mà 
người học đang theo đuổi. Cho phép sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học 
theo nguyên tắc “lấy người học là trung tâm”, giảm tải tối đa giờ giảng trên lớp để 
người học có thời gian tự học và tự nghiên cứu. Bên canh đó, Trường sẽ tiến hành 
thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới theo các lĩnh vực quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; tỷ trọng chương trình mới/chương trình cũ của năm 
2020 là 30/70 và tiến tới là 50/50 cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung vào 
các chương trình như: 4.0; ICT; Hạ tầng số; quản lý mạng XH.

Thứ sáu, Tăng cường phối hợp, liên doanh, liên kết để triển khai các lớp đào 
tạo đầu tư ứng dụng CNTT trên cơ sở chương trình khung được phê duyệt cho các 
Trung tâm CNTT của các Sở Thông tin truyền thông các tỉnh; các đơn vị, doanh 
nghiệp trong địa bàn Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước. Phấn đấu 
trong năm 2020, tỷ trọng tổ chức các khóa/lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên các khóa/lớp đào tạo, 
bồi dưỡng cho nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp là 70/30 và tiến 
tới là 50/50 cho giai đoạn tiếp theo (hiện nay tỷ trọng tổ chức các khóa/lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cho nhà nước/doanh nghiệp là 90/10).

Trên đây là bài tham luận của Trường về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 
dưỡng và đổi mới công tác giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công 
nghệp 4.0 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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Nhân dịp bước sang thềm năm mới Xuân Canh Tý, Trường xin kính chúc Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các Thứ trưởng, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh 
phúc, thành công trong công việc và cuộc sống; Chúc cho Bộ Thông tin và Truyền 
thông của chúng ta ngày càng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên 
các mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, cùng đất nước tiếp tục 
hội nhập sâu rộng với thế giới.



236

PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO BẬC CAO 
ĐẲNG ĐÁP ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CMCN 4.0

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ 
CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Tại Việt Nam thời gian gần đây, chúng ta nghe nói nhiều tới CMCN4.0 ở 
khắp mọi nơi, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang 
mạng xã hội… Đối với Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (sau đây 
viết tắt là Trường Việt – Hàn), là cơ sở giáo dục đào tạo bậc cao đẳng, câu hỏi đặt 
ra với Nhà trường, đó là: “Nhà trường có thể làm gì trong CMCN 4.0?”. Quả thật, 
để trả lời cho câu hỏi này vào lúc này là không dễ, và tôi tin sẽ có nhiều câu trả 
lời khác nhau, từ góc nhìn và quan điểm của những người khác nhau, với các lĩnh 
vực chuyên sâu khác nhau của họ.  

Hiện nay, xã hội quan tâm ngày càng nhiều đến lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp, nguồn nhân lực có tay nghề cao. Nhiều Chỉ thị, Quyết định, Kết luận...
của Đảng và Nhà nước đã ban hành để định hướng Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng 
yêu cầu thời đại CMCN 4.0, cụ thể: Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của 
Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào 
tạo nhân lực có tay nghề cao”; Quyết định số 761/QĐ-TTg, ngày 23/5/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao 
đến năm 2020”, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 40 trường nghề 
chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu 
vực ASEAN; Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An 
toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020, với mục tiêu hỗ trợ phát triển giáo dục nghề 
nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, tăng cường xuất 
khẩu lao động,... đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh 
tế quốc tế,...; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Mới đây, ngày 27/9/2019 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW 
về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư. 
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Trong đó, có mục tiêu “đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao”; “đến năm 
2025 năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm”; “đến năm 2030 năng suất 
lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm”; và tầm nhìn “đến năm 2045 có năng suất 
lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.”

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 
2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chúng tôi tập trung trình bày một số vấn 
đề cơ bản sau: Các nguồn lực hiện nay của Trường Việt – Hàn đáp ứng đào tạo 
ngành chất lượng cao bậc cao đẳng trong thời kỳ CMCN 4.0; Kết quả triển khai 
một số ngành nghề trọng điểm để làm cơ sở đào tạo các ngành chất lượng cao. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số nội dung định hướng về đào tạo ngành 
chất lượng cao bậc cao đẳng đáp ứng hội nhập CMCN 4.0 trong thời gian đến.

II. PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG 
VIỆT – HÀN 

1. Nguồn lực đáp ứng đào tạo ngành nghề chất lượng cao

Nguồn nhân lực: Hiện nay, đội ngũ cán bộ viên chức Nhà trường có 166 
CBVC, trong đó: 24 tiến sĩ, 79 thạc sĩ, 35 đại học và 28 trình độ khác. Tỷ lệ số 
tiến sĩ trên tổng số giảng viên là 28%. Lực lượng này đáp ứng tốt các yêu cầu khi 
tham gia quản lý và giảng dạy các ngành nghề chất lượng cao.

Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của Nhà trường được xây dựng đồng bộ. Trong 
đó, Khu giảng dạy lý thuyết với 80 phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ 
giảng dạy như máy tính, máy chiếu, thiết bị tăng âm…Khu giảng dạy thực hành 
với 45 phòng, gồm: 25 phòng thực hành máy tính được trang bị 1200 máy tính 
tốc độ cao; 01 phòng thực hành Điện tử - Viễn thông, 01 phòng thực hành Mạng 
máy tính và 02 phòng thực hành Kiến trúc, Đồ họa; Thư viện với 02 kho sách có 
50.000 đầu sách và 02 phòng Internet có 100 máy tính nối mạng Internet tốc độ 
cao thực hiện chức năng thư viện điện tử. Bên cạnh đó, hạ tầng mạng được trang 
bị hệ thống thông tin hiện đại, gồm: Tổng đài PABX dung lượng 512 số; 5 máy 
chủ; hệ thống mạng nội bộ được cáp quang hóa; 01 đường truyền Internet trực 
tiếp có tốc độ 10 MB phục vụ hệ thống Portal, Email và hệ thống bài giảng trực 
tuyến phục vụ nhu cầu khai thác Internet của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà 
trường. Với cơ sở hạ tầng này, có thể đáp ứng các điều kiện giảng dạy và học tập 
ở trình độ quốc tế và khu vực.

Chương trình đào tạo: Tính đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép cho Trường được đào tạo 23 ngành/
nghề trình độ cao đẳng và trung cấp với chỉ tiêu tuyển sinh là 1.100. Hằng năm, 
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các chương trình này luôn được cập nhật nội dung, đảm bảo nhu cầu giảng dạy và 
đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Đây là cơ sở vững chắc để Nhà 
trường lựa chọn và triển khai đào tạo các ngành nghề chất lượng cao.

Gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nhiệp: Trong mô hình tổ chức của Trường 
Việt – Hàn có 02 đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ gắn kết với doanh 
nghiệp, đó là: Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp sẽ thực hiện 
nhiệm vụ hợp tác giữa Nhà trường và các doanh nghiệp trong nước; Phòng Hợp 
tác quốc tế và Khoa học công nghệ sẽ tham mưu lãnh đạo Nhà trường kết nối với 
các doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học nước ngoài. Thông qua 02 đơn vị này, 
Nhà trường kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các 
đơn vị trực thuộc Bộ thông tin và Truyền thông trong công tác hỗ trợ địa điểm 
thực tập cho sinh viên. Tạo cơ hội cho sinh viên của Nhà trường (trong đó, có sinh 
viên các ngành nghề chất lượng cao) làm quen với môi trường làm việc thực tế, 
giúp họ hòa nhập nhanh với công việc sau khi tốt nghiệp. 

Công tác hợp tác quốc tế: Được triển khai trên nhiều phương diện, như: Các 
dự án hợp tác, chương trình đào tạo cho cán bộ giảng viên, chương trình tình 
nguyện cho sinh viên, chương trình 3 + 2 hỗ trợ sinh viên du học (Đã có 2 sinh 
viên của Nhà trường tham gia chương trình này, hiện nay các em tiếp tục tham gia 
học bậc Thạc sĩ tại Hàn quốc). Đây chính là động lực thúc đẩy sinh viên học tập, 
mở ra cơ hội cho sinh viên tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Công tác nghiên cứu khoa học và tiềm năng nghiên cứu khoa học của Trường: 
Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
để xây dựng hình ảnh của Trường và làm nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo. 
Công tác NCKH thể hiện trên các phương diện: Tổ chức hội thảo, thực hiện các 
đề tài nghiên cứu khoa học, công bố các bài báo trên các kỷ yếu, tạp chí. Công tác 
NCKH của Nhà trường trong 03 năm qua đã đạt nhiều kết quả, cụ thể: Tổ chức 05 
hội thảo và trường hè quốc tế, gây tiến vang lớn trong cộng đồng nghiên cứu; Tổ 
chức 03 hội thảo trong nước, tạo sự gắn kết giữa Nhà trường và các cơ sở đào tạo 
khác cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT; Nghiệm thu 04 đề tài NCKH cấp 
Bộ; Hơn 150 bài báo công bố tại các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, 
trong đó có 15 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISI/Scopus. Những kết 
quả này, đảm bảo rằng: tiềm lực NCKH của giảng viên đáp ứng khả năng nghiên 
cứu khoa học trong thời đại CMCN 4.0, các sản phẩm nghiên cứu có thể áp dụng 
giảng dạy, đào tạo các ngành nghề chất lượng cao của Nhà trường.

2. Triển khai công tác đào tạo ngành nghề chất lượng cao tại Trường 

Với mục tiêu, chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo tiêu 
chuẩn đào tạo hiện đại trên thế giới và áp dụng tại Trường; Xây dựng và hoàn 
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thiện các chương trình đào tạo tiên tiến theo xu thế của thế giới; Đào tạo đội ngũ 
giảng viên có khả năng truyền đạt, năng lực nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm 
nghề nghiệp, có thể giảng dạy bằng tiếng Anh; Phấn đấu đến năm 2020 nhà trường 
có đủ năng lực đào tạo mỗi năm:  Ngành Thiết kế đồ họa là 160 sinh viên đạt cấp 
độ Quốc tế; ngành Công nghệ thông tin 180 sinh viên đạt cấp độ quốc tế và ngành 
Thương mại điện tử 80 sinh viên đạt cấp độ quốc gia. 

Trong thời gian qua, Nhà Trường đã thực hiện các bước xây dựng chương 
trình đào tạo theo đúng quy định: (1) Khảo sát nhu cầu thị trường lao động; (2) 
Xác định chuẩn đầu ra ngành nghề đào tạo; (3) Xây dựng chương trình đào tạo; 
(4) Lấy ý kiến từ các Nhà giáo dục và các doanh nghiệp; (5) Trình Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội; (6) Phê duyệt. Ngày 27/11/2017, Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định 1836/QĐ-TBLĐXH 
chọn Trường Việt – Hàn đào tạo 03 ngành nghề trọng điểm hệ cao đẳng, gồm: Đào 
tạo trọng điểm cấp quốc tế ngành Công nghệ thông tin và ngành Thiết kế đồ họa; 
Đào tạo trọng điểm cấp quốc gia ngành Thương mại điện tử. 

Ngày 16/11/2018, Bộ Trưởng Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 1913/
QĐ-BTTTT với tổng mức đầu tư xây dựng ngành nghề trọng điểm cho Trường 
là 15,2 tỷ, tiến độ thực hiện 2018-2020. Trong đó, kinh phí từ Chương trình mục 
tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 
là 12,2 tỷ, kinh phí đối ứng của Bộ TT&TT là 2,5 tỷ và kinh phí từ Chi phí thường 
xuyên của Trường là 500 triệu. Kết quả, đến nay việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 
để đào tạo các ngành nghề trọng điểm đã hoàn thành.

Căn cứ nhu cầu của thị trường lao động, kế thừa kết quả thực hiện của đề 
án 03 ngành nghề trọng điểm, Nhà trường đã thực hiện chọn 03 ngành nghề chất 
lượng cao cho tuyển sinh 2018 – 2021. Để đánh giá kết quả thực hiện công tác 
triển khai đào tạo ngành chất lượng cao, Nhà trường xây dựng 03 chỉ số KPI, 
cụ thể: Chỉ số thứ nhất: Quyết định ban hành 03 CTĐT chất lượng cao của các 
ngành/nghề: Thương mại điện tử: 30 Sinh viên; Công nghệ thông tin: 30 sinh 
viên; Thiết kế đồ họa: toàn bộ Sinh viên khóa 12. Chỉ số thứ hai: Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp ngành chất lượng cao có việc làm sau 6 tháng: 90% và Chỉ số thứ ba: 
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành chất lượng cao được doanh nghiệp đánh giá đáp 
ứng nhu cầu công việc: 90%.

III. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Hiện nay, Trường Việt – Hàn đang phối hợp với Đại học Đà Nẵng để thực 
hiện các thủ thục nâng cấp thành Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Việt – Hàn. Sau khi có Quyết định thành lập, Trường Đại học Công nghệ 
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Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo bậc 
cao đẳng. Vì vậy, để đạt kết quả đào tạo đối với 03 ngành chất lượng cao như trên. 
Nhà trường tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công tác tuyển sinh và đào tạo: Tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác 
tuyển sinh để thu hút đối tượng tuyển sinh đầu vào có chất lượng làm nguồn cho 
các lớp chất lượng cao. Ưu tiên triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh và 
chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT cho sinh viên.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên: Tăng cường quan 
hệ quốc tế, tăng số đề tài NCKH, SKCT và số lượng bài báo công bố trên các tạp 
chí khoa học/kỷ yếu hội thảo chuyên ngành cấp quốc gia/quốc tế. Tổ chức các 
Hội thảo/ Seminar, triển khai hiệu quả hoạt động các phòng Lab. Chuẩn bị đầy đủ 
giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

3.  Thực hiện công tác kiểm định chất lượng CTĐT: Triển khai hiệu quả công 
tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo chất lượng cao; Tổ 
chức định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, dự nguồn tuyển dụng để nâng 
cao số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành/nghề đào tạo; 
Tổ chức, triển khai các sân chơi khoa học nhằm nâng cao năng lực NCKH đối với 
sinh viên.

4. Công tác xây dựng đội ngũ CBVC: Bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ 
quản lý và chuyên môn theo chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường. Tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị theo chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và vị trí công tác. 

5. Công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất: Xây dựng kế hoạch ngân 
sách về các lĩnh vực hoạt động của Trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 
đào tạo, NCKH, bồi dưỡng CBVC và định hướng phát triển của Trường. Thực 
hiện tốt chức năng quản lý tài chính, xây dựng các hoạt động tăng nguồn thu, tiết 
kiệm chi để tăng thu nhập cho CBVC. Triển khai đúng tiến độ các công trình sửa 
chữa, cải tạo cảnh quan môi trường. 

V. KẾT LUẬN

 Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng 
đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác 
động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất 
nước. Thời gian 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 và đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
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công nghiệp lần thứ tư,…Tham luận này, đã trình bày một số kết quả đạt được 
trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành chất lượng cao đáp ứng 
CMCN 4.0 mà Trường Việt – Hàn đã thực hiện trong thời gian qua. Thông qua 
tham luận này, tham luận định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất 
lượng đào tạo các ngành nghề chất lượng cao của Nhà trường cho thời gian đến.
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Phần B

THAM LUẬN CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG
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I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH  
CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THỰC 

HIỆN QUA DỊCH VỤ BCCI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH

Đậu Tùng Lâm  
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Thông tin và Truyền thông luôn gắn liền với công tác cải cách hành chính. 
Đây là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo quyết liệt, trong đó 
hiện đại hóa nền hành chính là yếu tố tiên quyết không những thúc đẩy nhanh tiến 
trình CCHC mà còn là góp phần quyết định trong quá trình xây dựng CPĐT nói 
chung và CQĐT ở cấp tỉnh nói riêng.

Thời gian qua, công tác CCHC của Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể, Chỉ số PCI năm 2018 tăng 10 bậc so với năm 2017 (từ vị trí 33 lên vị trí 
23 - thuộc nhóm Khá của cả nước); Chỉ số ParIndex tăng 04 bậc từ vị trí 17 lên 
vị trí 13 của cả nước; Chỉ số Papi tăng 5 bậc, hiện xếp thứ 7 cả nước… trên tất 
cả các lĩnh vực công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức 
triển khai và kết quả đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong hiện đại hóa nền hành chính, ở Hà Tĩnh 
chỉ tiêu về tiếp nhận/trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp và cần cải 
thiện được chỉ số này trong xếp hạng của toàn quốc và hỗ trợ phát triển KTXH ở 
tỉnh được tốt hơn.

Ý thức được điều đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thí điểm 
chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI trên 
địa bàn tỉnh và Kế hoạch thực hiện Đề án (thực hiện từ tháng 11/2019).

Qua quá trình thực hiện Đề án thí điểm chúng tôi thấy có những thuận lợi và 
những khó khăn xin chia sẻ với Hội nghị như sau:

Về thuận lợi/cơ hội:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, ngay 
sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 



245

về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai 
thực hiện: UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành danh mục Bộ TTHC thực hiện qua dịch 
vụ BCCI; Sở đã phối hợp với các ngành hỗ trợ Bưu điện ký kết với BHXH, CA 
tỉnh, Sở LĐ TB&XH thực hiện trả lương hưu, trợ cấp xã hội, trả KQ CMND, hộ 
chiếu…; tiếp đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết hợp tác với VNPost về việc triển 
khai QĐ45, đồng hành với đó, đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương ký kết 
với Bưu điện tỉnh triển khai QĐ 45 trên tất cả các lĩnh vực. Đến ngày 23/7/2019, 
UBND tỉnh ban hành Đề án thí điểm và ngày 18/10/2019 ban hành Kế hoạch. Đây 
là bước triển khai sâu, rộng về nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ 
BCCI trên địa bàn. 

- Các ngành, địa phương nằm trong diện thí điểm đều quan tâm, hưởng ứng 
và tạo điều kiện để cán bộ công chức của mình cũng như phối hợp chặt chẽ với 
Bưu điện thực hiện Kế hoạch thí điểm. Ưu điểm là tạo thuận lợi hơn cho nhân dân 
trong quá trình đến làm thủ tục (địa điểm thuận lợi, không gian thoải mái hơn, 
nhân viên Bưu điện đã quen thuộc với thái độ niềm nở, hòa nhã, tận tình trong 
thực hiện dịch vụ…); bên cạnh đó cán bộ, công chức đỡ bị áp lực hơn và tham gia 
được nhiều việc hơn cho hoạtđộng của Chính quyền các cấp; đồng thời tiết kiệm 
nguồn kinh phí đầu tư tập trung CSVC, để phục vụ cho nhiệm vụ khác.

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu điện cấp huyện và BĐVHX nhận thức được 
trách nhiệm chính trị của mình nên rất quyết tâm triển khai, cóý thức về nhiệm 
vụ mới; đầu tư cơ sở vật chất (những nơi còn thiếu); tuyển chọn, bố trí nhân lực 
phù hợp. Các nhân viên bưu điện được cử ra thực hiện nhiệm vụ có tinh thần học 
hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh; đồng thời chăm chỉ không chỉ trong nắm vững các văn 
bản chuyên ngành phục vụ tiếp nhận/chuyển/trả hồ sơ thủ tục, mà còn chịu khó 
tìm hiểu các văn bản, quy định về thực thi công vụ của cán bộ, công chức để thực 
sự có thể thay các cán bộ này trong những công việc được phân công. Mặt khác 
Bưu điện đã có sẵn hệ thống mạng lưới có thể phục vụ nhân dân tại nhà, tại doanh 
nghiệp, tổ chức tại địa chỉ của họ.

- Nhân dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa đồng hành 
ủng hộ vì không còn phải đi lên tỉnh, lên huyện để thực hiện TTHC; đặc biệt là 
những người già, người khuyết tật hoặc các vùng đi lại khó khăn, những người  
xa quê…

Một số khó khăn/thách thức bước đầu:

- Người dân, doanh nghiệp vẫn chưa quen với việc thực hiện TTHC qua nhân 
viên Bưu điện, vẫn còn tâm lý e dè, chưa tin tưởng khi thực hiện, nhất là đối với 
các thủ tục liên quan đến giấy tờ tuỳ thân, tài sản, tài chính,….
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- Một số sở, ngành vẫn chưa quyết tâm và chưa tin tưởng vào nhân viên Bưu 
điện nên việc triển khai thực hiện chuyển giao còn khó khăn, nhất là đối với các 
ngành có số lượng phát sinh hồ sơ lớn; một số chưa quen với từ thí điểm nên đang 
sử dụng các quy định của nhà nước để gây áp lực, khó khăn trong triển khai.

- Chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai (chủ trương đã có), đặc biệt là căn cứ 
để nhân viên Bưu điện có thể thay thế công chức ở Bộ phận Một cửa các cấp thực 
hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả hồ sơ giải quyết TTHC, nên việc triển khai còn vướng.

- Việc phối hợp, chịu trách nhiệm giữa các bên nếu nhân viên Bưu điện làm 
chậm tiến độ hoặc thất lạc, mất hồ sơ. Hay gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến 
giao dịch chưa có quy định phân định rõ, nên việc xây dựng quy chế để triển khai 
còn khó khăn.

- Cơ chế hỗ trợ nhân viên Bưu điện và thuê trụ sở Bưu điện làm Trung tâm 
HCC các cấp chưa có căn cứ, nên tuỳ thuộc vào phương pháp triển khai của mỗi 
tỉnh, nên chưa có cái chung để triển khai áp dụng.

- Quá trình triển khai đầu tư của Bưu điện cho các Trung tâm hành chính cấp 
huyện để đảm nhận nhiệm vụ còn mất nhiều thời gian, nên cũng gây khó khăn 
trong việc chuyển giao nhiệm vụ.

Một số giải pháp thời gian tới:

- Cần sớm ban hành Đề án thí điểm của trung ương, nhằm làm căn cứ cho 
các tỉnh triển khai.

- Bộ Thông tin và Truyền thông cần ban hành Khung quy chế mẫu về việc 
phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện chuyển giao; ban hành 
khung về mức độ thuê nhân viên Bưu điện, thuê cơ sở vật chất của Bưu điện để 
các tỉnh áp dụng thống nhất chung.

- Bán kính để thực hiện dịch vụ nhận/chuyển/trả và giá dịch vụ cần có sự 
điều chỉnh cho phù hợp, nhất là ở các địa bàn gần với các Trung tâm phục vụ hành 
chính công.

- Việc thực hiện chuyển giao cho Bưu điện, để thực sự hiệu quả, khi nhân 
viên Bưu điện thành thục thì các cơ quan có thể điều người của mình từ Trung 
tâm hành chính công về hẳn cơ quan để làm việc chuyên môn, tiết kiệm biên chế 
công chức. Và như vậy phải chuyển hẳn việc nhận/chuyển/trả100% hồ sơ thủ tục 
của ngành/lĩnh vực cho Bưu điện, nhưng hiện nay chưa có quy định cụ thể nên 
triển khai còn khó khăn, chưa thực sự hiệu quả, vì vậy cần có hướng dẫn chung, 
đặc biệt là hướng dẫn liên ngành Bộ TT&TT- VPCP (Cục kiểm soát TTHC) - Bộ 
Nội vụ (hoặc Bộ Tư pháp).
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II. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

MỘT SỐ CÔNG TÁC NỔI BẬT VỀ LĨNH VỰC VIỄN THÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG: “HẠ NGẦM CÁP  

VIỄN THÔNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG”

Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở TTTT Bình Dương

Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông, thông tin tuyên truyền. Trong đó nổi bật là 
công tác triển khai Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và xây dựng Hệ thống đường 
dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp của trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

I. CÔNG TÁC HẠ NGẦM CÁP VIỄN THÔNG

1. Hiện trạng hạ tầng cáp viễn thông

Trên địa bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp cùng tham 
gia đầu tư hạ tầng và cung cấp dịch vụ. Trong những năm qua, các doanh nghiệp 
đã tích cực đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng 
thời mở rộng vùng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cho công tác chỉ 
đạo điều hành của các cấp chính quyền cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin liên 
lạc, giải trí của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đảm bảo an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hạ tầng mạng cáp của các doanh nghiệp 
trong thời gian qua chủ yếu là hình thức treo nhằm đáp ứng yêu cầu về việc cung 
cấp dịch vụ mà chưa đảm bảo mỹ quan và tuyệt đối an toàn. Công tác hạ ngầm 
mạng cáp bước đầu cũng được các doanh nghiệp quan tâm, nhưng việc triển khai 
thực tế còn nhiều khó khăn:

- Thiếu không gian dành cho việc hạ ngầm (vỉa hè nhỏ và đã có nhiều công 
trình ngầm khác).
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- Các doanh nghiệp tại Bình Dương chủ yếu là đơn vị phụ thuộc của các Tập 
đoàn, Tổng Công ty nên chưa chủ động được nguồn vốn đầu tư.

- Kế hoạch hạ ngầm của các doanh nghiệp chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc 
phối hợp triển khai đầu tư và khai thác hạ tầng ngầm,…

2. Công tác tham mưu cho UBND tỉnh

Nhằm xây dựng mạng viễn thông hiện đại, an toàn và đảm bảo mỹ quan, sau 
khi trao đổi thống nhất giữa các doanh nghiệp, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 về việc ban hành Kế 
hoạch triển khai hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 
2017-2020; Theo kế hoạch, sẽ triển khai công trình ngầm cáp trên 66 tuyến đường 
trọng điểm với chiều dài 150 km để tiến tới hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông 
góp phần vào công tác chỉnh trang đô thị của các địa phương. Việc đầu tư công 
trình ngầm và quản lý khai thác được phân công, giao trách nhiệm cho 04 doanh 
nghiệp chủ lực gồm: VNPT Bình Dương; Viettel Bình Dương; FPT Bình Dương; 
VNTT. Các doanh nghiệp còn lại thuê hạ tầng ngầm của các doanh nghiệp trên. 
Mỗi doanh nghiệp được phân công sẽ đảm trách khu vực theo phạm vi địa lý hành 
chính (thành phố, thị xã, huyện,) và theo các khu đô thị, khu công nghiệp. 

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các địa phương công bố danh mục các 
tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang vỉa hè, Sở TT&TT tiếp tục tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung danh mục các tuyến đường triển 
khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020, theo đó đã cập nhật, bổ 
sung thêm 24 tuyến đường với tổng chiều dài 31 km sẽ triển khai hạ ngầm cho 
phù hợp, đồng bộ với kế hoạch chỉnh trang đô thị của các địa phương trong tỉnh.

Kết quả triển khai thực hiện

Sau 2 năm (2018-2019) triển khai thực hiện kế hoạch, các doanh nghiệp viễn 
thông đã tích cực tham gia đầu tư hạ tầng cống, bể ngầm đến tận nhà thuê bao, cụ 
thể như sau:

Năm 2018 đã đầu tư hạ tầng ngầm trên 11 tuyến đường với tổng chiều dài 
28km. Năm 2019 hoàn thành hạ tầng ngầm trên 38 tuyến đường với tổng chiều 
dài 52km.

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 về 
việc Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, 
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xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020; theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án, kết quả đến 
nay như sau: 

1. Nhóm lĩnh vực phản ánh, kiến nghị

Mục tiêu của Đề án là tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp bao gồm 9 lĩnh vực. Tuy nhiên qua tham khảo ý kiến 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; làm việc cụ thể với các 
ngành chuyên môn về cấp cứu (Y tế), An ninh, trật tự (Công an tỉnh), Chống hàng 
giả, gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389), Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh Hệ 
thống đường dây nóng sẽ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị cho người 
dân, doanh nghiệp thành 3 nhóm lĩnh vực:

Nhóm 1: Hướng dẫn thủ tục hành chính; hành vi chậm trễ, gây phiền hà 
hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, 
viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Nhóm 2: Hỗ trợ tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh, trật tự (113); cứu 
nạn, cứu hộ (114); Tiếp nhận, điều hành cấp cứu ngoài bệnh viện (115).

Nhóm 3: Phản ánh hiện trường về các tồn tại, hạn chế, bất cập đang diễn ra.

2. Thời gian hoạt động và Phương thức tiếp nhận

Thời gian hoạt động: 

Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương là một Hệ thống Contact Center 
hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày trong tuần (kể cả ngày lễ, Tết). 

b) Phương thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
bằng nhiều phương thức khác nhau:

 - Điện thoại (cố định, di động): 1022 

- Tin nhắn SMS, thư điện tử 1022@binhduong.gov.vn;

- Truy cập website:  http://1022.binhduong.gov.vn

- Sử dụng App “1022 Bình Dương”

- Sử dụng các ứng dụng OTT trên Internet (Zalo, Viber, Facebook…). 

Hệ thống tiếp nhận, xử lý, trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực hệ 
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thống ĐDN hoặc chuyển tiếp cho các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý để có kết 
quả trả lời.  

3. Quy trình tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị. 

a) Quy trình tiếp nhận: Hệ thống đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị của người dân và doanh nghiệp qua nhiều kênh liên lạc: Điện thoại vào đầu 
số 1022; Truy cập ứng dụng web: http://1022.binhduong.gov.vn; sử dụng các ứng 
dụng OTT: Zalo, Viber, Facebook; sử dụng App: “1022 Bình Dương”; Gửi thư 
điện tử vào hộp thư 1022@binhduong.gov.vn; 

Nhân viên trực Hệ thống đường dây nóng sẽ trả lời trực tiếp cho các phản 
ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính đã có trong quy định và các câu 
hỏi thường gặp đã được các cơ quan, đơn vị cung cấp trong cơ sở dữ liệu. Đối với 
các nội dung còn lại, nhân viên trực hệ thống sẽ chuyển cho các cơ quan, đơn vị 
xử lý để có kết quả trả lời. 

b) Quy trình xử lý: Hệ thống đường dây nóng chuyển thông tin phản ánh, 
kiến nghị đến các Đầu mối tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị thông qua 
các kênh: 

- Truy cập web xử lý http://1022xuly.binhduong.gov.vn thông qua tài khoản 
và mật khẩu do Hệ thống đường dây nóng cung cấp.

- Sử dụng App “xử lý 1022 Bình Dương” trên các thiết bị điện thoại thông 
minh (smartphone).   

- Hệ thống mail công vụ @binhduong.gov.vn

4. Hạ tầng kỹ thuật và nhân lực vận hành

Triển khai Đề án, tháng 9/2018, Sở TT&TT đã mời 04 doanh nghiệp có năng 
lực cung cấp dịch vụ Contact Center gồm VNPT, Viettel, Mobifone Global, LCS 
trình bày giải pháp cung cấp hạ tầng và dịch vụ Contact Center và đề nghị báo 
giá cho thuê dịch vụ bao gồm hạ tầng, nhân lực và giải pháp. Trên cơ sở này, Sở 
TT&TT đã tổng hợp và xây dựng Kế hoạch và Dự toán thuê dịch vụ Công nghệ 
thông tin. Kế hoạch và Dự toán thuê đã được UBND tỉnh Phê duyệt tại Quyết định 
số 3323/QĐ-UBND ngày 28/11/2018; và Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Thuê hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, 
xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của trên địa bàn 
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tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020; Nội dung thuê bao gồm hạ tầng kỹ thuật 
và nhân lực vận hành 

Qua 02 lần tổ chức đấu thầu công khai, rộng rãi, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã chọn được nhà thầu thực hiện: Công ty TNHH L.C.S. (TP Hồ Chí Minh).

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với hạ ngầm cáp viễn thông

Bộ TT&TT chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty tạo điều kiện phân bổ kinh 
phí cho các Chi nhánh đóng tại địa phương để các doanh nghiệp chủ động lập kế 
hoạch chỉnh trang mạng cáp hiện hữu, thu hồi cáp không sử dụng, đầu tư hạ ngầm 
cáp viễn thông theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình 
Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được phê duyệt và Chương 
trình phát triển đô thị của các địa phương.

2. Đối với hệ thống đường dây nóng

Bộ cần quy hoạch thống nhất đầu số dùng cho dịch vụ và tình huống khẩn 
cấp không chỉ trong phạm vi địa phương tỉnh, thành phố mà trong phạm vi quốc 
gia để người dân thuận tiện trong việc liên lạc với cơ quan nhà nước và cơ quan 
chức năng sẵn sàng ứng cứu khi người dân có yêu cầu. 

(Hiện tại, người dân, du khách đến Bình Dương cần liên lạc với Hệ thống 
đường dây nóng nếu bấm 1022 thì sẽ định tuyến về 1022 TP HCM. Vì vậy phải 
bấm mã vùng 0274.1022. Vấn đề này khó khăn cho du khách trong các tình huống 
khẩn cấp).   
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III. LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
PHỤC VỤ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ TIẾP CẬN 

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI ĐÀ NẴNG

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA NGÀNH THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Năm 2019, tập thể ngành Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã nỗ lực, 
vượt khó để hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng như sau:

1. Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) duy trì tốc độ phát triển nhanh 
đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự kiến tổng 
doanh thu toàn ngành TT&TT năm 2019 ước 30.050 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 
2018. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 89 triệu USD, tăng 14% so với năm 2018. 
Nhiều doanh nghiệp ngành gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ là Viettel (1.060 tỷ) và FPT 
(1.230 tỷ).

2. Đà Nẵng đoạt giải thưởng ASOCIO Smart City 2019 của Hiệp hội Điện 
toán châu Á và châu Đại dương; là địa phương xếp hạng Nhất Chính quyền điện 
tử khối tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2018; 11 năm liên tiếp (2009-
2019) xếp hạng nhất về chỉ số ICT Index. 

3. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 16/4/2019 
về phát triển hạ tầng CNTT-TT tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0; chính 
thức triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”; Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 
KOICA Hàn Quốc về phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025. 

4. Khai trương đưa vào sử dụng chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến thành 
phố với trên 850 DVCTT mức 3 và 4 (chiếm 60% trong tổng số TTHC), góp phần 
tăng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến năm 2019 là 63% nếu tính trên số hồ sơ của các dịch vụ 
công trực tuyến; nếu tính tổng hồ sơ toàn thành phố thì tỷ lệ là 40%. 
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5. Hoàn thành triển khai lắp đặt thiết bị trạm phát lặp truyền hình số mặt đất tại 
khu vực miền núi, dân tộc Cơ-Tu, thôn Tà Lang, Giàn Bí, khắc phục vùng lõm sóng 
truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại đây.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ 
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ TIẾP CẬN CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nghị quyết số 07/NQ-TU về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền 
thông (CNTT-TT) tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 là một định 
hướng quan trọng để hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển hạ tầng CNTT-
TT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, an ninh thông tin nhằm tạo 
điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng các thành tựu của 
cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT, các mô hình khởi nghiệp, 
sáng tạo,... góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, hiện đại 
và thông minh.

Phát huy kết quả đạt được trong hơn một thập kỷ đẩy mạnh ứng dụng CNTT-
TT trong quản lý nhà nước cũng như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong năm 
2019, thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến ứng dụng 
CNTT phục vụ xây dựng Thành phố thông minh và tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 tại Đà Nẵng. Một số giải pháp tiêu biểu như sau:

1. Hoàn thành, đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ dữ liệu Đà Nẵng
Đà Nẵng xác định dữ liệu là hạ tầng và là yếu tố quyết định trong xây dựng 

và phát triển thành phố thông minh. Thực tế tại Đà Nẵng, ngoài các cơ sở dữ liệu 
(CSDL) nền được chia sẻ dùng chung trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện 
tử thành phố, các CSDL nhìn chung còn cát cứ, rời rạc, chưa được quản lý tập 
trung, chưa liên thông, kết nối, kế thừa, chưa được chia sẻ một cách có hệ thống. 
Về chính sách, UBND thành phố ban hành Quy chế tạm thời về chia sẻ dữ liệu số 
(Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 21/02/2019).

Song song với việc tạo lập các cơ sở dữ liệu nền, chuyên ngành để giải quyết 
một phần bài toán chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước; thành phố Đà 
Nẵng đã xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ dữ liệu để công khai dữ liệu 
cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng; cung cấp dữ liệu mở cho doanh nghiệp. 

Cổng dịch vụ dữ liệu tại địa chỉ www.congdulieu.vn, opendata.danang.gov.
vn công khai thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân theo Luật Tiếp cận thông tin 
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(Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội có hiệu lực ngày 1-7-2018). Cổng dịch vụ 
dữ liệu này cung cấp/đem lại cho nhóm người dân, tổ chức như sau:

 + Đối với người dân: Tìm kiếm, khai thác các dữ liệu mở thông qua việc tra 
cứu trực tiếp trên Cổng hoặc thông qua các ứng dụng nhắn tin (SMS, Zalo).

 + Đối với tổ chức, doanh nghiệp sở hữu dữ liệu, có nhu cầu công khai dữ 
liệu: Khởi tạo các dịch vụ dữ liệu thông qua Cổng để cung cấp cho cá nhân, tổ 
chức; cụ thể: Thao tác trực tiếp trên Cổng để khởi tạo các dịch vụ dữ liệu; hoặc gửi 
dữ liệu và mô tả yêu cầu để quản trị viên Cổng hỗ trợ khởi tạo dịch vụ dữ liệu.

Hiện tại, Cổng dịch vụ dữ liệu đang cung cấp hơn 120 tập dữ liệu qua các 
kênh khai thác: tra cứu trực tiếp trên cổng, tải tập dữ liệu, sử dụng API, qua tin nhắn 
SMS và Zalo. Sau 02 tháng sử dụng có 6.000 lượt truy cập, gần 500 lượt tải dữ liệu.  

* Các lợi ích khi triển khai Cổng dịch vụ dữ liệu

- Thứ nhất: Dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội các sở, 
ban, ngành được tập trung về một mối tạo ra sự thống nhất và thuận tiện trong việc 
tra cứu, sử dụng dữ liệu, làm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động cho các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân. 

- Thứ hai: Các cơ quan nhà nước cải thiện được tính minh bạch và công khai 
vì người dân luôn có được các thông tin cần thiết để có thể so sánh và đối chiếu; 
cho phép tiếp cận thông tin, dữ liệu chính là tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân thực hiện quyền làm chủ và tham gia quản lý.

- Thứ ba: Tổ chức, doanh nghiệp có thể khai thác dữ liệu để phân tích và xây 
dựng thành các ứng dụng thứ cấp phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
đơn vị, đóng góp vào hệ sinh thái ứng dụng thông minh của thành phố.

2. Triển khai thí điểm Máy cấp phát giấy tờ tự động
Máy cấp phát giấy tờ tự động do Chính quyền Thành phố Deagu - Hàn Quốc 

chuyển giao công nghệ và Đà Nẵng đã tự sản xuất, làm chủ. Máy cấp phát giấy tờ 
tự động đặt tại khu vực Một cửa tập trung/Trung tâm hành chính công, kết nối với 
Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công để hỗ trợ tổ chức, người dân sử 
dụng và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh hơn.

* Giai đoạn thí điểm: 

Lấy/nhận kết quả TTHC: Tổ chức, công dân có thể tự động tra cứu, in, lấy 
kết quả đối với 05 dịch vụ hành chính công(1) của Sở Thông tin và Truyền thông.

(1) Gồm: Giấy phép hoạt động in (1), Giấy chấp thuận họp báo (2), Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
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Người dân sử dụng qua đăng nhập mã hồ sơ hoặc quét QRcode theo Phiếu 
biên nhận hồ sơ (bằng giấy hay điện tử).

* Giai đoạn tiếp theo:

- Nhân rộng Lấy/nhận kết quả tất cả dịch vụ hành chính công toàn địa bàn 
thành phố;

- Áp dụng cho các dịch vụ hành chính công cấp lại, cấp đổi để có thể lấy ngay 
kết quả;

- Áp dụng để cấp bản sao một số giấy tờ cần thiết mà tổ chức, công dân đã 
nộp cho các cơ quan trước đó thông qua tài khoản công dân điện tử.

3. Nghiên cứu thiết kế và triển khai thử nghiệm thiết bị Firewall 

Trong điều kiện năng lực chế tạo điện tử và cơ khí trong nước còn hết sức 
hạn chế, Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền 
thông Đà Nẵng) cùng với Ban cơ yếu Chính phủ đã nỗ lực xây dựng một thiết bị 
an ninh mạng hoàn toàn bằng nguồn lực trong nước từ thiết kế lõi IP Firewall đến 
thiết kế vật lý. Đây là thiết bị tường lửa lớp 3&4, có thông lượng đạt 960 MB/s, 
thông lượng xử lý IPSec đạt 360 Mb/s.

Đây là sản phẩm được thiết kế, làm chủ công nghệ nên không phụ thuộc vào 
công nghệ nước ngoài. Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng và Ban Cơ yếu Chính phủ 
làm chủ về mặt công nghệ chế tạo. Board mạch và phần mềm được thiết kế, chế 
tạo hoàn toàn bằng nguồn lực trong nước nên đảm bảo tính an ninh và bảo mật 
cao, tránh tình trạng bị cài cắm chip gián điệp từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài.

Hiện tại, thiết bị Firewall được giải Ba VIFOTECH năm 2019 và là 01 trong 
74 công trình trong Sách Vàng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2019; đồng 
thời đang được lắp đặt và thử nghiệm tại Ban Cơ yếu Chính phủ và Trung tâm 
Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng. Trong tương lai, thiết bị Firewall 
không chỉ áp dụng được trong các cơ quan, đơn vị nhà nước mà còn được nhân 
rộng sử dụng ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tư nhân với nhiều mục đích 
khác nhau:

- Bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Bảo vệ các Trung tâm dữ liệu.

(3), Giấy xác nhận thỏa thuận vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông thân thiện môi trường (4), Giấy phép xây dựng trạm 
thu phát sóng viễn thông có cột ăng - ten cồng kềnh.
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III. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông Đà 

Nẵng kính đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông các nội dung sau:

1. Việc phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành tuy có kết quả bước 
đầu, nhưng vẫn còn nhiều dữ liệu không thể thu thập được để công khai. 

Mặc dù Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành Quy chế (tạm thời) chia sẻ dữ liệu trên địa bàn thành phố, tuy 
nhiên khi triển khai thực tế thì các đơn vị sở hữu dữ liệu không cung cấp với nhiều 
lý do: dữ liệu chưa hoàn chỉnh, chưa có CSDL số, dữ liệu nhạy cảm liên quan đến 
hoạt động của ngành… nên rất khó thu thập, công khai.

Kính đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu Chính phủ ban 
hành Nghị định quy định về chia sẻ dữ liệu và có văn bản hướng dẫn để làm cơ sở 
cho việc chia sẻ dữ liệu tại địa phương.

2. Theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt danh mục sản phẩm quốc gia từ năm 2012 đến 2020 có nêu 
danh sách 06 sản phẩm chính thức, trong đó có “Sản phẩm bảo đảm an ninh, an 
toàn mạng thông tin” (sản phẩm thứ 05 trong danh sách); là sản phẩm công nghệ 
thông tin trọng điểm theo 01/2017/TT-BTTTT. Kính đề xuất Bộ Thông tin và 
Truyền thông đưa nội dung thử nghiệm và tiếp tục phát triển sản phẩm Firewall 
vào các chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC  
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI  

NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Nguyễn Thanh Sơn 
Giám đốc Sở TTTT Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong 
những năm qua được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
nền kinh tế tỉnh nhà đã có những bước phát triển trong đó có Khu Kinh tế Dung 
Quất mà trọng tâm là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu Công nghiệp VSIP Quảng 
Ngãi… Tuy nhiênso với mặt bằng chung trong cả nước thì tỉnh Quảng Ngãi vẫn là 
tỉnh còn nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH cũng như nâng cao đời sống văn 
hóa, thu nhập của nhân dân. 

Nhận thức rõ muốn đưa vào ứng dụng CNTT phục vụ các mặt phát triển KT-
XH là một việc làm không đơn giản và cần có sự quan tâm, quyết tâm cao của các 
cấp lãnh đạo và phải đầu tư thường xuyên, lâu dài. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng 
ngãi đã có nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, 
đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của xã hội mà trọng tâm là 
trong hệ thống các cơ quan của Đảng, chính quyền trong tỉnh,

Đến nay, tư duy và nhận thức về ứng dụng CNTT, về xây dựng CQĐT của cán 
bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến 
tích cực; Việc phát triển và ứng dụng CNTT đã đóng góp quan trọng và không thể 
thiếu trong thực hiệncải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của các cơ 
quan nhà nước.Hạ tầng của hệ thống mạng thông tin phát triển đã hội đủ các yếu 
tố cơ bản để khai thác thông tin, tổ chức thông tin; Cổng thông tin điện tử tỉnh và 
các Cổng thành phần thuộc các cơ quan cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố cùng 
với các Báo điện tử, Trang thông tin điện tử đã góp phần quan trọng phản ảnh kịp 
thời các thông tin liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh góp phần 
làm minh bạch, dân chủ, công bằng trong việc tiếp cận thông tin và thực hiện các 
dịch vụ hành chính công đối với người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet ở 
các cấp độ khác nhau; nhiều công cụ, giải pháp để khai thác các dịch vụ trong các 
doanh nghiệp bước đầu được đầu tư và đã phát huy được lợi thế và đem lại hiệu 
quả cho tổ chức và công dân nhất là các dịch vụ giá trị gia tăng được cung ứng bởi 
các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, thuế, hải quan;… Hầu hết lãnh đạo, cán 
bộ, công chức đã khai thác, ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn,việc ứng 
dụng phần mềm vào công việc đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý, 
thay đổi phong cách làm việc của các cơ quan nhà nướcđã thúc đẩy quá trình xây 
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dựng và hình thành Chính quyền điện tử theo hướng đổi mới phương thức phục vụ, 
lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

1. Một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng Chính quyền điện 
tử năm 2019

- Về triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng 
Chính phủ: Đã thực hiện kết nối liên thông phần mềm Quản lý văn bản với Văn 
phòng Chính phủ qua Trục kết nối liên thông Chính phủ và đang thực hiện việc 
gửi/nhận văn bản qua mạng.(Đã triển khai thành công kết nối, liên thông phần 
mềm quản lý văn bản và điều hành (eOffice) đến 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện 
và cấp xã từ năm 2018)

- Việc ứng dụng chữ ký số, đến nay đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ 
đăng ký và cấp phát hơn 1.785 chứng thư số (1.266 chứng thư số cá nhân + 492 
chứng thư số đơn vị); hằng năm đều duy trì tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng 
chữ ký số cho các cá nhân, đơn vị có liên quan.

- Phần mềm một cửa điện tử dùng chung (https://motcua.quangngai.gov.vn) 
đã được triển khai và vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng 
Ngãi cho tất cả các CQNN cấp tỉnh và Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh 
Thành phố. Đến nay đã triển khai vận hành chính thức đến 100% cấp huyện (hiện 
nay đã vận hành chính thức tại13/14 huyện, thành phố; riêng huyện Tây Trà trong 
thời gian qua đã phối hợp triển khai, tuy nhiên theo chỉ đạo của Trung ương và 
tỉnh, dự kiến sáp nhập với huyện Trà Bồng nên không tiếp tục triển khai sử dụng 
phần mềm) và một số cấp xã theo kế hoạch của các địa phương (đạt 17/184 xã).

- Hiện tại đang cung cấp 379 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trên tổng số 
1465 TTHC của tỉnh, đạt tỷ lệ khoảng 26%; trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 đạt khoảng 23%) và một số dịch vụ công trực tuyến được triển khai từ Bộ 
ngành của Trung ương. Tính đến tháng 11/ 2019, đã thực hiện và xử lý hơn 7.200 
hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ khoảng 12% tổng hồ sơ tiếp nhận) tập trung ở các ngành, 
lĩnh vực thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp như: nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, công thương, đăng ký kinh doanh, giao thông vận tải, tư pháp, lao động 
thương binh và xã hội,…

- Thực hiện hoàn thành công tác chuẩn hóa CSDL thủ tục hành chính, kết nối, 
tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ đạo về nội dung và tiến độ 
của Văn phòng Chính phủ trong tháng 12/2019.
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- Hiện có khoảng 35 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và phần mềm quản lý 
chuyên ngành đã được các cơ quan nhà nước quan tâm đầu tư và triển khai áp dụng 
ngày càng phát huy tác dụng và phục vụ đắc lực cho công tác tham mưu chuyên 
môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành của các cấp.

- Đã xây dựng hoàn thành và duy trì vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu 
tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2018 (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông). Hiện nay 
đã cài đặt và quản lý vận hành 03 hệ thống thông tin của tỉnh: Phần mềm quản lý 
CBCCVC của tỉnh và Phần mềm một cửa điện tử dùng chung trong các cơ quan 
nhà nước; Phần mềm quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử.

- Đang triển khai thực hiện Dự án Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin 
trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 và 
định hướng đến 2025.

2. Một số định hướng nhiệm vụ trong năm 2020

- Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh ngay trong 
Quý I/2020, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện 
nay nhằm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu... giữa các CSDL, hệ thống thông tin 
trong nội bộ tỉnh đồng thời là đầu mối kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ 
thống thông tin, CSDL chuyên ngành của các bộ ngành và Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính quyền 
điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông 
có hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Đang xin chủ chủ trương thực hiện Kế hoạch Triển khai phần mềm Quản lý 
văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi theo mô hình 
quản lý CSDL tập trung và định hướng thuê dịch vụ CNTT (cả hạ tầng kỹ thuật 
và phần mềm).

- Về xây dựng và phát triển đô thị thông minh, đây là lĩnh vực rộng, vì vậy 
Sở đề xuất nên tiếp cận bằng việc tổ chức ứng dụng các tiện ích được cung cấp bởi 
dịch vụ đô thị thông minh. Đối với Quảng Ngãi, để nhanh chóng tiếp cận theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn 
thống nhất chủ trương và đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai 
thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trong năm 2020 (Công văn số 6724/UBND-
KGVX ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh).

Sở đề xuất lựa chọn phương án thuê dịch vụ, bởi các lý do: (a) Nếu đầu tư, 
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kinh phí sẽ là rất lớn, (b) Tổ chức và nguồn nhân lực của tỉnh ta còn mỏng và yếu, 
chưa đủ khả năng... Hiện nay theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sở đang 
tích cực phối hợp Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel khảo sát lập kế hoạch chi 
tiết đầu tư Trung tâm giám sát, điều hành hành Dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh 
Quảng Ngãi. 

- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Ngãi kết nối với Hệ thống 
thông tin báo cáo của Chính phủ và các Bộ ngành, nhằm thực hiện đáp ứng các chỉ 
tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường thực hiện việc liên thông, kết nối, tích hợp giữa Cổng dịch vụ 
công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng tinh thần Cam kết đồng 
hành giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình kết hợp Bưu điện văn hóa 
xã với Một cửa cấp xã (Đang phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai thí điểm tại 2 xã)

3. Một số đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến với Bộ Nội vụ và UBND 
các tỉnh thành phố xem xét về biên chế cho các sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, 
thành phố dừng thực hiện việc giảm chỉ tiêu biên chế 10% hàng năm theo quy định 
chung đối với các Sở Thông tin và Truyền thông. (Năm 2019 được giao chỉ tiêu 24 
biên chế công chức theo đề án vị trí việc làm phải bố trí kiêm nhiệm nhiều dẫn tới 
chất lượng hiệu quả công việc chưa cao), với chức năng, nhiệm vụ được giao tham 
mưu thực hiện quản lý nhà nước trên 06 lĩnh vực mang tính chất rất quan trọng, 
chuyên ngành cao và phức tạp, tốc độ phát triển nhanh, tác động trực tiếpđến sự 
phát triển KTXH của địa phương.

- Cần tiếp tục chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực về CNTT để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và tham mưu xây dựng Chính 
phủ điện tử/Chính quyền điện tử trong tình hình mới, nhất là do sự phát triển 
KHCN nhanh, mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Về công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử), hiện nay vẫn quy định các cơ quan 
nhà nước vẫn phải tiếp tục chuyển đối và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Đề nghị Bộ giúp đỡ, hướng dẫn và hỗ trợ để tỉnh xây dựng nâng cấp Kiến 
trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0; triển khai và xây dựng 
nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh theo hướng dẫn của 
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Bộ đảm bảo sự liên thông, tích hợp các hệ thống thông tin giữa địa phương và  
Trung ương.

- Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét đưa tỉnh Quảng Ngãi vào 
là một trong các tỉnh được Quy hoạch xây dựng Khu CNTT tập trung, vì Quảng 
Ngãi hội đủ các điều kiện để đầu tư  Khu CNTT tập trung (khu CNTT): Sản phẩm 
của khu CNTT trước hết để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong Công 
nghiệp, dịch vụ, thương mại VSIP và Khu kinh tế Dung Quất, nhất là Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định số 998/QĐ-TTg về mở rộng diện tích KKT Dung 
Quất lên 4,5 lần và đáp ứng cho Khu kinh tế Chu Lai, Nhơn Hội. Về mô hình hoạt 
động định hướng phát triển Khu CNTT tại Quảng Ngãi theo định hướng liên kết, 
là vệ tinh của các Khu CNTT Đà Nẵng và Công viên phần mềm Quang Trung.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi thiết lập hạ tầng truyền 
dẫn băng rộng, thiết lập mạng truy nhập băng rộng (cố định và di động) thuộc 
Chương trình viễn thông công ích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018.

- Phối hợp và hỗ trợ kinh phí từ Quỹ viễn thông công ích để Tỉnh Quảng Ngãi 
xây dựng và triển khai Đề án ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh 

- Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có chủ trương nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống truyền thanh cơ sở bằng các giải pháp ứng dụng công nghệ mới 
để theo kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
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KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Nguyễn Ngọc Hùng 
Giám đốc Sở TTTT Gia Lai

Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và 
hiệu quả cao của việc ứng dụng nó trong các lĩnh vực đời sống xã hội cùng với 
những đòi hỏi, những yêu cầu mới, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản 
chỉ đạo mang tính định hướng quan trọng như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
1/7/2014 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”; Nghị quyết số 26/
NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 
17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 
Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ngoài ra, ngày 
27/9/2019, Bộ Chính trị cũng ban hành 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, 
theo đó Bộ Chính trị đã đề ra “Xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và 
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô 
thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số”.

 Đây là các văn bản hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược, đề ra những 
định hướng lớn cho sự phát triển ngành CNTT nước ta trong thời kỳ mới, một 
trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng là “Ứng dụng, phát triển công nghệ 
thông tin là một yếu tố quan trọng trong bảo đảm thực hiện thành công ba đột phá 
chiến lược, cần được chú trọng, ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội”. 

 Xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, ngày 11/02/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã 
ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối 
với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh”để đẩy 
mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, 
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cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các lĩnh vực đời sống xã hội, 
trọng tâm là việc xây dựng Chính quyền điện tử. Đồng thời, Tỉnh ủy Gia Lai cũng 
đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 về cải cách hành chính và 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai 
giai đoạn 2016-2020, trong đó cũng có nội dung hiện đại hóa nền hành chính, 
trọng tâm là triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

 Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 05 năm và hằng năm về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; ban 
hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Gia Lai; Kế hoạch hành động 
hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; xây dựng Đề án 
"Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh"... Đến nay, việc ứng 
dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước đã trở nên khá phổ biến, 
góp phần đắc lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, công tác cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng cuộc sống.

 Để tập trung vào công tác chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia 
Lai do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là 01 đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là thành 
viên thường trực, kiêm Thư ký của Ban Chỉ đạo, các thành viên là Giám đốc các 
sở, ngành để đảm bảo việc triển khai Chính quyền điện tử một cách đồng bộ.

 Hằng năm, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử đều thực hiện việc 
kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng Chính quyền điện tử tại các sở, ngành, 
UBND cấp huyện. Đồng thời, thông qua kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính 
hằng năm, nội dung về kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đưa vào 
kế hoạch này.

 Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá này để thực hiện theo dõi, đôn đốc, 
hướng dẫn để các đơn vị, địa phương tăng cường công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin để phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

 Đối với việc đầu tư các hệ thống phục vụ Chính quyền điện tử trên địa 
bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu để triển khai 
các phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung thống nhất toàn tỉnh; các sở, ngành, 
UBND cấp huyện nếu thực hiện đầu tư phần mềm, thì Sở Thông tin và Truyền 
thông thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định để đảm bảo tính thống nhất, kết nối, 
liên thông chia sẻ dữ liệu, tiết kiệm chi phí đầu tư.
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 Hằng năm đều tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin 
cho cán bộ, công chức và cán bộ công nghệ thông tin của các đơn vị, địa phương. 
Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng luôn được chú trọng.

 Đến nay, việc ứng dụng CNTT trong phục vụ xây dựng Chính quyền điện 
tử của tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả như: 

 Chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT xếp hạng 23/63 (tăng 
1 bậc so với năm 2017); Chỉ số "Hiện đại hóa nền hành chính" thuộc Bộ chỉ số 
CCHC xếp hạng 14/63 (tăng 20 bậc so với năm 2018); Chỉ số thành phần “Tính 
minh bạch và tiếp cận thông tin” thuộc Bộ chỉ số PCI xếp hạng 13/63 (tăng 8 bậc 
so với năm 2018).

 Hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử liên thông đã được triển khai 
từ tỉnh tới cấp xã từ năm 2016, kết nối với Trục liên thông văn bản điện tử quốc 
gia từ năm 2018 và được tích hợp chữ ký số để xác thực văn bản điện tử, đã thay 
thế hơn 90% văn bản giấy, rút ngắn rất nhiều thời gian trong xử lý công việc, giúp 
lãnh đạo các cấp giám sát, theo dõi công việc tại đơn vị mình, nâng cao năng suất 
lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí... Hiện nay hệ thống này tích hợp thêm phần 
mềm "Quản lý giao việc của UBND tỉnh“ để theo dõi, đôn đốc công việc, có hiệu 
quả cao hơn; đồng thời kết nối với phần mềm" 1 cửa điện tử“ để thống nhất trong 
sử dụng.

 Hệ thống một cửa điện tử liên thông đã triển khai đến các sở, ngành, 100% 
UBND cấp huyện, 100% cấp xã và được tích hợp với Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng từ năm 2016, cung 
cấp 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 141 dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4 (chủ yếu là cấp sở, ban ngành và UBND cấp huyện; UBND cấp xã chưa cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4); đến nay đã kết nối, tích hợp với Cổng 
dịch vụ công Quốc gia để cung cấp tất cả các thông tin liên quan tới giải quyết thủ 
tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp. Trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của tỉnh cũng đã tích hợp phần phản ánh, đánh giá của người dân đối với các cơ 
quan, đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. 

 Kênh Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai cũng đã được thiết lập trên mạng xã 
hội ZALO. Thông qua kênh này, giúp công dân, doanh nghiệp có được kênh giao 
tiếp nhanh chóng với cơ quan hành chính nhà nước. Các thông tin muốn truyền 
tải đến công dân, doanh nghiệp được nhanh hơn; giúp công dân, doanh nghiệp tra 
cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời; cung cấp 
các thông tin cần thiết như: tài liệu quy hoạch, thông tin tuyển dụng, dự án kêu gọi 
đầu tư, kế hoạch đấu thầu, giá đất...
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 Hệ thống Hội nghị truyền hình đang được triển khai từ cấp tỉnh tới cấp 
huyện (100%) và cấp xã (đến nay đã triển khai được 38% số xã). Hàng năm tổ 
chức hơn 30 cuộc họp trực tuyến, tiết kiệm hàng tỷ đồng và thời tiết kiệm thời 
gian, mở rộng đối tượng tham gia.

 Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh cũng đã được đầu tư từ năm 2009 
để giúp cán bộ, công chức, viên chức trao đổi công việc hằng ngày. Đã cấp hơn 
9.000 hộp thư điện tử công vụ; tỷ lệ CCVC thường xuyên sử dụng đạt hơn 70%; 
lưu lượng thư điện tử công vụ đạt hơn 3.000 thư/ngày.

 Gia Lai là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn so với các 
tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT ở tỉnh Gia Lai cũng đã 
đạt được một số kết quả nhất định. Để thực hiện tốt việc xây dựng Chính quyền 
điện tử, một số bài học kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra là:

 - Phải có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; có 
các giải pháp, kế hoạch cụ thể của các cấp chính quyền, thực hiện theo lộ trình, 
theo các hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế.

 - Phải nâng cao vai trò và trách nhiệm tham mưu của Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính trong việc xây dựng và triển 
khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử hàng năm; với mục tiêu là 
lấy người dân làm đối tượng phục vụ; việc đầu tư phải có tính đồng bộ toàn tỉnh, 
hiệu quả, tiết kiệm, có kiểm tra, kiểm soát, theo dõi, báo cáo.

 - Phải chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền để mọi cấp, mọi ngành quan tâm tổ 
chức thực hiện, đồng thời có cơ chế phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành. Vận 
động, tuyên truyền để có sự ủng hộ, đồng hành của doanh nghiệp và người dân.

 - Chú trọng yếu tố "con người" trong việc xây dựng chính quyền điện tử; 
thường xuyên tổ chức đào tạo kỹ năng về CNTT và việc sử dụng các phần mềm 
dùng chung đã đầu tư cho công chức, viên chức; tổ chức các hội thảo, hội thi về 
CNTT cho học sinh, công chức, viên chức.

- Quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT; các hệ thống đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin mạng; các cơ sở dữ liệu theo ngành, lĩnh vực; các phần mềm 
dùng chung đồng bộ. Trong giai đoạn giai đoạn 2015 -2019, mỗi năm ngân sách 
tỉnh Gia Lai bố trí khoảng từ 70 - 80 tỷ đồng cho các hoạt động ứng đụng CNTT 
của  địa phương, đơn vị.

 - Có biện pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cấp, các 
ngành, có cơ chế xếp hạng, khen thưởng, kiểm điểm, kỷ luật trong việc xây dựng 
chính quyền điện tử. Hàng năm Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tổ chức kiểm tra, xếp 
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hạng ứng dụng CNTT ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và công 
khai lên các phương tiện thông tin đại chúng.

 - Thường xuyên nghiên cứu các chỉ đạo có liên quan của Trung ương để 
thực hiện, phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương; nghiên cứu các mô hình 
hay ở các tỉnh, thành phố khác để vận dụng tại tỉnh.

 Trong thời gian đến, từ những kết quả đã đạt được, Gia Lai còn phải phấn 
đấu hơn nữa trong việc xây dựng "Chính quyền điện tử" tiến tới "Chính quyền số", 
đưa việc ứng dụng CNTT trở thành một nền tảng cho sự phát triển của các mặt 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ  
TẠI NGHỆ AN; TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH

Lê Bá Hùng 
Giám đốc Sở TTTT Nghệ An

Năm 2019, việc tập trung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử,triển khai 
công tác thông tin tuyên truyền quảng bá, công tác thông tin đối ngoại tại tỉnh 
Nghệ An đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

1. Một số kết quả về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghệ An:

Nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, trong thời gian qua UBND tỉnh 
đã chú trọng đầu tư cho việc ứng dụng và phát triển CNTT trong phát triển kinh 
tế - xã hội, đặc biệt tập trung triển khai việc xây dựng Chính phủ điện tử. Nhờ đó 
đã có những kết quả bước đầu nhất định. Để xây dựng, phát triển đúng định hướng, 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghệ An đã xây dựng và ban 
hành Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh và triển khai thực hiện. Đây 
là cơ sở quan trọng để tổ chức triển khai các thành phần của Chính quyền điện tử 
tỉnh Nghệ An. Kết quả nổi bật như sau:

Tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử trên các kênh: Báo Nghệ An, 
Đài PTTH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố…; Biên soạn xuất bản và tái bản 
(2 lần) tài liệu: “Hỏi - đáp về chính quyền điện tử” với hơn 5000 quyển tài liệu 
đến cán bộ công chức, viên chức, một số cơ quan, đơn vị liên quan ở cấp tỉnh, cấp 
huyện, xã, phường, thị trấn…

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An: đến nay, 100% các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện có cổng, trang thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ, được vận 
hành tập trung trên 1 hệ thống, tích hợp các hệ thống thông tin về dịch vụ công của 
các sở, ban, ngành, 21 huyện thành thị và 480 xã trên địa bàn tỉnh; 

Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai từ 2011, với 55 tên miền, 307 
nhóm thư và 7.888 tài khoản thư. Hiện 100% các cơ quan Nhà nước trong hệ thống 
chính trị của tỉnh đã được cấp hộp thư công vụ làm đầu mối để trao đổi thông tin. 

Hệ thống giao ban trực tuyến từ tỉnh đến 21 huyện, thành phố, thị xã và một 
số sở ngành với 26 đầu mối đã đưa vào vận hành và khai thác hiệu quả. Số lượng 
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cuộc họp trực tuyến hàng năm bình quân có gần 30 cuộc. Một số huyện đã triển 
khai thí điểm hệ thống giao ban trực tuyến từ huyện đến các xã; 

Nghệ An cũng đã triển khai Hệ thống Một cửa điện tử từ tỉnh, huyện, đến 
UBND 480 xã trên địa bàn thông qua hệ thống dịch vụ VNPT Igate. Đến nay, đã 
cung cấp trên hệ thống 1.769  dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.138 dịch vụ 
công mức độ 2; 581 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 50 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4.

Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-Ioffice đưa vào triển khai từ 2017 liên 
thông văn bản 4 cấp từ Chính phủ đến UBND tỉnh, huyện, xã. Hệ thống cũng đã 
tích hợp chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước theo đúng yêu cầu của 
Chính phủ. Đến tháng 12 năm 2019, tỉnh Nghệ An đã trao đổi gần 4,5 triệu văn 
bản qua mạng giữa 1.200 đơn vị trong tỉnh với hơn 16 ngàn tài khoản người dùng 
thường xuyên.

Về ứng dụng chữ ký số: 100% các cơ quan đơn vị và 480 xã thuộc 21 huyện, 
thành phố Vinh, thị xã đều được cấp chữ ký số do Cục Chứng thực số và Bảo mật 
thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. 

Đến 8/2019, Nghệ An cũng đã hoàn thành triển khai giải pháp phòng chống 
mã độc tập trung Bkav Endpoint cho các sở, ban, ngành và huyện, thành phố, thị 
xã trên địa bàn tỉnh với trên 3.200 bản quyền sử dụng. Hệ thống này đã kết nối với 
Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin của Bộ TT&TT.

Mặc dù bước đầu đã đạt được kết quả nhất định nhưng nhìn chung, so với các 
tỉnh thành trong cả nước thì mức độ ứng dụng CNTT của tỉnh Nghệ An còn hạn 
chế. Cơ sở hạ tầng CNTT, hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh còn yếu và chưa đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật CNTT của tỉnh đầu tư còn phân 
tán, đến nay đã cũ và lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT 
trong khi đó nguồn vốn đầu tư cho CNTT hàng năm để nâng cấp còn hạn chế. 
Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vẫn chưa đồng đều. 
Nguồn lực về CNTT thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và chưa đồng bộ, nhất 
là nhân lực chuyên trách và nhân lực có trình độ cao.

Về nguyên nhân chủ quan: công tác CCHC và ứng dụng CNTT chưa gắn kết 
chặt chẽ với nhau. Việc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ còn chậm, thiếu đồng 
bộ. Một số lãnh đạo các cấp, các ngành chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức, 
thực thi quyết liệt trong việc ứng dụng CNTT. Một số cơ quan, đơn vị chưa kiên 
quyết gắn việc ứng dụng CNTT với xử lý công việc hàng ngày, chưa thực sự chú 
trọng ứng dụng CNTT để đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác. Nghệ An là tỉnh còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp so với 
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mặt bằng chung cả nước, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động từ ngân sách địa 
phương dành cho CNTT còn hạn chế. Bên cạnh đó, CNTT là một lĩnh vực mới 
mẻ, phát triển nhanh, luôn thay đổi. Vì vậy trong quá trình ứng dụng và phát triển 
luôn nảy sinh những vấn đề bất cập.

Để CNTT thực sự góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả 
thì việc ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống 
thông tin tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin. Nâng cấp trang thiết bị CNTT tại các các sở, ngành tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật tại các xã đảm bảo hệ thống thiết 
bị CNTT, hệ thống mạng nội bộ hoạt động thông suốt, ổn định. Đẩy mạnh việc 
thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 
phương triển khai thực hiện ứng dụng CNTT hiệu quả theo định hướng Kiến trúc 
Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao nhận thức 
cho lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân dân và doanh nghiệp về các tầm quan trọng, 
tất yếu trong việc ứng dụng CNTT. Tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và 
người dân nhận thức, hiểu biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tình hình ứng 
dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, công chức phụ trách CNTT tại các 
sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện... 

2. Thực hiện các kế hoạch, chương trình thông tin quảng bá hình ảnh  
Nghệ An đã tạo được dấu ấn.

Sở TT&TT đã tham mưu cho tỉnh tập trung tuyên truyền quảng bá hình ảnh 
Nghệ An: đã đặt hàng một số báo tuyên truyền sâu về những nhiệm vụ trọng tâm 
của tỉnh trên các ấn phẩm báo in, báo hình, báo điện tử; thực hiện 12 chuyên trang 
Thông tin đối ngoại trên báo Nghệ An (mỗi tháng 1 chuyên trang); 4 chuyên mục 
Thông tin đối ngoại trên Bản tin Thông tin và Truyền thông;  Thực hiện chuyên 
mục thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Cổng TTĐT 
Sở TT&TT; Xây dựng và phát sóng trên kênh truyền hình dành cho người nước 
ngoài 05 bộ phim ngắn tuyên truyền quảng bá về Nghệ An; Xuất bản 03 ấn phẩm 
(Đặc san Thông tin đối ngoại, Sổ tay Những thông tin cần biết khi đi Lào, Sách ảnh 
Nghệ An hôm nay) có chất lượng; Tổ chức 12 số truyền thông chính phủ điện tử  
NGHE AN’S IT TODAY phát sóng trên Đài  PTTH  Nghệ An, phát lại trên Cổng 
Thông tin điện tử Nghệ An và Trang thông tin điện tử http://Truyenhinhnghean.vn.

Nội dung thông tin đối ngoại tập trung vào tuyên truyền quảng bá du lịch 
(nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề) gắn với tổ chức sắp xếp 
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lại hệ thống dịch vụ du lịch trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ 
du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hoá, bảo đảm an ninh, an toàn 
cho du khách; xây dựng thương hiệu hàng hóa các sản phẩm trong tỉnh. Tuyên 
truyền Kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống 
của người dân, trong đó chú trọng xây dựng mô hình mới là nông thôn tiên tiến, nông 
thôn kiểu mẫu gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp... Tuyên truyền về sản xuất 
Nông nghiệp, sản phẩm Nông nghiệp sạch, Nông nghiệp Công nghệ cao, Công 
nghiệp chế biến sản phẩm Nông nghiệp… Tuyên truyền về công tác xúc tiến đầu 
tư trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền cơ chế, chính sách cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đồng 
hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuyên 
truyền về công tác đối ngoại, ngoại giao của tỉnh.

Các cơ quan báo chí  địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục với 
hàng trăm tin, bài giới thiệu về đất nước và con người Nghệ An, giới thiệu các 
chuyên đề về cơ hội xúc tiến đầu tư vào Nghệ An. Các cơ quan báo chí đã nâng 
cấp trang thông tin điện tử phục vụ công tác thông tin đối ngoại: báo Nghệ An, 
Đài PTTH Nghệ An, Tạp chí Văn hóa Nghệ An. 

Thông tin bằng tiếng nước ngoài được tăng cường. Báo Nghệ An điện tử và 
trang tin Đài PTTH Nghệ An và một số trang tin chuyên ngành có một số chuyên 
mục từ 2 thứ tiếng trở lên. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải các video clip 
4 thứ tiếng để quảng bá con người, cảnh đẹp, quê hương Nghệ An và tiềm năng 
của Nghệ An đến các nhà đầu tư. Sở Thông tin Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Du 
lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xuất bản nhiều ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài: 
Anh, Nhật, Hàn, Lào.

Công tác tuyên truyền đã phối hợp nhịp nhàng với việc đẩy mạnh phát triển 
du lịch đã đưa đến hiệu quả rõ nét.  Lượng du khách về với Nghệ An đã tăng so 
với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch cũng đạt kết quả khá cao. 9 tháng đầu năm đã 
Nghệ An đã đón 5.786.000 lượt du khách, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong đó, khách lưu trú đạt 4.016.000 lượt (bằng 109% so với cùng kỳ 2018, đạt 
85% kế hoạch năm 2019); khách quốc tế đạt 120.850 lượt. Tổng thu từ khách du 
lịch của Nghệ An đạt 7.873 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.021 tỷ 
đồng, bằng 120% so với cùng kỳ 2018, đạt 88% so với kế hoạch năm 2019.
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TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN 
TỈNH KHÁNH HÒA - MỘT THỰC TIỄN VỀ CUNG CẤP  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Phạm Duy Lộc  
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Khánh Hòa

1. Quá trình xây dựng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 
Khánh Hòa

Xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo chung của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đặt ra mục tiêu 
phảirút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và trực tuyến hóa toàn bộ quy trình phối hợp giải quyết thủ tục; thực 
hiện liên thông các ứng dụng và cơ sở dữ liệu điện tử để giảm mạnh số lần, số 
lượng hồ sơ, giấy tờ người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp. Đến năm 2015, 
toàn bộ 165 cơ quan hành chính ở ba cấp tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng xong mô 
hình một cửa hiện đại, thực hiện đồng bộ việc giải quyết thủ tục hành chính và 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Phần mềm một cửa điện tử.

Qua thời gian triển khai, tỉnh Khánh Hòa nhận thấy nhu cầu thụ hưởng dịch 
vụ công trực tuyến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng cao và là xu 
thế tất yếu. Chỉ trong hơn 3 năm triển khai, từ 2014 - 2017, các cơ quan thuộc tỉnh 
đã tiếp nhận, xử lý trên 80.000 hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, hệ thống một cửa điện 
tử cũ đã phát sinh một số bất cập; chưa giải quyết triệt để bài toán liên thông thực 
hiện thủ tục hành chính giữa các cơ quan, các cấp; việc cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 còn phân tán ở quá nhiều địa chỉ, mỗi cơ quan hành chính 
là một địa chỉ cung cấp dịch vụ công, nên chưa thật sự tiện lợi.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa với 06 hạng 
mục chính gồm: Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến, Phần mềm 
một cửa điện tử, Phân hệ cơ sở dữ liệu TTHC, Phân hệ cơ sở dữ liệu người dùng, 
Phân hệ cơ sở dữ liệu khách hàng và Phân hệ cơ sở dữ liệu Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, đi vào vận hành từ ngày 31/8/2018 đến nay đã giải quyết hầu hết 
bất cập của hệ thống cũ, nâng tầm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh theo xu thế phát triển của công 
nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0, theo nguyên tắc “Một địa chỉ - Có tất cả”.
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Đến nay, trên Trung tâm đã chuẩn hóa 2.076 quy trình thủ tục hành chính của 
21 ngành, 141 lĩnh vực; trong đó, có 1.437 quy trình áp dụng cơ chế một cửa, 639 
quy trình áp dụng cơ chế một cửa liên thông; 228 quy trình mức độ 3; 47 quy trình 
mức độ 4; cho phép nộp qua bưu chính công ích 275; trả kết quả qua bưu chính 
công ích 2.076; tích hợp SMS tự động 2.026 quy trình; đang nâng danh mục cho 
phép thanh toán trực tuyến từ 30 lên khoảng 300 quy trình. Số cơ quan tham gia 
giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 302 (trong đó 
gồm cả 27 cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc và Công ty Cổ phần điện lực Khánh 
Hòa), với 6.732 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; online thường xuyên 
1.600 – 2.400 user. 

Tính đến ngày 06/8/2019, qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, 
các cơ quan, đơn vị tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, giải quyết thành công 495.437 
hồ sơ cho 249.731 khách hàng trong và ngoài tỉnh; trong đó có gần 121.000 hồ sơ 
liên thông qua nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính, 69.103 hồ sơ trực tuyến. Đã 
chuyển trả gần 100.000 kết quả hồ sơ qua bưu chính công ích; hệ thống SMS tự 
động đã gửi gần 82.000 tin nhắn đến khách hàng.

Một số tiện ích nổi bật dành cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp gồm: 
Tra cứu thông tin cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến 
tại một địa chỉ; Đăng ký tài khoản, cấp tài khoản tự động, đăng nhập một lần, 
nộp hồ sơ trực tuyến cho tất cả dịch vụ công mức độ 3, 4; Được cấp không gian 
trực tuyến để tự tải, lưu, quản lý biểu mẫu, giấy tờ hồ sơ, nhận thông báo, hướng 
dẫn; Nộp phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến (Trung tâm đã kết nối xong với 
NAPAS, VNPay, VietinBank, ViettelPay và Momo, với phía sau là gần 40 ngân 
hàng thương mại, cho phép thanh toán bằng ví điện tử, thẻ ATM và internet – 
banking); Đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích VNPOST; 
Tra cứu hồ sơ, nhận thông tin SMS tự động, hỗ trợ trực tuyến trên Cổng,…

2. Những lợi ích đối với bộ máy hành chính tỉnh Khánh Hòa
- Có 01 Cổng thông tin dùng chung cho tất cả cơ quan hành chính tỉnh; một 

Bộ phận một cửa trực tuyến chung; cung cấp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến tại 
01 địa chỉ duy nhất. Thay vì trước đây có 165 trang web riêng;

- Một cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính duy nhất, dùng chung cho toàn bộ cơ 
quan hành chính tỉnh; sửa đổi, bổ sung, cập nhật tại một địa chỉ, một lần duy nhất. 
Thay vì trước đây có 165 cơ sở dữ liệu, phải cập nhật tại từng cơ sở dữ liệu khi 
thủ tục có thay đổi;

- Một cơ sở dữ liệu người dùng tác nghiệp dùng chung cho toàn bộ cơ quan 
có tham gia giải quyết thủ tục hành chính (kể cả cơ quan ngành dọc); đăng nhập 
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tại một địa chỉ duy nhất, thực hiện đăng nhập một lần (single sign - on). Việc quản 
trị và hỗ trợ rất thuận tiện. Thay vì phân tán theo 165 phần mềm như trước đây;

- Có 01 phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho toàn bộ cơ quan, đơn vị 
tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 
kể cả hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và nộp trực tuyến; đã bổ sung nhiều 
tính năng mới rất hữu ích, cho phép tạo lập hồ sơ điện tử, xử lý, quản lý trực tuyến, 
theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ; giảm rất nhiều thao tác nhập thông tin 
cho cán bộ một cửa nhờ có cơ sở dữ liệu khách hàng dùng chung. 

- Liên thông trực tuyến: Điểm quan trọng là Phần mềm một cửa điện tử mới 
đã giải quyết triệt để bài toán phối hợp liên thông giải quyết hồ sơ giữa các cơ 
quan, các cấp hành chính tỉnh với nhiều tình huống thủ tục khác nhau mà hệ thống 
cũ không thể làm được. Các lĩnh vực: đất đai, lao động – thương binh và xã hội, 
lý lịch tư pháp, liên thông đăng ký khai sinh – BHYT – đăng ký thường trú cho 
trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký kinh doanh – đăng ký thuế ở cấp huyện đã triển khai 
thông suốt, thuận lợi.

- Phi địa giới trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai.

- Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính tích hợp về một cơ sở dữ liệu 
duy nhất, phục vụ tra cứu, thống kê, kết xuất dữ liệu phục vụ báo cáo, tổng hợp 
theo các biểu mẫu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; dùng chung cho tất cả 
các cơ quan, đơn vị.

- Hồ sơ trực tuyến: Tiết kiệm khoảng 18 tỷ; hồ sơ trả qua bưu chính công ích: 
tiết kiệm khoảng 22 tỷ; hồ sơ liên thông: tiết kiệm 1,2 tỷ và 339.948 ngày công hành 
chính. Công sức quản trị, thời gian vận hành hệ thống, giao thông, môi trường, chi 
phí cơ hội, an sinh xã hội và sự hài lòng của người dân chưa tính hết được.

3. Những kinh nghiệm rút ra từ quá trình triển khai
Qua quá trình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh 

Hòa, có thể rút ra được một số kinh nghiệm sau:

- Cần có phương án và lộ trình tổng thể cho việc triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến nói riêng. Trong quá trình thực hiện lộ trình đó, sự hợp tác, hỗ trợ 
của các cấp lãnh đạo và các cơ quan liên quan là hết sức quan trọng, quyết định sự 
thành công của phương án và khả năng đạt được mục tiêu đề ra.

- Quá trình triển khai cần huy động và tận dụng mọi nguồn lực có thể, đồng 
thời, các yếu tố liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến như 



274

pháp lý, kỹ thuật, nghiệp vụ, hạ tầng, nhân lực phải được tiến hành đồng bộ, lấy 
sự phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố này làm động lực thúc đẩy lẫn nhau thay vì 
để chúng trở thành rào cản trong quá trình triển khai.

- Tuân thủ và bảo vệ các nguyên tắc đã được đặt ra trong suốt quá trình triển 
khai. Đối với tỉnh Khánh Hòa, đó là nguyên tắc đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống 
ứng dụng công nghệ thông tin và sự đảm bảo về yếu tố pháp lý trong quá trình 
triển khai.

- Trong hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, mỗi đơn vị, cá nhân đều là hạt nhân, cần tạo động lực và ghi 
nhận sự nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vì sự nghiệp 
chung. Việc áp dụng các biện pháp chế tài hoặc tạo áp lực là cần thiết trong quá 
trình triển khai, tuy nhiên cần đảm bảo yếu tố trên.

- Phần mềm, hạ tầng kỹ thuật, pháp lý, nhân lực triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phải luôn trong trạng thái cải tiến không ngừng, luôn sẵn sàng 
cho các giải pháp, tiện ích, phương án mới và thường xuyên cải tạo, nâng cấp để 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện./.
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ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN  
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chu Xuân Trường  
Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TTTT tỉnh Điện Biên

Điện Biên là tỉnh miền núi 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) và có đường biên 
giới dài 455,573 km tiếp giáp với hai quốc gia: CHDCND Lào và Trung Quốc. 
Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 130 xã, phường, thị trấn; trong 
đó 110 xã thuộc diện khó khăn và biên giới (có 29 xã biên giới). Dân số trên 59 
vạn người và phân bố không đồng đều; mật độ bình quân 58,2 người/km2. Đây 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 song Điện Biên đã được 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, cùng sự nỗ lực 
phấn đấu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã đạt được những kết 
quả quan trọng. Tỉnh đã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y 
tế, giáo dục và đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đặc biệt công 
tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của tỉnh và luôn 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
Trong đó, công tác xây dựng Chính quyền điện tử tiếp tục được quan tâm chỉ đạo 
chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền 
điện tử hiện đại, công khai, minh bạch. 

 Trong năm 2019, 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 ứng dụng 
và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định góp 
phần xây dựng Chính quyền điện tử và cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh 
tế-xã hội của tỉnh. 

Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp 
huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 80%. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến 
cấp cơ sở đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản, điều hành và kết nối vào 
Trục liên thông văn bản Quốc gia. Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đã được 
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lắp đặt thông suốt từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với 10/10 huyện, thị xã, thành 
phố; qua đó rút ngắn thời gian triển khai công việc từ tỉnh đến địa phương. 

Song song với đó, công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh 
nghiệp cũng được triển khai tích cực với nhiều thông tin, văn bản được cung cấp 
kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 100% các sở, ban, ngành tỉnh và UBND 
cấp huyện đều có trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 
và Hệ thống một cửa điện tử liên thông (theo hình thức thuê dịch vụ CNTT) cho 
19 sở, ban, ngành tỉnh; 10 huyện, thị xã, thành phố và 130 xã, phường thị trấn 
trên toàn tỉnhđược đưa vào vận hành chính thức theo địa chỉ https://dichvucong.
dienbien.gov.vn; trong đó cung cấp 1.764 dịch vụ công mức độ 2, 243 dịch vụ 
công mức độ 3 và 86 dịch vụ công mức độ 4 theo quy chuẩn phục vụ người dân, 
tổ chức và doanh nghiệp (Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 100%).

Đối với việc thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong các tiêu chí để đánh 
giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh; tỉnh Điện Biên đã thực 
hiện kết nối tích hợp hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh với hệ thống quản lý bưu chính công ích. Trung bình số 
hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 30.000 
hồ sơ/năm.

Qua kết quả triển khai thực hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã giải quyết tốt các yêu cầu 
của tổ chức và công dân một cách nhanh chóng, giúp giảm thời gian, công sức, chi 
phí đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn; cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tới mọi người, 
mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, góp phần hạn chế hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, 
gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC. Do 
đó nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều hạn chế về 
phát triển kinh tế - xã hội. tỉnh còn nhiều xã đặc biệt khó khăn; nhận thức chưa đầy 
đủ của một bộ phận lãnh đạo, CB, CCVC và người dân về tầm quan trọng của việc 
xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- 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 (Kinh phí đã cấp năm 2018-2019 
là 8.214 triệu đồng). Dự kiến trong năm 2020 sẽ bố trí 10.500 triệu đồng để triển 
khai thực hiện.
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- 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 phát sinh hồ sơ, số lượng hồ sơ nộp thực hiện qua Cổng dịch 
vụ công thấp).

- Trung tâm tích hợp dữ liệu và giám sát an ninh mạng tỉnh Điện Biên chưa được 
xây dựng theo tiêu chuẩn nên chưa tạo nền tảng hạ tầng quản lý tập trung, tích hợp 
an toàn các kho dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống 
thông tin và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông toàn tỉnh, đảm bảo 
thống nhất, đồng bộ, an toàn an ninh thông tin, phục vụ dùng chung cho các cơ 
quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chưa có chế độ chính sách ưu đãi cho cán bộ chuyên trách về công nghệ 
thông tin nên chưa thu hút đủ mạnh đội ngũ cán bộ có trình độ cao về công 
nghệ thông tin về làm việc nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trê địa  
bàn tỉnh.

 Tại Hội nghị, để hoàn thành các Chỉ tiêu tại 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. Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Điện Biên đề xuất một số giải pháp quản lý đẩy mạnh xây dựng, 
phát triển chính quyền điện tử trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Thường xuyên cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với 
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Thực hiện gắn kết, 
đồng bộ giữa ứng dụng CNTT với công tác CCHC góp phần nâng cao hiệu quả, 
hiệu lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

2. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng Chính quyền điện tử 
của tỉnh nhằm tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 
xây dựng Chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo ở các cấp, các ngành.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 
12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 
quan trong hệ thống hành chính Nhà nước;  Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 
08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính.

4. Đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạchvề CNTT, 
an toàn thông tin. Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong việc thuê dịch vụ 
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CNTT (Đề nghị bổ sung nguồn kinh phí từ Quỹ viễn thông công ích, xã hội hóa, 
khoa học công nghệ…).

5. Xây dựng và ban hành các chính sách nhằm thu hút các chuyên gia công 
nghệ thông tin và an toàn thông tin vào làm việc trong cơ quan Nhà nước.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh 
nghiệp về lợi ích ứng dụng công nghệ thông tin và tầm quan trọng của việc bảo 
đảm an toàn thông tin; sự thuận lợi khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến… 

7. Thường xuyên kiểm tra, tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng 
CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử đối với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh, gắn nhiệm vụ ứng dụng CNTT với Chương trình Cải cách hành chính và 
công tác thi đua khen thưởng.

 8. Tăng cường trao đổi, hợp tác để học tập kinh nghiệm về xây dựng Chính 
quyền điện tử tiến tới Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin với các tỉnh trong 
khu vực và trong nước.

Để đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử trong thời 
gian tới, tỉnh Điện Biên xin có một số đề xuất, kiến nghị cụ thể sau:

1. Đề nghị Bộ TTTT tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan 
ưu tiên bố trí kinh phí cho triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà 
nước; đẩy mạnh triển khai sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu Quốc gia tạo nền tảng phát 
triển Chính phủ điện tử đã được ban hành theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 
22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hỗ trợ, phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 153/QĐ-TTg 
ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công 
nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức ngành CNTT theo Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 
29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành CNTT.

2. Đề nghị Bộ TTTT phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp tục ban hành các 
văn bản đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản điện tử, ứng dụng Chữ ký số, thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công Quốc gia...

3. Có ý kiến đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng các chính sách nhằm 
thu hút các chuyên gia công nghệ thông tin và an toàn thông tin vào làm việc 
trong cơ quan Nhà nước. Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 
24/01/2019.
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ THUÊ DỊCH VỤ  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Hiện nay, Chính quyền điện tử (CQĐT) và cách mạng công nghiệp 4.0 là xu 
thế tất yếu. Vì vậy, các địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
tập trung xây dựng CQĐT góp phần tích cực cải cách hành chính, hỗ trợ doanh 
nghiệp và người dân. Trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn gắn chặt việc xây 
dựng CQĐT với hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông 
tin và các nội dung cần thiết phục vụ triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Đồng 
Nai theo lộ trình chung của Chính phủ là những nội dung cần ưu tiên thực hiện.

Để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước 
(CQNN), tạo điều kiện để xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chủ trương lớn nhằm đẩy 
mạnh phát triển CNTT gắn với Chính phủ điện tử, cụ thể: Nghị quyết số 26/NQ-
CP ngày 15/4/2015 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị Quyết số 36a/NQ-
CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 
26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia 
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 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, trong đó có Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong CQNN là 
một giải pháp có thể “tạo được sự đột phá, động lực trong ứng dụng CNTT, tăng 
cường hiệu quả quản lý Nhà nước”, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát 
triển thị trường CNTT tại Việt Nam theo hướng xã hội hóa, giúp thị trường trở nên 
minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Điều mà tôi mong muốn thông qua buổi Hội nghị hôm nay là được chia sẻ 
kinh nghiệm về thuê dịch vụ CNTT. Tôi cũng hy vọng, sẽ đón nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp, chia sẻ của Quý lãnh đạo và đại biểu.
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Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng 
Nai, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu thực hiện thuê dịch vụ CNTT đối 
với các Kế hoạch, dự án cần phải triển khai nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết 
của tỉnh như:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tích hợp hệ thống 
camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 170/170 UBND cấp xã, 
11/11 UBND cấp huyện và Trung tâm Hành chính công tỉnh. Qua đó, đã triển khai 
tích hợp toàn bộ hệ thống camera giám sát tại 182 đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh 
vào hệ thống giám sát camera tập trung của tỉnh và thực hiện xây dựng hệ thống 
giám sát camera tập trung của tỉnh qua hình thức thuê dịch vụ và giải pháp của 
Viettel chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Thông tin và Truyền thông 
đã phối hợp VNPT Đồng Nai, Viettel Chi nhánh Đồng Nai vận hành thử nghiệm 
Hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai từ ngày 10/7/2017 đến hết 
tháng 12/2017. Kể từ ngày 1/1/2018, Hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh 
Đồng Nai chính thức hoạt động do VNPT Đồng Nai thực hiện theo hình thức thuê 
cung cấp dịch vụ. Hệ thống Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai có các 
tính năng như: Đặt lời chào, kết thúc cuộc gọi; Tại một thời điểm phục vụ được 
nhiều cuộc gọi đến cùng lúc; Kết nối, chuyển trực tiếp cuộc gọi tới đầu mối tiếp 
nhận thông tin tại các cơ quan nhà nước, đường dây nóng của các đơn vị cung cấp 
dịch vụ công; Ghi âm, lưu số điện thoại, tên người liên lạc, địa chỉ, thời điểm liên 
lạc, nội dung trao đổi; Ghi nhận thông tin thắc mắc, phản ánh, yêu cầu từ người 
dân, doanh nghiệp và kết quả xử lý; Điều phối xử lý thông tin tới từ người dân, 
doanh nghiệp; Thông báo tới công chức các cơ quan nhà nước, Bưu điện về thắc 
mắc, phản ánh, yêu cầu dịch vụ hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp; Hỗ trợ báo 
cáo thống kê kết quả liên lạc, xử lý theo lĩnh vực, thời gian; Tương tác đa kênh 
với người dân, doanh nghiệp qua: thoại, tin nhắn SMS, Email, Zalo, hộp thoại 
livechat; Kết nối, thu thập và điều phối xử lý thông tin phục vụ chuyên mục hỏi 
- đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Hiện tại chưa cho phép kết 
nối cổng thông tin điện tử chính phủ, chỉ thực hiện thu thập và điều phối xử lý 
thông tin bằng thủ công). Tính từ khi hoạt động đến nay, Hệ thống Tổng đài Dịch 
vụ công 1022 của tỉnh đã tiếp nhận và phối hợp xử lý khoảng 54.000 phản ánh, 
kiến nghị của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ Công 
nghệ thông tin 3 trong 1, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm Tích hợp dữ 
liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2021. Trong đó, đã thuê Viettel chi nhánh 
Đồng Nai thực hiện các gói dịch vụ gồm:
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•	 Dịch vụ Giám sát ATTT 24/7 cho Hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích 
hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai gồm: Dịch vụ dò quét, gỡ bỏ mã độc cho hệ thống máy 
chủ - Malware Cleanup Service; Dịch vụ bảo vệ Website trọn gói - Web Security 
Service cho toàn bộ Cổng/Trang thông tin điện có tên miền *.dongnai.gov.vn 
(hiện tại đã có hơn 170 website); Giải pháp quản lý và giám sát ATTT trên máy 
chủ/máy trạm; Giải pháp giám sát bất thường và phát hiện tấn công APT cho lớp 
mạng máy chủ hỗ trợ băng thông 1Gbps; Giải pháp quản lý và phân tích sự kiện 
an ninh tập trung (SIEM) (hoặc tương đương); Dịch vụ giám sát và xử lý sự cố 
ATTT 24/7 hỗ trợ xử lý mức 1.000 sự kiện/giây (EPS).

•	 Dịch vụ Private Cloud host (thuê máy Chủ vật lý để ảo hóa, bổ sung tài 
nguyên cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai); 

•	 Dịch vụ dự phòng thảm họa tức thời - Backup và DR, nhằm đảm bảo an 
toàn dữ liệu khi gặp sự cố, thiên tai, hỏa hoạn và đảm bảo tính sẵn sàng cao.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu thực hiện thuê dịch vụ CNTT đối 
với các Kế hoạch, dự án đạt được một số kết quả nhất định giúp tiết kiệm kinh phí 
và giảm được một số bước thủ tục đầu tư đáng kể. Tuy nhiên trong quá trình triển 
khai, tôi nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Trong Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, 
Chính phủ nêu rõ: “Đẩy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp (DN) CNTT 
thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói (gồm phần cứng, phần 
mềm, đường truyền, giải pháp)... để CQNN cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để 
bảo đảm an ninh thông tin, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 
chỉ định thầu; xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dưới 12 tháng) nếu chưa đủ 
điều kiện cần thiết để xác định giá thuê ổn định”. Tuy nhiên trong thực tế, các cơ 
quan Nhà nước vẫn rất ngại việc chỉ định thầu và khó khăn trong việc xác định giá 
thuê dịch vụ tạm thời.

- Đối với đơn vị cho thuê dịch vụ CNTT cũng gặp khó khăn trong việc xác 
định giá thuê dịch vụ CNTT cho Cơ quan Nhà nước thuê lại.Vì theo quy định, giá 
thuê dịch vụ CNTT vẫn đang chờ Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng 
dẫn cụ thể. Dẫn đến các đơn vị cho thuê dịch vụ lúng túng, không dám đầu tư 
nghiêm túc hoặc gặp rủi ro thâm hụt về nguồn lực đầu tư nếu chấp nhận phương 
án cho thuê trước, thu tiền sau.

- Vốn đầu tư cho dịch vụ CNTT khá lớn và các địa phương hiện vẫn đang phụ 
thuộc vào sự phân bổ, phê duyệt từ Nhà nước. Cơ quan Nhà nước cũng có kinh phí 
thường xuyên để đảm bảo hoạt động nghiệp vụ của mình, nhưng lại chưa có cơ sở 
hoặc quy trình pháp lý, pháp nhân để chi trả, thanh toán cho dịch vụ thuê ngoài.
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- Hiện tại chưa có các cơ sở thông tin, tiêu chí quy chuẩn nào để đánh giá 
khách quan, minh bạch lựa chọn đơn vị cho thuê, để các cơ quan Nhà nước có cơ 
sở trong việc lựa chọn đơn vị cho thuê, chỉ định thầu đảm bảo hài hòa, đồng thời 
cho các tiêu chi chi phí - uy tín chất lượng - hiệu quả mang lại. Do vậy, các đơn 
vị cung cấp cũng chưa hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào môi trường công bằng, 
minh bạch trong lĩnh vực cho thuê dịch vụ CNTT.

- Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT, sau thời gian thuê, Bên cho 
thuê dịch vụ chuyển giao quyền sở hữu tài sản (thiết bị phần cứng, máy chủ, phần 
mềm, công cụ) cho Bên thuê dịch vụ. Theo Điều 4 chuẩn mực số 06 - Chuẩn mực 
kế toán theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính 
về Thuê tài sản có nêu rõ: “Việc Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản 
cho Bên thuê khi hết thời gian thuê là hình thức thuê tài chính”. Trong khi đó, Tại 
mục a khoản 1 Điều 13 (Cho thuê tài chính) Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 
7/5/2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, quy 
định Công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính theo quy định 
về cho thuê tài chính khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép 
thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công 
nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để 
thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

3. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do 
Ngân hàng 

Như vậy, theo hình thức thuê tài chính, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (theo mục b khoản 2 Điều 1 Quyết 
định số 80/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/2014 Quy định thí 
điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và một số quy 
định liên quan thực hiện) không thểđáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.

* Ngày 1/1/2020,Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính 
phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CPvà Quyết định 
số 80/2014/QĐ-TTg). Để giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước kịp thời 
nắm bắt và áp dụng vào thực tế trong việc đầu tư các kế hoạch, đề cương, dự án về 
lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt là thuê dịch vụ CNTT. Kiến nghị Bộ Thông 
tin và Truyền thông sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể để triển khai 
Nghị định 73/2019/NĐ-CP và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên.
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HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM  
VÀ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

TẠI TỈNH HÀ NAM

Nguyễn Duy Tuấn 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Hà Nam

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc góp phần nâng cao hiệu quả 
cải cách hành chính (CCHC), đổi mới phương thức, lề lối làm việc của nhà nước 
là xu hướng không thể thay đổi ở Việt Nam nhằm xây dựng một nền hành chính 
hiện đại, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Từ những năm 2000, Đảng, Nhà 
nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, 
tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Việc triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch 
trong hoạt động của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực 
cạnh tranh trên trường quốc tế. Việc xây dựng Chính phủ điện tử phải triển khai 
đồng thời với CCHC, phải tiếp cận trên cơ sở CCHC, công nghệ phục vụ cải cách.

Hà Nam là một tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng. Dân số của Hà Nam là 
811.126 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 2019, 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 2019 cơ bản giữ được ổn định và phát triển 
so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng cao, đạt 11,5%, vượt kế 
hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 7.916 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng 
kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 108.500 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 
2018. Thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tốt; từ đầu 
năm đến hết tháng 11/2019 đã thu hút được 95 dự án đầu tư, điều chỉnh vốn đầu tư 
cho 69 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 726,4 triệu 
USD và 9.948,4 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 9.000 tỷ đồng, 
tăng 14,2% so với năm 2018. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Phong trào xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt 
động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Các chính sách đảm 
bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an 
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toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Trong năm 2019, Sở TTTT Hà Nam đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh 
ứng dụng những tiến bộ về CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn, góp phần giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, 
tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, góp phần 
tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC.

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ chấm điểm CCHC, hằng năm, căn cứ bộ tiêu chí 
CCHC của Bộ Nội vụ ban hành, UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số đánh giá và xếp 
hạng CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố bao gồm 07 lĩnh 
vực, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Căn cứ bộ chỉ số này, các cơ quan hành 
chính nhà nước của tỉnh tiến hành tự đánh giá chấm điểm, in tài liệu kiểm chứng 
theo từng tiêu chí, lập báo cáo tự đánh giá và gửi về Sở Nội vụ trước 30/10 hàng 
năm. Căn cứ vào tài liệu kiểm chứng đã nộp, các thành viên tổ thư ký Hội đồng 
họp tập trung và chấm điểm thẩm định và báo cáo kết quả trước Hội đồng xác 
định chỉ số CCHC tỉnh vào tháng 11 hàng năm. Các khâu chấm điểm, đánh giá 
đều thực hiện bằng tay mất rất nhiều thời gian đọc, đối chiếu, tổng hợp trong quá 
trình chấm điểm, xếp loại; tăng chi phí nhân công, in ấn tài liệu tại các cơ quan. 

Trước thực trạng trên, Sở TTTT Hà Nam đã chủ động đề xuất, phối hợp với 
Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phần mềm chấm điểm và xếp 
hạng chỉ số CCHC (do kỹ sư của sở xây dựng). Báo cáo và được UBND tỉnh Hà 
Nam cho phép ứng dụng triển khai phần mềm ngay trong năm. Ngày 11/10/2019, 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn phần mềm 
cho trên 100 lãnh đạo, cán bộ phụ trách CCHC và chuyên viên văn phòng của 25 
sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố. Theo đó, các cơ quan tiến hành tự 
chấm điểm CCHC, gửi tài liệu kiểm chứng có chữ ký số của cơ quan thông qua 
phần mềm. Công việc này được tiến hành tại các cơ quan và kết thúc vào ngày 
30/11/2019 (hệ thống tự đóng vào 24h). Các thư ký Hội đồng xác định chỉ số 
CCHC được UBND tỉnh phân công tiến hành chấm điểm thẩm định và kết thúc 
vào 15/11/2019.

Ngay sau khi kết thúc chấm thẩm định phần mềm tự động tính toán điểm và 
tổng hợp xếp hạng chỉ số CCHC của tất cả các cơ quan theo 02 nhóm: các sở, ban 
ngành và các UBND huyện, thành phố. 

Dựa trên kết quả của phần mềm, Chủ tịch UBND tỉnh là chủ tịch Hội đồng 
xác định chỉ số CCHC tỉnh họp xem xét, công bố kết quả chấm điểm chỉ số CCHC 
các cơ quan vào 20/11/2019. Hiện nay số liệu chấm điểm đã được công bố tại giao 
diện chính của phần mềm tại địa chỉ: http://chamdiemcchc.hanam.gov.vn.
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Phần mềm chấm điểm và xếp hạng chỉ số CCHC cho phép tạo lập bộ tiêu chí 
đánh giá áp dụng cho từng nhóm cơ quan; cho phép các cơ quan tự đánh giá, chấm 
điểm, giải trình, bổ sung, ấn định chức năng thẩm định kết quả tự đánh giá, tổng 
hợp báo cáo đối với người có quyền thẩm định. Cùng với đó, phần mềm cũng cho 
phép đính kèm văn bản tài liệu kiểm chứng và diễn giải, giải thích cho việc chấm 
điểm của tiêu chí, tiêu chí thành phần; cho phép cơ quan tự chấm thu lại văn bản, 
tài liệu đính kèm để chỉnh sửa các nội dung đề nghị thẩm định trước hạn gửi kết 
quả tự đánh giá nếu thấy có sai sót. 

Việc triển khai phần mềm chấm điểm CCHC đã giúp đánh giá công tác 
CCHC được thuận tiện, nhanh chóng, khoa học hơn rất nhiều so với trước đây 
(các cơ quan phải nộp tài liệu bản cứng cho sở nội vụ trong tháng 10 hàng năm 
để niêm phong chấm điểm), đảm bảo tính chính xác cao trong quá trình đánh giá 
xếp hạng chỉ số. 

Phần mềm chấm điểm và xếp hạng chỉ số CCHC có nhiều hiệu quả: 

- Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ: Giúp công tác chấm điểm, xếp hạng 
CCHC được công khai, minh bạch; tạo môi trường làm việc khoa học; phù hợp với 
yêu cầu CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. 
Đồng thời tiết kiệm thời gian, chí phí, đơn giản hoá thủ tục giấy tờ.

- Đối với kinh tế - xã hội: Tạo phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả và 
minh bạch trong công tác đánh giá, thực hiện nhiệm vụ CCHC trong các cơ quan 
nhà nước. Tiết kiệm chi phí đi lại, photo tài liệu kiểm chứng, in báo cáo của các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và hội đồng chấm điểm tỉnh. Tiết kiệm thời gian 
trong công tác chấm điểm CCHC của Hội đồng chấm điểm chỉ số CCHC tỉnh và 
cơ quan tham mưu giúp việc. 

- Đối với công tác quản lý nhà nước: Tạo sự liên kết và đồng thuận trong ứng 
dụng CNTT tại địa phương thông qua các đơn vị tham mưu là các sở ngành. Tăng 
cường vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.

Đây là mô hình tự thân vận động của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Sở nhằm tạo 
ra sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tiễn rất cao, góp phần tạo ra sự kết nối, phối 
hợp công tác trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn; Hệ thống được thiết kế có 
tính mở cao nên có thể sử dụng cho việc quản lý và chấm điểm ở các lĩnh vực khác 
trên địa bàn tỉnh; là sản phẩm có tính xã hội nên có thể chuyển giao cho các địa 
phương có nhu cầu. Đồng thời, phần mềm sẽ tiết kiệm ngân sách cho tỉnh (dự tính 
nếu đi mua phần mềm thì chi phí trên 200 triệu đồng/sản phẩm). 
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Theo thống kê trừ Bộ Nội vụ, hiện nay có rất ít các tỉnh ứng dụng mô hình 
này trong chấm điểm CCHC (Toàn quốc không nhiều và riêng các tỉnh khu vực 
Bắc bộ chỉ không quá 5 tỉnh ứng dụng trong đó chỉ có duy nhất Hà Nam tự phát 
triển xây dựng sản phẩm phần mềm, còn các tỉnh khác đều đi mua ở các doanh 
nghiệp bên ngoài gây áp lực cho ngân sách tỉnh và có thể gây mất an toàn thông 
tin chấm điểm CCHC).

Phần mềm được UBND tỉnh công nhận là sáng kiến cấp tỉnh; đang đề xuất 
công nhận là sáng kiến cấp trung ương và được UBND tỉnh đưa vào danh mục 
nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020, Phần mềm được đưa vào ứng dụng thực 
tế sẽ góp phần nâng cao chỉ số PAR Index tỉnh Hà Nam năm 2019 và giúp nhiệm 
vụ CCHC của tỉnh đạt kết quản cao hơn trong thời gian tới.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG  
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lương Hải Âu 
Giám đốc Sở TTTT TP. Hải Phòng

Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố Hải Phòng 
đã tổ chức triển khai nghiêm túc và đạt được một số kết quả như sau:

Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố 
(phiên bản 1.0); Kế hoạch thực hiện 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, định 
hướng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy 
về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển 
viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến 2020 và các kế hoạch 
hàng năm triển khai ứng dụng CNTT, trong đó, các nhiệm vụ liên quan đến việc 
xây dựng Chính quyền điện tử đều được đưa vào với các mục tiêu, chỉ tiêu và nội 
dung triển khai cụ thể.

Triển khai thống nhất Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 
trên toàn thành phố. Thiết lập 1.900 thủ tục hành chính từ cấp thành phố đến cấp 
xã; 422 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. Thực hiện công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của địa phương lên 
cổng thông tin Chính phủ.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT, các đơn vị liên quan 
thực thành công kết nối chính thức Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực 
tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện kết nối, tích hợp thành 
công 05 dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công 
trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia (trong đó có 02 dịch vụ công 
trực tuyến triển khai chung toàn quốc theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, 
03 dịch vụ công trực tuyến thành phố đề xuất triển khai bổ sung).

Hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 
thành phố với mạng thông tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) để 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thành tích hợp ứng 
dụng Zalo vào Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố 
phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và tra cứu tình trạng giải quyết thủ 
tục hành chính



288

Phối hợp với Bộ Công Thương thí điểm kết nối Hệ thống thanh toán thương 
mại điện tử quốc gia Keypay thông qua nền tảng chính quyền điện tử LGSP, 
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới người dân và  
doanh nghiệp.

Theo thống kê trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 
thành phố, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 15/12/2019, trên Hệ thống tổng số hồ sơ 
tiếp nhận mới: 546.268 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết 548.360 hồ sơ, tổng số 
hồ sơ đã trả kết quả 545.332 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 cơ bản đạt trên 30%

Đã thực hiện nâng cấp, chuyển đổi hệ thống Trục liên thông văn bản thành 
phố và phần mềm quản lý văn bản - điều hành, sử dụng đồng bộ, thống nhất trong 
các cơ quan hành chính thành phố, đảm bảo tiến độ theo quy định tại Quyết định 
số 28/2018/QĐ-TTg. Tính từ ngày 12/3/2019 đến 29/11/2019, số lượng văn bản 
điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông quốc gia với các cơ quan Trung ương và các 
tỉnh, thành phố Trung ương là 3.510 văn bản đạt tỉ lệ 85% trên tổng số văn bản 
giấy; 100% các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện (cấp 3), 100% các xã/phường 
(cấp 4) đã kết nối liên thông và gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ 
thống. Tổng số văn bản điện tử gửi, nhận tại các sở, ban, ngành, UBND quận là 
327.885 văn bản, đạt 70%trên tổng số văn bản giấy. Tổng số văn bản điện tử gửi, 
nhận tại các xã/phường là 257.7575 văn bản, trong đó tỷ lệ nhận văn bản điện tử 
đạt 98%, tỉ lệ gửi văn bản điện tử đạt 26% trên tổng số văn bản giấy.

* Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, đó là:

Thứ nhất là, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử còn 
chồng chéo giữa chức năng của Sở TTTT và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 
phố. Việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của Hải Phòng và 
kết nối với các hệ thống thông tin của Chính phủ chưa thể tuân thủ mô hình Kiến 
trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ TTTT.

Nguyên nhân: Chưa có hướng dẫn của Bộ để triển khai thống nhất tại địa 
phương đối với các nhiệm vụ Bộ đã tiếp nhận từ Văn phòng Chính phủ theo kết 
luận của Thủ tướng tại Thông báo số 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 
Chưa thống nhất triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia.

Thứ hai là, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện 
tử thành phố chưa cao, hoạt động còn tự phát thiếu định hướng.

Nguyên nhân: Chưa có hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch, các cơ 
chế, chính sách phục vụ hoạt động cho Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tại các  
địa phương.
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Thứ ba là, việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của địa 
phương kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được triển 
khai đồng bộ, thống nhất. Các địa phương gặp khó khăn trong việc kết nối, liên 
thông dữ liệu, xác thực giữa các hệ thống thông tin dùng chung/chuyên ngành của 
thành phố với nhau và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia Thủ tướng 
đã phê duyệt (dân cư, đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch, đất đai…). Việc triển khai 
Dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa hiệu quả do chưa có cơ sơ dữ liệu gốc để xác thực 
thông tin.

Nguyên nhân: Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các bộ ngành còn đang hoàn 
thiện, chưa triển khai thống nhất tại địa phương. Chưa thống nhất triển khai Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia. Hiện nay, Chính phủ đang tồn tại hai 
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia (NGSP và VDXP). Thiếu quy định 
về định danh điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân… Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
chưa được khai thác chính thức.

Thứ tư là, việc triển khai chữ ký số tăng cường giao dịch điện tử còn hạn chế, 
văn bản giấy chưa giảm, vẫn trao đổi, gửi nhận cả văn bản giấy và văn bản điện tử.

Nguyên nhân: Tính pháp lý của văn bản ký số chưa đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn trong thực hiện giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với người dân,  
doanh nghiệp.

Thứ năm là, chưa xây dựng được kiến trúc (hoặc khung tham chiếu) về phát 
triển thành phố thông minh/đô thị thông minh tại thành phố. Khó định hướng, xây 
dựng lộ trình phát triển thành phố thông minh/đô thị thông minh tại thành phố.

Nguyên nhân: Thiếu nhiều quy định, hướng dẫn về khái niệm trong triển khai 
thành phố thông minh/đô thị thông minh tại địa phương dẫn đến khó thống nhất, 
khó đề xuất nhiệm vụ. Thiếu định hướng về lộ trình triển khai thành phố thông 
minh/đô thị thông minh tại địa phương (thí điểm trước, hay ban hành kiến trúc 
trước…).

* Từ những khó khăn, hạn chế nêu trên, Sở TTTT thành phố Hải Phòng có 
một số kiến nghị đề xuất như sau:

(1) Chính phủ sớm thống nhất triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
cấp quốc gia. Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ/Bộ đối với các nhiệm 
vụ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận từ Văn phòng Chính phủ làm cơ sở 
để triển khai tại địa phương.
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(2) Cần có quy định, hướng dẫn về tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo 
xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương. Bổ sung các quy định về định danh 
điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân…

(3) Hướng dẫn thống nhất các khái niệm như thành phố thông minh/đô thị 
thông minh. Hướng dẫn về lộ trình triển khai đô thị thông minh tại địa phương 

(4) Sớm đưa vào khai thác các hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng 
chung quốc gia (dân cư, doanh nghiệp, hộ tịch, đất đai, sổ khám bệnh,…) phục 
vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và 
doanh nghiệp.

(5) Sớm có hướng dẫn thống nhất về xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính; quy trình lưu trữ, tạo lập hồ sơ điện tử; quy trình xác thực hồ 
sơ điện tử phục vụ việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến với công dân và  
doanh nghiệp.
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HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỂ QUẢN LÝ, TẠO ĐỘNG LỰC  
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CNTT ĐỒNG BỘ  

HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ SỐ

Vương Trinh Quốc  
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Lào Cai

Trong giai đoạn vừa qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng phát triển 
ứng dụng công nghệ thông tin, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công 
cuộc đổi mới, tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa.Các bộ, ngành, địa phương 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, Đô thị thông minh, Chuyển đổi số. Hành lang pháp lý trong ứng dụng công 
nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử đã dần được thiết lập. Một số cơ sở 
dữ liệu mang tính chất nền tảng thông tin như Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đang được xây dựng và đã có những cấu phần đi 
vào vận hành. Các cơ quan Nhà nước đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến 
thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân như: Đăng ký doanh nghiệp, kê khai 
thuế, nộp thuế, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội… Tích cực xử lý hồ sơ công việc 
trên môi trường mạng, liên thông văn bản 4 cấp, đẩy mạnh chữ ký số. Tại một số 
địa phương, hệ thống thông tin một cửa điện tử được đưa vào vận hành, dần nâng 
cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức. Chất lượng nhân lực về 
công nghệ thông tin cũng đã được quan tâm.

Tuy nhiên, tổng quan có thể thấy, kết quả triển khai Chính phủ điện tử tại các 
địa phương chưa đạt được như mong muốn. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, hạ 
tầng công nghệ thông tin làm nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tửcòn 
thiếu đồng bộ tại các địa phương; các hệ thống thông tin còn cục bộ, mới từng 
bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; chất lượng 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, mức độ tin cậy trong giao dịch điện 
tử thấp. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn chạy theo số lượng trong khi 
tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp; việc giải quyết thủ tục 
hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn mang nặng tính thủ công, giấy tờ. Còn 
những rào cản trong cơ chế đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gây khó khăn cho 
các địa phương trong triển khai các dự án. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đến năm 
2020 theo Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 
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trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 còn nhiều 
khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân thì có nhiều, đặc biệt chúng ta còn thiếu khung pháp lý để phát 
triển CNTT đồng bộ. Có thể nói, triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, 
thời gian tới chúng ta cần hoàn thiện nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Theo kinh nghiệm các quốc gia 
phát triển, để làm được điều đó, nền tảng thể chế phải đi trước một bước.

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, 
chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ Hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc 
gia. Đối với Bộ, ngay từ đầu năm, Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát 
triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019; Văn bản số 4415/BTTTT-VP 
về một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 cũng 
đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế đối với ngành. Mặc dù 
hành lang pháp lý đã từng bước hoàn thiện, tuy nhiên một số nhiệm vụ quan trọng 
còn tồn tại, như Đề án Chuyển đổi số quốc gia, Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ 
liệu, Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ… Bên cạnh 
đó, chúng ta cần nhìn nhận lại một cách hệ thống đối với thực trạng thể chế trong 
quản lý, phát triển CNTT của Việt Nam:

- Thể chế về phát triển chính phủ điện tử hiện đang thiếu cơ bản (chưa cụ 
thể trong văn bản Luật nào), chưa có khung pháp lý thống nhất về việc phát triển 
hạ tầng/ứng dụng CNTT trong phát triển Chính phủ điện tử nên hiện nay mỗi địa 
phương đang làm một kiểu, có thể gây lãng phí,chậm tiến độ và không hiệu quả.

- Luật Công nghệ thông tin ban hành từ năm 2006, tuy nhiên thời gian gần 
đây lĩnh vực này có tốc độ phát triển như vũ bão trong khi nhiều nội dung trong 
Luật chưa đầy đủ và chưa được quy định chi tiết, khó áp dụng vào thực tế. Mới 
đây nhất, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về việc quy định quản lý đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước(có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2020) vẫn phải căn cứ vào Luật này. Với tốc độ phát triển như 
hiện nay thì Luật CNTT liệu có còn phù hợp và đủ bao quát, quản lý, thúc đẩy phát 
triển CNTT của nước ta? Từ các khái niệm Chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế 
số, xã hội số,… đến việc thu hút nguồn lực từ các trụ cột cơ bản là cộng đồng DN, 
người dân và bộ máy quản trị nhà nước.

- Luật Viễn thông ban hành từ năm 2009, đến thời điểm hiện tại cơ bản các 
tỉnh mới hoàn thành nhiệm vụ ban hành Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động 
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của địa phương. Tuy nhiên, các quy hoạch này không thể theo kịp sự phát triển 
của thực tiễn khi hạ tầng viễn thông đã cơ bản phát triển rộng khắp. Trong vài năm 
qua, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng các thế hệ mạng viễn thông từ 2G, 3G, 
4G đến thử nghiệm 5G. Tính trung bình mỗi lần phát triển thế hệ mạng viễn thông, 
thời gian rút ngắn còn một nửa. Như vậy Luật Viễn thông có còn phù hợp không, 
có quản lý các dịch vụ viễn thông, phát triển hạ tầng để đảm bảo cho phát triển hạ 
tầng và dịch vụ số cho lộ trình chuyển đổi số quốc gia?

- Mặc dù Bộ đã ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 1.0, Khung 
tham chiếu ĐTTM, tuy nhiên việc phát triển CNTT tại các địa phương gần như 
vẫn chưa có một quy hoạch thống nhất. Điển hình từ việc mặc dù địa phương đã 
ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử riêng, nhưng vẫn phải tham khảo, 
học hỏi lẫn nhau trong quá trình xây dựng CQĐT. Việc phát triển CNTT chưa 
thực sự đồng bộ từ TW đến địa phương, chưa có quy định thống nhất về danh mục 
CSDL do TW xây dựng, danh mục CSDL do địa phương phát triển. Chưa thống 
nhất trong quy hoạch hạ tầng, mỗi tỉnh có một mô hình hạ tầng riêng.Chưa đồng 
bộ các hệ thống thông tin từ TW, từ các ngành dọc với địa phương. Chưa xác định 
được nội dung nào do nhà nước quản lý, nội dung nào có thể thuê, nội dung nào 
có thể xã hội hóa, đặt hàng từ doanh nghiệp để thu hút các nguồn lực đầu tư từ  
xã hội…

- Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp 
sếp, chuyển đổi bộ máy quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ 
thống chính trị đang được các địa phương triển khai quyết liệt, tuy nhiên thể chế 
về lĩnh vực thông tin và truyền thông lại đang đi sau gây khó khăn, vướng mắc 
cho địa phương: Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ 
theo chỉ đạo của Bộ trưởng làm căn cứ cho việc sắp xếp chức năng, tổ chức của Sở 
tại địa phương, Nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực 
TTTT, Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về đấu thầu, đặt hàng, 
giao nhiệm vụ trong lĩnh vực TTTT…

- Bên cạnh đó còn nhiều các hành lang pháp lý trong quản lý như ATTT, 
thanh toán điện tử, quản lý mạng xã hội, dịch vụ OTT… vẫn chưa hoàn thiện theo 
kịp sự phát triển của công nghệ.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số là một 
chủ trương lớn cần được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Theo các chuyên 
gia có kinh nghiệm, việc xây dựng nền kinh tế số gồm các trụ cột chính:

- Trụ cột thứ nhất, là hạ tầng và dịch vụ số bao gồm hạ tầng cứng và mạng 
lưới viễn thông làm nền tảng để tạo ra hạ tầng mềm là dịch vụ số giúp tối ưu các 
hoạt động của nền kinh tế.
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- Trụ cột thứ hai là tài nguyên số bao gồm hệ sinh thái dữ liệu và tri thức mở 
có ích cho việc dự đoán kịp thời và ra quyết định mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Trụ cột thứ ba là chính sách chuyển đổi số, bao gồm các dịch vụ, chính sách 
chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, chính sách đào tạo nhân lực 
số chất lượng cao, chính sách đầu tư kinh doanh số, chính sách an toàn thông tin, 
chủ quyền số và sở hữu trí tuệ.

Để thích ứng với nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế số, chúng ta cũng phải 
đổi mới mô hình và cách thức áp dụng công nghệ số trong quản lý kinh tế. Tuy 
nhiên, bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ của kinh tế số thì chúng ta cũng đang 
phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh với sự phát triển nóng liên quan đến kinh tế 
số, trong đó có vấn đề nổi cộm về: khung pháp lý, an toàn, an ninh mạng, sự thiếu 
hụt nguồn nhân lực ICT có chất lượng cao và cả việc triển khai ứng dụng CNTT 
nhằm phát triển chính phủ điện tử.

Với thực tế đó, hệ thống thể chế cần phải được đẩy nhanh. Trụ cột thứ ba là 
chính sách chuyển đổi số không những phải đẩy nhanh, mà cần đi trước một bước. 
Hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện để quản lý, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển CNTT đồng bộ hướng đến nền kinh tế số. Có thể cần nghiên 
cứu, đề xuất xây dựng Luật Chính phủ điện tử hay Chính phủ số, Luật Chuyển đổi 
số… và các văn bản hướng dẫn bảo đảm hành lang pháp lý phát triển Chính phủ 
điện tử dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới hướng tới nền kinh tế 
số, xã hội số.

Theo định hướng chiến lược phát triển ngành Thông tin và Truyền thông giai 
đoạn 2021 - 2030, việcHoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức bộ máy nhằm 
nâng cao năng lực tiếp cận và đi đầu trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư là 
giải pháp cần được ưu tiền hàng đầu cho giai đoạn tới, đặc biệt từ năm 2020. Điều 
đó cũng thể hiện quan điểm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng 
về chính sách, thể chế hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ thông thường. 
Đồng thời tạo nền tảng cho việc hoàn thành sứ mạng của ngành trong cả giai đoạn 
2021 - 2030 “Thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ số vào mọi lĩnh vực, thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, tăng năng suất lao động, đưa Việt Nam 
thoát bẫy thu nhập trung bình, thành nước phát triển”./.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC CẢI 
CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 TẠI TỈNH NINH BÌNH

Đoàn Thanh Hải  
Giám đốc Sở TTTT Ninh Bình

Như các đồng chí đã biết, 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. 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, 
tăng cường đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật; tập huấn chuyển giao phần mền 
quản lý; 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 Bình 
đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. (Đến năm 
2018, tỉnh Ninh Bình xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về mức độ ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử).

Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin 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. 
Với chức năng, nhiệm vụ của mình Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình 
đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai đồng 
bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông và phát triển chính phủ 
điện tử, gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ những nỗ lực trên, năm 2019 tỉnh Ninh Bình đã đạt được một số kết quả 
nổi bật như sau:

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống Truyền hình hội nghị của tỉnh với 
164 điểm cầu từ tỉnh đến xã, trong đó, 19 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, thành phố 
và 145 điểm tại UBND các xã, phường, thị trấn góp phần quan trọng trong việc 
nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở.
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- Tham mưu UBND tỉnh chuyển nhiệm vụ tích hợp dữ liệu của tỉnh về Sở 
Thông tin và Truyền thông sau hơn 10 năm thuộc quản lý của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh, làm cơ sở để thống nhất quản lý, tạo tiền đề xây dựng hệ thống 
trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

- Trên 95% cơ quan, đơn vị đã xây dựng được trang thông tin điện tử (TTĐT); 
Hầu hết các trang TTĐT của các đơn vị đã triển khai cung cấp đầy đủ các thông 
tin theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 
trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cung cấp một 
số thông tin nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp như: Cơ cấu tổ chức; 
Thông tin chỉ đạo điều hành; Danh bạ điện thoại; Thủ tục hành chính; Dự án đầu 
tư; Văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

- Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai đến 18 sở, ban, 
ngành, 8 UBND cấp huyện với 2.118 thủ tục được cung cấp trên hệ thống 
(trong đó, mức độ 2: 1.253 thủ tục, mức độ 3: 522 thủ tục, mức độ 4: 343 thủ 
tục). Trong năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống: 166.102 hồ sơ; số 
hồ sơ giải quyết: 160.197 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận ở mức độ 3 và 4 là: 
33.160 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận mức độ 3: 22.403 hồ sơ, trong đó hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3: 2.646 hồ sơ; Tổng số hồ sơ tiếp nhận mức độ 4: 10.757 hồ 
sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 4.075 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 
99.9%; tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên hệ thống: 20.27%

- Việc phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ 
yếu là do các doanh nghiệp cung cấp cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
theo hình thức cho thuê dịch vụ CNTT. Trong đó, nổi bật là các dịch vụ: Hệ thống 
phần mềm Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình; hệ thống Quản lý văn bản và điều 
hành của tỉnh; hệ thống Hội nghị trực tuyến của tỉnh; Cổng thông tin và ứng dụng 
du lịch thông minh; các phần mềm: Quản lý khám chữa bệnh; Du lịch thông minh, 
quản lý nghiệp vụ HĐND, quản lý khám chữa bệnh và y tế cơ sở.... Đồng thời, 
triển khai các phần mềm ứng dụng dưới hình thức cho thuê hoặc cung cấp miễn 
phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Phần mềm bệnh viện; Phần mềm 
tiêm chủng và tin nhắn tiêm chủng cho 145 đơn vị trạm y tế xã; Triển khai đường 
truyền, cung cấp máy tính, phần mềm giám định bảo hiểm y tế cho 145 phường/
xã; lắp đặt miễn phí hệ thống Camera Quan sát cho trường mầm non đạt chuẩn 
trên địa bàn tỉnh; Triển khai Sổ liên lạc điện tử cho các trường Cấp 1,2,3; Triển 
khai Mạng xã hội học tập cho các trường học…

- Hiện nay, 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 
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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

- Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đã được triển 
khai tại 100% các cơ quan nhà, phục vụ tốt việc điều hành, quản lý hoạt động của 
đơn vị và thực hiện việc gửi, nhận liên thông văn bản qua hệ thống QLVB và chỉ 
đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở.Đến nay, 100% các cơ quan đơn vị đã thực hiện gửi, 
nhận văn bản trên Hệ thống, tỷ lệ văn bản ký số đạt khoảng 80%.

Để thúc đẩy, gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành 
chính, trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình có một số đề 
xuất, kiến nghị như sau:

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm có các nguồn vốn đối ứng 
để phục vụ cho phát triển công nghệ thông tin tại địa phương.

- Phối hợp triển khai đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm 
bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông 
để thực hiện kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa tỉnh Ninh Bình với các Bộ, 
ngành thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương 
và địa phương (NGSP).

- Phối hợp triển khai các dự án đô thị thông minh tại tỉnh Ninh Bình, thí 
điểm triển khai và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đô thị thông minh do các doanh 
nghiệp trong nước phát triển về lĩnh vực Du lịch và Giao thông. 
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PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ,  
TẠO NỀN TẢNG QUAN TRỌNG CHO MÔ HÌNH  

THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ CHÍNH QUYỀN SỐ

Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh

Năm 2019, trên cơ sở tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh 
Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng... Theo đó, tỉnh xác định, cùng với 
sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và các giải pháp cụ thể, thì không thể không khẳng 
định vai trò, hiệu quả của mô hình chính quyền điện tử đã và đang phát huy tốt, 
vừa là yếu tố then chốt và tiếp tục là khâu đột phá chiến lược, là giải pháp có ý 
nghĩa quyết định thành công của cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số cạnh 
tranh của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, ngày 7/3/2019, Chính Phủ chính thức 
ban hành Nghị quyết 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 
phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Như vậy, có thể thấy, việc 
các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng và phát huy tốt hiệu quả mô hình chính 
quyền điện tử chính là bước cụ thể hóa Nghị quyết 17 của Chính phủ. Với vai trò 
là cơ quan nòng cốt trong tham mưu cho tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, Sở 
TTTT xin được chia sẻ, trao đổi một số kinh nghiệm cụ thể như sau:

1. Xác định rõ quan điểm cũng như mục tiêu của Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính 
kế thừa, tận dụng 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, song cần có những 
đột phá trong phát triển với những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn. Phát triển 
hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, số lượng và chất lượng trên cơ sở phát huy nội 
lực, tận dụng tri thức và các nguồn lực của các Tập đoàn CNTT hàng đầu quốc 
gia, các doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh. Vận dụng linh 
hoạt các quy định hiện hành để áp dụng mức ưu tiên, ưu đãi cao nhất nhằm thu hút, 
dành cho các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ CNTT, các cơ 
sở đào tạo CNTT tham gia xây dựng và triển khai.

Mục tiêu tổng quát của Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh: Xây dựng và 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển CQĐT. Ứng dụng rộng 
rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao 
năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực 
tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt 
động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp 
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tốt hơn. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đề án CQĐT tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra 
19 mục tiêu cụ thể, trong đó có những mục tiêu mang tính đột phát tại thời điểm 
xây dựng (năm 2012) như: 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã 
được triển khai Hệ thống Chính quyền điện tử; 100% cán bộ công chức trong toàn 
tỉnh được tham gia hệ thống Chính quyền điện tử; cung cấp trên 70% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 ở 3 cấp cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng Hệ thống 
mạng WAN từ cấp tỉnh đến 100% xã, phường, thị trấn.

Để triển khai Đề án đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Quảng Ninh đã đề 
ra nhiều biện pháp đồng bộ từ cách tổ chức thực hiện, phương án triển khai như 
chọn những nhiệm vụ cốt lõi để triển khai trước (Trung tâm tích hợp dữ liệu, Phần 
mềm Quản lý văn bản, Phần mềm Một cửa điện tử) để làm nền tảng triển khai các 
nhiệm vụ khác, cụ thể như sau:

2. Kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và một số kết quả quan trọng:

Để triển khai xây dựng và thực hiện thành công Chính quyền điện tử tỉnh, 
Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh  thành lập Ban Chỉ đạo do 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là các đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 14/14 địa 
phương trong tỉnh đều thành lập các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 
để tổ chức, thực hiện tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Thông tin và 
Truyền thông, Ban Quản lý điều hành dự án triển khai. Cùng với đó, Sở Thông tin 
và Truyền thông luôn bám sát nhiệm vụ để tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chủ 
trương, quyết định quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, nội dung triển khai và đưa 
các hệ thống thông tin, kết quả của Đề án vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả 
đầu tư. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, Sở tham mưu cho tỉnh tổ chức các 
đoàn tham quan các mô hình tiến tiến trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc để 
làm cơ sở thực tiễn trong quá trình triển khai.

Sau 7 năm thực hiện, nền tảng cốt lõi của Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh 
Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thiện, cụ thể: 

- Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc 
tế Tier III. 

- Hoàn thành việc xây dựng mạng WAN trong toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến 
186/186 xã, phường, thị trấn. 

- 100% cơ quan hành chính có mạng LAN. 

- Phần mềm Quản lý văn bản và  điều hành tác nghiệp được triển khai tập 
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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, Biên phòng,…), các đơn vị được triển khai được liên thông 
được việc gửi, nhận văn bản điện tử. Kết quả, trên 98% văn bản điện tử đươc trao 
đổi giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Hệ  thống quản lý văn bản của 
tỉnh Quảng Ninh đã liên thông 4 cấp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, 
địa phương trong toàn quốc.

- 100% các thủ tục hành chính (trừ các thủ tục của lĩnh vực khiếu nại, tố cáo) 
từ cấp tỉnh đến cấp xã được được chuẩn hóa và thiết lập, theo dõi quá trình giải 
quyết trên phần mềm Một cửa điện tử liên thông theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, 
rõ thời gian và rõ cơ quan chịu trách nhiệm trong từng bước xử lý và công khai 
quá trình giải quyết hồ sơ.

 - Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến duy nhất của tỉnh đang cung cấp 
trên 1200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ 
lệ nộp hồ sơ trực tuyến năm 2019 luôn đạt tỷ lệ trên 20%. 

 - 14/14 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp 
huyện; có 186/186 xã, phường, thị trấn đã xây dựng xong Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả hiện đại cấp xã. 100% các thủ tục hành chính của lĩnh vực Lao động, 
thương binh và Xã hội được thực hiện liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh. Toàn bộ 
việc giải quyết thủ tục hành chính đều được giải quyết dưới dạng hồ sơ điện tử.

- 100% cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Ninh từ cấp tỉnh đến cấp xã đều 
làm việc và tác nghiệp trên môi trường mạng, 100% chủ tịch xã đều phân công 
công việc qua Hệ thống Chính quyền điện tử.

Với việc xây dựng Hệ thống Chính quyền điện tử tập trung, hiện đại và được 
trang bị đầy đủ nền tảng, Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đã phát 
huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiện 
đại, minh bạch. Đến thời điểm hiện tại việc xây dựng Chính quyền điện tử Quảng 
Ninh đã cơ bản đạt được các mục tiêu đến 2020 nêu ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP 
đối với cấp tỉnh, trong đó có những chỉ tiêu rất quan trọng như: 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) của tỉnh Quảng Ninh đạt 23% (mục tiêu Nghị quyết 17/NQ-CP là 
20%), trong đó có những lĩnh vực gần 100% các doanh nghiệp, người dân nộp hồ 
sơ trực tuyến như lĩnh vực y tế, công thương, thông tin và truyền thông,…

- Tỷ lệ Cổng Dịch vụ của tỉnh cung cấp giao diện cho các thiết bị di động đạt 
100% (mục tiêu Nghị quyết 17/NQ - CP là 50% ). 
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- Tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Ninh được kết 
nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản 
điện tử đạt 100%...

3. Hiệu quả của Chính quyền điện tử đối với đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh:

* Đối với công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành

- Hạ tầng công nghệ thông tin đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của 
các cấp, các ngành nhanh, chính xác, kịp thời, chuyên nghiệp và giải quyết được 
khối lượng công việc khổng lồ (Thông qua các phương tiện, thiết bị và hệ thống 
thông tin, như: Hệ thống truyền hình trực tuyến, Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành, các hệ thống thông tin chuyên ngành v.v). 

- Hệ thống Chính quyền điện tử giúp nâng cao được hiệu lực, hiệu quả trong 
quản lý, điều hành (Thông qua hệ thống Chính quyền điện tử công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên 
chức mọi lúc mọi nơi thông qua các phần mềm quản lý, mạng nội bộ, mạng 
Internet,… làm giảm thời gian đi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, kịp thời phát hiện và 
chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiết kiệm nhiều chi phí như 
phương tiện, nhân lực, công tác phí… đảm bảo công minh, khách quan, chính xác 
tạo được sự tích cực, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị).

* Đối với công tác cải cách hành chính: Hệ thống Chính quyền điện tử làm 
nền tảng cơ bản thực hiện 6 nội dung của chương trình cải cách hành chính, quá 
trình ứng dụng CNTT đã giúp cho tỉnh xác định và định hướng rõ các nội dụng 
trong cải cách hành chính để chỉ đạo cho phù hợp và kịp thời:

- Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ tới cải cách 
thủ tục hành chính, do việc rà soát, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;  
kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết TTHC đảm bảo công khai minh bạch, nhờ 
đó mà cắt giảm được thời gian, đơn giản hóa thành phần rút gọn quy trình có tác 
dụng trực tiếp để hoàn thiện và cải cách các thủ tục hành chính, làm cho việc thực 
hiện cải cách hành chính đi vào thực tế và có chiều sâu hơn.

- Việc ứng dụng các hệ thống thông tin nhất là việc cung cấp các dịch vụ 
hành chính trực tuyến trên môi trường mạng đã nâng cao hiệu quả phục vụ, cung 
cấp dịch vụ công đối với cá nhân, tổ chức; tạo ra mội trường làm việc chuyên 
nghiệp, đồng thời qua đó thấy rõ những tồn tại hạn chế của từng cơ quan đơn vị, 
cá nhân chính nhờ đó tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh hoàn thiện. 
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-  Tiết kiệm chi phí xã hội: Việc giảm tới 40% thời gian và giảm số lần 
phải đi lại tối thiểu 01 lần/giao dịch của người dân, tổ chức, với số lượng hồ sơ 
đã tiếp nhận giải quyết tính từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2019 là 2.460.821 hồ 
sơ thì Chính quyền điện tử đã góp phần tiết kiệm chi phí xã hội tối thiểu lên đến 
hàng trăm tỷ đồng (Tính theo hướng dẫn tại Văn bản số 7416/VPCP-TTCV ngày 
15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ về tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động quy 
định về Thủ tục hành chính - Tiết kiệm chi phí ngày công, chi phí văn phòng, chi 
phí đi lại,…).

* Góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh của tỉnh:

 - Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) 
của Tỉnh trong các năm liên tục tăng từ vị trí 13/63 năm 2013, đến vị trí 3/63  
năm 2018.  

 - Góp phần đưa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc 
năm 2017, 2018

* Đối với đời sống, kinh tế, xã hội

Công nghệ thông tin nói chung, Chính quyền điện tử nói riêng của tỉnh đã 
đóng vai trò tích cực trong việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính 
quyền một cách nhanh chóng, thuận lợi; là công cụ cải cách hành chính, giúp cho 
việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp minh 
bạch, công khai, đồng thời còn tạo môi trường cung cấp, trao đổi thông tin giữa 
chính quyền và người dân một cách thuận tiện, kịp thời, dễ dàng thông qua cổng 
thông tin điện tử, cổng dịch vụ công, thư điện tử và trực tiếp qua các Trung tâm 
HCC. Qua đó, chính quyền triển khai sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật, 
chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội... và nhận những phản hồi từ phía 
người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Bên cạnh đó công nghệ thông tin, Chính quyền 
điện tử đã thực sự trở thành hạ tầng quan trọng, gắt kết chặt chẽ mọi mặt kinh tế 
xã hội, góp phần cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng 
góp tích cực trong việc cung cấp thông tin phục vụ người dân, giảm thiểu khoảng 
cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

4. Một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai: 

Trong quá trình triển khai Chính quyền điện tử, tỉnh Quảng Ninh nói chung 
và Sở Thông tin - Truyền thông nói riêng đã gặp những khó khăn, vướng mắc như:  
Nhận thức của bộ phận cán bộ về xây dựng Chính quyền điện tử còn nhiều hạn chế 
dẫn đến chưa có sự đồng thuận, tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ dự án. 
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Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn gặp rất nhiều khó khăn do 
thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính còn phức tạp, thiếu các cơ sở dữ liệu 
dùng chung. Khi mới bắt đầu triển khai, trình độ về công nghệ thông tin, kỹ năng 
sử dụng các thiết bị số hóa như máy quét của một bộ phận cán bộ, công chức, đặc 
biệt là cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế. Trình độ về công nghệ thông tin của người 
dân còn hạn chế nên khó tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Hệ thống bộ, 
ngành không kết nối, liên thông; khi triển khai xuống địa phương chưa phù hợp 
=> Cán bộ xử lý 2 lần.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã chủ trì tổ chức nhiều lớp tập huấn theo kiểu cầm tay chỉ việc, đến nay cơ 
bản 100% cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã có trình độ, kỹ năng về công nghệ 
thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc. Song song với việc đào tạo cho đội ngũ 
cán bộ, công chức, rất cần chú trọng đến công tác đào tạo công dân điện tử cho 
người dân thông qua các hình thức: đào tạo trực tiếp tại các tổ dân, khu phố; đưa 
nội dung công dân điện tử vào hướng dẫn tại các trường học; hướng dẫn cho người 
dân/doanh nghiệp trên truyền hình; đưa các video hướng dẫn lên mạng internet để 
người dân có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi; in các tờ rơi hướng dẫn 
để phát cho người dân. Cùng với đó, Sở tập trung tham mưu cho tỉnh trong phát 
triển hạ tầng CNTT-TT hiện đại và đi trước một bước. 

5. Chính quyền điện tử - nền tảng quan trọng để triển khai mô hình thành phố 
thông minh và Chính quyền số:

Với việc vận hành, phát huy hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử, đến nay 
tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được Kho dữ liệu số lớn (big Data) về giải quyết thủ 
tục hành chính, hồ sơ công việc, các dữ liệu từ các Hệ thống chuyên ngành như đất 
đai, xây dựng, môi trường, du lịch,… là cơ sở quan trọng để triển khai xây dựng 
mô hình thành phố thông minh.

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3645/
QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh 
Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020. Đề án triển khai mô hình thành phố thông 
minh  giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện trên nền tảng Chính quyền điện tử, tập 
trung vào các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Du 
lịch, An ninh trật tự… nhằm cung cấp cho người dân, doanh nghiệp những dịch vụ 
và tiện ích tốt nhất nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay tỉnh Quảng Ninh 
đã cơ bản triển khai xong phần hạ tầng cho thành phố thông minh và có một số hệ 
thống thông minh đi vào hoạt động như: Trường học thông minh, bệnh viện thông 
minh, giao thông thông minh.
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Với việc xây dựng thành công hệ thống Chính quyền điện tử và thí điểm triển 
khai mô hình thành phố thông minh là tiền đề quan trọng để tỉnh Quảng Ninh đang 
tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng Đề án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh 
giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu góp phần xây dựng 
kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn nữa, hướng 
đến nền Kinh tế số, xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò là Sở chủ công, nòng cốt trong tham mưu cho 
tỉnh triển khai thí điểm thành công mô hình thành phố thông minh, chính quyền số 
trên cơ sở nền tảng phát huy hiệu quả từ chính quyền điện tử Sở TTTT tỉnh Quảng 
Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các đơn vị trực 
thuộc Bộ TTTT cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm từ các Sở bạn để chúng ta cùng 
khẳng định vai trò của một Sở quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
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TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THUÊ DỊCH VỤ CNTT PHỤC VỤ  
PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH SƠN LA

Sở TTTT tỉnh Sơn La 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, từ năm 2016 đến nay, Sở TTTT Sơn La đã tham mưu với UBDN 
tỉnh triển khai thuê 06 dịch vụ công nghệ thông tin dùng chung của các cơ quan 
hành chính nhà nước tỉnh Sơn La do các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ 
thông tin cung cấp, như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống Hội 
nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; hệ thống truyền hình trực 
tuyến phiên tòa; hệ thống camera giám sát an ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Sơn La; Hệ thống giám sát an ninh mạng; Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 144/
KH-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong các cơ 
quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2015-2016; Các cơ quan hành chính nhà nước 
cấp tỉnh, huyện đã triển khai thuê dịch vụ CNTT để phục vụ hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ, phục vụ phát triển chính quyền điện tử tỉnh Sơn La. 

1. Tình hình hoạt động của các hệ thống thông tin dùng chung:

- Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp do nhà cung cấp dịch vụ 
Viettel Sơn La cung cấp, đang triển khai sử dụng tại UBND tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống 
hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, trong năm 2019 đã tổ chức được 126 cuộc 
họp với hơn 8.000 lượt người tham gia. 

- Hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa của nhà cung cấp dịch vụ VNPT 
Sơn La, sử dụng tại Trung tâm điều khiển Tòa án nhân dân tỉnh và 39 phòng xử 
án Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, giúp theo dõi giám sát, minh bạch hóa 
công tác xử án, tạo niềm tin của nhân dân đối với công tác xét xử của Toà án nhân 
dân. Đến nay đã thực hiện truyền hình trực tiếp hơn 50 phiên tòa và áp dụng hình 
thức họp phổ biến quán triệt hơn 20 phiên họp. 

- Hệ thống Camera giám sát an ninh của nhà cung cấp dịch vụ Viettel Sơn 
La, thực hiện giám sát an ninh tại 120 điểm thuộc các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh hiệu quả hơn. 

- Hệ thống giám sát an ninh mạng hoạt động ổn định; bước đầu sử dụng đã 
phát huy được hiệu quả trong việc kiểm tra, phát hiện và kịp thời đưa ra giải pháp 
khắc phục một số lỗi trong hệ thống mạng tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
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- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành do nhà cung cấp dịch vụ VNPT Sơn 
La cung cấp, đang triển khai tại: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 
20 sở, ban, ngành; 12 UBND huyện, thành phố; 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
tỉnh; 323 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và các phòng ban trực 
thuộc UBND các huyện, thành phố; 204 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh, với 7.300 
người dùng; triển khai theo hình thức thuê dịch vụ ký kết hợp đồng riêng. 

- Cổng thông tin điện tử do nhà cung cấp dịch vụ VNPT Sơn La cung cấp, 
đang được triển khai sử dụng tại: Văn phòng UBND tỉnh, 19 sở, ban, ngành, 12 
UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, theo hình thức thuê dịch vụ ký kết hợp đồng 
riêng dựa trên hợp đồng thỏa thuận khung chung. 

- Kinh phí thuê các dịch vụ CNTT trung bình hàng năm vào khoảng 17,8 tỷ 
đồng được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách tỉnh, giao trực tiếp cho 
các cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ chi trả. 

2. Ngoài ra, các dịch vụ ứng dụng CNTT khác đã được các cơ quan, đơn 
vị tự bố trí kinh phí thuê để phục vụ công tác chuyên môn như:

- Phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế của nhà 
cung cấp dịch vụ VNPT Sơn La tại 14 bệnh viện, trung tâm y tế và 139 trạm Y tế 
xã, phường, thị trấn (tổng kinh phí thuê trong 01 năm khoảng 2.035.000.000đ, do 
các cơ quan ký kết hợp đồng tự bố trí kinh phí thuê); phần mềm Quản lý bệnh viện 
của nhà cung cấp dịch vụ Viettel Sơn La tại 01 bệnh viện đa khoa huyện Thuận 
Châu (kinh phí thanh toán 01 lần 890.000.000 do đơn vị ký kết hợp đồng tự bố trí 
kinh phí); Hệ thống lấy số tự động, hóa đơn điện tử.

- Phần mềm kế toán Misa (hình thức mua license theo năm); phần mềm ký 
số VNPT-CA, Viettel-CA phục vụ cho các giao dịch thuế, bảo hiểm xã hội, dịch 
vụ công kho bạc nhà nước (hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ theo năm); phần 
mềm Thư viện pháp luật giúp tự động cập nhật, tra cứu thông tin về hệ thống văn 
bản pháp luật (hình thức mua license theo năm).

3. Nhìn chung, việc triển khai thuê các dịch vụ ứng dụng CNTT dùng chung 
đã tạo sự thống nhất, đồng bộ cả về phạm vi, đầu mối quản lý, bảo hành, bảo trì, 
nâng cấp sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ giúp các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận, triển khai kịp thời, hiệu quả sử dụng 
cao, tối ưu hóa nhân lực CNTT, qua đó góp phần nâng cao chỉ số mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin của tỉnh. Đồng thời giảm thiểu được quy mô đầu tư ban đầu, 
nhất là trong việc cân đối kinh phí đầu tư công hàng năm của Tỉnh.

4. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu 
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UBND tỉnh Sơn La đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong các CQNN tỉnh 
theo định hướng thuê dịch vụ CNTT, tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế 
chính sách tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cung cấp các dịch vụ CNTT 
phục vụ phát triển CQĐT tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa dịch 
vụ CNTT cung cấp cho chính quyền, người dân và xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp CNTT đầu tư vào tỉnh.
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MỘT SỐ KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT PHỤC VỤ  
XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI  

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

 Trần Gia Long 
Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc

Năm 2019, ngành TTTT dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và các đồng 
chí Lãnh đạo Bộ đạt nhiều kết quả tích cực, chuyển biến rõ trong việc xây dựng, 
triển khai các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, nâng cao vai trò, vị trí của 
ngành, nhất là vị thế của ngành trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các kết 
quả trên từng lĩnh vực đã thể hiện ở Báo cáo Tổng kết đã được nêu.

Sở TTTT Vĩnh Phúc xin được báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ và một 
số vấn đề liên quan đến Chính phủ điện tử như sau:

1. Kết quả đạt được
- Công tác tham mưu được đẩy mạnh, tập trung vào những vấn đề liên quan 

nhiều đến tổ chức, công dân.

- Quyết liệt triển khai các nội dung: Ứng dụng CNTT, Dùng chung hạ tầng, 
Bó gọn cáp viễn thông, Quản lý thuê bao di động trả trước, An toàn thông tin

Các chỉ tiêu năm 2019, toàn ngành đều đạt và vượt. Trong đó: Tổng doanh 
thu toàn ngành năm 2019 ước đạt 92.127tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 
2018, đạt 177% so với kế hoạch đầu năm 2019.

Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn một số tồn tại:

2. Tồn tại, nguyên nhân
Tồn tại

- Hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về TT&TT chưa đầy đủ 
và đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, chưa phù hợp với tình hình 
thực tế; nội dung quản lý nhà nước về TTTT phức tạp; trình độ, nghiệp vụ quản lý 
của cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế.

- Công tác quản lý một số lĩnh vực chưa được toàn diện, thống nhất: Thông 
tin đối ngoại, công nghiệp điện tử; xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình và dự 
báo còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với thực tế phát triển của ngành.
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- Việc triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 
nước còn chậm, hiệu quả không như mong muốn (đặc biệt là là các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh) dẫn đến một số chỉ số xếp hạng của tỉnh chưa cao 
như: ICT Index, Chỉ số cải cách hành chính.

- Việc số hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu nền tảng chính quyền điện tử cấp tỉnh  
triển khai chậm, manh mún, thiếu đồng bộ, chưa có sự chia sẻ, tích hợp, liên thông.

- Hầu hết các ngành, địa phương chưa chủ động thực hiện các giải pháp an 
toàn đơn giản cho hệ thống công nghệ thông tin do mình quản lý, sử dụng; chưa 
có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; quản lý nhà nước ở cấp huyện vẫn còn hạn chế và chưa đồng đều giữa 
các địa phương.

Nguyên nhân

- Lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa thực 
sự quyết tâm, gương mẫu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, 
chỉ đạo, nên việc ứng dụng, triển khai phát triển hạ tầng công nghệ thông tin còn 
gặp khó khăn, hiệu quả không như mong muốn.

- Kinh phí, biên chế dành cho hoạt động quản lý nhà nước chưa tương xứng 
với chức năng nhiệm vụ; trang thiết bị đặc thù, đặc chủng chuyên ngành còn thiếu 
nhiều.

- Môi trường, chính sách của tỉnh chưa thu hút được người làm công nghệ 
thông tin có trình độ chuyên môn cao, nhất là về an toàn thông tin.

- Nhận thức của nhân dân về pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền 
thông còn hạn chế.

3. Đề xuất, kiến nghị

3.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông 

- Bộ TTTT tiếp tục phân cấp công tác quản lý Nhà nước về các địa phương, 
giao chức năng đo, kiểm định đối với trạm BTS cho các Sở TTTT có đủ điều kiện 
về nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện.

- Đề nghị Bộ TTTT tham mưu, đề xuất Chính phủ về việc sử dụng Quỹ Viễn 
thông công ích hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện hạ ngầm, bó cáp, chỉnh 
trang cột, cáp viễn thông trong các đô thị để bảo đảm mỹ quan, an toàn.
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3.2. Lĩnh vực CNTT, An toàn thông tin
- Đề nghị Bộ TTTT sớm ban hành thông tư hướng dân triển khai thực hiện 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính Phủ về quản lý đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tăng cường tập 
huấn cho cán bộ các địa phương về việc này.

- Đề nghị Bộ TTTT hướng dẫn các địa phương về việc xây dựng cơ chế đặc 
thù cho cán bộ làm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

- Đề nghị Bộ TTTT có ý kiến với Bộ Quốc phòng sớm ban hành Thông tư 
hướng dẫn Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi 
hành Luật giao dịch điện tử về chữ kí số và dịch vụ chứng thực chữ kí số.

3.3. Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
- Gặp nhiều khó khăn trong quản lý phóng viên thường trú, văn phòng đại 

điện báo chí tại địa phương; tình trạng “báo hóa tạp chí” diễn ra thường xuyên. Đề 
nghị Bộ TTTT công bố công khai tôn chỉ mục đích của tất cả các cơ quan báo chí, 
tạp chí để các tỉnh, tổ chức, công dân biết, theo dõi, giám sát.

- Đề nghị Bộ TTTT phân cấp cho các Sở TTTT được xử lý các hành vi vi 
phạm Luật Báo chí của phóng viên, cơ quan thường trú, văn phòng đại diện trên 
địa bàn tỉnh.

- Quy định cụ thể về thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt 
Nam tại khoản 7 Điều 9 của Luật Báo chí.

- Đề nghị Bộ TTTT sớm ban hành Hướng dẫn thủ tục cấp phép tổ chức Họp 
báo nước ngoài để UBND tỉnh có căn cứ thực hiện thủ tục hành chính nói trên. 

4. Về xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh
- Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh sớm tiếp cận việc xây dựng Đề án Thành 

phố thông minh.

Khó khăn trong quá trình triển khai:

- Chưa có tiền lệ, chưa có mô hình học tập, tư vấn chủ yếu đưa các mô hình 
học tập của nước ngoài.

- Tư vấn đề xuất các hệ thống phần mềm, thiết bị, nhân lực từ nước ngoài 
(Singgapor, Isarel, Hàn Quốc, …). 

- Về nhân lực: Nhân lực chuyên sâu về các lĩnh vực hệ thống, an toàn thông 
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tin vừa thiếu vừa yếu. Trong khi biên chế thì ngày càng giảm. 

Năm 2019 Bộ TT&TT đã có các văn bản: Quyết định số 829/QĐ-BTTT 
ngày 31/5/2019 ban hành khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh; 
văn bản số 3098/BTTTT-KHCNT ngày 13/9/2019 về công bố Bộ chỉ số đô thị 
thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2015 (phiên bản 1.0); văn bản số 4176/
BTTTT-THH ngày 22/11/2019 về hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị 
thông minh. Đã tạo tiền đề, điều kiện và định hướng trong việc thí điểm xây dựng 
đô thị thông minh. Hiện nay một số tỉnh cũng đã triển khai các nhiệm vụ trong xây 
dựng đô thị thông minh: Chủ yếu tập trung xây dựng Trung tâm điều hành đô thị 
thông minh, giám sát giao thông,…

Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Bộ kiến nghị với Chính phủ về việc yêu cầu người đứng đầu của 
các địa phương, các ngành về việc xây dựng Chính phủ điện tử, Thành phố thông 
minh. Thực tế cho thấy, Lãnh đạo tỉnh nào có sự thấu hiểu, quyết tâm thực hiện 
thì việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử được quan tâm, đầu 
tư và phát triển. 

- Việc triển khai thực hiện đề án Thành phố thông minh nên gắn với Xây 
dựng Chính phủ điện tử. Hiện nay nguồn lực cho việc xây dựng Chính phủ điện tử 
gặp nhiều khó khăn, không có mục chi riêng. 

- Đề nghị Bộ có các định hướng tập trung, cụ thể về việc triển khai các hệ 
thống nền tảng, ứng dụng xây dựng Chính phủ điện tử tại các địa phương: 

+ Hiện nay trung ương cũng triển khai nhiều các trục (trục văn bản của chính 
phủ, trục NGSP quốc gia do Bộ TTTT xây dựng; các trục của các Bộ, ngành triển 
khai các dịch vụ từ trung ương xuống các địa phương).

+ Các địa phương triển khai trục LGSP mỗi địa phương một kiểu, một sản 
phẩm, giá trị khác nhau: Thuê, mượn, mua; các sản phẩm nguồn đóng, nguồn 
mở,…

+ Việc phát triển các ứng dụng CNTT xây dựng chính phủ điện tử đặc biệt 
là các dịch vụ công mức độ 3,4 gặp nhiều khó khăn từ cơ chế, chính sách cho đến 
con người. 

Xây dựng hàng trăm, hàng nghìn dịch vụ công mức độ 3,4 với số lượng kinh 
phí đầu tư không ít, nhưng số lượng hồ sơ phát sinh thấp, chỉ tập trung vào một số 
dịch vụ công; phần mềm xây dựng khoảng 03 năm là lạc hậu về công nghệ. Trong 
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khi chỉ đạo của Chính phủ là tính hàng năm theo số lượng, làm theo số lượng thì 
không bảo đảm chất lượng, không làm theo thì UBND tỉnh bị phê bình, rồi phê 
bình đến cơ quan tham mưu. Cơ quan tham mưu thì có tỉnh là Văn phòng UBND 
tỉnh, Sở Nội vụ, Sở TT&TT.

Có các dịch vụ công các Bộ, ngành làm từ trung ương đến địa phương; địa 
phương cũng triển khai dẫn đến việc liên thông theo đúng mô hình kiến trúc chính 
phủ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị Bộ có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể để tập trung triển khai các dịch vụ 
công thực sự có chất lượng, hiệu quả tránh việc đầu tư dàn trải như hiện nay.

- Các cơ sở dữ liệu:

Đề nghị Bộ TTTT tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành đẩy nhanh 
việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia làm nền tảng, cơ sở để xây dựng, phát 
triển Chính phủ điện tử. Hiện các cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện 
tử (Cơ sở dữ liệu dân cư; CSDL đất đai; CSDL biển số xe; CSDL doanh nghiệp… 
xây dựng rất chậm hoặc vướng cơ chế không được chia sẻ. 

- Hiện nay Bộ chưa ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; đề 
nghị Bộ chỉ đạo cụ thể về việc triển khai tại các địa phương, tránh tình trạng là địa 
phương nào cũng Ban hành kiến trúc của địa phương, rồi mỗi nơi sử dụng kinh phí 
một kiểu, mỗi nơi một giá, việc hướng dẫn để kiến trúc thực sự là khung để các địa 
phương căn cứ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.
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KẾT QUẢ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ NĂM 2019

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về xây dựng 
chính quyền điện tử năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, Sở Thông tin 
và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, báo cáo kết quả thực hiện được, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách toàn diện cho việc triển khai 
Chính quyền điện tử tỉnh

a. Công tác chỉ đạo điều hành

Tổ chức quán triệt trong nội bộ về nội dung Nghị quyết số 17/NQ, ban hành 
Kế hoạch số82/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về Hành 
động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 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 82/KH-UBND) được 1 cuộc 225 đ/c dự gồm thành 
viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. UBND Tỉnh 
ban hành quyết định số 2932-QĐ/UBND về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT 
tỉnh Kiên Giang, gồm 35 thành viên, do Đ/c Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh 
làm Trưởng ban, Phó trưởng ban là Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Thông tin và 
Truyền thông làm cơ quan thường trực. Ban hành Quyết định 85-QĐ/UBND ngày 
3/5/2019 về quy chế hoạt động BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang.

Qua hội nghị quán triệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, có 100% sở ngành, 100% 
UBND cấp huyện đã cụ thể hóa Kế hoạch số 82/KH-UBND của UBND tỉnh và 
tiến hành quán triệt trong nội bộ, đơn vị được 35 cuộc, có 789 lượt người tham dự. 
Bên cạnh đó còn chỉ đạo các cơ quan báo, đài tỉnh tuyên truyền được 12 số báo và 
19 kỳ phát sóng trên sóng truyền hình phát thanh.

b. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh phù 
hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử

- Hoàn thành kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia; kết 
nối, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc 
gia; bên cạnh đó, tỉnh còn kết nối, liên thông giữa phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc với Cổng dịch vụ công của Tỉnh; 
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- Triển khai “Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp 
tỉnh (LGSP)”để kết nối với Trục tích hợp, chia sẽ dữ liệu dùng chung của Quốc 
gia (NGSP). 

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu tập trung của tỉnh để 
đảm bảo hạ tầng triển khai Chính quyền điện tử tỉnh, chú trọng tăng cường nâng 
cao năng lực bảo mật, sao lưu phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, 
an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh; đẩy mạnh 
triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 
85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Tỉnh đang triển khai dự án Đầu 
tư hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Xây dựng, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành, cập nhật triển khai các hệ 
thống CSDL quốc gia tại địa phương:

+ Ngành Tài nguyên và Môi trường: Đang triển khai thực hiện các dự án cơ 
sở dữ liệu về xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; ứng 
dụng phần mềm chuyên ngành quản lý đất, cấp quyền sử dụng đất VILIS.

+ Ngành tư pháp: Đã ứng dụng CNTT trong xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư 
pháp và chương trình quản lý hộ tịch đến cấp xã.

+ Ngành Khoa học và Công nghệ: Đã xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân 
lực có trình độ sau đại học; cơ sở dữ liệu về kiểm định; cơ sở dữ liệu về các đề tài 
khoa học.

+ Ngành Giao thông Vận tải: Đã triển khai đồng bộ việc cấp đổi giấy phép lái 
xe bằng vật liệu PET; ứng dụng dịch vụ công mức độ 4 về cấp đổi giấy phép lái xe.

+ Ngành Giáo dục và Đào tạo: Đã triển khai sử dụng thống nhất, đồng bộ 
các phần mềm ứng dụng trong toàn ngành như: Phần mềm quản lý trường học, 
sổ liên lạc điện tử (SMAS 3.0), phần mềm quản lý nhân sự (PMIS), hệ thống sinh 
hoạt chuyên môn trường trực tuyến (truonghocketnoi.edu.vn), quản lý thống kê giáo 
dục EMIS, hệ thống quản lý phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại 15 huyện/thành phố.

Để kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống thông tin của tỉnh, nhằm phục vụ 
người dân và doanh nghiệp. Tỉnh triển khai Xây dựng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS-Bản đồ) tỉnh Kiên Giang.

- Hệ thống Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Kiên Giang (kiengiang.gov.
vn) được xây dựng theo mô hình đồng bộ về công nghệ, liên thông về dữ liệu, 
thông tin, gồm 01 Cổng chính và 51 Cổng thành phần, trong đó có 22 Cổng TTĐT 
của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 15 Cổng TTĐT các huyện, thị xã, thành phố và 
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14 Cổng TTĐT các xã, phường, thị trấn; đáp ứng đầy đủ về danh mục và tin tức 
theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên trang thông tin 
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đến năm 2019 đã có 
14.468.673 lượt truy cập để khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử. Riêng 
năm 2019 đã có 5.967.793 lượt truy cập; tổng số tin bài được đăng trên cổng là 
2.120 tin bài đã được đăng trên cổng thông tin điện tử.

- Ứng dụng chữ ký số: Việc ứng dụng chữ ký số cũng được quan tâm, đẩy 
mạnh sử dụng.Hiện nay, toàn tỉnh đã có 543 chữ ký số được cấp cho các cơ quan 
nhà nước, trong đó tổng số người có thẩm quyền ký các văn bản của CQNN các 
cấp (cán bộ có chức danh lãnh đạo trong các CQNN của tỉnh, gọi tắt là cán bộ lãnh 
đạo) là 272; các CQNN của tỉnh  được cấp chứng thư số là 273 (chữ ký tập thể); 
số CBCC của tỉnh (không tính cán bộ lãnh đạo nêu trên) là 58; Ngoài ra, tỉnh đã 
hoàn thành việc tích hợp chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 
việc; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và thí điểm ký số trên thiết bị di động.

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Hiện nay đã cấp 5.146 hộp thư của cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo việc gửi 
nhận văn bản nhanh chóng, kịp thời đảm bảo an toàn thông tin. 

-  Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh:Hiên nay, hệ thống đã 
triển khai kết nối từ UBND tỉnh đến Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và 
UBND 15 huyện, thành phố. Trong năm 2019, đã hoàn thành việc Hội nghị truyền 
hình trực tuyến 5 UBND huyện đến các xã phường, thị trấn (Phú Quốc, Kiên Hải, 
Giang Thành, Vĩnh Thuận. An Minh 44 điểm cầu cấp xã).

- Cổng DVC trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh được cung 
cấp theo mô hình tập trung tại địa chỉ: dichvucong.kiengiang.gov.vn, đến nay đã 
hoàn tất triển khai cho 22/22 sở, ban, ngành, 15/15 huyện, thành phố và 145/145 
xã phường, thị trấn, cung cấp 100% các thủ tục hành chính (2.194 thủ tục) trong 
đó 410 thủ tục mức độ 3 là và 310 mức độ 4 và đã kết nối liên thông với Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Danh mục các DVCTT ưu tiên triển khai đảm bảo đáp 
ứng đúng theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 và Quyết định số 877/
QĐ-TTgngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Liên thông việc giao nhận kết 
quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua hệ 
thống ngân hành.

 Kết quả giải quyết được công khai và có thể tra cứu bằng nhiều phương tiện 
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như tổng đài tin nhắn, Cổng TTĐT, Cổng DVC trực tuyến, kiosk thông tin,… Đặc 
biệt đã hoàn thành ứng dụng trên thiết bị di động để người dân và lãnh đạo quản lý 
dễ dàng kiểm soát và tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn tỉnh (KẾT QUẢ XỬ LÝ TTHC TỈNH KIÊN GIANG).

Trong năm 2019, Hệ thống MCĐT đã tiếp nhận và xử lý trên hệ thống 73.502 
hồ sơ, trong đó các cơ quan cấp tỉnh tiếp nhận khoảng 14.304 hồ sơ, cấp huyện 
hơn 43.806 và cấp xã hơn 15.392 hồ sơ. Trong đó, đã tiếp nhận và giải quyết  mức 
độ 3 là 3.972 hồ sơ, mức độ 4 là: 5.991 hồ sơ.

- Về nguồn nhân lực: Hiện nay, 94% cán bộ, công chức, viên chức của các 
cơ quan nhà nước biết sử dụng máy vi tính trong xử lý công việc; 100% cơ quan, 
đơn vị từ cấp tỉnh đến huyện đều có cán bộ phụ trách CNTT. Toàn tỉnh có 70 cán 
bộ phụ trách CNTT, trong đó 53 người cấp tỉnh và 17 người ở cấp huyện. Về chất 
lượng, hiện có 02 thạc sĩ, 61 đại học, 02 cao đẳng và 05 trung cấp. Nhìn chung 
đội ngũ nhân lực phụ trách về CNTT cơ bản ổn định, đáp ứng được yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ.

Năm 2019, tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về ứng dụng 
CNTT cho CBCCVC trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh với 92 học 
viên; 05 lớp bồi dưỡng, tập huấn chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT với 115 học 
viên; 03 lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên trách CNTT trong các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh với 60 học viên; 02 lớp bồi dưỡng phát triển đội 
ngũ đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh với 40 
học viên.

c. Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an 
toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

Quán triệt chỉ thị 14 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường bảo đảm an 
toàn an ninh mạng trong các cơ quan hành chính nước trong tỉnh; tỉnh đã nâng cao 
vai trò hoạt động Đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh; rà soát, đánh giá an toàn 
thông tin các hệ thống dùng chung của tỉnh, rà quét mã độc các thiết bị máy tính 
của CBCC phục vụ triển khai Chính quyền điện tử; qua đó trong năm 2019, nhận 
thức về an toàn thông tin được nâng lên, hệ thống cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu 
hoạt ổn định, an toàn. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tốt hơn an toàn thông tin trong 
những năm tới, tỉnh tiến hành đầu tư Xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không 
gian mạng và quản lý điều hành các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính 
phủ được thực hiện nghiêm túc, bước đầu đã đạt được những kết quả trong xây 
dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang.

Hạ tầng kỹ thuật về CNTT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn 
tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của 
tỉnh. 100% sở, ban, ngành, địa phương đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản 
và điều hành. Tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh là 
1.442.584 lượt văn bản luân chuyển trên môi trường mạng. Trong đó, tỷ lệ văn bản 
chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng chiếm 90% so với tổng số văn bản đi, đến 
giữa các cơ quan trong tỉnh. 

Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu cung cấp 
thông tin của tỉnh, các ngành, địa phương cho người dân và doanh nghiệp tham 
khảo; kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch để kêu gọi thu hút đầu tư cũng như 
góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Kiên Giang.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Một cửa điện tử triển khai đồng 
bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã; bước đầu đã được người dân và doanh nghiệp quan tâm, 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng (hiện có 1.200 tài khoản định danh điện tử).

Các hệ thống nền tảng trong xây dựng chính quyền điện tử đã phát huy, từng 
bước mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành, trao đổi chuyên môn 
của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác an toàn thông tin từng bước được chú trọng và quan tâm trong cán 
bộ công chức, nhất là người đứng đầu.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh cũng được quan tâm.

2- Hạn chế và nguyên nhân

- Các mục tiêu của năm 2019 chưa đạt, như: cập nhật Kiến trúc chính quyền 
điện tử  phiên bản 2.0; tỷ lệ tài khoản định danh điện tử (hiện có 1.200 tài khoản - 
mục tiêu 20%); tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến mức 3, 4 còn thấp.

- Các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tạo hành lang pháp lý cho triển 
khai Chính phủ điện tử vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 17/
NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.
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-  Chưa xây dựng, hoàn thiện Trục liên thông Quốc gia làm nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu.

- Chưa hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, để các địa 
phương cập nhật và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, nhiệm vụ xây dựng Chính 
quyền điện tử tỉnh Kiên Giang trong năm 2020, tập trung vào những nội dung chủ 
yếu sau:

1- Các chỉ tiêu cụ thể

- Triển khai sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ 
thống thông tin Chính quyền điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu từ cấp tỉnh đến  
cấp huyện.

- Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh phục vụ 
yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông 
tin báo cáo Chính phủ.

- 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin 
Chính quyền điện tử tỉnh được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất 
trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3,4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính được thực hiện thông qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

- Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; xây dựng 
hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp giao diện cho thiết 
bị di động; 100% dịch vụ công được giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh 
nghiệp; 50% các cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh công khai đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 20% dịch vụ công trực tuyến sử 
dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch 
vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự 
động nhập vào biểu mẫu trực tuyến.
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 - Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc để thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các sở, ban, ngành 
tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, UBND cấp xã; xây dựng hoàn thiện 
phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của tỉnh cung cấp giao diện cho 
thiết bị di động; đảm bảo trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ 
văn bản mật) dưới dạng điện tử và được ký số theo quy định tại Thông tư 01/2019/
TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp 
tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử 
lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

 - Rút ngắn 30%-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy 
thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

 - Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ của tỉnh được gửi, nhận qua Hệ thống thông 
tin báo cáo quốc gia (không bao gồm nội dung mật).

 - Tiếp tục bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT dùng chung của tỉnh; 
xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên 
ngành tạo nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang; bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước.

 - Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp Khung 
Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 khi được ban hành.

2. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp 
với xu thế phát triển Chính phủ điện tử

- Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên 
Giang phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); 
triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được ban hành trong 
quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tại các sở, ngành, địa phương.

- Đưa vào vận hành, sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung 
cấp tỉnh (LGSP), liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương 
để khai thác các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia như dân cư, tài nguyên - môi 
trường, tài chính, thuế, hải quan, bảo hiểm, an sinh xã hội,…

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật triển khai 
các hệ thống CSDL quốc gia tại địa phương; kết nối liên thông, chia sẻ với hệ 
thống thông tin một của điện tử, Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc 
gia phục vụ người dân và doanh nghiệp.
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- Hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu tập trung 
của tỉnh để đảm bảo hạ tầng triển khai Chính quyền điện tử tỉnh, chú trọng tăng 
cường nâng cao năng lực bảo mật, sao lưu phòng chống thảm họa, bảo đảm vận 
hành ổn định, an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh; 
đẩy mạnh triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

-Hoàn thiện, nâng Cao hiệu quả Công dịch vụ công và hệ thống một cửa điện 
tử của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo 
theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giai quyết thủ tục hành chính.

- Tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực CNTT tỉnh 
đủ năng lực và trình độ khai thác các hệ thống thông tin phục vụ triển khai Chính 
quyền điện tử.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật quan trọng tạo hành lang pháp lý cho triển khai Chính phủ điện tử 
vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 
của Chính phủ.

2. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Trục liên thông Quốc gia làm nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu.

3. Sớm ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, để các địa 
phương cập nhật và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC 

TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Sở TTTT Sóc Trăng

Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu quan 
trọng trong chương trình cải cách hành chính (CCHC) và triển khai Chính phủ 
điện tử. Sử dụng DVCTT mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các Sở, ngành, địa 
phương, người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên 
nhiều lĩnh vực một cách thuận tiện. Chính những tiện ích đó, thời gian qua, tỉnh 
đẩy mạnh thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 và đã mang lại những kết quả bước đầu.

Để thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho 
người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, Sở Thông 
tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hệ thống một cửa điện 
tử cho tất cả các cơ quan quả lý nhà nước đồng bộ, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp 
xã. Năm 2017, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai hoàn thành Cổng dịch 
vụ công của tỉnh. Đến năm 2019, đã thực hiện kết nối liên thông với Cổng dịch vụ 
công quốc gia thông qua trục liên thông quốc gia. Hình thành nên một hệ thống 
liên thông thông suốt 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã. Hiện nay, tất cả các TTHC 
của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đều đã sẵn sàng cung cấp trực tuyến 
trên môi trường mạng đến mức độ 3 và 4.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đang cung cấp 1.806 TTHC, trong đó 
có 1.107 thủ tục cung cấp mức độ 2; 516 thủ tục mức độ 3 và 183 thủ tục cung 
cấp mức mức độ 4. Các DVCTT mức độ 3 và 4 chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực 
đất đai; bảo vệ môi trường; tài nguyên nước - khoáng sản; thành lập hoạt động của 
doanh nghiệp; kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực kinh doanh khí; đường 
bộ; lĩnh vực du lịch, văn hóa; giáo dục đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh 
vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; 
lĩnh vực bưu chính;… Điển hình, một số sở, ngành đã và đang tích cực triển khai 
và từng bước phát huy hiệu quả như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp 65 thủ tục 
mức độ 4, 43 thủ tục mức độ 3), Sở Y tế (28 thủ tục mức độ 4, 4 thủ tục mức độ 
3), Sở Giáo dục và Đào tạo ( 22 thủ tục mức độ 4, 26 thủ tục mức độ 2), Sở Thông 
tin và Truyền thông (20 thủ tục mức độ 4, 21 thủ tục mức độ 3), Sở Công thương 
(15 thủ tục mức độ 4 và 72 thủ tục mức độ 3), Sở Tư pháp (15 thủ tục mức độ 4, 
27 thủ tục mức độ 3), Sở Giao thông Vận tải (14 thủ tục mức độ 4, 1 thủ tục mức 
độ 3)… Còn đối với cấp huyện, Long Phú là đơn vị duy nhất cung cấp DVCTT 
mức độ 4 đối với 6 TTHC. 



322

Với tinh thần “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo mạnh mẽ cho các cơ quan nhà nước ở địa phương 
thực hiện chủ trương Chính quyền kiến tạo, lấy doanh nghiệp, người dân là đối 
tượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát 
triển. Qua thời gian thực hiện, người dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dần 
tiếp cận, sử dụng DVCTT mức độ 3, 4. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn 
tỉnh tiếp nhận và giải quyết 51/27.716 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ 
sơ gửi trực tiếp và 1.941/4.216 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tiếp 
nhận trực tiếp. Từ kết quả trên cho thấy số lượng hồ số tiếp nhận và giải quyết 
thông qua DVCTT mức độ 3, 4 có sự cải thiện rõ nét so với thời gian trước đây. 
Điều đó cho thấy sự nỗ lực, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
trong triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC, 
nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các DVCTT. Đây là 
kết quả bước đầu, là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục có những giải pháp căn 
cơ để ngày càng có nhiều người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng DVCTT, góp 
phần xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại.

Với kết quả trên, có thể thấy rằng việc thực hiện các DVCTT của người dân 
và doanh nghiệp vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi của các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn tỉnh. Kết quả này là do các nguyên nhân cụ thể sau đây:

- Người dân và doanh nghiệp chưa quen với môi trường làm việc trực tuyến 
qua mạng Internet.

- Người dân và doanh nghiệp ngại lọt lộ các thông tin cá nhân khi cung cấp 
thông tin để thực hiện các DVCTT.

- Các cơ quan nhà nước chưa khai thác, chia sẻ triệt để các thông tin để hạn 
chế tối đa việc cung cấp lại thông tin của người dân và doanh nghiệp.

- DVCTT được cung cấp ở các cơ quan chưa thật sự thuận tiện với môi trường 
trực tuyến.

- Môi trường thanh toán trực tuyến chưa được triển khai sâu rộng đến người 
dân và doanh nghiệp.

- Rất nhiều kết quả TTHC chưa được pháp luật chấp nhận thông qua việc ký 
điện tử trên môi trường mạng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện các dịch vụ hành chính công 
trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng xin phép có một số kiến 
nghị như sau:
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- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thành lập các tổ chức hỗ trợ 
cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ hành chính công  
trực tuyến.

- Sớm ban hành các quy định cụ thể về bảo mật thông tin cá nhân và công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân và doanh nghiệp 
an tâm khi thực hiện các DVCTT qua môi trường mạng.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng của Quốc 
gia như: Cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, căn cước công dân,… để tích hợp, chia sẻ 
vào các hệ thống cung cấp DVCTT. Hạn chế tối đa việc cung cấp các thông tin 
của người dân và doanh nghiệp (trong khi các thông tin này đều đã có ở các cơ 
quan nhà nước).

- Thực hiện cải cách mạnh mẽ các quy trình, thủ tục, xử lý, kết quả của các 
dịch vụ hành chính công trực tuyến theo hướng thuận lợi tối đa cho người dân và 
doanh nghiệp khi thực hiện trên môi trường mạng.

- Đẩy mạnh việc triển khai thanh toán trực tuyến.

- Sớm ban hành các quy định chấp nhận kết quả các TTHC công bằng các 
văn bản điện tử có ký số.

Trong cơn lốc phát triển hiện nay, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước đã không còn đủ thời gian và chi phí trực tiếp đến các cơ quan nhà nước để 
tìm kiếm cơ hội đầu tư, cũng như thực hiện các TTHC. Họ đều mong muốn tất cả 
các công việc ấy có thể thực hiện hoàn toàn qua môi trường mạng. Để đáp ứng 
nhu cầu này, các địa phương và Chính phủ buộc phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
Chính quyền điện tử ở cấp tỉnh, tích hợp, liên thông để sớm hoàn thành Chính phủ 
điện tử. Nơi mà ở đó, tất cả người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ cần 
ngồi tại trụ sở của đơn vị mình, đều có thể tìm thấy các cơ hội đầu tư, cũng như 
thực hiện các thủ tục đầu tư hoàn toàn thông qua mạng Internet, đúng thời điểm, 
đúng cơ hội. Hạn chế đến mức thấp nhất các chi phí không cần thiết để tập trung 
tất cả nguồn lực cho nghiên cứu, đầu tư, phát triển./
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THÚC ĐẨY DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ LÀM VIỆC 
 TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

   Đỗ Thái Hòa 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Hà Giang 

1. Thực trạng

Dịch vụ công trực tuyến và làm việc trên môi trường mạng luôn được Lãnh 
đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm thực 
hiện cải cách hành chính. Hiện tại hệ thống dịch vụ công điện tử của tỉnh đã được 
đầu tư, xây dựng đáp ứng điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
cho hầu hết các thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã và đã tích hợp với cổng 
dịch vụ công Quốc gia; hệ thống quản lý văn bản đã được thiết lập liên thông từ 
cấp tỉnh đến cấp xã và đã tích hợp với trục liên thông văn bản Quốc gia. Đây là hai 
hệ thống quan trọng trong giải quyết công việc hành chính và giải quyết công việc 
đối với người dân và doanh nghiệp, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải khá nhiều vướng 
mắc nên chưa thực sự phát huy hiệu quả của hệ thống, cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ giao dịch 
trực tuyến còn rất hạn chế; tỷ lệ văn bản điện tử cao nhưng quá trình giải quyết 
công việc chưa thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách 
quan và nguyên nhân chủ quan trong đó nguyên nhân khách quan chiếm phần lớn 
và chủ yếu là do các quy định hiện hành chưa có sự thống nhất, rõ ràng dẫn đến 
việc triển khai gặp rất nhiều vướng mắc, trở ngại, cụ thể:

- Chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định dạng, tính pháp lý đối với hồ sơ 
điện tử thực hiện giao dịch trực tuyến, chưa có quy định cụ thể về quy trình, cách 
thức giao dịch điện tử, thanh toán điện tử... Mặc dù đã có quy định pháp lý về việc 
ký số trên thông điệp điện tử tuy nhiên các quy định cụ thể trước đây về các loại 
thành phần hồ sơ thủ tục hành chính chưa có quy định cụ thể về định dạng điện tử 
dẫn đến tình trạng nhiều hồ sơ đã được lập hoàn toàn dưới dạng điện tử, đã được 
ký số hợp pháp nhưng cơ quan tiếp nhận vẫn đề nghị cung cấp thêm hồ sơ giấy 
để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra sau này đây là trở ngại lớn đối với sự 
tham gia của cả phía khách hàng và phía cơ quan thẩm quyền.

- Việc quy định về cách thức ký số trên văn bản điện tử còn có nhiều bó buộc, 
máy móc gây khó khăn trong việc ký số các loại tài liệu không phải là văn bản 
hành chính.
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- Công cụ hỗ trợ ký số còn chưa thực sự thuận tiện, khó khăn trong việc xây 
dựng các hệ thống, thao tác còn phức tạp nhất là đối với các đồng chí lãnh đạo 
không có nhiều thời gian.

2. Giải pháp

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực tham mưu với 
UBND tỉnh để quyết liệt hơn để triển khai các giải pháp cụ thể:

a) Thúc đẩy giao dịch trực tuyến:

- Các sở ngành chủ động rà soát và quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật 
điện tử đối với từng thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

- Chấp nhận tính pháp lý của tất cả các loại định dạng điện tử đã được ký số, 
cơ quan ký số phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của tài liệu điện 
tử đã được ký số.

- Yêu cầu tất cả các kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được ký số và 
niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của sở ngành và trên cổng dịch vụ 
công của tỉnh.

- Chuẩn hóa toàn bộ quy trình giao dịch trực tuyến theo hướng mở rộng tối 
đa (mức độ 4), người dùng đáp ứng được đến đâu cũng chấp nhận, không bó buộc 
phải điện tử hoàn toàn, khách hàng có thể cung cấp một số thành phần hồ sơ dưới 
dạng điện tử, phần còn lại có thể cung cấp dưới dạng giấy.

- Đổi mới công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó sẽ yêu cầu toàn bộ 
các thủ tục phải thể hiện rõ quy trình điện tử để trình Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố, thống nhất thực hiện.

- Phối hợp với các ngân hàng để tích hợp các dịch vụ thanh toán không sử 
dụng tiền mặt trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Ban hành cơ chế khuyến khích sự tham gia của khách hàng như giảm mức 
phí, thưởng bằng tiền mặt đối với các hồ sơ thực hiện trực tuyến thành công.

b) Thúc đẩy làm việc trên môi trường điện tử

- Đẩy nhanh tiến độ cấp chứng thư số cho toàn bộ người dùng để có thể ký 
số tại tất cả các bước làm căn cứ lưu trữ, khai thác, tra cứu, truy cứu trách nhiệm.

- Hoàn thiện hệ thống phần mềm điện tử có thể đáp ứng tất cả các nghiệp vụ 
hành chính từ khâu tiếp nhận văn bản đến, phân giao xử lý, tham gia ý kiến, đề 
xuất tham mưu, cho ý kiến chỉ đạo, phê duyệt...



326

- Thường xuyên thống kê, đánh giá mức độ sử dụng chữ ký số của từng cá 
nhân, tỷ lệ người sử dụng chữ ký số trên tổng số người sử dụng, tỷ lệ văn bản điện 
tử được ký số trên tổng số văn bản ban hành, tỷ lệ văn bản điện tử được ký số đầy 
đủ cả chữ ký cá nhân và chữ của tổ chức trên tổng số văn bản điện tử được ký số. 
Tất cả số liệu hiển thị trực tiếp trên giao diện người dùng, hàng tháng sẽ đánh giá 
tại phiên họp UBND tỉnh.

3. Đề nghị

- Đề nghị trung ương sớm ban hành các quy định thống nhất về kỹ thuật, hình 
thức ký số trên các định dạng file điện tử khác nhau, trường hợp địa phương có 
đề xuất giải pháp mới mang tính thí điểm mong muốn được sự chấp thuận, đồng 
hành của Bộ.

- Đề nghị trung ương sớm có quy định thống nhất về quản lý chứng thư số để 
tránh chồng chéo, tránh chối bỏ giữa các loại chứng thư số được cung cấp bởi các 
đơn vị dịch vụ khác nhau. 

- Đề nghị trung ương sớm xây dựng và đưa vào hệ thống cổng ký số tập trung 
để mọi tổ chức, cá nhân có thể thực hiện dễ dàng việc ký số và xác thực chữ ký số.

- Đề nghị trung ương khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có chứa 
thủ tục hành chính cần ban hành ngay bộ thủ tục hành chính để địa phương áp 
dụng thống nhất, hạn chế tối đa ban hành văn bản hướng dẫn đơn lẻ.



327

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH THÁI BÌNH

Sở TTTT Thái Bình 

Kết quả đạt được về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính 
quyền điện tử tỉnh Thái Bình năm 2019:

Sở đã tham mưu kịp thời và đầy đủ các cơ chế, chính sách và giải pháp tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà 
nước của tỉnh, điển hình như: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động năm 
2019, năm 2020;đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã; xếp 
hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các sở, ban, ngànhnăm 
2018.Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn cho các hệ thống thông tin dùng chung 
của tỉnh; Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch hành 
động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính 
phủ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 
của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia của tỉnh; Thông báo kết 
luận số 791-TB/TU ngày 14/10/2019 của của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chủ 
trương triển khai xây dựng Đô thị thông minh giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch 
số 198-KH/TU ngày 29/11/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết số 
52-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về một số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quyết định giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ 
sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương.

Tỉnh Thái Bình đã tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực 
tuyến qua mạng: Hoàn thành chuẩn hóa quy trình điện tử của cơ quan nhà nước 
cấp tỉnh, huyện; thực hiện thuê dịch vụ triển khai, vận hành Cổng dịch vụ công 
trực tuyến; triển khai hệ thống nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh và 
đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; kết nối 
với Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp; kết nối liên thông hệ thống quản lý cơ sở dữ 
liệu dùng chung, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với hệ thống LGSP của 
tỉnh để phục vụ theo dõi tiến độ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4. Năm 2019, Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT 
mức độ 3 là: 42.908; mức độ 4 là: 4.864.
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Bên cạnh đó tỉnh đã tăng cường triển khai các phương án, biện pháp bảo vệ 
an ninh mạng như: khai trương Trung tâm điều hành giám sát thông tin SOC; Đầu 
tư bổ sung các thiết bị bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; Phối 
hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cho cán bộ Đội ứng cứu tỉnh Thái Bình và 
thành viên đội ứng cứu của một số tỉnh phía Bắc. Phối hợp tổ chức thành công 02 
cuộc hội thảo: Giải pháp triển khai kết nối liên thông và đảm bảo an toàn thông 
tin cho các hệ thống phục vụ Chính quyền điện tử; Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 và đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới với hơn 600 đại biểu tham 
gia. Đồng thời tăng cường hoàn thành cơ sở hạ tầng của Chính quyền điện tử như 
chuẩn hóa, chuyển đổi CSDL đất đai và quy hoạch xây dựng vào hệ thống quản 
lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, công khai trên hệ thống cổng thông tin điện 
tử của tỉnh và app trên điện thoại thông minh; tỉnh đang lựa chọn các dịch vụ để 
triển khai đô thị thông minh tỉnh Thái Bình như: thuê thiết bị, dịc vụ vận hành hệ 
thống camera thông minh giám sát an ninh giao thông của Thành phố Thái Bình, 
triển khai thí điểm phòng họp không giấy tờ…

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như:

- Các cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được hoàn thiện nên việc kết nối liên thông 
với địa phương còn gặp khó khăn;

- Chưa chính thức khai trương Hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu 
quốc gia (NGSP) nên còn khó khăn cho các địa phương trong quá trìnhxây dựng 
Hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh để kết nối với NGSP 
của Quốc gia.

Kiến nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông sớm chính thức khai trương để đưa 
Hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) vào hoạt động; Chính 
phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia 
và có các giải pháp kết nối, chia sẻ cho các địa phương để tạo thuận lợi trong quá 
trình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
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THANH HÓA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

 Mai Xuân Liêm  
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hoá nằm ở khu vực Bắc Trung bộ, cách thủ đô Hà Nội 150 km 
về phía Nam, có diện tích tự nhiên 11.116 km2, đứng thứ 5 cả nước; dân số trên 
3,5 triệu người, đứng thứ 3 cả nước; có 102 km bờ biển, đường biên giới chung với 
nước CHDCND Lào dài 213,6 km; có cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, cửa khẩu Tén 
Tằn; Tỉnh có 27 huyện, thị xã, thành phố, trong đó: có 02 Thành phố (TP Thanh 
Hoá, TP Sầm Sơn); 01 thị xã (Bỉm Sơn); 635 đơn vị hành chính cấp xã với 6.041 
thôn, bản; trong đó: có 196 xã  thuộc 11 huyện miền núi với dân số trên 1 triệu dân, 
với diện tích tự nhiên 798,8 ngàn ha (chiếm 71,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh).

Thanh Hóa là tỉnh có lợi thế về địa lý có quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, 
Đường sắt chạy qua; có Cảng hàng không Thọ Xuân nên giao thông rất thuận lợi, 
đồng thời có tiềm năng thế mạnh là có Khu Kinh tế Nghi Sơn là Khu kinh tế trọng 
điểm có Cảng nước sâu, Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đầu tư 9,1 tỷ USD 
đã hoạt động, tạo tiềm năng và cơ hội đầu tư rất lớn.

Năm 2019, Thanh Hoá, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn gặp không ít 
những khó khăn riêng như thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng 
nề ở một số huyện, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai kịp thời, quyết liệt, cụ thể các giải pháp từ đầu năm; cùng với sự 
quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế - xã hội của 
tỉnh năm 2019 tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, hoàn thành 25/27 chỉ tiêu; thu 
ngân sách đạt 27.359 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển 125.000 tỷ (tăng 
22,6% so với cùng kỳ); xây dựng nông thôn mới toàn tình có 06 đơn vị cấp huyện, 
341 xã, 799 thôn bàn đạt chuẩn nông thôn mới; cả năm tăng trưởng (GRDP) ước 
đạt 17,15% là mức cao nhất từ trước đến nay; hoạt động văn hóa, xã hội có sự 
chuyển biến tích cực, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân từng 
bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Góp phần vào thành quả chung của tỉnh, năm 2019, với tinh thần đoàn kết, nỗ 
lực, quyết tâm của toàn thể các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông đã 
cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực, công 
tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông của tỉnh. Hạ tầng thông tin và 
truyền thông ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng về khu vực vùng sâu, vùng xa; 
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CNTT được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; Thông tin báo chí, 
xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Doanh thu các dịch vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2019 ước đạt 
3.515 tỷ đồng, vượt 10,2% so với KH, nộp NSNN ước đạt hơn 160 tỷ đồng vượt 
10% so với KH.

- Sản lượng phát hành báo chí ước đạt 18 triệu tờ, cuốn bằng 100% kế  
hoạch giao.

- Phát triển mới gần 303.000 thuê bao điện thoại, nâng tổng số thuê bao trên 
toàn mạng đạt 2.803.000 thuê bao, mật độ thuê bao điện thoại đạt 77,52 máy 
/100 dân. 

- Thuê bao Internet đạt 1.650.000 thuê bao, đạt mật độ 45,63 thuê bao/100 dân, 
tăng 47,46% so với năm 2018 và bằng 146,01% KH được giao.

- Tổng số báo xuất bản ước đạt 5.000.000 tờ đạt 100% KH được giao.

- Công tác quản lý nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông đã được tăng 
cường và triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như: 

+ Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền: Đã có nhiều đổi mới và thu được những 
kết quả nổi bật quan trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát 
định hướng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và quản lý của nhà nước về báo chí, 
phản ánh kịp thời, cập nhật tin tức thời sự nổi bật, thông tin đầy đủ, trung thực, 
khách quan, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, 
quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại của 
tỉnh, đa dạng hóa hình thức, phương thức thông tin, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, 
văn hóa truyền thống của tỉnh; thông tin báo chí đưa tin 1 chiều, sai sự thật, đưa 
tin kéo dài, làm nóng dư luận được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; đáp ứng nhu 
cầu thông tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội theo 
chiều hướng tích cực, góp phần quan trọng trong việc triển khai các chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng an ninh của tỉnh. 

+ Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: Hạ tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp với 
công nghệ hiện đại có độ bao phủ rộng, thông lượng lớn, đồng bộ với cơ sở hạ tầng, 
kỹ thuật của tỉnh; chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, dịch vụ bưu chính, chuyển 
phát được cung cấp đa dạng, đảm bảo ổn định quy mô hoạt động và cung cấp các 
dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu và nhu cầu của tổ chức, công dân, được duy trì, phát 
triển, mang lại nhiều lợi ích, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sự hưởng thụ 



331

của người dân; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin phục vụ các dịp 
lễ, tết, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. 

+ Lĩnh vực Công nghệ thông tin:

Hạ tầng kỹ thuật CNTT được đầu tư đồng bộ, hiện đại, từng bước làm nền tảng 
để triển khai sử dụng các ứng dụng các phần mềm ứng dụng. 

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được đẩy mạnh và có chuyển biến 
tích cực, sử dụng có hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh tại 31 điểm cầu 
(04 điểm cấp tỉnh thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban KT Nghi Sơn và Sở TT&TT, 27 
điểm/27huyện); hệ thống phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc (TDOffice) tích 
hợp gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng cấp tỉnh đạt trên 91,8%, cấp 
huyện đạt trên 82,2%. Trong năm 2019, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp 
huyện đã gửi, nhận 622.834 văn bản qua mạng, đảm bảo thuận tiện, chính xác, 
nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và hàng tỷ đồng chi phí in, phát hành văn bản. 

Hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
triển khai đến cấp xã. Trục tích hợp nội tỉnh (LGSP) đã được đưa vào sử dụng, 
đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo liên thông 4 cấp (xã - 
huyện - tỉnh - trung ương), liên thông các phần mềm ứng dụng dùng chung, các 
phần mềm chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng CNTT phục vụ doanh nghiệp và người dân: đã Kết nối Cổng dịch vụ 
công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 100% các dịch vụ công 
(DVC) trực tuyến ở mức độ 2 và 623 DVC trực tuyến ở mức độ 3 và 177 DVC trực 
tuyến mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện. Góp phần đẩy mạnh xây dựng chính quyền 
điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, công khai, minh bạch, 
tiết kiệm chi phí, thời gian cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp và cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh trong tỉnh.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, tổ chức duy trì vận hành và khai 
thác hiệu quả Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu của tỉnh, thực hiện việc 
lưu trữ và đảm bảo an toàn, an ninh cho các các cơ quan, đơn vị; đảm bảo hạ tầng 
kỹ thuật phục vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; 
đã phối hợp thực hiện ứng cứu 646 lượt sự cố liên quan đến phần mềm dùng chung 
trên địa bàn tỉnh; phát hiện và ngăn chặn 1.024 cuộc tấn công khai thác chiếm 
quyền quản trị; 793 cuộc tấn công bằng mã độc; 342 cuộc tấn công vào ứng dụng 
web; 15 cuộc tấn công từ chối dịch vụ; Ban hành 31 công văn cảnh báo mã độc, 
chiến dịch tấn công mạng vào các hệ thống máy chủ, website bị tin tặc tấn công 
cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; trong năm 2019, không xảy ra các vụ phá hoại, sự 
cố gây lỗi, sai lệch thông tin ảnh hưởng đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 
của các cấp ủy, chính quyền.
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+ Các doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông: Đã luôn bám 
sát các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, 
tích cực, chủ động tham gia triển khai các đề án, dự án của các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh; Hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT, xuất bản, In, phát hành không 
ngừng đầu tư, nâng cấp mở rộng phát triển. Trong năm 2019, các doanh nghiệp 
viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đầu tư mới đưa vào phát sóng 568 trạm BTS nâng, 
tổng số trạm BTS trên toàn mạng là 7.724 trạm, đầu tư lắp đặt mới 556 trạm truy 
nhập cáp quang công nghệ mới cung cấp đa dịch vụ trên một đường dây thuê bao 
(điện thoại cố định, internet, IPTV,..), nâng tổng số trạm truy nhập cáp quang trên 
toàn mạng 2.292 trạm truy nhập cáp quang đa dịch vụ. Đầu tư mới 7.600 km cáp 
quang các loại, đáp ứng nhu cầu cung cấp đa dịch vụ viễn thông phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, và nhu cầu sử 
dụng dịch vụ của người dân. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, song do điều kiện Thanh Hoá là một 
tỉnh đông dân số, có địa hình phức tạp 2/3 diện tích là miền núi, hoạt động trong 
lĩnh vực Báo chí-Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông và CNTT còn gặp nhiều khó 
khăn, bất cập; mặc dù mật độ điện thoại, tỷ lệ người sử dụng Internet, tỷ lệ máy 
tính trên đầu người, chỉ số phát triển CNTT-Truyền thông tăng nhanh nhưng vẫn 
còn thấp hơn so với bình quân chung của cả nước; nhận thức về ứng dụng CNTT 
trong các đơn vị còn chưa đồng đều, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. 

Để giúp Thanh Hoá triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 52-NQ/TW 
của Bộ Chính trị và một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển nhanh trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông trong thời gian tới, xây dựng ngành thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp 
lớn vào tỷ trọng tăng trưởng GRDP của tỉnh. Tôi xin kiến nghị đề xuất với Bộ 
Thông tin và Truyền thông một số nội dung:

- Về lĩnh vực viễn thông

Hiện nay hệ thống thông tin liên lạc công cộng mặt đất trên địa bàn tỉnh cơ 
bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, 
chính quyền trong công tác PCTT&TKCN. Tuy nhiên, do địa hình tỉnh Thanh 
Hóa có nhiều khu vực đồi núi cao, hiểm trở, địa hình bị chia cắt, thực tế khi thiên 
tai, lũ lụt xảy ra thường làm đứt cáp quang truyền dẫn làm mất liên lạc trên diện 
rộng. Vì vậy tỉnh dự kiến trang bị các máy di động vệ tinh cho các đơn vị từ tỉnh 
đến huyện để chủ động, đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành thông suốt trong mọi 
tình huống. 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 9 Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 
30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình 
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cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 chỉ có thành viên thuộc Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch 
vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành PCTT.

* Đề nghị Bộ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trang bị hệ thống thông tin di động vệ 
tinh để đảm bảo TTLL phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các 
cấp trong công tác PCLB&TKCN cũng như các tình huống khẩn cấp.

- Về lĩnh vực công nghệ thông tin

+ Ứng dụng CNTT

Để tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử và phát triển một số dịch vụ 
thành phố thông minh, tỉnh Thanh Hóa đang có chủ trương định hướng xây dựng 
Trung tâm điều hành hệ thống thông tin, an toàn an ninh, an ninh mạng tập trung 
của của tỉnh nhằm đảm bảo kết nối, tương tác với Trung tâm giám sát an toàn 
không gian mạng quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm của 
các Bộ, ngành liên quan, đồng thời là nơi điều hành phát triển các dịch vụ thành 
phố thông minh của tỉnh.

* Đề nghị Bộ giao cho Tập đoàn công nghiệp viễn thông Viettel hỗ trợ Thanh 
Hóa xây dựng được Trung tâm điều hành đô thị thông minh theo đúng  Khung 
tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh được ban hành kèm theo quyết định 
829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

* Đề nghị Bộ hỗ trợ Thanh Hóa để sớm thành một trong những địa phương 
đi đầu tham gia thực hiện Đề án chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung tối đa 
hóa việc sử dụng công nghệ số trong tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội với mục 
đích phát triển hạ tầng, đổi mới, dữ liệu, nguồn nhân lực và các nguồn lực số khác.

+ An toàn thông tin.

Để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho xây dựng Chính quyền điện tử 
và phát triển một số dịch vụ thành phố thông minh, tỉnh Thanh Hóa đang có chủ 
trương xây dựng Trung tâm điều hành hệ thống thông tin, an toàn an ninh, an ninh 
mạng tập trung. 

* Đề nghị Bộ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng mô hình, các giải 
pháp kỹ thuật, tổ chức, vận hành và kết nối vào Trung tâm giám sát an toàn không 
gian mạng quốc gia. 

* Đề nghị Bộ đưa Trung tâm điều hành hệ thống thông tin, an toàn an ninh, 
an ninh mạng tập trung tỉnh Thanh Hóa vào trọng điểm Quy hoạch bảo đảm 
ATTT mạng đến năm 2030 của quốc gia.
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+ Công nghiệp ICT.

 Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa rất quan 
tâm đến lĩnh phát triển ngành công nghiệp CNTT, nhằm tiếp tục phát triển ngành 
công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) thông qua việc phát triển các Khu công 
nghệ thông tin trọng điểm và các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo 
Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin 
(CNTT) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 
đã ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 phê duyệt quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo chuyển giao công nghệ thông tin tại 
phía Đông bắc Thành phố Thanh Hóa với tổng diện tích lập QHCT 1/500 là 7,35 
ha bao gồm các phân khu chính như sau:

+ Phân khu Nhà điều hành: Diện tích 1,39 ha

+ Phân khu Tài chính ngân hàng: Diện 0,55 ha

+ Phân khu nghiên cứu-phát triển trưng bày sản phẩm CNTT: Diện tích 0,5 ha

+ Phân khu sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch vụ CNTT: Diện tích 0,86 ha

+ Phân khu sinh thái và dịch vụ vụ dân sinh: Diện tích 1,18 ha

+ Phân khu khuôn viên cây xanh; bãi để xe, đất giao thông: Diện tích 2,8 ha

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, từng bước hình thànhTrung 
tâm cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh mạng tập trung, tạo lập môi trường cho các 
doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất, chuyển giao phần mềm, nội dung số và khởi 
tạo doanh nghiệp phần mềm nội dung số của tỉnh; phát triển một số sản phẩm 
CNTT mũi nhọn. Giai đoạn trước mắt, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-
HĐ ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án 
tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa với quy mô 12 tầng, tổng 
diện tích sàn 18.500m² nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, từng 
bước hình thành Trung tâm điều hành hệ thống thông tin, an toàn an ninh, an ninh 
mạng tập trung của tỉnh, tạo lập môi trường cho các doanh nghiệp nghiên cứu sản 
xuất, chuyển giao phần mềm, nội dung số và khởi tạo doanh nghiệp phần mềm nội 
dung số của tỉnh; phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn.

Để đáp ứng các điều kiện về thành lập khu công nghệ thông tin tập trung được 
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quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ; từng bước hình 
thành khu CNTT tập trung của quốc gia theo Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 
27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Thông tin và 
Truyền thông:

* Đề nghị Bộ đưa Khu công nghệ thông tin của tỉnh Thanh Hóa vào Quy 
hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2025 của Quốc gia. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khu công nghệ 
thông tin tập trung tại tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, phát 
triển một số sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, theo Quyết đinh số 153/
QĐ-TTg ngày 30/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương 
trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;

* Đề nghị Bộ hỗ trợ thu hút các các doanh nghiệp ICT đầu tư xây dựng sản 
xuất kinh doanh và dịch vụ CNTT vào các phân khu Tài chính ngân hàng; nghiên 
cứu-phát triển trưng bày sản phẩm; sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch CNTT 
tại Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa.

* Đề nghị Bộ hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp ICT vào làm việc tại Tòa nhà 
Trung tâm CNTT của tỉnh dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2020.

* Đề nghị Bộ hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong Tòa nhà Trung tâm 
CNTT của tỉnh được hưởng chính sách theo Đề án thúc đẩy phát triển hệ sinh thái 
nội dung số Việt Nam, Kế hoạch phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn giai đoạn 
2020-2025 của Quốc gia trong đó chú trọng vào các lĩnh vực như nông nghiệp, 
năng lượng, du lịch, y tế, bảo hiểm,... 

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh Chính 
quyền điện tử và cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh. Thanh Hóa sẽ tích 
cực, chủ động triển khai tốt các chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh 
vực Thông tin và Truyền thông tại địa phương. Song kính mong Bộ trưởng, Lãnh 
đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cơ chế chính sách 
phù hợp, kêu gọi đầu tư cho Thanh Hoá, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế./. 



336

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CHO ĐÔ THỊ  
THÔNG MINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM đang nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử nhằm thực hiện quá trình 
chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số, đồng thời với quá trình cải 
cách ngay trong chính nội bộ các cơ quan nhà nước và cải cách trong việc cung 
cấp dịch vụ công tới người dân, doanh nghiệp.

Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử để thực hiện quá trình chuyển 
đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số

Thành phố đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử đóng vai trò là kế 
hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng 
dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố, hướng đến 
xây dựng chính quyền số, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Thành phố Hồ Chí 
Minh về phát triển thành một đô thị thông minh, hỗ trợ hiệu quả các chương trình 
đột phá của thành phố, đặc biệt là chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân.

Trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử của Thành phố, ứng dụng công 
nghệ thông tin được triển khai rộng và có chiều sâu trong các hoạt động quản lý 
nhà nước, liên thông, kết nối thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành 
phố (HCM LGSP) hỗ trợ hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ người 
dân và doanh nghiệp. Từ đó, phát huy được trách nhiệm và tính chủ động của thủ 
trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện trong việc triển khai xây dựng 
chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM, Chính quyền 
TPHCM tập trung chuyển đổi mạnh trạng thái ứng dụng CNTT của bộ máy chính 
quyền thành phố, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của một đô thị thông minh. Quá 
trình chuyển đổi thực hiện từng bước để đến năm 2025, TPHCM đồng bộ, liên 
thông cho các hệ thống thông tin, khai thác tối đa công nghệ mới và nguồn lực xã 
hội để phục vụ cho phát triển, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.   

Chặng đường xây dựng Chính quyền điện tử TPHCM còn tiếp tục đến năm 
2025 với rất nhiều công việc cần làm. Trong năm 2020, TPHCM tiếp tục tập trung 
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hoàn thiện khung phát chế, chính sách; nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu (HCM 
LGSP) theo Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM, thực hiện quá trình chuyển 
đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển Hạ tầng công nghệ thông tin mạnh, 
ổn định và bảo mật để bảo đảm sự tương tác và truy cập giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, doanh nghiệp và người dân; đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận 
thức của tất cả các đối tượng thụ hưởng kết quả của quá trình chuyển đổi số: người 
dân, doanh nghiệp, các cán bộ công chức cũng như các cấp lãnh đạo của TP Hồ 
Chí Minh, giúp thay đổi thái độ và năng lực sử dụng công nghệ số trong cuộc sống 
và công việc.

Nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, TPHCM vừa ban hành 
Quy chế tích hợp và vận hành Kho dữ liệu dùng chung để tạo hành lang pháp 
lý tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có của thành phố về Kho dữ liệu dùng chung; 
đồng thời, nghiên cứu xây dựng phương án kết nối cơ sở dữ liệu hiện có của thành 
phố với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành. Việc tổ chức khai thác Kho dữ liệu dùng 
chung nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố, đồng thời cung 
cấp các tiện ích khai thác dữ liệu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Một thông 
điệp chắc chắn, dữ liệu dùng chung là nguồn lực, là tài sản quý giá và các cơ quan 
ở TPHCM không độc quyền sử dụng. TPHCM sẵn sàng mở ra các kênh chia sẻ dữ 
liệu, thông tin giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, tạo ra giá trị gia 
tăng. Bằng cách tích hợp và sẻ chia dữ liệu dùng chung, chúng ta cùng tiếp cận, 
khai thác để phát huy thế mạnh và cùng đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Từ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến các tiện ích cung cấp thông tin 
cho người dân, doanh nghiệp

Qua một năm triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố, Nghị quyết 
17/NQ-CP ngày 7/2/2019 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, đồng 
thời với thực hiện đột phá cải cách hành chính - một trong hai chủ đề của năm 
2019 (đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí 
điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), TPHCM đã có bước đột phá 
nhất định trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử. Các sở - ban 
- ngành, UBND quận - huyện đã triển khai hệ thống một cửa điện tử, ISO điện tử 
giúp lãnh đạo hoàn toàn có thể giám sát được tình trạng xử lý hồ sơ của đơn vị, biết 
được nguyên nhân trễ hạn thông qua báo cáo tổng hợp tự động.

Trong nhiều ngành, lĩnh vực cụ thể, nhiều thông tin đã được cung cấp cho 
người dân thông qua cổng thông tin hoặc ứng dụng trên điện thoại di động. Trong 
lĩnh vực giao thông, cổng thông tin giao thông cung cấp trực tuyến cho người dân 
các thông tin liên quan về tình hình giao thông, các tiện ích trong quá trình tham 
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gia giao thông theo thời gian thực. Ở lĩnh vực giáo dục, TPHCM triển khai Cổng 
thông tin điện tử ngành giáo dục với hơn 1.660 website thành viên của các đơn vị 
giáo dục. TPHCM đã thử nghiệm Cổng thông tin công khai các dịch vụ giáo dục. 
Trong lĩnh vực y tế, TPHCM triển khai Cổng thông tin của ngành y tế, cung cấp 
nhiều chuyên mục thuộc các lĩnh vực khám chữa bệnh, y tế dự phòng, cải cách 
hành chính; người dân có thể tra cứu trực tuyến về giấy phép, phạm vi hoạt động 
chuyên môn của cá nhân người hành nghề và cơ sở y tế. Trong lĩnh vực chống 
ngập nước, thành phố đã triển khai Cổng thông tin Hệ thống thoát nước thành 
phố. Qua đây, người dân có đầy đủ các thông tin về ngập, khí tượng thủy văn... 
nhằm giúp chủ động ứng phó để giảm nhẹ thiệthại do ngập gây ra. Ở lĩnh vực 
quy hoạch, TPHCM triển khai ứng dụng Thông tin quy hoạch TPHCM, trong đó 
đã cung cấp dưới dạng bản đồ hình ảnh các thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch giao thông, quy hoạch cao độ nền với quy mô trên toàn địa bàn thành phố, 
cung cấp dưới dạng dữ liệu số các thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
giao thông…

Các mô hình quận, huyện trực tuyến, Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp 
thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp (1022) được triển khai rộng rãi 
cũng đã mang lại sự thuận lợi cho sự tương tác giữa người dân, tổ chức với các 
cơ quan nhà nước, cũng như tạo điều kiện tốt hơn để người dân, tổ chức tham gia 
giám sát, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền.

 Thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử trên địa bàn TPHCM gắn bó chặt 
chẽvới xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. TPHCM triển khai một 
cách đồng bộ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của thành phố, nhằm 
thực hiện quá trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số và đáp ứng 
các mục tiêu chiến lược của TPHCM về phát triển thành một đô thị thông minh. 
Qua đó, hỗ trợ hiệu quả các chương trình đột phá của thành phố, đặc biệt là chương 
trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong từng lộ 
trình, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử TPHCM cũng đều nhất quán lấy 
người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; cải tiến quy trình nghiệp vụ của các cơ 
quan nhà nước cho liên thông với nhau sao cho trước hết, và cuối cùng, cũng là để 
phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.
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ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNGNGHỆ THÔNG TIN 
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN  

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG

Vũ Tuấn 
Quyền Giám đốc Sở TTTT tỉnh Tuyên Quang 

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), 
phát triển chính phủ điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ 
quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp là chủ trương quan trọng của 
Đảng và Nhà nước ta. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Tuyên Quang và sự nỗ lực của cơ quan quản lý về thông tin và truyền 
thông, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, công tác phát triển ứng 
dụng CNTT trong cơ quan nhà nước nhằm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 
Tuyên Quang trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan. 

Cùng với việc tập trung ban hành hệ thống các văn bản, chính sách về ứng 
dụng CNTT đồng bộ, tỉnh đã ưu tiên phát triển hạ tầng CNTT, đẩy mạnh các ứng 
dụng CNTT vào thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Đến thời điểm 
hiện nay tại, 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã có mạng LAN nội bộ và kết 
nối Internet tốc độ cao; Trung tâm tích hợp dữ liệu đặt tại Sở Thông tin và Truyền 
thông với hệ thống máy chủ ứng dụng, hệ thống máy chủ dữ liệu, hệ thống đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin,… được duy trì và hoạt động thông suốt 24/24h; 
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã sẵn sàng phục vụ các cuộc 
họp trên môi trường mạng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các huyện/thành 
phố, giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương. Hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ đã được triển khai đến 100% các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp 
huyện có Trang thông tin điện tử; Trang thành phần tích hợp lên Cổng thông tin 
điện tử của tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ: http://www.tuyenquang.gov.vn.

 Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 1173/
QĐUBND 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 thể hiện quyết tâm 
của Tỉnh đưa CNTT là lĩnh vực ưu tiên, đi trước để thúc đẩy cải cách hành chính, 
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, 
hấp dẫn các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần bảo đảm quốc 
phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Dự án được triển 
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khai tại tỉnh Tuyên Quang để xây dựng nền tảng chia sẻ và tích hợp (LGSP), một 
số nền tảng (platform) dùng chung, ứng dụng dùng chung cho các đơn vị hành 
chính trên địa bàn tỉnh. Đây là dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch phát triển ngành CNTT của tỉnh.

 Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0 đã được 
xây dựng và ban hành theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của 
UBND tỉnh. Kiến trúc CQĐT (chính quyền điện tử) chính là bản thiết kế để theo 
đó xây dựng CQĐT. Mô hình Kiến trúc CQĐT tỉnh Tuyên Quang gồm 8 lớp thành 
phần, có thể kết nối, liên thông, tích hợp với các ứng dụng CNTT và cơ sở dữ liệu 
của Bộ, ngành Trung ương.  

 Từ năm 2017, để triển khai xây dựng CQĐT, tỉnh Tuyên Quang đã đưa vào 
ứng dụng 3 phần mềm quan trọng, đó là: Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa 
điện tử và Chữ ký số.  

 Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được các cơ quan nhà nước tỉnh 
Tuyên Quang sử dụng theo hình thức thuê dịch vụ CNTT. Phần mềm này giúp cho 
các cơ quan lưu trữ văn bản đi, đến; phân công, theo dõi việc xử lý văn bản đến; 
soạn thảo, phê duyệt văn bản đi; lập hồ sơ xử lý vụ việc; tạo lập và theo dõi các 
thông tin điều hành hoạt động của cơ quan; gửi và nhận văn bản với các cơ quan 
khác trên môi trường mạng. Từ ngày 1/5/2017, 100% cơ quan nhà nước từ cấp 
tỉnh đến cấp xã đã được cài đặt, hướng dẫn sử dụng và sử dụng phần mềm trong 
công việc. Trục liên thông văn bản nội bộ tỉnh đã được hoàn thành và bắt đầu đi 
vào hoạt động từ đầu tháng 1/2018, qua đó đã kết nối được với Trục liên thông 
kết nối quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử 04 cấp chính quyền trong  
toàn quốc.  

 Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 101/
QĐ-UBND, ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham 
gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Mã 
định danh của các đơn vị đã được cập nhật trên Trục liên thông văn bản nội bộ tỉnh 
và phần mềm Quản lý văn bản & điều hành tại các đơn vị nhằm phục vụ cho việc 
liên thông kết nối văn bản, chỉ đạo điều hành. 

 Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước được ban hành, ngày 14/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc 
Ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các 
cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang. Tính đến tháng 11/2019, tỷ lệ văn bản trao 
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đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 75%; Tỷ 
lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử và song 
song với văn bản giấy đạt 92%. 

 Phần mềm Chữ ký số được tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện theo Kế 
hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai 
ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang 
giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, 80% văn bản trao đổi 
giữa các cơ quan là văn bản điện tử. 

 Từ năm 2017, tỉnh đã triển khai tích hợp phần mềm chữ ký số chuyên dùng 
vào phần mềm quản lý văn bản đang sử dụng tại các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh. Đến hết tháng 11/2019, tỉnh đã thực hiện cấp 903 chứng thư số cho các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh (trong đó, 
296 chứng thư số tập thể và 607 chứng thư số cho các cá nhân). Trong năm 2018 
và 2019, tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức 22 lớp đào tạo, 
hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước và 
cá nhân tại 3 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 Việc triển khai sử dụng văn bản điện tử đã mang lại hiệu quả cao trong 
xử lý công việc của các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang như: việc tiếp nhận 
và xử lý văn bản giữa các cơ quan nhà nước được nhanh chóng và thuận lợi hơn; 
tiết kiệm chi phí trong việc gởi văn bản qua bưu điện, giấy, mực…; việc theo dõi 
và giám sát việc xử lý thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh được sát sao và có hệ  
thống hơn. 

 Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến cũng được 
tỉnh triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT. Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ 
công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ http://
dichvucong.tuyenquang.gov.vn/có 18 Sở ngành; 07 huyện/thành phố; 

141/141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến hết ngày 25/11/2019, 
tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện cung cấp 678 dịch vụ công mức độ 3 (trong đó: 
331 dịch vụ công cấp tỉnh; 271 dịch vụ công cấp huyện; 76 dịch vụ công cấp xã); 
64 dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp (trong đó, 09 DVC 
do tỉnh cung cấp, 35 DVC do Bộ/ngành cung cấp thực hiện tại địa phương) phục 
vụ người dân và doanh nghiệp.

 Ngày 8/4/2019, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 44/
KH-UBND, 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 
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- 2020, định hướng đến 2025. Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Kiến 
trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được ban hành, làm nền tảng cơ bản trong 
việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và xây dựng đô thị 
thông minh; Tiếp tục phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai ứng dụng chữ ký 
số đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử trên các thiết bị di động thông minh. 

 Trong những năm vừa qua, ứng dụng CNTT của tỉnh đã khởi sắc, nhưng để 
xây dựng CQĐT tỉnh đến năm 2020, với mục tiêu xây dựng CQĐT gắn với cải 
cách hành chính và xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả cao; 
đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 trên phạm vi toàn 
tỉnh; ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ cao... cần tiếp tục có chiến lược đầu tư hiệu quả, có sự chung sức 
phấn đấu của cả hệ thống chính trị của tỉnh. 
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KẾT QUẢ XÂY DỰNG NỀN TẢNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 
TỈNH TRÀ VINH

Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh

 Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TTTT, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Sở TTTT Trà Vinh đã tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, trọng tâm là xây dựng quyền điện tử của 
tỉnh, tổ chức triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin, tích hợp tại Trung tâm dữ 
liệu, đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 
CSDL quốc gia theo quy định; Kết quả đạt được như sau:

 Xây dựng nền tảng chính quyền điện tử: Trong đó, tập trung xây dựng và 
vận hành Hệ thống trục liên thông văn bản của tỉnh phục vụ kết nối gửi nhận văn 
bản liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trên 03 hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành của tỉnh; kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn 
bản liên thông giữa tỉnh các cơ quan trung ương, kết nối, cung cấp thông tin về 
thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia.

 Để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung trên, Trà Vinh đã tập trung trang bị 
máy tính phục vụ công tác cho công chức, viên chức các ngành, các cấp trong tỉnh 
(trên 90% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước được 
trang bị máy vi tính); đẩy mạnh triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đế 150 cơ quan (16 cơ quan Đảng; 134 cơ 
quan nhà nước).

 Hệ thống máy chủ tập trung gồm 15 máy chủ vật lý có khả năng ảo hóa hơn 
100 máy chủ ảo (hiện tạo đã ảo hóa 33 máy chủ ảo) đảm bảo phục vụ cho hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm đủ năng lực phục vụ triển khai các hệ thống 
lưu trữ dữ liệu; thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, Cổng thông tin điện tử của UBND 
tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy; Cổng dịch vụ công của tỉnh; Thư điện tử 
công vụ; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Tỉnh ủy; Hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành của UBND tỉnh; Hệ thống xác thực tập trung; Hệ thống trục 
liên thông; Hệ thống ISO điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình ( 14 điểm cầu); 
Cơ sở dữ liệu hộ cá thể; Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu 
hội viên;…

 Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng 
dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm 
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việc phục vụ người dân, doanh nghiệp; cụ thể: Hệ thống Quản lý văn bản và điều 
hành (VNPT-iOffice) đã triển khai tại 510 cơ quan, đơn vị trong tỉnh (tính theo 
cấp văn thư); gồm: cấp tỉnh: 96 đơn vị, cấp huyện: 308 đơn vị, cấp xã: 106; tổng 
số người sử dụng hệ thống là 6.448 người. Hệ thống tích hợp chữ ký số do Ban 
Cơ yếu Chính phủ cấp và đáp ứng quy định theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg 
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, Thông tư số 01/2019/TT-BNV 
ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định quy trình trao đổi, 
lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ 
thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ 
chức. Tổng văn bản đi trong năm 2019: 88.263 băn bản, trong đó ký số 53.577 văn 
bản (tỷ lệ 60,7%). 

 Hệ thống Thư điện tử công vụ: đã thiết lập 6.890 tài khoản người dùng 
(mail.travinh.gov.vn) cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Hệ thống Hội 
nghị truyền hình có 14 điểm cầu gồm: Trung tâm Hội nghị của tỉnh; Sở Thông 
tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 
Tỉnh ủy và 09 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục ứng dụng hệ 
thống hội nghị truyền hình, đến nay đã tổ chức phục vụ 13 cuộc họp (định kỳ hàng 
tháng và đột xuất giữa địa phương và trung ương). Hệ thống Cổng thông tin điện 
tử của tỉnh: gồm 01 cổng chính (với 03 ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng 
Khmer) và 40 Cổng thông tin thành phần, cung cấp thông tin cơ bản theo quy định 
theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
Quy định về 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.

 Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng yêu cầu công khai, tiếp nhận, 
xử lý, trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính đối với tất cả các thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; cung cấp 1.947 dịch vụ công trực tuyến 
(mức 3: 498 dịch vụ, chiếm 25,5%, mức 4: 390 dịch vụ, chiếm 20,03%). Trong 
năm 2019 tiếp nhận 65.451 hồ sơ mức 3 (65.364 trực tiếp, 87 trực tuyến (tỷ lệ 
0,13%)); 12.219 hồ sơ mức 4 (10.114 trực tiếp, 2.105 trực tuyến (tỷ lệ 17,23%)). 
Rà soát, công khai 949 thủ tục hành chính của tỉnh, tích hợp 345 dịch vụ công trực 
tuyến mức 3,4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 Triển khai Hệ thống ISO điện tử của tỉnh liên thông với hệ thống Cổng 
dịch vụ công áp dụng tại 18 cơ quan cấp tỉnh, 09 UBND huyện, 106 xã, phường, 
thị trấn phục vụ công tác quản lý áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Về kết nối liên 
thông các hệ thống thông tin: hoàn thành kết nối liên thông giữa Cổng dịch vụ 
công của tỉnh với hệ thống Quản lý hồ sơ địa chính ViLIS tại Sở Tài nguyên và 
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Môi trường. Vận hành Zalo Cổng thông tin điện tử tỉnh cung cấp thông tin về các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện, thông tin cần thiết đến 
người dân và doanh nghiệp.

 Công tác đảm bảo an toàn thông tin

 Đã hoàn thành kết nối 133 mạng LAN các cơ quan vào mạng dùng riêng 
của tỉnh phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, đồng thời triển khai 
các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu; hiện tại 
chuẩn bị cài đặt triển khai thí điểm hệ thống phòng chống mã độc tập trung 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 bản tỉnh với hệ thống giám sát tập trung của 
Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác đảm bảo 
ATTT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ phụ trách CNTT các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh.

 Đã triển khai cấp 1.445 chứng thư số dạng USB Token (458 tổ chức, 987 cá 
nhân), 13 chứng thư số dạng SIM phục vụ ký số văn bản điện tử, ký số hồ sơ giao 
dịch với Bảo hiểm xã hội, Thuế, Kho bạc nhà nước.

 Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Tất cả các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đều có cán bộ phụ 
trách công nghệ thông tin. Trong đó, Sở, Ngành tỉnh là 84, cấp huyện là 11; trình 
độ: Thạc sĩ là 08 người, Đại học 49, Cao đẳng 18, Trung cấp 09, khác 11. Cử hơn 
50 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn và diễn tập về công tác đảm bảo an toàn 
thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các lớp tập huấn quản trị hệ 
thống phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành (iOffice), phần mềm Một cửa 
điện tử - Dịch vụ Công trực tuyến (iGate), hệ thống ISO điện tử cho hơn 70 lượt 
CBCCVC; đào tạo cho hơn 7.600 lượt CBCCVC sử dụng phần mềm iOffice, phần 
mềm iGate, chữ ký số; tập huấn an toàn thông tin cho 67 cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
phụ trách CNTT, thành viên Đội ứng cứu của tỉnh về công tác đảm bảo an toàn  
thông tin.

 Định hướng trong thời gian tới

 Để xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh, Trà Vinh tiếp tục kế 
thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong việc ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin; đồng thời đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ dự án theo Kế hoạch số 39/KH-
UBND ngày 10/5/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 
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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 ứng dụng công nghệ 
thông tin năm 2020, trong đó tập trung triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ 
công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tích hợp chia sẻ, ứng dụng CNTT trong lĩnh 
vực ngành, triển khai một số dịch vụ CNTT phục vụ triển khai thí điểm đô thị 
thông minh trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án đảm an toàn thông tin cho các 
hệ thống thông tin, xây dựng hệ thống phòng chống mã độc... Tổ chức áp dụng và 
khai thác có hiệu quả các hệ thống CNTT đã được triển

khai: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu quản lý, điều 
hành, xử lý công việc trong nội bộ của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; 
hệ thống ISO điện tử phục vụ công tác quản lý áp dụng ISO 9001:2015; hệ thống 
Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống mạng LAN…Nâng cao chất 
lượng hoạt động của Cổng Dịch vụ công của tỉnh cung cấp đầy đủ các tiện ích và 
dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, thiết lập biểu mẫu điện tử (e-Form) cho các dịch vụ công 
trực tuyến, đẩy mạnh tổ chức cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 phục vụ 
người dân, doanh nghiệp.

 Tham mưu ban hành, hoàn thiện quy chế, quy định về quản lý, vận hành, sử 
dụng các hệ thống thông tin: Quản lý văn bản và điều hành, Cổng dịch vụ công, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh..., thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông 
tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG  
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

1. Những kết quả đạt được

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách 
để đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, đáng chú 
ý là Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 30/10/2014 của Tỉnh ủy về 
Thực hiện 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; Kế hoạch 312/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh 
về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của chính phủ về Chính phủ điện tử; 
Kế hoạch 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh về Ứng dụng CNTT 
trong hoat động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Quyết 
định số 2277/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kiến trúc 
Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND ngày 
29/3/2019 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 Các văn bản này đã tạo “cú hích” trong hoạt động ứng 
dụng CNTT cải cách hành chính của địa phương.

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 
thời gian qua, hoạt động ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử 
(CQĐT) trên địa bàn tỉnh cũng đã có bước phát triển đột phá như: Hạ tầng CNTT 
của tỉnh được chú trọng đầu tư xây dựng, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT tập 
trung, từng bước khắc phục tình trạng phân tán, thiếu đồng bộ nhằm phát huy hiệu 
quả sử dụng, tiết kiệm ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các giải pháp về an toàn 
thông tin. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, dịch vụ hành 
chính công trực tuyến được xây dựng và từng bước kiện toàn, tạo nền tảng phát 
triển cơ quan điện tử, chính quyền điện tử. Phần mềm quản lý văn bản điều hành 
được triển khai cho 100% các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. 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 95%. 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh 
đến cấp xã đã được cấp chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ quản 
lý. Phần mềm một cửa điện tử đã triển khai đến 100% UBND các xã, phường, thị 
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trấn và 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để phục vụ người 
dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến. Hệ thống thư điện tử công vụ đã được cấp cho 100% các cơ 
quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 
đã được tỉnh triển khai đưa vào sử dụng tại 15 điểm cầu trên toàn tỉnh (1 điểm cầu 
trung tâm UBND tỉnh và các điểm cầu nhánh). Cổng dịch vụ công và hệ thống 
Một cửa điện tử đã được triển khai và đi vào hoạt động từ cấp tỉnh đến cấp xã, với 
30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4. Hệ thống tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ 
hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động đảm bảo vận hành và khai thác hiệu 
quả. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương cũng đã nỗ lực triển khai ứng 
dụng CNTT vào chuyên ngành, giải pháp kỹ thuật theo kế hoạch của ngành, địa 
phương như: Ngành Giáo dục và Đào tạo đã đưa sổ liên lạc điện tử, định vị học 
sinh, phương thức đào tạo trực tuyến vào công tác quản lý, dạy và học; Bệnh viện 
đã áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện; Ngành Bảo hiểm đã thực hiện kê khai 
bảo hiểm xã hội trực tuyến; giám định bảo hiểm liên thông; Hội nghị trực tuyến đã 
được áp dụng từ UBND tỉnh đến UBND các huyện, thành phố.

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự cố gắng, nỗ lực của các 
sở, ban, ngành, việc ứng dụng CNTT đã được sử dụng rộng rãi trong hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong 
việc cải thiện vượt bậc về chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công 
nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) của tỉnh.

2. Khó khăn, kiến nghị

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết 
vướng mắc cho hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin; đảm bảo phù hợp và đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan; 
đồng thời bãi bỏ, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, từ đó thúc đẩy hoạt động ứng dụng công 
nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử. Xu hướng 
chung của địa phương là thuê dịch vụ công nghệ thông tin, song thời gian qua việc 
tổ chức, triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn gặp khó khăn. Trong đó, 
khó khăn, vướng mắc nhất chính là xác định giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 
Nếu dịch vụ công nghệ thông tin đã có giá trên thị trường, doanh nghiệp đã sản 
xuất thì thông báo giá rất dễ; nhưng những dịch vụ công nghệ thông tin phải xây 
dựng mới phần mềm, sau đó các doanh nghiệp cho cơ quan, đơn vị nhà nước thuê 
thì hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể với nội dung này. Đề nghị Bộ Thông tin và 
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Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan để sớm có hướng dẫn những 
nội dung liên quan đến thuê dịch vụ công nghệ thông tin để các địa phương thực 
hiện được thuận lợi.

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP 
ngày 7/3/2019 của Chính phủ đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu có 
nhiều chuyển biến trong nhận thức; gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với 
ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.  Để 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết, phát huy vai trò quản lý nhà nước về 
ứng dụng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Chính phủ 
đã thống nhất chuyển nhiệm vụ Thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy 
ban quốc gia về Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin 
và Truyền thông. Đối với cấp tỉnh việc thực hiện chuyển đổi còn khó khăn, chưa 
thống nhất trong các tỉnh. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các 
tỉnh chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện thống nhất trong các tỉnh.
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XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC 
QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Trần Quốc Chính - Giám đốc Sở TTTT Cà Mau

Ứng dụng công nghệ thông, xây dựng Chính quyền điện tử để nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước nhằm phục vụ cho người dân, 
doanh nghiệp ngày càng tốt hơ… là quan điểm nhất quán của tỉnh Cà Mau. Thời 
gian qua, lãnh đạo tỉnh cùng các cấp các ngành trong tỉnh quán triệt, xây dựng và 
cùng nhau cố gắng thực hiện và đã có kết quả bước đầu nhất định.

1. Kết quả tổng quan

Về hạ tầng Công nghệ thông tin

- Mạng Internet băng rộng đến 100%, 101 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 
mạng chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước đến cấp huyện; Tất cả các cơ 
quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã đều có hệ thống maing LAN có kết nối Internet 
và có trang phần mềm chống mã độc theo Chỉ thị số 14 năm 2018 của Chính phủ.

- Tỉnh có 2 Trung tâm dữ liệu cách xa nhau theo quy định về an toàn, vận 
hành theo hình thức DC và DR SITE để đảm bảo các ứng dụng dùng chung của 
tỉnh vận hành liên tục và trực 24/7 và thuê dịch vụ giám sát theo quy định.

- Máy tính được trang bị cho người dùng cuối đạt tỷ lệ 98% trên tổng số 
CBCCVC trong tỉnh.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

- Ứng dụng Quản lý văn bản và điều hành đã liên thông 4 cấp (ba cấp địa 
phương, Văn phòng Chính phủ và bộ ngành Trung ương); hiện có 500 đơn vị, 
7.500 người sử dụng và sử dụng thường xuyên đạt trên 95%; Tỷ lệ trao đổi văn 
bản điện tử, có ký số chuyên dùng cấp tỉnh 99%, cấp huyện 94% và cấp xã 85%.

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giải pháp cứng cấp tỉnh, cấp  
huyện đã kết nối bằng giải pháp mềm đến 80% cấp xã.

- Ngoài các ứng dụng dùng chung cho tất cả CBCCVC nêu trên, tỉnh còn có 
76 ứng dụng, phần mềm phục vụ chuyên ngành khác điển hình như: Quản lý hồ 



351

sơ CBCCVC tập trung; IoT cơ sở dữ liệu ngành nông nghiêp; Thư viện điện tử âm 
thanh, số hóa; Du lịch thông minh. Các ứng dụng quản lý chuyên ngành trong lĩnh 
vực y tế, giáo dục do các tập đoàn lớn trong nước của VNPT, Viettel xây dựng với 
hình thức cho thuê dịch vụ…

Ưng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử (có tích hợp 
ISO VN 9001-2015) của tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức từ đầu năm 2017 
cùng với Trung tâm giải quyết TTHC cấp tỉnh, bộ phận Một cửa hiện đại cấp 
huyện và cấp xã. Hệ thống này giúp cho người dân thực hiện thủ tục hành chính 
(TTHC), sử dụng chữ ký số công cộng, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 
Đối với công chức, viên chức của các cơ quan trong toàn tỉnh khi tiếp nhận và giải 
quyết TTHC đều có thể xử lý công việc như: Ký số chuyên dùng, luân chuyển hồ 
sơ cùng cấp, các cấp trong tỉnh trên môi trường mạng và gần đây cũng đã chuẩn 
hóa kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình của Văn phòng Chính 
phủ. Qua đó đã lượng hóa, đánh giá được tiến độ công việc và mức độ hài lòng 
của người dân, doanh nghiệp… để phục vụ ngày càng tốt hơn. Kết quả tiếp nhận 
và giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh tính từ đầu năm đến 
nay là 330 ngàn hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,45%. Hồ sơ nộp trực tuyến 
mức độ 3-4 là 27 ngàn hồ sơ đạt 7,6%, riêng cấp tỉnh đạt 22%. 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh với 60 trang điện tử thành phần, Văn phòng 
UBND tỉnh quản lý nội dung, Sở TTTT quản lý hạ tầng kỹ thuật và vận hành. Nội 
dung đảm bảo theo quy định và có mở rộng để thêm phần phong phú. Tất cả các 
ứng dụng phần mềm dùng chung điều được tích hợp lên đây. Số lượng đăng tải tin 
bài mỗi năm khoảng 15 ngàn, số lượng truy cập hằng năm trên 5 triệu lượt.

…

 2. Các khó khăn, vướng mắc

 Trục liên thông địa phương LGSP của tỉnh đã triển khai xây dựng nhưng 
chưa thể đưa vào vận hành, sử dụng do tỉnh còn phụ thuộc rất lớn vào đơn vị phát 
triển ứng dụng, mất thời gian thử nghiệm, chuyển giao.

 Các khó khăn phần lớn liên quan đến các vấn đề sau:

 - Do hạn chế về kinh phí nên tỉnh chỉ ưu tiên đầu tư giải quyết mục tiêu quan 
trọng nhất trước mắt nên không thể giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ có liên quan;

 - Việc lựa chọn giải pháp, nền tảng triển khai chưa được định hướng đúng 
đắn, chưa tính đến yếu tố phát triển theo chiều rộng, chiều sâu nên gặp nhiều khó 
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khăn khi kết nối, tích hợp vào hệ thống chung;

 - Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch thường trong tình trạng 
bị động khi các ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung không theo lộ trình hoặc 
không đúng lộ trình và thiếu tiêu chuẩn chung (gần đây bộ có Bộ TTTT có công 
bố lộ trình này lên Cổng thông tin của Bộ).

 3. Đề xuất, kiến nghị

 - Để nâng cao hiệu quả của nguồn đầu tư hạn hẹp của tỉnh, các ứng dụng, hệ 
thống thông tin thành phần của Chính phủ điện tử mới, kiến nghị Bộ nên triển khai 
theo phương thức bộ, ngành Trung ương xây dựng phần lõi hoặc xây dựng hoàn 
chỉnh rồi chuyển giao cho địa phương vì nguồn kinh phí của TW tập trung, đủ lớn 
để đầu tư và tập trung được trí tuệ của nguồn nhân lực được đào tạo tốt. Như vậy 
tránh được tình trạng địa phương loay quay tìm cách thực hiện rồi tốn thêm thêm 
công sức chuẩn hóa, nâng cấp.

 - Kiến trúc Chính phủ điện tử 1.0 đã không còn phù hợp với thực tế triển 
khai các ứng dụng công nghệ thông tin gần đây nên đề nghị Bộ sớm xây dựng, ban 
hành. Vì việc thuê dịch vụ phần mềm, thuê hạ tầng để triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin đòi hỏi Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 phải thích hợp, mở ra như 
thế nào đó mới có thể tuân thủ được.

 - Tiêu chuẩn năng lực về công nghệ thông tin đối với vị trí chuyên trách 
đã được ban hành (Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT). Theo tiêu chuẩn như vậy, 
đòi hỏi cơ cấu nhân sự của bộ máy của Sở phải thay đổi theo hướng chuyên trách, 
chứ không thể đủ năng lực để kiêm nhiệm nên nhân sự như hiện nay là không bảo 
đảm. Một số nhiệm vụ có thể chuyển giao cho đơn vị sự nghiệp thì lại vướng quy 
định của tỉnh liên quan tới định hướng về tự chủ kinh phí. Các nhiệm vụ, dịch vụ 
giao cho Trung tâm của Sở thường không cố định và khó thông qua được quy mô 
và đơn giá để xác định kinh phí để đặt hàng.
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IV. LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG  
V. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT

XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI BÌNH ĐỊNH 
CẦN CÓ MỘT CƠ CHẾ SANDBOX PHÙ HỢP

TS. Võ Gia Nghĩa 
Phó Giám đốc Sở TTTT Bình Định

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ và lan rộng ngày càng mạnh mẽ, ảnh 
hưởng đến nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Các hệ thống thông minh đang biến 
đổi các ngành công nghiệp và mở ra bước ngoặt mới của nhân loại trong cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, với đặc trưng cơ bản là robot, sản xuất thông minh, 
kết nối vạn vật trên cơ sở khai thác sử dụng tối ưu tài nguyên dữ liệu.

Như vậy, AI có thể hiểu là một lĩnh vực khoa học nhằm tạo ra những hành vi 
thông minh có sự kết hợp giữa máy móc và phần mềm máy tính để chúng có thể 
hoạt động như có trí thông minh của con người. Sau một giai đoạn phát triển gần 
70 năm với nhiều thăng trầm, AI đã có những bước tiến đột phá; các đột phá này 
chủ yếu nhờ vào học máy (machine learning) để thực hiện việc phân tích và sử 
dụng dữ liệu một cách thông minh với các phương pháp toán học hiện đại và tiến 
bộ. AI liên quan đến nhiều công nghệ số mới xuất hiện và đang thúc đẩy tiến bộ 
của thời chuyển số: robotics, điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn 
(big data), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (block chain),...

AI đóng góp gì cho phát triển kinh tế xã hội?

Hình 1.2. Lợi ích thu được từ AI năm 2030 của các khu vực trên thế giới PwC report, 2017
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Có thể nói cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) là cách mạng 
năng suất lao động và mô hình kinh doanh mới, trong đó AI đóng vai trò máy cái 
của dây chuyền sản xuất tạo ra tăng trưởng GDP của nền kinh tế số. AI được sử 
dụng trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá 
trị. Nói cách khác, AI chính là chìa khoá trọng yếu để thực hiện cuộc CMCN 4.0.

Năm 2017, theo báo cáo của PwC đã đưa ra dự báo về tác động của AI đối 
với kinh tế toàn cầu năm 2030: theo đó AI sẽ giúp cho GDP toàn cầu sẽ cao hơn 
14%, tương đương với đóng góp thêm 15,7 nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu 
vào năm 2030; AI sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra các cơ hội kinh doanh 
mới đóng góp vào phát triển GDP toàn cầu.

Báo cáo PwC năm 2018 cũng đã đưa ra dự báo AI sẽ thay thế 20% việc làm 
vào năm 2037 và sẽ tạo ra những công việc mới tương ứng với số việc mất đi. 
Chính sự tác động to lớn của AI đến phát triển kinh tế - xã hội đã dẫn đến việc 
nhiều quốc gia trong những năm gần đây đã xây dựng chiến lược quốc gia về AI. 
Chỉ trong vòng hai năm qua, đã có ít nhất 26 quốc gia, khu vực công bố chiến lược 
AI của mình, chủ yếu là các nước phát triển.

Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đã tiên phong khởi động 
với những chính sách, bước đi cụ thể để phát triển AI

Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát 
triển CNTT và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 
về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Đây là những chỉ 
đạo định hướng với tầm nhìn xa của Đảng, Chính phủ, để từng bước đưa Việt Nam 
trở thành một quốc gia phát triển trong thời chuyển đổi số. Giờ đây, cần lấy AI 
làm trọng tâm cho cuộc CMCN 4.0 của Việt Nam và chúng ta cần có ngay chiến 
lược AI của riêng mình.

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ “Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp 
cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet 
vạn vật và Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới”.

Ngày 1/1/2018, đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 hướng tới 
với mục tiêu xây dựng một hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực có thể đặt nền 
tảng cho một hệ thống chia sẻ dữ liệu được chuẩn hóa, dựa trên đó phát triển và 
xây dựng ứng dụng, dựa trên công nghệ Trí tuệ Nhân tạo.
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Tại diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 (AI4VN Summit 2019), Chính 
phủ đã xác định AI sẽ là công nghệ có tính đột phá trong 10 năm tới và sẽ là “mũi 
nhọn” cần được quan tâm nhanh chóng triển khai nghiên cứu để tận dụng những 
cơ hội mà CMCN 4.0 mang lại. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam khẳng định: “AI không còn là câu chuyện khoa học mà là vấn đề kinh 
tế - xã hội để đưa Việt Nam phát triển” và “AI là thời cơ lớn phải tận dụng, nếu 
không sẽ trôi qua mất”.

Bình Định mong muốn tiên phong phát triển về AI, công nghệ nền tảng của 
chuyển đổi số. Theo đó, Bình Định đã và đang xây dựng một môi trường thuận lợi 
thật sự để phát triển về AI; Đề án xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo đã được 
UBND tỉnh bắt đầu khởi động. Qua đó, Tỉnh đã ban hành quyết định 2248/QĐ-
UBND ngày 2/7/2019 thành lập Tổ công tác xây dựng đề án “Trung tâm Trí tuệ 
nhận tạo tại Quy Nhơn”. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về CNTT đã đầu tư tại Bình 
Định với định hướng lấy AI là mục tiêu phát triển nghiên cứu và kinh doanh như 
tập đoàn FPT (dự kiến đầu tư 3500 tỷ VNĐ) bao gồm Phân hiệu Trường ĐH FPT-
AI, F-Soft, F-Telecom…; TMA Solutions đã đầu tư 10 triệu USD cho Trung tâm 
sáng tạo TMA Quy Nhơn, Fujinet system với những dự án về AI dự kiến 1000 
nhân sự… và sản phẩm AI tại Bình Định đã ra đời như hệ thống chatbox đa ngôn 
ngữ, AI trong khám lâm sàng, AI trong Manufacturing (QL Chất lượng Pin), xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên, xe tự vận hành… của FPT, TMA, Fujinet và ĐH Quy Nhơn...  

Hạ tầng và nguồn nhân lực hỗ trợ cũng đang được quan tâm xây dựng. Cụ 
thể, Tỉnh đã và đang xây dựng 02 Khu Đô thị (Khu Đô thị Khoa học và giáo dục 
Quy hòa và Khu Đô thị Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn tại Long Vân). Tại đây đã 
thu hút hơn 12 nhà khoa học với giải Nobel và hàng ngàn nhà khoa học đến hàng 
năm. Bên cạnh đó tuyến cáp quang biển Quốc tế SJC2 của Tập đoàn VNPT đã 
khởi công và dự kiến tháng 6/2020 sẽ đi vào hoạt động; 3 trường đại học (ĐH Quy 
Nhơn, ĐH Quang Trung, Phân hiệu ĐH FPT-AI (khởi công ngày 20/12/2019)) và 
4 trường cao đẳng cũng góp phần cung cấp nguồn nhân lực dồi dào hàng năm cho 
các DN về đầu tư tại Bình Định.

Bình Định cần có một cơ chế Sandbox phù hợp để có thể xây dựng thành 
công Khu Đô thị Trí tuệ nhân tạo 

Cần đặt ra mục tiêu phát triển AI như một công nghệ số trọng yếu và ứng 
dụng rộng rãi AI để xây dựng một Đô thị số thông minh, một chính phủ số hiệu 
quả và một nền kinh tế số tăng trưởng bền vững với năng suất lao động cao, nhằm 
thay đổi vị thế của tỉnh Bình Định.



356

Do việc đẩy mạnh xây dựng và phát triển AI có thể đưa tới những tác động 
lan tỏa nhanh và mạnh mà hệ thống quản lý hiện hành có thể không theo kịp, nên 
việc ứng dụng những cơ chế thử nghiệm hoặc thí điểm trong phạm vi hạn chế (mà 
thế giới thường gọi là Sandbox) là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay tại Bình 
Định.

Áp dụng cơ chế sandbox nghĩa là nhà nước cho phép những dự án, đề án về 
AI tại Bình Định được hoạt động trong môi trường luật “mang tính thử nghiệm” 
với các ưu đãi dành riêng và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn từ các thể chế tài chính, 
chính sách đặt thù. Một minh họa cụ thể quốc gia gần Việt Nam đang áp dụng cơ 
chế sandbox là Singapore với một hành lang pháp lý rõ ràng và thông thoáng. 

Tại Việt nam, năm 2019 trong buổi hội thảo trao đổi với Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN), Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN trong tháng 8 trình khuôn 
khổ pháp lý về sandbox cho Thủ tướng. Thủ tướng cho rằng: “Luật thì đi chậm 
hơn thực tế từ 3-5 năm, thực tế luật còn chậm hơn rất nhiều cho nên doanh nghiệp 
rất cần có các sandbox”. Bên cạnh đó, để mở đường trong kinh tế chia sẻ, Chính 
phủ đã cho phép thử nghiệm sandbox. Theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 
12/8/2019 về việc phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, Chính phủ 
cho phép thử nghiệm cơ chế dạng sandbox trong triển khai và ứng dụng các công 
nghệ mới của mô hình kinh tế chia sẻ. Các mô hình kinh tế chia sẻ phù hợp với 
phát triển, trình độ kinh tế xã hội đất nước cũng sẽ được khuyến khích phát triển. 

Trong định hướng phát triển về CNTT, tại buổi chia sẻ trong khai mạc Hội 
thảo Hợp tác phát triển CNTT và Truyền thông năm 2019 tổ chức ở Phú Yên, Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng “Cơ quan nhà nước nên đi đầu trong việc 
ứng dụng cơ chế Sandbox” và “Dự kiến quý 3/2019, Bộ TT&TT sẽ trình Chính 
phủ khung pháp lý về Sandbox”.

Do vậy, trong giai đoạn bước đầu xây dựng và phát triển AI ở Bình Định, 
ngoài hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực… Bình Định bước đầu rất cần một chính 
sách phù hợp, đó chính là một cơ chế Sandbox đặc thù tạo đà phát triển cho địa 
phương hình thành một trung tâm AI đủ mạnh nhằm thu hút các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước về đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

 Vậy, cụ thể một số cơ chế sandbox quan trọng trước mắt mà Bình Định 
cần Chính phủ quan tâm đó chính là chủ trương cho phép triển khai đề án Khu đô 
thị trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn; Chính phủ, Bộ TT&TT cho phép áp dụng một số 
chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Khu đô thị trí tuệ nhân tạo 
Quy Nhơn được hưởng các chính sách ưu đãi như đầu tư vào Khu CNTT tập trung; 
Chính sách thuế cho nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ 
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thông tin được áp dụng theo Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 (cho phép 
thí điểm trong 5 năm tại Khu đô thị trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn) và quan trong hơn 
đó là ngân sách Trung ương ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách có mục tiêu cho việc 
triển khai Đề án theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt.

 Bên cạnh đó, Bình Định mong muốn Bộ TT&TT hỗ trợ Bình Định trong 
việc xây dựng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp CNTT, chính sách thu hút 
đầu tư; đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghệ thông 
tin, điện tử - viễn thông; Phối hợp tổ chức hội thảo/hội nghị, thúc đẩy xúc tiến đầu 
tư về ICT nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Định đối với các nhà 
đầu tư, các doanh nghiệp ICT trong nước và quốc tế; Hướng dẫn và phối hợp với 
tỉnh Bình Định trong việc xây dựng, phát triển “Khu đô thị Trí tuệ nhân tạo Quy 
Nhơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.



358

VI. LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG  
THÔNG TIN- BÁO CHÍ - XUẤT BẢN THỜI GIAN QUA,  
NHIỆM VỤ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
Đào Xuân Kỳ - Giám đốc  

Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận

Kính thưa quý vị đại biểu,

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 3 cơ quan báo chí: Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, Báo Ninh Thuận và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh (Tạp chí Văn 
nghệ Ninh Thuận). Ngoài ra, có 01 Cổng thông tin điện tử tỉnh và 25 Trang Thông 
tin điện tử thành phần, 03 Trang thông tin độc lập; 7 Đài Truyền thanh huyện, 
thành phố đã sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh. Các 
cơ sở In và Phát hành trên địa bàn tỉnh gồm có 01 Công ty Cổ phần In Ninh Thuận 
có chức năng in ấn tài liệu xuất bản phẩm không kinh doanh; 07 công ty Phát hành 
sách và Nhà sách thực hiện nhiệm vụ phát hành; gần 80 cơ sở kinh doanh hoạt 
động In và photocoppy chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản: thường 
xuyên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và 
Truyền thông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sâu sát. Chính vì vậy, các cơ 
quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã hoạt động theo nề nếp, đúng định hướng, tuân 
thủ quy định của pháp luật, tôn chỉ mục đích của tờ báo, đáp ứng tốt nhu cầu cung 
cấp thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Các cơ sở In và phát hành đã nghiêm túc chấp hành đúng pháp luật về in ấn 
các tài liệu và sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cũng như bày bán và lưu 
hành các đầu sách theo quy định.

Hệ thống Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đã tập trung kiện toàn 
nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị thiết 
yếu về địa phương. Toàn tỉnh có 7 hệ thống phát thanh cấp huyện với 155 cụm 
loa (20 cụm loa hữu tuyến và 135 cụm loa vô tuyến) được lắp đặt tại các khu dân 
cư để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông tin thiết yếu đến nhân dân; có 46/65 
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hệ thống đài truyền thanh cấp xã hoạt động, trong đó có 27 hệ thống hoạt động 
tốt và 19 hệ thống còn hoạt động nhưng đã xuống cấp. Mỗi tháng thực hiện 9 
chuyên mục địa phương và các đài truyền thanh đảm bảo phát sóng 2 buổi/ngày. 
Thời lượng tiếp âm, phát sóng đảm bảo tối thiểu 180 phút/ngày. Cơ cấu thời lượng 
chương trình đảm bảo 70% thời lượng dành cho tiếp sóng đài tỉnh, 30% thời lượng 
dành cho chương trình phát thanh, bản tin, thông tin, thông báo của địa phương.

Kết quả đạt được

* Về hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực 
xuất bản trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 
pháp luật. Nội dung thông tin đăng tải trên báo chí theo đúng quy định pháp luật, 
an toàn tuyệt đối về chế độ bảo mật thông tin và phản ánh kịp thời các nội dung 
về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chất lượng 
thông tin trên báo chí được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên 
truyền trên các lĩnh vực kinh tế, phát triển; văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại 
địa phương. Các cơ quan báo chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; thực hiện đúng 
định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; Các cơ quan báo chí trên 
địa bàn tỉnh đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh. (mỗi năm các cơ quan báo chí đã cung cấp thông tin tổng 
cộng hơn 7.600 tin/bài/năm; trong đó: tin địa phương hơn 4.000tin/bài và tin từ 
các báo in báo điện tử Trung ương và ngoài tỉnh hơn 3.600 tin/bài).

Hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương và Văn phòng thường trú, 
phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí (Luật Báo chí 
năm 2016; Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 và Thông tư số 
21/2011/TT-BTTT ngày 13/7/2011 sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 
số 13/2008/TT-BTTTT, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính 
phủ; Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận; Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các 
cơ quan, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 310/
QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chỉ 
đạo đối với các vấn đề nhạy cảm, phức tạp và đột xuất trong nội dung thông tin 
của báo chí; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian tới). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 Văn phòng đại diện 
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các báo (Thông tấn xã Việt Nam, Nhân dân và Tạp chí Vận tải Ô tô - Đại lộ.vn); 
Phóng viên thường trú và cộng tác viên thường xuyên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh 
có 25 phóng viên.

* Đối với công tác phối kết hợp: Trên cơ sở Quy định số 1732-QĐ/TU ngày 
11/8/2008 của Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy- Sở 
Thông tin và Truyền thông - Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà 
nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.  Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí để nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của 
các cơ quan báo chí, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót và định hướng cho báo chí 
tuyên truyền phù hợp, sát thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Hàng quý, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đánh giá nhận xét hoạt 
động báo chí xuất bản để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Họp báo theo 
quy định, có sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan 
báo chí, thường trú các báo trên địa bàn tỉnh để thông báo tình hình kinh tế-xã hội 
đồng thời, xử lý và giải đáp các vấn đề báo chí nêu, giới thiệu các hoạt động và 
định hướng nội dung tuyên truyền cho thời gian tới. Riêng đối với các vấn đề lưu 
ý nhạy cảm về địa phương được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo các 
ngành, địa phương xử lý trung bình mỗi năm hơn 100 lượt văn bản chỉ đạo. Các 
ngành phản hồi báo cáo giải quyết từ 40-45 văn bản/năm phản hồi việc báo chí 
phản ánh. Đây cũng chính là điều kiện để báo chí và địa phương có kênh thông 
tin hai chiều theo hướng tích cực với tinh thần xây dựng phát triển kinh tế xã hội 
ngày một tốt đẹp hơn.  

* Đối với công tác điểm thông tin trên báo chí: Thực hiện văn bản số 1868/
UBND-KT ngày 28/5/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điểm tin, 
bài trên báo phục vụ công tác quản lý, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực 
hiện Điểm báo hàng ngày/hàng tuần Đặc biệt, Sở đã sử dụng phần mềm hệ thống 
giám sát thông tin trực tuyến thu thập tin tức mạnh mẽ, bao phủ, cập nhật nhanh 
chóng dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Al), học máy học (Machine 
Learning), để trích chọn thông tin, xử lý ngôn ngữ tự nhiện. Thu thập tự động, linh 
hoạt từ nhiều nguồn của các trang báo, mạng xã hội Facebook, Blog và các diễn 
đàn để tổng hợp thông tin tình hình báo chí gửi cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
các Sở, Ban ngành, địa phương. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp 
thời các thông tin phản ánh trên báo chí và có định hướng, chỉ đạo phù hợp. Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn đối với từng vấn đề báo chí 
phản ánh. Đồng thời qua đó chỉ đạo đôn đốc và giám sát các ngành, địa phương 
giải quyết triệt để các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của ngành, địa phương 
quản lý, nhất là về khiếu nại, khiếu kiện, đất đai, về vấn đề an sinh xã hội... nhanh 
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chóng khắc phục những hạn chế và thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, 
không để ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Thời gian qua, các 
tin và bài phản ánh trái chiều cũng như các vụ việc nhạy cảm liên quan tới Ninh 
Thuận đã được các phóng viên thường trú chọn lọc kỹ lưỡng và cân nhắc hơn trước 
khi thông tin trên báo chí. Đây cũng chính là kênh thông tin hai chiều quan trọng 
giữa lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành địa phương đối với hoạt động cung cấp 
thông tin của các cơ quan báo chí khi phản ánh về các lĩnh vực của địa phương.

* Đối với công tác thông tin cơ sở: Trong lĩnh vực hoạt động thông tin cơ sở, 
hằng năm, Sở đã ban hành trên 400 lượt văn bản đi đề nghị các cơ quan báo chí, 
Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền các sự kiện, hoạt động và 
thông tin liên quan tới phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh. Theo đó, các 
thông tin, tuyên truyền ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, từng bước phản 
ánh, làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 
công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương, nêu rõ 
các vấn đề được xã hội quan tâm, góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận 
xã hội rất thiết thực.

* Đối với công tác xuất bản, in và phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông đã 
triển khai các nội dung của Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản pháp luật liên 
quan (Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định số 195/2013/
NĐ-CP ngày 21/11/2013, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014, Thông 
tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT 
ngày 6/3/2015, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 
của Chính phủ về hoạt động in…) đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần 
ngăn chặn kịp thời các trường hợp sai phạm (nếu có) xảy ra; Tích cực áp dụng việc 
cấp giấy phép các thủ tục liên quan đến báo chí, xuất bản qua dịch vụ công mức 
độ 3 (rút ngắn thời gian cấp phép các thủ tục xuống còn 2 ngày, mỗi năm cấp hơn 
70 giấy phép).

* Đối với công tác Thông tin đối ngoại; Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Kế hoạch và 01 Quyết 
định liên quan đến công tác thông tin đối ngoại; 05 Kế hoạch triển khai thực hiện 
tại Sở; tham mưu 01 Quyết định và 01 Kế hoạch về Người phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí.

Đánh giá: Trong các năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại được các sở, 
ban ngành, địa phương trong tỉnh Ninh Thuận triển khai đạt hiệu quả. Bên cạnh 
đó, có thể khẳng định rằng,việc triển khai thực hiện quy chế phát ngôn và cung 
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cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh tại Ninh Thuận 
đã chấp hành tốt việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 
các cơ quan, đơn vị hành chính tại địa phương; thực hiện việc công khai kịp thời 
danh sách người phát ngôn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Do vậy đã thực hiện 
tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng 
viên Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tác nghiệp, đưa thông tin một cách 
kịp thời, đầy đủ, chính xác về các sự kiện, các hoạt động của ngành, đơn vị, địa 
phương chính thống hiệu quả

* Đối với công tác phối hợp chấn chỉnh thông tin trên trang mạng xã hội: Sở 
đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xử lý một số 
mạng xã hội (facebook cá nhân) do vi phạm trong việc đăng tải thông tin, chia 
sẻ, bình luận các thông tin trái với quy định; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống 
xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân; chống đối Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (xử phạt vi phạm hành chính đối với 
06 trường hợp). Ngoài ra, theo dõi kiểm tra các thông tin đăng tải trên mạng xã 
hội với hơn 200 đối tượng sử dụng facebook để chia sẻ bình luận các nội dung có 
hành vi vi phạm, tuy nhiên chưa đến mức xử lý.

Đánh giá: Việc quản lý các nội dung đăng tải trên trang mạng xã hội còn 
nhiều khó khăn, bất cập, chưa thể xử lý triệt để. Bởi vì hầu hết các dữ liệu và tên 
miền đều đăng ký ở nước ngoài. Sở Thông tin và Truyền thông mới chỉ dừng lại ở 
mức độ kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông làm 
việc với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới ở quy mô toàn cầu, 
yêu cầu dỡ bỏ hoặc trực tiếp ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, độc hại được 
quy định theo pháp luật.

Những hạn chế, tồn tại:

Trong công tác thông tin tuyên truyền, bên cạnh những tin bài, chuyên mục 
mang tính chất xây dựng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm 
bảo an ninh chính trị của địa phương thì vẫn còn phóng viên, cộng tác viên đưa tin 
về địa phương với tính chất một chiều, thiếu khách quan, các nội dung mang tính 
chất chỉ trích khiến cho dư luận hiểu nhầm sự lãnh đạo chính quyền địa phương. 

Một số nội dung trên các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề của các báo 
vẫn chưa thật sự hấp dẫn đối với công chúng, thiếu những bài viết phân tích sâu 
sắc, ít có những phóng sự điều tra. Đôi khi thông tin đăng tải còn chồng chéo giữa 
các báo về một vấn đề, gây tâm lý không thuận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
của một số sở, ngành, địa phương liên quan trong quản lý.

Công tác kiểm duyệt về quy trình biên tập và đăng tin có lúc thiếu chặt chẽ 
nên vẫn còn để xảy ra sai sót không đáng có về việc đăng lại nội dung thông tin 
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cũ, hay như sai về tiêu đề, địa danh của tỉnh này nhầm sang tỉnh khác; một số vấn 
đề nổi cộm và lưu ý của địa phương liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại đất đai vẫn 
được một số báo đi sâu phản ánh những hạn chế, thiếu sót với cách nhìn chủ quan.

Công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước khi cung cấp thông 
tin chưa kịp thời, không đầy đủ vì vậy các phóng viên khi đưa tin còn một chiều, 
phiến diện làm ảnh hưởng tới dư luận nhân dân địa phương.

Một số nhiệm vụ và đề xuất trong thời gian tới

Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở tiếp tục thực hiện đúng các 
quy định của Luật Báo chí hiện hành, thực hiện tốt Quyết định số 310/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2017 Quy định về chỉ đạo đối với các vấn đề nhạy cảm, phức tạp và 
đột xuất trong nội dung thông tin của báo chí tránh sai phạm xảy ra.

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025; tuyên truyền kịp thời đúng định hướng các hoạt động đối nội, đối 
ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong những tháng cuối năm 2019 và năm 
2020.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
vững mạnh; nhất là việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thiết thực hiệu quả.

Các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để 
phản ánh chân thực, đậm nét các hoạt động phát triển kinh tế, ổn định chính trị, 
văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của bà 
con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, địa phương.

Các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp 
đúng quy định; cung cấp thông tin chính thống và tạo kênh thông tin hai chiều 
khách quan để báo chí hoạt động đúng pháp luật.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ địa phương trong công tác 
quản lý nhà nước và định hướng thông tin đối với các thông tin có dư luận trái 
chiều, thông tin không được kiểm chứng, không đúng sự thật về các sự việc diễn 
ra trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp tăng cường quản lý và 
phân cấp cho địa phương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực 
hiện tôn chỉ mục đích và giấy phép hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng 
viên thường trú các báo đóng trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời chấn chỉnh và nhắc nhở 
hoạt động sai phạm (nếu có).
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CÔNG TÁC PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT 
TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 GIỮA BỘ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG - UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

       Sở TTTT Hà Nội

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự đa dạng của các phương 
tiện truyền thông, nghe nhìn, sách vẫn khẳng định được vị trí quan trọng, luôn là 
nguồn tri thức vô giá, là phương tiện và là một công cụ để sáng tạo và nhận thức 
thế giới. Đọc sách cũng là một trong những phương pháp giúp con người thư giãn, 
tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy.

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về Ngày sách Việt Nam; hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 
tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa 
đọc xuyên suốt trong năm, với chuỗi sự kiện chính là Phố Sách Xuân, Hội Sách 
Hà Nội và tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt (Đức) - hội sách lớn nhất thế giới.

Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia phối hợp với 
UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan: Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở 
Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội Sách Hà Nội và gian hàng sách Hà 
Nội - Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt và đã có những thành công nổi bật.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) 
và 20 năm Hà Nội nhận danh hiệu UNESCO “Thành phố vì hòa bình”, Hội Sách 
Hà Nội lần thứ VI - năm 2019 tiếp tục được tổ chức tại khu di sản Hoàng thành 
Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2019. 

Hội Sách Hà Nội năm 2019 được thiết kế đẹp, quy tụ 28 đơn vị xuất bản uy 
tín trong nước và 15 đơn vị xuất bản nước ngoài, 05 cơ quan đại diện ngoại giao 
tại Hà Nội tham dự với 170 gian hàng tiêu chuẩn gồm nhiều thể loại sách phong 
phú, đa dạng: sách thiếu nhi; sách văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, khoa học 
kỹ thuật; sách ngoại văn; sách điện tử và thiết bị số… Hội Sách còn tổ chức gian 
chuyên đề với chủ đề “Hà Nội - 20 năm Thành phố vì hòa bình”, trưng bày, giới 
thiệu sách, tư liệu về truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội, truyền thống 
Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình, sách của các cơ quan ngoại giao, các 
hiệp hội và nhà xuất bản nước ngoài; trưng bày những bức tranh đoạt giải của các 
em thiếu nhi quốc tế tại Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố 
vì hòa bình”.
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Các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội (Đại sứ quán các nước: Pháp, Ý, 
Séc, Ấn Độ, Indonesia) tuy lần đầu tham dự Hội Sách Hà Nội nhưng rất nhiệt tình 
tham gia gian hàng, tổ chức các hoạt động giới thiệu, giao lưu, tạo nên những màu 
sắc văn hóa đa dạng, góp phần khẳng định ý nghĩa Hội Sách Hà Nội lần thứ VI - 
năm 2019 với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Trong 05 ngày Hội Sách, đã có 45 cuộc gặp gỡ trao đổi về giao dịch bản 
quyền giữa các nhà xuất bản, công ty sách trong nước và các nhà xuất bản nước 
ngoài với khoảng 200 đầu sách được giới thiệu giao dịch bản quyền. Bên cạnh tổ 
chức tốt không gian trưng bày và giới thiệu xuất bản phẩm, Ban tổ chức Hội Sách 
đã phối hợp các cơ quan liên quan, các đơn vị xuất bản triển khai nhiều hoạt động 
giao lưu tác giả, tác phẩm, trong đó có các sự kiện của các đơn vị nước ngoài tổ 
chức. 

Có thể khẳng định, Hội Sách Hà Nội là một trong những sự kiện văn hóa đọc 
tiêu biểu đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của Thủ đô và đất nước. 
Qua mỗi kỳ Hội Sách, bạn bè quốc tế thêm ấn tượng tốt đẹp về Hà Nội - Việt Nam. 
Công tác đón tiếp khách mời quốc tế tham gia Hội Sách được tổ chức chu đáo, 
trang trọng, góp phần giao lưu văn hóa, khẳng định xu thế hội nhập, phát triển, 
nhất là trong lĩnh vực xuất bản của Thủ đô. Thông qua Hội Sách Hà Nội, các đơn 
vị xuất bản trong nước có nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác và đưa xuất bản phẩm đến 
gần hơn với công chúng, bạn đọc. 

Bên cạnh các hoạt động đa dạng hỗ trợ sự phát triển văn hóa đọc trong nước, 
nhằm tăng cường hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất 
bản, từ năm 2016 đến nay thành phố Hà Nội đã tham gia gian hàng sách Hà Nội 
- Việt Nam tại Hội sách quốc quốc tế Frankfurt (Đức). Mỗi năm, gian hàng sách 
Hà Nội - Việt Nam đều tăng cả về quy mô diện tích, chất lượng các hoạt động về 
sách và phụ trợ, được Ban tổ chức cũng như độc giả và bạn bè quốc tế ghi nhận, 
đánh giá cao. Năm 2019, gian hàng sách Hà Nội - Việt Nam với diện tích 140m2, 
thiết kế mang đậm nét Thăng Long - Hà Nội với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì 
hòa bình”, nhiều hoạt động phong phú của các tác giả, diễn giả, nghệ sỹ và đặc 
biệt là với sự tham gia, phối hợp của Cục Xuất bản, In và Phát hành là một bước 
tiến quan trọng trong lộ trình trở thành Khách mời danh dự tại Hội sách quốc quốc 
tế Frankfurt. 

Dấu mốc đặc biệt quan trọng tại Hội sách năm nay là lễ ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Tổ chức Hội chợ Sách quốc tế Frankfurt 
về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền tác giả, đào tạo chuyên gia 
về hoạt động xuất bản và công tác tổ chức hội chợ sách quốc tế, dịch các tác phẩm 
của Việt Nam và Đức; thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để 
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thúc đẩy hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành Khách mời danh dự tại Hội chợ 
sách quốc tế Frankfurt. 

Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Xuất bản, In và Phát 
hành cùng phối hợp thực hiện trưng bày sách tại gian hàng Hà Nội - Việt Nam tại 
Hội sách quốc tế Frankfurt. Cùng với đó là sự đồng hành tích cực và trách nhiệm 
của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các nhà xuất bản, công ty sách lớn, 
uy tín của Hà Nội và Việt Nam. Đặc biệt, là sự tham gia của Lãnh sự quán và Tổng 
lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt trong suốt quá trình chuẩn bị và các hoạt động của 
đoàn công tác tại Hội sách. Năm nay, lần đầu tiên đoàn thành phố Hà Nội có sự 
tham gia của một tác giả là nhà văn Hồ Anh Thái với một số chương trình đọc sách 
và giao lưu với công chúng, giới thiệu về văn hóa Hà Nội, dòng văn học Hà Nội 
trong nền văn hóa - văn học Việt Nam tại gian hàng Hà Nội - Việt Nam và một số 
diễn đàn tại Hội sách. Bên cạnh đó, 03 diễn giả đến từ Nhà xuất bản Phụ nữ, Công 
ty Cổ phần Sách Thái Hà và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Con Sóc 
tham gia vào các cuộc tọa đàm về bản quyền tại sân khấu Asean Stage. 

Cùng với việc tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, giao dịch bản quyền tác giả 
và xúc tiến du lịch, kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực Hà Nội - Việt Nam: Trưng 
bày và giới thiệu sách tiêu biểu về lịch sử - văn hóa, đất nước, con người Việt Nam 
và Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Pháp, Đức; giao dịch bản quyền tác giả 
với các nhà xuất bản nước ngoài. Các hoạt động bên lề đặc sắc cũng thu hút sự 
quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế, như: Giới thiệu ẩm thực Hà Nội qua món 
bún thang và bánh cốm do đầu bếp Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội thực hiện 
tại khu vực Gourmet Galery; các nghệ sỹ của Nhà hát múa rối Thăng Long trình 
diễn nhạc dân tộc (đàn bầu, đàn tranh, K’longput) và rối dây tại sân khấu quốc tế 
Open Air Stage vào ngày thứ Bảy 19/10/2019 và 30 phút/buổi/ngày tại gian hàng 
Hà Nội - Việt Nam; Công ty Cổ phần Sách Thái Hà hướng dẫn khách tham quan 
Hội chợ làm tranh dân gian Đông Hồ...

Có thể nói, năm 2019 đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Thông tin và 
Truyền thông và UBND thành phố Hà Nội cũng như giữa Cục Xuất bản, In và 
Phát hành và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong việc tổ chức các hoạt 
động phát triển văn hóa đọc cả trong nước và quốc tế. 

Từ thành công của Hội Sách Hà Nội lần thứ VI và tham gia Hội sách quốc 
tế Frankfurt năm 2019, nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Thông tin và 
Truyền thông và UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 
kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giao Cục 
Xuất bản, In và Phát hành phối hợp tổ chức Hội Sách Hà Nội vào dịp kỷ niệm 
Ngày Giải phóng Thủ đô và Hội sách quốc tế Frankfurt năm 2020 và những năm 
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tiếp theo. Đồng thời, hướng đến mục tiêu Việt Nam trở thành Khách mời danh dự 
của Hội sách quốc tế Frankfurt, kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối 
hợp Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ về lộ trình tham gia và các chính sách nhằm đáp ứng điều kiện của Ban Tổ 
chức Hội sách để Việt Nam trở thành Khách mời danh dự của Hội sách quốc tế 
Frankfurt giai doạn 2024 - 2025. 
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THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỊA PHƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG 
BÁO CHÍ; HỖ TRỢ ĐẨY MẠNH THÔNG TIN HÌNH ẢNH ĐỊA 

PHƯƠNG CÓ CHIẾN LƯỢC

Nguyễn Quang Huy  
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ NĂM 2019

1. Đặc điểm, tình hình
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc, có cửa 

khẩu quốc tế đường bộ Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Ga Đồng Đăng - nơi đầu 
năm 2019 đã đón và tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến Việt Nam dự “Hội 
nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều”, được đông đảo phóng viên báo chí thông tấn trong 
và ngoài nước đến tác nghiệp, đưa tin.

- Tình hình tiếp cận báo chí của người dân: Dân số Lạng Sơn hơn 79 vạn 
người với hơn 188.000 hộ gia đình, gồm 07 dân tộc anh em, các dân tộc thiểu số 
chiếm trên 84%; trong đó người Nùng chiếm tới 43,9%. Đây là nhóm độc giả thụ 
động, dễ tổn thương nên chính sách cấp phát ấn phẩm báo chí của nhà nước trong 
những năm qua đã tỏ ra hiệu quả.

Lạng Sơn được cấp 18 loại ấn phẩm báo chí in theo Quyết định số 59/QĐ-
TTg ngày 16/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, 
tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 100% 
người dân được hưởng miễn phí các chương trình phát thanh, truyền hình cấp quốc 
gia, khu vực và của tỉnh, trị giá ước tính giá trị báo chí miễn phí đến 30 tỷ đồng/
năm(1) (chưa có báo cáo, thống kê cuối cùng về dữ liệu này). 

- Tình hình hoạt động, đời sống báo chí trên địa bàn: Năm 2019, báo chí 
trong nước và nước ngoài đến Lạng Sơn tăng cả về số lượng, chất lượng; nhà báo, 
phóng viên đến tác nghiệp đều tăng và xuất hiện đều vào những tình huống nhạy 
cảm như: Các hoạt động đối ngoại quốc tế, quốc gia và của địa phương; tình hình 
buôn lậu và gian lận thương mại; hoạt động xúc tiến đầu tư;… Về cơ bản, thông 
tin của Lạng Sơn đã dày hơn trên các phương tiện báo chí truyền thông, đem lại 
(1)  Ngân sách tỉnh: Trợ giá in Báo Lạng Sơn 2,3 tỷ; Hội VHNT 1,2 tỷ; Đài PTTH nhuận 
bút 10 tỷ; Cổng TTĐT và các trang thành viên, sự nghiệp TTTT ≈10tỷ. ∑ ≈ 23,5 tỷ/năm.
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nhiều hiệu ứng tích cực cho địa phương. Tuy nhiên, hình ảnh Lạng Sơn qua báo 
chí truyền thông không phải là một địa phương mới nổi về kinh tế hay đổi mới 
mạnh mẽ, năng động như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La…

- Nội dung thông tin báo chí, truyền thông, mạng xã hội: Là một tỉnh miền 
núi đông người dân tộc thiểu số; tiếp giáp với nước ngoài có những động thái 
khó lường; nền kinh tế thương mại biên mậu váng sữa dễ tổn thương; người dân 
miền núi rất trong sáng và tin cậy thông tin báo chí, Internet. Do đó, nhất cử nhất 
động thông tin trên báo chí truyền thông, mạng xã hội đều tác động sâu sắc đến tư 
tưởng, tâm lý, niềm tin của bà con. Không phủ nhận dòng chảy chính thống của 
báo chí vẫn định hướng tốt cho bà con nhưng với những yếu tố nêu trên, cộng với 
tình hình báo chí - truyền thông ngày càng phức tạp, sa đà vào cạnh tranh, câu 
khách và thị trường thì tình hình đang diễn biến phức tạp.

Báo chí địa phương tiếp tục dựa dẫm vào ngân sách nhà nước, không thực 
hiện tự chủ, chất lượng chậm được đổi mới, thiếu cạnh tranh, nguồn thu quảng cáo 
sụt giảm mạnh; sức ảnh hưởng, tác động, dẫn dắt dư luận xã hội đi xuống.

2. Kết quả và đánh giá, hạn chế
- Môi trường và mô hình kinh tế báo chí truyền thông - quảng cáo - mạng 

xã hội ngày càng phát triển, hình thành rõ hơn. Theo ước tính (cả giá trị kinh tế 
truyền thông qua mạng viễn thông, Internet) thì lĩnh vực này tại Lạng Sơn có thể 
đạt tới tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng nhanh. Truyền thông 
truyền thống, báo chí địa phương đang giảm mạnh về ảnh hưởng và nguồn thu 
quảng cáo (năm 2019 đạt dưới 5 tỷ đồng).

- Diễn biến phức tạp. Năm 2019, báo chí trung ương viết về Lạng Sơn tăng 
15,6%, gần 10.000 bài báo. Tỷ lệ thông tin tiêu cực khoảng trên 20%, một số 
vụ việc địa phương đã phải báo cáo với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Nhiều trường hợp báo chí đến tác nghiệp theo dạng “điều tra”, phản 
ánh thông tin theo kiểu “gài bẫy” hoặc không trong sáng, thậm chí có trường hợp 
xuất cảnh mà lực lượng chức năng không nắm được. Có những ngày, lực lượng Hải 
quan cửa khẩu phải tiếp đến 10 đoàn báo chí các loại.

Sở Thông tin và Truyền thông đã trình Bộ Thông tin và Truyền thông 03 văn 
bản đề nghị xử lý báo chí đưa tin sai sự thật; xử lý 04 trường hợp cá nhân đưa tin 
sai sự thật trên facebook.
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phải có ứng biến: Sở Thông tin 
và Truyền thông đã tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác 
báo chí truyền thông. Một là tranh thủ nguồn lực tích cực từ báo chí. Hai là, trang 
bị những kiến thức, kỹ năng ứng xử với báo chí, thông tin đối ngoại. Trong năm 
đã tổ chức tập huấn cho trên 500 lượt cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến sỹ lực lượng 
Biên phòng, phát hành các cuốn cẩm nang về quan hệ báo chí cho các tổ chức, cá 
nhân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả và hiệu quả quản lý nhà nước với báo chí truyền thông xã hội còn 
hạn chế, bị động, lúng túng.

II. NGUYÊN NHÂN

- Tích cực: Những kết quả đạt được là do Trung ương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông; Tỉnh ủy, UBND tỉnh và địa phương rất coi trọng và quan tâm đến 
báo chí truyền thông, đã cố gắng chủ động để tăng vị thế, ảnh hưởng, cải thiện 
những bất cập bằng phương tiện báo chí truyền thông (Năm 2019 chi ngân sách 
cho toàn ngành khoảng trên 100 tỷ, bằng 0,8% ngân sách tỉnh).

- Tiêu cực:

+ Xã hội ngày càng phát triển, các quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, trình 
độ báo chí ngày càng nâng lên do đó báo chí là biểu hiện của sự phát triển xã hội, 
cả về mặt tiêu cực. Tính trong sáng của báo chí ngày càng giảm theo quy luật của 
kinh tế thị trường và những góc khuất của nó. Lạng Sơn là địa phương, bị động 
trong hoạt động truyền thông báo chí, không những thế sức khỏe của nền kinh tế 
còn yếu kéo theo sức khỏe truyền thông cũng giảm đi nên những hình ảnh tích cực 
chưa được chú ý, thể hiện, phản ánh đúng mức.

+ Một tỉnh miền núi, biên giới ở thế “kẹt” nên càng dễ bị “lạm dụng”.

+ Chuyện hay, chuyện tích cực không còn “nóng” để làm động lực nội tại 
hoạt động thông tin báo chí truyền thông. Bên cạnh đó, nhu cầu dẫn dắt thông tin 
phục vụ phát triển ngày càng lớn nhưng không được thực hiện theo một cách tích 
cực, trong sáng, chuyên nghiệp.

+ Báo chí địa phương không theo kịp thực tiễn.

+ Một số báo chí cấp phát miễn phí theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 
16/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ chưa thực sự phù hợp với địa phương.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Về thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến để một số nhiệm vụ chuyển 
về cho các cơ quan báo chí địa phương thực hiện cho sát với nhu cầu và yêu cầu 
thực tiễn.

2. Để thực hiện cơ chế tự chủ của báo chí địa phương:
- Hướng dẫn cụ thể cho địa phương thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực 
thông tin truyền thông; Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát 
triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Hướng dẫn địa phương thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT định 
mức kinh tế - kỹ thuật và sản xuất chương trình truyền hình để thực hiện cơ chế 
đặt hàng đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Chính phủ ban hành 
và Bộ ban hành 03 văn bản:

(1) Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí;

(2) Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định định mức kinh tế 
- kỹ thuật và sản xuất chương trình phát thanh;

(3) Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

3. Đề nghị khác

(1) Hướng dẫn cụ thể cho địa phương thực hiện Chiến lược phát triển thông 
tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

(2) Hướng dẫn, giúp đỡ địa phương hình thành và phát triển mô hình kinh 
tế truyền thông - quảng cáo - chia sẻ. Giúp đỡ địa phương nghiên cứu, phát triển, 
ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn từ các kênh truyền thông chuyên ngành (y tế, giáo 
dục, bảo hiểm xã hội, báo chí,… và truyền thông xã hội) để quản lý thông tin kinh 
tế xã hội.
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁO CHÍ - THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI

             Hà Ngọc Văn 
UVBCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở TTTT tỉnh Yên Bái

Yên Bái, là một tỉnh miền núi nghèo, thuộc khu vực Tây Bắc. Tổng diện tích 
tự nhiên là 6.888 km2, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (một thành phố, một thị 
xã và 7 huyện) với 180 xã, phường, thị trấn. Hiện nay tỉnh Yên Bái có 81 xã đặc 
biệt khó khăn, chiếm gần 52% tổng số xã của tỉnh; 652 thôn đặc biệt khó khăn 
thuộc xã khu vực III, chiếm trên 28%; 177 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu 
vực II chiếm 7,7% tổng số thôn của toàn tỉnh; dân số hiện nay 821.030 người, mật 
độ trung bình 118 người/km2 với 30 dân tộc cùng sinh sống, các dân tộc thiểu số 
chiếm 56,24% tổng dân số toàn tỉnh; 02 huyện vùng cao, thuộc chương trình 30a 
là Trạm Tấu, Mù Cang Chải chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống.

Tính đến hết năm 2019, kinh tế của Tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng 
khá; Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 4,84%/năm, đến hết năm 2018 còn 
17,68. Năm 2019, tổng số hộ nghèo 25.086 hộ, tỷ lệ 11,56%, giảm 6,12% so với 
năm 2018, tổng số hộ cận nghèo là 20.514 hộ, tỷ lệ 9,45%, giảm 0,02% so với 
năm 2018 (Tổng số hộ cận nghèo năm 2018 là 20.157 hộ, tỷ lệ 9,47%); toàn tỉnh 
có 69/157 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực báo chí - tuyên truyền, toàn tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí 
địa phương, 01 Cổng thông tin điện tử; 07 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn 
phòng đại diện, cử phóng viên thường trú; 27 bản tin, 09 Trung tâm Truyền thông 
và Văn hóa cấp huyện, 180 đài truyền thanh cơ sở. Hoạt động báo chí của tỉnh 
không sôi động như một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nhước nhưng trong năm 
2019, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin tuyên truyền của 
tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thông tin tuyên truyền toàn diện 
mọi lĩnh vực hoạt động của tỉnh nói chung và tuyên truyền về du lịch nâng cao vị 
thế, hình ảnh về con người và quê hương Yên Bái nói riêng.

1. Đối với kết quả trong lĩnh vực báo chí - tuyên truyền trong năm 2019 Sở 
TTTT Yên Bái đạt một số kết quả trọng tâm sau:

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong 
lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái thay thế Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu và triển khai thực hiện Kế hoạch số 200 /
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KH-UBND ngày 31/7/2019 về phát triển thông tin tỉnh Yên Bái đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 231/KH - UBND ngày 20/9/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc 
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 114/KH - UBND ngày 
26/4/2019 về việc triển khai hoạt động BCĐ số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái năm 
2019; Hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 4 “Giải thưởng Báo chí tỉnh Yên 
Bái hàng năm và các giải do Trung ương tổ chức” của Nghị quyết số 17/2019/
NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND tỉnh; Triển khai Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững 2019; nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi từ đài truyền thanh cơ 
sở hữu tuyến sang vô tuyến FM cho 10 đài; đánh giá thực hiện các tiêu chí về hoạt 
động Đài Truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới năm 2019; thực hiện 
cải tạo, nâng cấp 23 đài truyền thanh cơ sở thuộc 8 huyện, thị xã (trừ huyện Trạm 
Tấu).

 Ban hành trên 20 văn bản quản lý hoạt động phóng viên thường trú trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái và hướng dẫn thực hiện Luật Báo chí.

Đặc biệt, trong việc tuyên truyền phát triển du lịch, nhằm giới thiệu, quảng 
bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch đặc sắc của các 
huyện phía Tây tỉnh Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng 
thời, tăng cường hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, 
tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để nâng cao vị thế, hình ảnh về con người và 
quê hương Yên Bái được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các 
Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh do đó, công tác thông tin tuyên truyền đã từng 
bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng nội dung, cụ thể như:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông cáo báo chí về Lễ hội, đã 
gửi Thông cáo báo chí đến 40 cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo Trung 
ương thường trú tại tỉnh và các cơ quan báo chí có uy tín thường xuyên thực hiện 
phối hợp tuyên truyền về tỉnh Yên Bái; Tổ chức họp báo thông tin về các hoạt 
động của Lễ hội.

Thành lập phòng tác nghiệp báo chí về Lễ hội tại thị xã Nghĩa Lộ để các 
phóng viên báo chí làm việc, trong đó, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ máy 
tính, kết nối đường truyền Internet tốc độ cao, qua đó, đã giúp cho các cơ quan báo 
chí xử lý thông tin, chuyển tải tác phẩm về tòa soạn đầy đủ, đảm bảo nhanh chóng; 

Đón tiếp và bố trí trên 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực 
hiện tác nghiệp tại Lễ hội. Do vậy, Lễ hội năm nay đã được tuyên truyền quảng 
bá rộng rãi trước, trong và sau thời gian khai mạc, tạo hiệu ứng tốt, góp phần thu 
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hút lượng lớn du khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh Yên Bái. Qua theo dõi, tính 
riêng thời gian trước khai mạc lễ hội 2 ngày và sau khai mạc 2 ngày, đã có 40 báo 
đưa tin, bài tuyên truyền về lễ hội với trên 120 tin, bài. Nội dung tuyên truyền về lễ 
hội đã được các báo và các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh quảng 
bá rộng rãi, tích cực đến đông đảo nhân dân và du khách. Bên cạnh đó, thông tin 
lễ hội cũng được tuyên truyền khá tích cực trên mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) 
và tạo được sức lan tỏa của Lễ hội, đúng yêu cầu đề ra.

2. Một số khó khăn, tồn tại

- Văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với hoạt động của Đài 
Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (ở nhiều tỉnh, thành trong đó có tỉnh Yên 
Bái hiện được thay đổi là Trung tâm Truyền thông và Văn hóa) đã không còn phù 
hợp và chưa được cụ thể hóa. Do đó, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà 
nước và quá trình triển khai hoạt động tại cơ sở.

- Trước đây, hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa 
phương phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa 
phương. Nhưng theo Luật Báo chí 2016, cơ quan báo chí chỉ cần thông báo về việc 
đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú cho cơ quan quản lý nhà nước về 
báo chí ở địa phương. Điều này gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, đặc 
biệt là trong công tác quản lý hồ sơ, quản lý nhân sự của cơ quan đại diện, phóng 
viên thường trú tại địa phương. 

3. Về giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về lĩnh vực báo 
chí - thông tin tuyên truyền

Thứ nhất là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác báo chí, đảm 
bảo thông tin phản ánh đúng quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước. Đẩy 
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh địa phương, 
thế mạnh đất nước, con người Yên Bái, những thành tựu đạt được về xây dựng 
và phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh nhà… góp phần xúc tiến thương mại, quảng bá 
thương hiệu, vận động đầu tư. Tăng cường quản lý về xuất bản, đặc biệt đối với 
hoạt động in và phát hành sách. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 
định pháp luật về các lĩnh vực kinh tế xã hội. 

Thứ hai hoàn thiện hệ thống phủ sóng phát thanh, truyền hình, phát triển và 
hiện đại hóa mạng thông tin đại chúng, khai thác mạng lưới Internet. Từng bước 
chuyển sang phát thanh, truyền hình kỹ thuật số để nâng cao chất lượng truyền 
hình, mở rộng phạm vi phủ sóng; chú trọng phát thanh, truyền hình đến khu vực 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Tiếp tục tăng cường đầu tư mạng lưới, 
mở rộng phạm vi phục vụ dịch vụ truyền hình cáp đến 9 huyện, thị, thành phố 
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trong tỉnh. Phát triển thêm loại hình báo điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động 
báo chí.

Thứ ba, tiếp tục chỉnh sửa cập nhật các thông tin kịp thời, đa dạng, phong 
phú và đầy đủ nhất về tỉnh Yên Bái thực sự trở thành kho dữ liệu đa phương tiện 
dùng chung của tỉnh Yên Bái phục vụ người truy cập và nhà đầu tư.

Thứ tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử với giao diện thuận tiện cho việc tra 
cứu thông tin; đưa phiên bản tiếng Anh lên cổng nhằm cập nhật đầy đủ thông tin 
của tỉnh trên mạng Internet thu hút người nước ngoài tìm hiểu và đầu tư vào Yên 
Bái.  

Thứ năm, tiếp tục giữ vững an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm 
bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo, điều 
hành của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nói chung và  đảm bảo 
thông tin liên lạc phục vụ trong công tác tuyên truyền về phát triển du lịch tỉnh 
Yên Bái nói riêng.
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VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TTTT 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC  
NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Trương Minh Thuần 
Giám đốc Sở TTTT An Giang

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Bưu chính: Doanh thu bưu chính đạt trên 250 tỷ đồng; Nộp ngân sách: Ước 
nộp NSNN 20 tỷ đồng; Tỉ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ 
BCCI là 203/386 = 81,2%; Tỉ lệ giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với 
tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC là 103.654/516.250 = 20,1%; 
Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI so với tổng 
số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm của các TTHC là 209.419/516.250 = 
40,6%.

2. Viễn thông: Doanh thu viễn thông đạt 2,886 tỷ đồng. Tăng 7.5% so với 
cùng kỳ năm 2018; Nộp ngân sách:144 tỷ đồng. Có 2.453.000 thuê bao điện thoại, 
mật độ sử dụng 129 thuê bao/100 dân;1.330.000 thuê bao Internet, tỉ lệ 70%/dân 
số. Trên 70% dân số sử dụng thiết bị thông minh.

3. Ứng dụng Công nghệ thông tin:

An Giang được Bộ TTTT đánh giá 13/63 tỉnh, thành về mức độ ứng dụng 
công nghệ thông; xếp 5/63 tỉnh, thành chỉ số HĐH nền hành chính trong bộ chỉ số 
CCHC; UBND tỉnh Quyết định Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai 
đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; hầu hết các Sở, Ngành và cấp huyện 
xây dựng Kế hoạch triển khai. 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; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3: 
121.484/301.952, đạt tỷ lệ 40,23%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4: 
112.728/151.740, đạt tỷ lệ 74,29%.
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4. Công nghiệp ICT: Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin đạt 
4.622 tỷ đồng, nộp ngân sách: 28,6 tỷ đồng.

5. An toàn thông tin: Kiện toàn đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông 
tin mạng tỉnh An Giang. Tổ chức thành công giao ban và diễn tập khu vực. Bồi 
dưỡng kiến thức ATTT đến giáo viên Tin học các trường phổ thông, để phổ biến 
đến học sinh.

6. Thông tin tuyên truyền: Đã triển khai thí điểm ứng dụng CNTT-VT vào 
hoạt động và quản trị truyền thanh (truyền thanh thông minh). 119 xã điểm 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%).

7. Thanh tra, tổ chức phong và thi đua:

- Tổ chức thành công Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía 
Nam, lần thứ XII năm 2019 - tỉnh An Giang.

- 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.

- Thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra theo kế hoạch; kiểm tra diện rộng việc 
thực hiện các chính sách về Ứng dụng Công nghệ thông tin, An toàn thông tin… 
tại các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Bộ TT&TT, tổ chức nhiều Hội nghị, tập huấn về thông tin đối 
ngoại; Diễn tập Ứng cứu sự cố; Giao ban An toàn thông tin khu vực phía Nam; 
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ 
sở; chính sách, pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật về Campuchia; Thanh tra 
và Pháp chế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

- Tăng trưởng doanh thu bưu chính đạt 30%/năm; Tập trung 3 lĩnh vực: 
Logistic, TMĐT, dịch vụ công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và hoạt động 
bưu chính, hướng đến bưu chính 4.0; Tăng trưởng doanh thu Viễn thông trên  
7,5%/năm; 

- Triển khai Đề án An Giang điện tử; Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh đạt 
và vượt các chỉ tiêu kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2019 
phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính 
phủ điện tử đến năm 2020.
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- Triển khai thí điểm “Trung tâm dữ liệu phục vụ giám sát, điều hành thông 
minh” (IOC) tỉnh An Giang;

- Tổ chức diễn tập; đào tạo cập nhật kiến thức An toàn thông tin cho cán bộ 
chuyên trách CNTT và các thành viên Đội ứng cứu;

- Đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin. Triển khai thí điểm Trung tâm giám 
sát an toàn không gian mạng (SOC);

- 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 
CN4.0; Đẩy mạnh tổ chức, hoạt động và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông 
tin ở cơ sở 

III. THÔNG QUA HỘI NGHỊ NÀY, SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
AN GIANG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG

- Sớm tham mưu ban hành nghị định về kết nối chia sẻ dữ liệu, để các Bộ, 
ngành Trung ương thực hiện kết nối các hệ thống Trung ương và địa phương theo 
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử;

- Hỗ trợ tỉnh trong phát triển Công nghiệp ICT;

- Hướng dẫn về nhân lực vận hành Trung tâm IOC và SOC.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC  
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Lê Văn Lâm 
Giám đốc Sở TTTT Bà Rịa Vũng Tàu 

Thay mặt Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xin báo cáo kết quả về hoạt 
động ngành TT&TT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020, như sau:

I. KẾT QUẢ NĂM 2019

Doanh thu từ dịch vụ BC-VT ước đạt 2.665 tỷ đồng.

1. Lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch 
vụ bưu chính, chuyển phát, các dịch vụ bưu chính, chuyển phát được cung cấp đa 
dạng, đảm bảo ổn định quy mô hoạt động và cung cấp các dịch vụ, đáp ứng tốt yêu 
cầu và nhu cầu của tổ chức, công dân. Trong đó có 124 điểm phục vụ bưu chính, 
bao gồm: 13 bưu cục cấp 1; 10 bưu cục cấp 2; 29 bưu cục cấp 3; 26 điểm Bưu 
điện-Văn hóa xã, 40 thùng thư công cộng; mạng chuyển phát bưu chính đã từng 
bước hoàn thiện, chất lượng mạng chuyển phát được nâng cao.

- Mạng bưu chính trên địa bàn Tỉnh phát triển rộng khắp, cơ bản đã đáp ứng 
các nhu cầu về cung cấp dịch vụ bưu chính cho người dân. Các dịch vụ bưu chính 
cung cấp bao gồm: bưu chính cơ bản (bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo chí), các 
dịch vụ cộng thêm (dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiết 
kiệm bưu điện, dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch 
vụ hành chính công, dịch vụ paypost, dịch vụ bảo hiểm bưu điện),...

2. Lĩnh vực Viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 12 doanh nghiệp xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để cung cấp hạ tầng, dịch vụ viễn 
thông, truyền hình cáp. Các dịch vụ viễn thông đang cung cấp như: di động trả 
trước, di động trả sau, FTTH, My TV, điện thoại cố định, truyền số liệu,…

- Hạ tầng viễn thông phát triển rộng khắp, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm 
bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc tế, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát 
triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, đáp ứng được nhu cầu 
phát triển thị trường; đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng 



380

tốt, độ tin cậy cao. Đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin di động; tối ưu hóa 
mạng lưới (từng bước thay thế truyền dẫn cáp đồng, viba bằng cáp quang,...); nâng 
cao chất lượng vùng phủ sóng thông tin di động, chất lượng dịch vụ viễn thông 
do doanh nghiệp mình cung cấp theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn đã cam kết,  
công bố. 

- Trong năm 2019, thực hiện kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo danh sách 
các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu 
thu truyền hình số vệ tinh; danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh đủ 
điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, Tăng cường công 
tác quản lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; xử lý, khắc phục 
tình trạng các tuyến cáp viễn thông đang treo chưa đáp ứng các quy định của pháp 
luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông của địa phương, doanh nghiệp; kiểm 
định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; quản lý chất lượng dịch vụ 
viễn thông;…

- Tham mưu UBND Tỉnh xây dựng, ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Chủ 
tịch UBND Tỉnh về phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 (tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sử dụng 
cột ăngten không cồng kềnh loại A1, cột ăngten cồng kềnh loại A2 được thiết kế 
không sử dụng dây co để thực hiện cải tạo, sắp xếp, chuyển đổi cột ăngten cồng 
kềnh loại A2; xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện chỉnh trang làm gọn mạng cáp 
viễn thông đang treo trên cột điện chưa đủ điều kiện để ngầm hóa;…).

3. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Trong năm 2019, công tác phát triển, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn 
thông tin của tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành 
trong cơ quan nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, kết quả được phản ánh qua 
các chỉ số xếp hạng của tỉnh: Xếp hạng ICT Index của tỉnh năm 2019 xếp thứ 
06/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2017), trong đó chỉ số xếp hạng về 
ứng dụng CNTT trong nội bộ CQNN đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố;

- Phát triển ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành mới: Đã có 119/119 
đơn vị, địa phương triển khai và sử dụng phần mềm quản lý điều hành và tác 
nghiệp, đạt 100%

- Ứng dụng thư điện tử công vụ: Đã cấp 8.062 thư điện tử công vụ cho các 
CBCC, VC trên địa bàn tỉnh BR-VT, khoảng 80% CBCC, VC sử dụng thư công 
vụ trong trao đổi văn bản điện tử.
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- Ứng dụng chữ ký số:Đã tham mưu, đề xuất triển khai ứng dụng chữ ký số, 
tích hợp chữ ký số trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, bàn giao, hướng dẫn sử dụng 859 CKS-CTS 
cho cá nhân và 299 CKS-CTS cho tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Trong năm Sở đã Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định Quy định 
bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp 
huyện. Quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai 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 năm 2025 
của tỉnh BRVT; Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, phiên bản 1.0.Tham mưu Kế hoạch rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh 
tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3 , 4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong 
năm 2019; Kế hoạch triển khai Cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh 
toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Tham mưu việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND Tỉnh và Bộ Thông 
tin và Truyền thông; thảo thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh và các doanh nghiệp 
Viettel, AIC;

- Tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh thông quy Nghị quyết phê 
duyệt đề án Phát triển Đô thị thông minh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2020 - 2022, định hướng đến 2025, tầm nhìn 2030. 

4. Thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại

- Tổ chức thành công “Ngày sách Việt Nam” lần thứ VI; Hội nghị sơ kết 
Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối 
ngoại khu vực biển đảo giữa 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh và Kiên Giang. 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019. Tập huấn nghiệp vụ xuất bản, 
in và phát hành năm 2019 cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức quản lý cấp 
huyện và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in và phát hành trên 
địa bàn tỉnh; Tập huấn công tác Thông tin cơ sở và báo chí cho 150 học viên là 
công chức phục trách thông tin cơ sở và báo chí tại xã, phường, thị trấn; Tập huấn 
và cung cấp thông tin về tuyên truyền về biển đảo cho khoảng 150 cán bộ, công 
chức, ngư dân tại huyện Côn Đảo; Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí năm 2019 cho gần 150 là lãnh đạo, Người phát ngôn trên toàn tỉnh. 
Hội nghị tuyên truyền biển đảo cho 300 sinh viên trường Đại học BR-VT. Tổ chức 
thành công Ngày sách Việt Nam lần thứ VI, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2019. 
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Hội sách diễn ra 04 ngày tại thành phố Vũng Tàu với 18 gian hàng, trưng bày và 
bán hơn 50.000 bản sách, phục vụ 4.000 lượt người tham quan, mua sách. Tặng 02 
tủ sách cho 02 trường Tiểu học vùng sâu vùng xa tại huyện Xuyên Mộc và huyện 
Đất Đỏ…

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019, gồm các nội 
dung sau: Thực hiện 9 chương trình truyền hình và phát thanh trên kênh VTV4 và 
VOV5, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển của tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu tới các Tỉnh, TP trong cả nước; đặc biệt là tới các nước trong khu 
vực và trên thế giới, nơi có kiều bào ta đang sinh sống, học tập, lao động và công 
tác. Tổ chức thực hiện tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trên 05 pano, in ấn 
19.000 áp phích tuyên truyền, 2.600 quyển tập san tuyên truyền về tiềm năng phát 
triển, cơ hội đầu tư, du lịch,… của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ chức Hội nghị sơ 
kết Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối 
ngoại khu vực biển đảo giữa 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh và Kiên Giang;

- Tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh thông qua Nghị quyết Đề án 
“Truyền thông hình ảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025”

- Thẩm định và cấp phép, 101 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh: 
06 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, 19 giấy xác nhận máy 
photocopy màu, 01 giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, 01 giấy phép tổ chức 
triển lãm hội chợ xuất bản phẩm, 05 giấy phép cho phép họp báo, 15 giấy phép 
xuất bản bản tin, 04 giấy phép cho phép thay đổi nội dung giấy phép xuất bản  
bản tin.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động, quy hoạch bưu chính, viễn thông,… như: tăng cường trao đổi, chia sẻ sử 
dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

- Tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên 
ngành và các văn bản khác có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước 
hiện nay như: Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát 
sóng vô tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỉ thị tăng cường công tác 
đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn 
thông, Internet trên địa bàn Tỉnh; Tổ chức sơ kết Kế hoạch liên ngành số 34/
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KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 giữa Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 
cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
giai đoạn 2013-2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
thụ động trên địa bàn Tỉnh của các doanh nghiệp.

3. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu trình UBND Tỉnh kế hoạch kinh phí ứng 

dụng CNTT năm 2020 của các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu trình UBND Tỉnh về Đề cương, Đề án Đô thị thông minh và 
báo cáo chủ trương đầu tư Trung tâm điều hành Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu;

- Tham mưu UBND Tỉnh Quy chế quản lý, vận hành hội nghị truyền hình 
trực tuyến trình UBND Tỉnh ban hành.

4. Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh BR-VT về thông qua Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2019-2025; Thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạch triển 
khai chiến lược Đề án “Truyền thông hình ảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2020; 
Thực hiện các hoạt động truyền thông về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 2020.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN LĨNH VỰC  
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đỗ Hoàng Trung 
Giám đốc Sở TTTT TP. Cần Thơ

Thực hiện nhiệm vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ TTTT giao 
năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao. Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:

1. Kết quả đạt được

- Tổ chức họp báo định kỳ và họp mặt Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 
nhằm định hướng kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; xử lý kịp thời các vấn đề báo chí quan tâm về TPCT.

- Phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững 
biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực ĐBSCL và các tỉnh, thành phố lân cận 
đã tuyên truyền được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, trong đó, đã triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tập huấn nghiệp vụ công 
tác xây dựng Đảng đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo 
chí năm 2019 khu vực phía Nam.

- Tổ chức Hội sách TPCT lần thứ III năm 2019 đã thành công và tạo dấu ấn tốt 
trong lòng công chúng TPCT, ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

- Việc quản lý hạ tầng kỹ thuật treo, ngầm cáp thông tin dùng chung dần đi vào nề 
nếp và định hướng theo quy định, các chủ đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư đã hiểu 
và chủ động thực hiện trách nhiệm, quyền lợi trong việc đầu tư và cho thuê hạ tầng kỹ 
thuật thông tin dùng chung theo đúng quy định.

- Công tác quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông được UBND thành phố đặc biệt 
quan tâm bằng việc cho phép đầu tư phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông 
trên công nghệ GIS, từ đó giúp cho việc quản lý, khuyến khích dùng chung hạ tầng 
BTS, hạ tầng cống bể dùng chung tại các khu dân cư, khu đô thị được thuận lợi và 
hiệu quả hơn.

- Công tác phòng chống lụt bão, thiên tai được xử lý và ứng cứu thông tin kịp 
thời, đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, mạng truyền số liệu chuyên 
dùng trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và các kỳ nghỉ lễ.
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- Dịch vụ viễn thông do các doanh nghiệp cung cấp trên địa bàn thành phố 
được phủ đều trên địa bàn thành phố, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, băng 
thông rộng, tốc độ cao, giá thành ngày càng giảm, giúp phần lớn người dân được 
tiếp cận với dịch vụ Internet tốc độ cao, mức độ giải trí của người dân bằng truyền 
hình trả tiền cũng ngày càng phong phú.

- Dịch vụ bưu chính ngày càng phong phú, với số lượng doanh nghiệp bưu 
chính, chuyển phát như hiện nay đã góp phần thúc đẩy thương mại điện tử diện ra 
nhanh hơn, người dùng dịch vụ ngày càng được phục vụ tốt hơn.

- Cổng Dịch vụ công thành phố theo mô hình tập trung, kết nối với hệ thống 
một cửa điện tử triển khai cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp 
thành phố theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, kết nối với hệ thống đánh giá giải 
quyết TTHC theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và thí điểm kết nối với Cổng 
Dịch vụ công quốc gia nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với tổ chức và 
cá nhân ngày càng thuận tiện, công khai và minh bạch.  

- Việc kết nối liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua Trục 
liên thông văn bản quốc gia giúp cho việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử liên 
thông 4 cấp theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước mang lại hiệu quả 
phục trong gửi văn bản điện tử và giao dịch trực tuyến với kho bạc nhà nước mang 
lại hiệu quả tích cực trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả quản lý nhà 
nước. 

- Công tác an toàn thông tin mạng được triển khai theo chiều sâu từ công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến việc đầu tư, triển khai các giải pháp giám 
sát an toàn thông tin mạng, giải pháp phòng, chống mã độc tập trung, công tác 
đào tạo nhân lực, việc xác định cấp độ an toàn thông tin và phương án bảo đảm 
an toàn thông tin theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP được thành phố triển khai thực 
hiện bảm đảm an toàn thông tin cho việc ứng dụng CNTT và xây dựng chính 
quyền điện tử thành phố. 

- Thành phố đang hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển 
trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 - 2025 cho việc phát triển đô thị thông 
minh của thành phố.

- Ngoài ra, thành phố đang hoàn thiện Đề án xây dựng Khu công nghệ thông 
tin tập trung để trình Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Chính phủ 
phê duyệt giúp cho việc phát triển công nghiệp CNTT của thành phố.

- Qua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, Sở đã cơ bản hoàn 
thành theo tiến độ 14/14 chỉ tiêu KT-XH ngành TTTT năm 2019; theo chương 
trình UBND TPCT giao năm 2019 hoàn thành theo tiến độ 20/21 công việc đạt 
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95,2%. Để chủ động trong các công việc được giao, đến thời điểm hiện nay, Sở 
đã hoàn thành và thực hiện theo tiến độ của kế hoạch hoạt động chi tiết lĩnh vực 
TTTT năm 2019 với 333/339 đầu, nhóm công việc đạt 98,2%; kế hoạch thực hiện 
08 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố với 30/33 công việc đạt 
91%; hoàn thành 113 công việc phát sinh (Bộ TTTT: 41, UBND TPCT: 34và 
khác: 38).

2. Khó khăn, hạn chế

- Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn nhiều hạn 
chế, trong đó có khó khăn về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các ngành, các cấp, các 
điều kiện để áp dụng hồ sơ điện tử, xác thực định danh nên công tác triển khai chưa 
đạt hiệu quả như mong muốn.

- Trong triển khai chính quyền điện tử chưa được sự tham gia chủ động, tích 
cực của các ngành, các cấp, công tác phối hợp, xác định vai trò trách nhiệm các 
cơ quan vẫn còn chồng chéo nhất là việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm giữa Sở 
Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND thành phố trong công tác chỉ 
đạo, đôn đốc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, gửi nhận văn bản điện tử nên dẫn đến công tác triển khai chính quyền điện 
tử đạt hiệu quả chưa cao.

- Việc triển khai đô thị thông minh vẫn còn khá mới mẻ, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, các khó khăn trong tổ chức bộ máy vận hành và nhân lực am hiểu nên 
công tác triển khai còn chậm so với yêu cầu đề ra.

- Việc quản lý đầu tư mới hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp còn rời 
rạc, các doanh nghiệp chưa chủ động phối hợp để chia sẽ dùng chung hạ tầng (đặc 
biệt là BTS). Việc quản lý đầu tư hạ tầng ngầm thông tin trong các khu đô thị mới, 
khu dân cư không được kiểm tra tốt, dẫn đến việc đầu tư không đảm bảo yêu cầu 
dùng chung, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư ký hợp đồng với doanh nghiệp viễn 
thông đầu tư khai thác độc quyền, các doanh nghiệp có hạ tầng thông tin chưa chủ 
động xây dựng đơn giá dùng chung để chia sẻ cho các doanh nghiệp khác.

3. Nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện 
chính trị trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; 75 năm thành lập Nước và là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
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Cần Thơ lần thứ XIII và các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
của thành phố. Trong thời gian tới ngành thông tin và truyền thông tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và tập trung thực hiện một 
số công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch phát triển TTTT 
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 -2020. Kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan và 
đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh và vị 
trí việc làm theo lộ trình chỉ đạo của thành phố.

Thứ hai: Định hướng bưu chính là thành phần phục vụ, tham gia cải cách 
hành chính, chính phủ điện tử: tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện chức năng tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; hoàn thiện Đề án 
chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bưu điện. Quản trị, 
hỗ trợ người dân trong việc đăng ký trực tuyến đối với dịch vụ hành chính công 
mức 3, 4.

Là hạ tầng chuyển phát và logistics cho thương mại điện tử (TMĐT): Bưu 
chính đóng vai trò là trung gian kết nối giữa môi trường mạng và thế giới thực hiện 
thông qua chuyển phát hàng TMĐT đến người mua; là một trong những công cụ 
marketing/truyền thông thúc đẩy phát triển TMĐT (hợp tác với sàn TMĐT để gia 
tăng sự hiện diện của sàn TMĐT tại địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, miền 
núi thông qua việc hướng dẫn người dân mua bán trực tuyến và tới nhận hàng tại 
bưu cục; hợp tác với cơ quan Nhà nước để triển khai các chủ trương, chính sách 
truyền thông phát triển TMĐT).

Phát triển kinh doanh bưu chính trên nền tảng thương mại di động 
(E-commerce): Cung cấp thông tin, dịch vụ qua mobile apps (tra cứu mã bưu 
chính; tính giá cước, truy tìm định vị bưu gửi, thông tin sản phẩm/dịch vụ, thanh 
toán hóa đơn, thực hiện dịch vụ thu hộ/chi hộ, tìm điểm phục vụ ...). Định vị chính 
xác địa điểm người sử dụng moble apps như một địa chỉ phát bưu gửi.

Thứ ba: Về viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện

Bảo đảm kết nối toàn diện: Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết 
yếu. Đưa tỷ lệ người dân chưa sử dụng Internet xuống dưới 20%. Đưa tỷ lệ hộ gia 
đình chưa có kết nối băng rộng xuống dưới 30%; phổ cập điện thoại thông minh 
đặc biệt tới các vùng công ích. Đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ viễn 
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thông công ích trên cơ sở các dịch vụ băng rộng, kết nối Internet tốc độ cao, tăng 
cường sử dụng smartphone tại các vùng công ích.

Bảo đảm là hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số: Băng thông, tốc độ, chất lượng 
cao phục vụ các dịch vụ mới của kinh tế số; thiết lập mạng quốc gia kết nối vạn 
vật: ĐTTM, e-Gov, e-Health, e-learning...; thiết lập hạ tầng quốc gia phục vụ kinh 
tế dữ liệu.

 Đưa ngành viễn thông thực sự là động lực cho phát triển kinh tế xã hội, 
phát triển bền vững: thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tỷ trọng kinh tế (đầu tư, lợi 
nhuận) từ dịch vụ viễn thông cơ bản (thoại, dữ liệu) sang dịch vụ CNTT&TT; kích 
thích chuyển dịch đầu tư vào dịch vụ kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số; thúc đẩy 
cạnh tranh các loại hình dịch vụ mới, tài chính toàn diện, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Quản lý Quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động 
trên địa bàn thành phố theo định hướng các doanh nghiệp cùng đầu tư và sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng, tránh gây tốn kém nguồn lực phát triển của xã hội. Phát triển 
hạ tầng viễn thông đi đôi với sử dụng hiệu quả hạ tầng mạng lưới, đảm bảo mỹ 
quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa, đảm bảo 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Thứ tư: Về công nghệ thông tin

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của 
Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, 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 
năm 2025 và các chủ trương liên quan đến việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính 
quyền điện tử, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và phát triển đô thị thông 
minh.

Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Kiến trúc chính quyền điện 
tử thành phố và Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, trong đó, tập trung 
triển khai các nền tảng cho chính quyền điện tử như xây dựng csc dịch vụ nền 
tảng dùng chung, trục kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại 
địa phương (LGSP), xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung toàn thành phố, nâng 
cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống một cử điện tử, xây 
dựng các phần mềm chuyên ngành, giúp cho việc triển khai các ứng dụng CNTT 
theo hướng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân và công tác quản lý nhà 
nước tại các cơ quan, địa phương.
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Đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong cơ quan 
nhà nước, các tổ chức, cá nhân, tập trung hoàn thiện nâng cấp hạ tầng an toàn 
thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố, thí điểm triển khai 
Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng, các giải pháp phòng, chống mã độc 
và tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng 
cho đối tượng lãnh đạo các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức viên chức, doanh 
nghiệp và tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, nhất là công tác bảo đảm an 
toàn thông tin mạng phục vụ Đại hội đảng các cấp.

Hoàn thiện Đề án án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị 
thông minh giai đoạn 2016 - 2025 và tổ chức triển khai phát triển đô thị thông tin 
của thành phố.

Hoàn thiện Đề án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung để trình Bộ 
Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển 
khai thực hiện.

Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong cơ quan nhà nước theo hướng chuyên 
môn hoá, chuyên sâu để làm nền tảng cho việc xây dựng chính quyền điện tử và 
phát triển đô thị thông minh

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định cho việc ứng dụng 
CNTT, xây dựng chính quyền thành phố.

 Thứ năm: Về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình và thông tin 
điện tử

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh 
bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện 
các mục tiêu về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giữ vững chủ quyền biên 
giới, biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông tin 
đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, PTTH và 
TTĐT. Kịp thời tham mưu, chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ 
quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn hoạt động tác nghiệp và 
đưa tin đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin chính 
thống, kịp thời cho văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương 
và địa phương khác đóng trên địa bàn; các báo, đài địa phương, Cổng Thông tin 
điện tử thành phố và các sở, ngành, đài truyền thanh quận, huyện.
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Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, khách quan trước những 
vấn đề “nóng”, nhạy cảm đang được dư luận xã hội quan tâm. Tránh tình trạng né 
tránh, bưng bít thông tin, làm cho báo chí thiếu thông tin, nên tự tìm hiểu, tự suy 
diễn, dẫn đến thông tin bị sai lệch, bóp méo, sai sự thật…

Nâng cao chất lượng khảo sát thông tin trên báo, mạng xã hội về Cần Thơ

Hướng dẫn nội dung và bài viết phản bác, vạch trần các âm mưu, luận điệu 
sai trái, xuyên tạc đối với những vấn đề, sự kiện nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội,… ảnh hưởng đến nhân dân và doanh nghiệp.

4. Đề xuất và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông

4.1. Lĩnh vực BCVT

a) Đề xuất điều chỉnh Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 đối với 
nội dung điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động và quy định mỗi cá nhân sử 
dụng số lượng thuê bao cụ thể. Hiện tại, định nghĩa về điểm cung cấp dịch vụ viễn 
thông lưu động tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 chưa rõ ràng 
(thời gian như thế nào là lưu động, doanh nghiệp tự thành lập là như thế nào, nhân 
sự tại điểm cung cấp này) nên khó thực hiện. Ngoài ra, việc quy định mỗi cá nhân 
khi xử dụng từ sim thứ 4 trở lên thì ký hợp đồng (dùng cá nhân, thiết bị, người bảo 
hộ) thì một số điểm đăng ký thông tin thuê bao vẫn cho đăng ký từ sim thứ 4 trở 
lên, có ký hợp đồng nhưng việc kiểm tra đối chiếu đâu là sim thực sự sử dụng, đâu 
là sim kích hoạt trước là rất khó.

b) Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ 
Xây dựng sửa đổi Thông tư số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT để đảm bảo 
tính khả thi, xem xét ban hành khung đơn giá dùng chung, từ đó tùy theo vùng 
miền sẽ nhân với hệ số K khác nhau. Như vậy sẽ thống nhất và triển khai đẩy 
nhanh việc dùng chung được thuận lợi hơn. Vì trên thực tế việc áp dụng Thông tư 
số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT thì phải tính giá thành trên cơ sở chi phí 
đầu tư, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc tính và công bố đơn giá, các công trình 
có chức năng giống nhau mà chi phí đầu tư khác nhau (do mỗi doanh nghiệp có 
đơn giá xây dựng riêng, thời điểm đầu tư khác nhau…) thì dẫn đến chi phí cho 
thuê khác nhau. Nếu có giá khung thì nhà đầu tư sẽ tự cân đối mức đầu tư, mức 
cho thuê và tính hiệu quả để đầu tư, việc này có thể thu hút được nhiều thành phần 
kinh tế khác tham gia vào đầu tư hạ tầng thông tin ngầm, hạ tầng viễn thông thụ 
động dùng chung và cho thuê. 

c) Đề nghị Cục Viễn thông ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu loại BTS sử 
dụng  cho 1, 2 hoặc nhiều nhà mạng để làm cơ sở cho việc dùng chung. Ban hành 
tiêu chuẩn về việc đầu tư hạ tầng ngầm dùng chung cho nhiều nhà mạng (tối thiểu 
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5 nhà mạng VNPT, Viettel, FPT, SCTV, VTVCab) để làm cơ sở cho các chủ đầu 
tư thiết kế và thi công trong các khu đô thị mới, khu dân cư, đảm bảo việc dùng 
chung, tránh tình trạng mỗi chủ đầu tư có thiết kế riêng nên khó dùng chung.

d) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật về việc dùng chung hạ tầng trạm BTS để triển khai thực hiện có hiệu 
quả. Trên thực tế các nhà mạng phát triển sau nhưng đã có kế hoạch tự đầu tư hạ 
tầng độc lập, có nơi đã thuê mặt bằng rồi thì mới báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nước, dẫn đến gặp khó khăn trong việc đẩy mạnh dùng chung hạ tầng.

4.2.  Lĩnh vực ứng dụng CNTT, an toàn thông tin mạng

a) Hiện nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn liên 
quan đến lĩnh vực CNTT được ban hành. Tuy nhiên, việc triển khai tại địa phương 
gặp nhiều khó khăn nhất là các lĩnh vực mới như đô thị thông minh, an toàn thông 
tin mạng. Vì thế, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác 
triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tổ chức 
thực hiện.

b) Sớm tham mưu ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 để các 
địa phương làm căn cứ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử và triển khai chính 
quyền điện tử, quan tâm hỗ trợ địa phương trong phát triển đô thị thông minh.

c) Bộ ngành sớm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như cơ sở 
dữ liệu quốc gia dân cư, đất đai; ban hành quy định việc kết nối, chia sẻ và hướng 
dẫn địa phương triển khai kết nối liên thông, khai thác dữ liệu; Bộ Thông tin và 
Truyền thông định kỳ (06 tháng) công bố các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/
TT-BTTTT để các địa phương chủ động phối hợp, thực hiện kết nối, khai thác sử 
dụng và tránh đầu tư trùng lắp giữa bộ ngành và địa phương.

d) Hiện nay, hàng quý các địa phương phải vừa báo cáo Chính phủ điện tử và 
báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông, trong khi chủ trương Chính phủ về tinh giảm chế độ báo cáo. Do đó, kiến 
nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đồng bộ, tích hợp thành một báo 
cáo để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong công tác quản lý theo dõi./.
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CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC  
THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG NĂM 2019

                             Trần Minh Chiêu                                        
Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Giang

Xác định năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Sở TTTT Bắc Giang đã bám sát sự 
chỉ đạo của Bộ TTTT, Tỉnh ủy - HĐND tỉnh, 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 (tăng trưởng 16,1%) và bảo đảm an 
ninh quốc phòng của tỉnh.

Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành 01 Nghị quyết, 01 Kế hoạch về công nghệ 
thông tin; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND ban hành 03 văn bản QPPL, 
06  văn bản chỉ đạo điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Ngành, của 
tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trong hệ thống cơ quan nhà 
nước, Đảng và đoàn thể trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Đã xây dựng cấp độ 
đánh giá mức độ an toàn an ninh thông tin; phối hợp với Bộ TTTT, Công an tỉnh 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (Youtube, 
facebook) chống phá, xâm hại hạ uy tín lãnh đạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông 
tin, phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự, chính trị nổi bật của địa phương, 
gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật; Sở đã tham 
mưu cho tỉnh đã duy trì tốt hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí; hội nghị thông 
tin báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ký hợp tác truyền thông 
với 06 cơ quan báo chí trung ương, để tuyên truyền quảng bá thu hút đầu tư phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được đảm 
bảo; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc được chuẩn 



393

hóa thành một phần mềm dùng chung duy nhất và vận hành hiệu quả tại 100% 
cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh tới cấp xã/phường/thị trấn; 100% các sở, 
ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã ứng dụng chữ ký số để giải quyết công việc, 
với 4.525 chứng thư số tổ chức, cá nhân, 159 SIM PKI cho lãnh đạo để ký số trên 
thiết bị di động. Đã xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh và chuẩn hoá Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử dùng chung của tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa liên thông 3 cấp (chính thức vận hành từ ngày 01/01/2020) đáp 
ứng các yêu cầu được quy định và thực hiện kết nối, liên thông thành công với Cổng 
dịch vụ công quốc gia.

Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu, các ứng dụng 
CNTT hoạt động ổn định; văn bản gửi nhận thông qua trục liên thông kết nối hệ 
thống quản lý văn bản điện tử của tỉnh hoạt động ổn định, liên thông 4 cấp. Hệ 
thống họp trực tuyến được triển khai từ cấp tỉnh đến 100% cấp huyện, cấp xã, phục 
vụ hoạt động chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của lãnh đạo tỉnh và các cấp, 
các ngành. Đường truyền mạng số liệu chuyên dùng được triển khai từ tỉnh đến 
100% các xã, thị trấn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc. Xây dựng phần 
mềm BGEcabinet - Phòng họp không giấy trên thiết bị di động nhằm thuận tiện cho 
việc khai thác tài liệu họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Hạ tầng, dịch vụ mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển đảm bảo đúng quy 
hoạch, theo hướng hiện đại. Việc liên kết sử dụng chung hạ tầng, ngầm hóa cáp viễn 
thông đật kết quả tích cực; chất lượng các dịch vụ tốt hơn; tình trạng tin nhắn rác, lừa 
đảo giảm đáng kể; thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo điều 
hành và nhu cầu của nhân dân. Toàn tỉnh có 1.635.450 thuê bao điện thoại di động, 
tăng 130.500 thuê bao; 1.350 trạm BTS, tăng 43 trạm; 100% UBND cấp xã đã được 
kết nối Internet tốc độ cao, phủ sóng 3G, 4G; có 850.450 thuê bao Internet có 715 đại 
lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 1.509 điểm cung cấp 
dịch vụ viễn thông, điểm bán sim thẻ; 109 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị thu phát 
sóng vô tuyến điện. Tổng doanh thu từ hoạt động bưu chính viễn thông đạt 2.200 tỷ 
đồng, tăng 6,8%; nộp ngân sách nhà nước đạt 90 tỷ đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được lĩnh vực thông tin, truyền thông còn 
một số tồn tại hạn chế như: Ứng dụng CNTT còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với 
cải cách hành chính, chưa tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế -  xã hội. 
Chưa xây dựng được hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) để cung cấp 
các dịch vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ giữa các ứng dụng, hệ thống thông tin trong nội 
bộ tỉnh Bắc Giang; nguồn nhân lực về CNTT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về đảm 
bảo ATTT hạn chế cả về số lượng và chất lượng trong khi đó các yêu cầu về quản 
lý, vận hành đảm bảo an toàn thông tin ngày càng tăng cao; tình trạng một số phóng 



394

viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí trung ương tác nghiệp trên địa bàn thực hiện 
chưa nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí, gây phiền hà cho 
tổ chức, doanh nghiệp, thông tin thiếu chính xác ảnh hướng đến sự phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh còn diễn ra; việc phát triển hạ tầng viễn thông còn khó khăn tại một số 
địa phương; còn tình trạng thuê bao đăng ký thông tin chưa chính xác hoặc thiếu thông 
tin, thuê bao kích hoạt sẵn, tin nhắn rác.

Thời gian tới để khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phát triển lĩnh 
vực thông tin, truyền thông, đáp ứng được các mục tiêu của tỉnh về ứng dụng CNTT 
phục vụ CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, thời gian tới Bắc Giang xác định cần 
tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Về Công nghệ thông tin

(1)- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định chế độ nhuận 
bút đối với Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh cấp huyện, cấp 
xã; Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT 
của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, 
chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; Quy định về Bộ tiêu chí 
đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, Cổng Thông tin điện tử 
trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Xây dựng, cập 
nhật khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản tiếp theo bảo 
đảm theo quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế về hạ tầng và 
ứng dụng CNTT tại địa phương.

(2)- Tập trung xây dựng chính quyền điện tử tỉnh: Tăng cường công tác quản 
lý, triển khai các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp, ngành, 
trong đó chú trọng kết nối, liên thông các hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu 
đã đầu tư và được đầu tư mới. Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh theo 
hướng trở thành hệ thống hạ tầng CNTT cốt lõi, đủ mạnh để quản lý tập trung các 
hệ thống CNTT dùng chung của toàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 
nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử. Đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu 
chuyên dùng cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoạt động ổn định; phát triển 
Cổng thông thông tin điện tử của tỉnh đến 209 xã, phường, thị trấn.

(3)- Tập trung xây dựng quy định chuẩn hóa, tích hợp và trao đổi thông tin 
dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng CSDL 
giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống 
ứng dụng CNTT, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
phục vụ người dân, doanh nghiệp.
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2. Về An toàn, an ninh mạng

(1)- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật An toàn thông tin mạng trên 
địa bàn tỉnh; phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an ninh thông 
tin mạng của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Cục An toàn 
thông tin, Bộ Thông tin và Truyền triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 
về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

(2)- Triển khai, xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin tỉnh Bắc Giang 
tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để đánh giá rủi ro, giám sát, phát hiện tấn công, 
cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời và ứng cứu các sự cố liên quan đến an toàn thông 
tin cũng như an toàn cho các hệ thống thông tin và các hệ thống khác theo quy định. 
Đầu tư một số dịch vụ cung cấp các thông tin cập nhật về nguy cơ tấn công mạng 
và các dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ. 

(3)- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù 
hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông 
tin mạng của cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên diễn tập ứng cứu 
sự cố. Xây dựng kế hoạch, chính sách để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân 
lực CNTT chất lượng cao (khoảng 20 người) để làm nòng cốt trong tham mưu giúp 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển CNTT và hỗ trợ hoạt động ứng dụng CNTT của 
các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

3. Về Công nghiệp ICT

(1)- Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan liên quan tham 
mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp để thu hút các doanh nghiệp lớn về 
ICT đầu tư tại tỉnh Bắc Giang.

(2) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để tổ chức hội thảo/hội nghị, 
thúc đẩy xúc tiến đầu tư về ICT nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc 
Giang đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ICT trong nước và quốc tế; tuyên 
truyền và tư vấn về các hoạt động phát triển công nghiệp ICT cũng như các công 
nghệ mới từ cuộc CMCN 4.0.

4. Về Bưu chính

(1)- Thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát 
và hạ tầng Logistic để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào phát triển bưu chính nhanh và hiệu quả. 
Bưu chính góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng chính quyền điện tử và 
giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 
số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 
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nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo Quyết 
định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ 
quan Đảng, Nhà nước.

(2)- Nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã phấn đấu 
hết năm 2020, đảm bảo tất cả các điểm phục vực Bưu chính cấp 1, 2, 3 để cung cấp 
được dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg. Cùng với đó cần 
tăng cường công tác tuyên truyền đồng bộ để tổ chức, cá nhân thấy được sự hiệu 
quả, tiện lợi, an toàn khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó góp phần 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn. 

5. Về Viễn thông

(1)- Quản lý chặt chẽ về xây dựng, sử dụng chung và ngầm hóa hạ tầng viễn 
thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiết kiệm kinh phí đầu tư, an toàn, an ninh thông tin 
và mỹ quan đô thị; xây dựng Quy hoạch tổng thể các điểm cung cấp dịch vụ viễn 
thông, đảm bảo mỗi xã có ít nhất có một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của 
các nhà mạng. Rà soát, thẩm định chặt chẽ vị trí xây dựng trạm BTS cho các doanh 
nghiệp viễn thông đảm bảo theo đúng quy hoạch của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh 
nghiệp viễn thông trên địa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt. Khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng trạm BTS ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện 
môi trường, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

(2)- Định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai 5G và các 
công nghệ mới trên địa bàn tỉnh hướng đến đảm bảo hạ tầng kết nối cho chính 
quyền số. Đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

(3)- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 
đầu tư và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chú trọng phổ cập các dịch vụ viễn thông 
và Internet tới vùng sâu vùng xa; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng 
mạng lưới. Quản lý thuê bao di động trả trước; hoạt động của điểm cung cấp dịch 
vụ internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. 

(4)- Phối hợp chặt chẽ với các ngành để chỉ đạo thực hiện tốt việc sử dụng 
chung hạ tầng, ngầm hóa mạng cáp thông tin, quản lý mạng xã hội đảm bảo an toàn 
an ninh thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra; phối 
hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ để giải quyết các vụ việc đòi hòi chuyên môn cao. 
Xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
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(5)- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ trong quản lý thông tin trên 
mạng Internet; nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi 
phạm pháp luật và tội phạm trên mạng. Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, do-
anh nghiệp Internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di 
động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm, 
chủ động rà soát, có phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống thông tin 
di động để phát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác.

6. Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản

(1)- Làm tốt công tác quản lý hoạt động của báo chí theo quy định. Tổ chức 
kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý việc cung cấp thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên 
tạc, kích động chống phá Nhà nước; rà soát, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật về báo chí. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những vấn đề nóng, vấn 
đề nhạy cảm trong hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn. 

(2)- Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động 
tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020; tuyên truyền chủ trương 
sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (tỉnh Bắc Giang) đã được Quốc hội thông qua; 
những sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của đất nước và của tỉnh, thành tựu 
trong công cuộc đổi mới... 

(3)- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với 
truyền thông xã hội, với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể nhằm hướng 
dẫn, nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên 
Internet, ý thức sử dụng thông tin trên Internet của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 
để tự mình sàng lọc những nội dung xấu, khai thác những thông tin có lợi phục vụ 
nhu cầu học tập, thông tin giải trí lành mạnh.

(4)- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh xử lý nghiêm việc cung cấp 
thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường xử lý theo 
quy định đối với những cá nhân, tổ chức cung cấp những nội dung xấu, độc trên 
mạng Internet, góp phần làm lành mạnh môi trường thông tin trên mạng. Thu 
hồi và xử lý xuất bản phẩm có nội dung vi phạm các quy định về hoạt động xuất 
bản,in, phát hành. Phối hợp với cơ quan quản lý trung ương, địa phương hạn chế 
tình trạng in lậu xuất bản phẩm.
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* Đề xuất kiến nghị với Bộ TTTT

1. Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh 
(LGSP) bảo đảm tích hợp, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 
thông tin trong nội bộ tỉnh và kết nối liên thông với hệ thống thông tin của bộ, 
ngành Trung ương và Chính phủ.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xây dựng Trung tâm kiểm soát an toàn 
thông tin của tỉnh, kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc 
gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hỗ trợ các địa 
phương các công cụ, giải pháp, qui trình đảm bảo an toàn an ninh thông tin; đào 
tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề ATTT để giúp các địa phương tăng cường nhân 
lực ATTT.

3. Sớm ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 để địa 
phương có cơ sở xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và triển 
khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo đúng Kiến trúc; ban hành Thông tư thay 
thế Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 quy định việc lập đề cương 
và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

4. Hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý hoạt động Văn phòng đại diện của các 
cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương.

5. Sớm tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 25/2011/NĐ-CP, Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, các quy định về quản lý 
thuê bao di động trả trước cho phù hợp với tình hình thực tế; các nghị định xử phạt 
VPHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các vấn đề đang gây bức xúc 
trong xã hội như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính; hoạt động 
của văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí, tình trạng 
sách nhiễu doanh nghiệp; Tình trạng báo hóa tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng 
xã hội; Hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản; 
Quảng cáo lừa đảo, sai sự thật; Cuộc gọi rác, tin nhắn rác, sim rác; Công tác đảm 
bảo an toàn thông tin cho người sử dụng của các mạng xã hội; Việc tuân thủ các 
tiêu chuẩn, kỹ thuật về an toàn cho các hệ thống thông tin; Đảm bảo kết nối trục 
liên thông văn bản quốc gia từ tỉnh, thành phố xuống quận, huyện. Chủ động trao 
đổi, phối hợp với các Cục chuyên ngành thuộc Bộ để triển khai hoạt động thanh 
tra, xử lý vi phạm.
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7. Hướng dẫn biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thanh tra chuyên 
ngành Thông tin và Truyền thông, nhất là đối với các lĩnh vực mới, nổi cộm như 
mạng xã hội... 

8- Hỗ trợ địa phương về tài liệu khoa học tuyên truyền thống nhất trong cả 
nước về mục đích, ý nghĩa của việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tác động 
tích cực đến lợi ích kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng để nâng cao nhận thức và 
tạo sự đồng thuận từ nhân dân trong việc triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông.
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020  
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hà Văn Tiến 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh còn nhiều khó khăn, dân số ít, địa bàn rộng, địa hình đồi núi 
chia cắt, trình độ khoa học công nghệ chưa cao, hạ tầng bưu chính, viễn thông, 
CNTT chưa thực sự đồng bộ; Sở thành lập sau, thiếu thốn cả cơ sở vật chất và con 
người. Do đó, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp 
TT&TT gặp nhiều trở ngại. Năm 2019, ngành TT&TT Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực 
bứt phá, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, phát triển hạ tầng thông tin và 
truyền thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo cơ hội để tỉnh bứt phá, vươn lên.

Trên cơ sở tham mưu của Sở TT&TT Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn và Bộ 
TT&TT đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai 
đoạn 2019 - 2020. Đây là bước tiến quan trọng, hứa hẹn mang lại những bước 
đột phá trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh. Thực hiện một trong 
những nội dung của Biên bản ghi nhớ, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và đưa vào vận 
hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) từ Bộ TT&TT, là tỉnh thứ 21 trong 
cả nước kết nối thành công NGSP. Đây là nền tảng cốt lõi trong hệ thống Chính 
quyền điện tử tỉnh, là nền tảng để liên thông, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng 
khó khăn về nguồn lực  và nâng cao hiệu quả đầu tư. Với LGSP, tỉnh sẽ kết nối, 
liên thông các cơ sở dữ liệu đã có hoặc đang tiến hành xây dựng trong tỉnh để cung 
cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho việc hoạch định chính sách, lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh 
tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. LGSP cũng sẽ là nền tảng giúp giảm bớt 
chi phí đầu tư, xây dựng các cơ sở dữ liệu cho tỉnh bằng cách liên thông, kết nối, sử 
dụng lại các cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 
đã có sẵn. Sau khi tiếp nhận LGSP, Bắc Kạn đã kết nối thành công Hệ thống Một 
cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 
của tỉnh đến 05 Hệ thống thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương, 
gồm: Hệ thống Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hệ thống thanh 
toán trực tuyến của Bộ Công Thương; hệ thống Vnpost của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam; hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp; liên thông Đăng ký 
và quản lý hộ tịch, đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
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Để làm được những việc trên Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gặp không ít khó 
khăn, thách thức, nhất là nguồn nhân lực hiện vừa thiếu về số lượng và chủng loại, 
vừa chưa đồng bộ. Điều đó đòi hỏi tỉnh cần tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn 
lực cho phát triển hạ tầng thông tin, bổ sung thêm biên chế công chức, viên chức 
nhằm đảm bảo điều kiện để xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh cũng 
như để tiếp tục hoàn thiện, vận hành có hiệu quả nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
(LGSP) đã tiếp nhận. Chỉ đạo các ngành, địa phương số hóa, hoàn chỉnh hệ thống 
dữ liệu của mình, chia sẻ qua LGSP để tạo nên hệ thống dữ liệu chung của tỉnh 
hoàn thiện, đầy đủ, chính xác. Bên cạnh việc chủ động, quyết liệt trong xây dựng 
chính quyền điện tử, tỉnh Bắc Kạn cũng rất cần và mong muốn tiếp tục nhận được 
sự hỗ trợ của Bộ TT&TT cũng như các bộ, ngành Trung ương trong việc mở rộng, 
hoàn thiện hệ thống này.

Tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm Đánh giá mức 
độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp với các ưu điểm nổi bật như: Phần mềm 
được cài đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh, chạy trên nền tảng web, giao 
diện phần mềm thân thiện, lưu trữ số liệu đánh giá trên môi trường điện tử, giúp 
cho các đơn vị thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng, tra cứu dữ liệu, phản ánh 
trung thực, khách quan mức độ xây dựng chính quyền điện tử của mỗi cơ quan, 
địa phương, đơn vị, đồng thời, số liệu được kế thừa để cung cấp cho những lần 
đánh giá sau. Các chức năng tổng hợp số liệu, tính toán điểm, kết xuất báo cáo 
xếp hạng được thực hiện hoàn toàn tự động. Số liệu liên quan đến cấp xã do cấp 
huyện tổng hợp được phần mềm tính toán dựa trên số liệu của cấp xã mà không 
yêu cầu cấp huyện nhập lại để có số liệu cho toàn huyện. Phần mềm giúp cho việc 
thu thập, đánh giá số liệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị, 
địa phương được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, nắm rõ hiện trạng ứng dụng 
công nghệ thông tin tại đơn vị. Giúp giảm thời gian tổng hợp, phân tích dữ liệu, 
cho ra kết quả đánh giá nhanh, chính xác, đảm tính khách quan, toàn diện. Giúp 
lãnh đạo các cấp quản lý chặt chẽ và giám sát kết quả xây dựng Chính quyền điện 
tử của đơn vị, địa phương, kịp thời so sánh với các đơn vị khác, trên cơ sở đó có 
phương án điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động xác định các 
nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng 
Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh 
nghiệp của cơ quan nhà nước các cấp.

Sở TTTT Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn khai thác, quản lý, sử 
dụng phần mềm cho160 cán bộ chuyên trách CNTT các  sở, ban, ngành, các đơn 
vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, 
thị trấn. Mở đợt đánh giá thử nghiệm phần mềm cho các đơn vị cấp huyện, xã và 
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tổ chức đợt đánh giá chính thức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 
tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành việc thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị để tổng 
hợp, tính toán điểm, kết xuất báo cáo xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng. Việc 
ứng dụng phần mềm trong thực hiện đánh giá Chính quyền điện tử các cấp đã giúp 
ích cho các đơn vị, địa phương trong việc cung cấp, quản lý số liệu của đơn vị, 
nắm bắt hiện trạng, những khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương, từ đó, đưa ra 
các giải pháp khắc phục, kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT 
hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền 
điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, 
góp phần to lớn cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cải cách hành chính là 
một yêu cầu rất cấp thiết trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của nhà 
nước và của tỉnh Bắc Kạn. Trong xây dựng Chính quyền điện tử, người dân và 
doanh nghiệp được xác định là trung tâm, là đối tượng phục vụ chính. Trong quá 
trình giao tiếp giữa người dân và cơ quan nhà nước thời gian qua, tồn tại nhiều 
vấn đề khi quá trình giao tiếp vẫn thực hiện theo cách truyền thống thông qua văn 
bản, điện thoại hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước các cấp; 
người dân, doanh nghiệp rất khó để tra cứu trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC. 
Mặt khác, các giải pháp trên không phù hợp với việc ứng dụng công nghệ, truyền 
thông trực tuyến ngày càng rộng rãi hiện nay. Với tỉnh Bắc Kạn, xu thế sử dụng 
mạng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng đang ngày càng tăng cao, việc rút 
ngắn khoảng cách giữa người dân với cơ quan nhà nước hiện nay, sử dụng mạng 
Internet và mạng xã hội là yêu cầu tất yếu. 

Zalo là nền tảng ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí được đông đảo người 
dân sử dụng để giao tiếp hàng ngày. Hiện nay, tính năng Zalo đã phát triển mạnh. 
Mô hình 4.0 trên Zalo đang giúp nhiều tỉnh, thành phố hiện đại hóa dịch vụ công 
tuyên truyền hiệu quả đến người dân, tiết kiệm nguồn lực xã hội bằng các thao tác 
đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu 24/7 của người dân. Các công cụ mà Zalo 
cung cấp để hỗ trợ mô hình chính quyền điện tử 4.0 gồm có bốn dịch vụ chính 
là tra cứu, gửi tin chủ động, tuyên truyền và tương tác. Đồng thời, kênh thông tin 
này đang có lợi thế mạnh trong việc giúp các cơ quan nhà nước giao tiếp dễ dàng, 
thuận tiện với người dân, doanh nghiệp.
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Nắm bắt được ưu điểm đó và thực trạng công tác cải cách hành chính của 
tỉnh, Sở TT&TT Bắc Kạn đã tham mưu triển khai thiết lập tài khoản Hệ thống 
Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên nền tảng Zalo với các chức năng: Kết nối 
với Dịch vụ công của tỉnh, cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng 
hồ sơ TTHC; tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan nhà nước với hồ sơ TTHC 
đã nộp. Để giao tiếp với cơ quan nhà nước, người dùng không cần gọi điện, không 
cần đến cơ quan nhà nước, không cần truy cập các website mà sử dụng ngay ứng 
dụng zalo trên điện thoại di động. Triển khai kênh thông tin qua Zalo để các cơ 
quan nhà nước cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời đến từng người dùng, 
hạn chế tối đa tình trạng lừa đảo thông tin. Triển khai hệ thống đánh giá chất lượng 
dịch vụ mức độ hài lòng của người dân ngay sau khi người dân hoàn thành quá 
trình giải quyết hồ sơ TTHC. Triển khai kết nối hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 
với ứng dụng trên Zalo, cho phép người dân, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện thao 
tác khai báo, tạo hồ sơ và nộp hồ sơ TTHC trên ứng dụng Zalo. Hoàn thiện các 
văn bản chỉ đạo, quản lý.

Việc mở tài khoản Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh trên ứng dụng Zalo đã 
tạo ra kênh giao tiếp mới giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với người dân, doanh 
nghiệp, cung cấp thêm cho người dân, doanh nghiệp kênh truy cập hiện đại, phù 
hợp với thói quen sử dụng và thực tiễn hiện nay, giúp người dân, doanh nghiệp 
thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí trong thực hiện TTHC; tham 
gia đánh giá chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng sau khi hoàn thành quy trình giải 
quyết TTHC. Đồng thời, người dân được phổ biến những thông tin chính xác và 
trực tiếp về chính quyền thông qua thông báo chính sách mới, văn bản luật mới, 
nắm bắt thông tin, hoạt động nổi bật của tỉnh, các thông tin tiện ích khác như lịch 
cắt điện, thông tin Du lịch Bắc Kạn… một cách nhanh chóng, thuận tiện bằng 
điện thoại di động thông minh, máy tính hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng 
Zalo mà không cần nhớ địa chỉ và truy cập, tìm kiếm trên các trang web chứa 
đựng các thông tin này. Giúp chính quyền chủ động, kịp thời thông báo cho người 
dân, doanh nghiệp về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, đây cũng là cách chính 
quyền lấy ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao hiệu 
quả cải cách hành chính của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến ứng dụng CNTT trong xã hội. Từng bước tạo thói quen tiếp cận, 
khai thác hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh trên mạng Internet, dần dần hình 
thành “Công dân điện tử”, phù hợp định hướng xây dựng Chính quyền điện tử 
hướng tới Chính phủ số, Kinh tế số hiện nay.

Có thể nói, năm 2019 ngành TTTT Bắc Kạn đã có nhiều tham mưu, đề xuất 
đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh những 
kết quả đã đạt được, ngành TTTT vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
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thức, tồn tại, hạn chế cần phải giải quyết trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 
Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung tháo gỡ, giúp Bắc Kạn cũng như các tỉnh 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

1. Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trong việc xây dựng Chính quyền điện tử 
tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả về mặt chủ trương, định hướng, các nhiệm vụ và 
nguồn lực thực hiện.

2. Ưu tiên dành nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn 
khác của Bộ hỗ trợ để tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

3. Sớm ban hành, tham mưu ban hành các văn bản quy định có liên quan: 
Kiến trúc Chính phủ điện tử, phiên bản 2.0; 

4. Quy định chuẩn các chức danh về CNTT đến cấp huyện để việc tổ chức bộ 
máy, bố trí nhân sự được thuận lợi, đề xuất phân công vị trí gồm cán bộ quản lý 
nhà nước và cán bộ kỹ thuật chuyên trách CNTT, đảm bảo điều kiện thực hiện các 
nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT của địa phương, đơn vị. Có hướng dẫn 
về biên chế và chế độ, chính sách đối với công chức chuyên trách CNTT trong các 
cơ quan quản lý nhà nước.

5. Ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động Ban Biên tập Cổng TTĐT cơ 
quan nhà nước theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

6. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định trong Luật 
Báo chí 2016 về việc cử phóng viên thường trú.

7. Đề nghị Thanh tra Bộ phối hợp với Cục PTTH & TTĐT kiểm tra, xử lý các 
trang TTĐT tổng hợp hoạt động báo chí trái phép.

8. Đề nghị Cục Báo chí, Phát thanh - Truyền hình và TTĐT, Cục TTCS, Cục 
TTĐN, Cục Xuất bản, Thanh tra Bộ tổ chức họp trực tuyến giữa từng Cục với các 
Sở TTTT để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong 
công tác QLNN ở các tỉnh.
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NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK LẮK  
SAU MỘT NĂM KHỞI SẮC

                                                              Nguyễn Hoàng Giang 
Giám đốc Sở TT&TT Đắk Lắk

Năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông đã có nhiều khởi sắc mạnh 
mẽ từng bước lớn mạnh toàn diện, đạt được những thành tựu quan trọng trên 
tất cả các lĩnh vực: thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và đặc 
biệt là công nghệ thông tin từng bước có kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Trên lĩnh vực thông tin - báo chí, Sở đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà 
nước đối với hoạt động của các cơ quan báo chí. Điểm nhấn nổi bật đó là đã làm 
tốt công tác thông tin tuyên truyền về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 
2019 với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, góp phần quan trọng 
vào sự thành công của Lễ hội. Tổ chức thành công triển lãm “Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện M’Drắk. Đây 
là một trong những hoạt động khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, 
tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. 
Đặc biệt, đã tổ chức thành công Liên hoan truyền thanh cơ sở lần thứ 2 năm 2019 
với nhiều điểm mới qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền 
và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống 
truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ 
chính trị ở địa phương.

Trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông của tỉnh đã không ngừng thay đổi, từng 
bước thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số và trong bối cảnh 
cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã và 
đang tập trung đổi mới hoạt động, mở rộng các loại hình dịch vụ, phương thức 
kinh doanh, từng bước phù hợp với xu thế đổi mới, phát triển chung của đất nước. 
Năm qua đã có sự đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành và kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhà. Đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đáng chú ý đó là 
đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thực hiện chỉnh trang cáp 
trên các cột điện; Tiến hành khảo sát vùng phủ sóng truyền hình tương tự, truyền 
hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều  cố gắng, nỗ lực trong 
công tác tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý 



406

thuận lợi thúc đẩy lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Đã đưa Trung 
tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh 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 có thể hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, công dân trên 
địa bàn tỉnh. Đưa Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa 
điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã đã hoạt động hiệu quả; từng bước nâng 
cấp, hoàn thiện Phần mềm quản lý, điều hành văn bản của tỉnh. Nhất là việc đẩy 
mạnh việc sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước đã góp phần đảm bảo an toàn 
các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí 
góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, hình thành Chính phủ điện 
tử. Việc ứng dụng triển khai chữ ký số đã nhận được sự đồng thuận cả trong nhận 
thức và hành động của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các 
cơ quan nhà nước. Ngoài ra đã chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công Hội thi ứng 
dụng CNTT nâng cao CCHC trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phòng trào tự 
học, tìm hiểu và nâng cao kiến thức tin học, rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT 
của cán bộ, công chức.

Lạc quan với những kết quả đạt được, nhưng thách thức đối với ngành Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk là rất lớn, đòi hỏi toàn ngành phải quan tâm như: 
Sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường thương mại điện tử tạo nên sự cạnh tranh 
khốc liệt cho các doanh nghiệp trong ngành Bưu chính; Hạ tầng viễn thông còn 
thiếu đồng bộ và tính hiện đại, các doanh nghiệp viễn thông gặp nhiều khó khăn 
trong việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực nông thôn, các xã 
vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, hiện nay mạng xã hội đang làm thay đổi cách đưa tin, thông tin đến 
công chúng khiến công tác quản lý về lĩnh vực này gặp còn nhiều khó khăn; Tình 
trạng báo chí vi phạm quy định pháp luật về nội dung thông tin và các sai phạm 
trong quá trình tác nghiệp; Cơ chế quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường 
trú của các cơ quan báo chí còn nhiều bất cập, sơ hở...

Đặc biệt là lĩnh vực CNTT của tỉnh hiện nay đang trong quá chuyển đổi số, 
xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. Tuy nhiên nguồn nhân lực chuyên 
trách về CNTT tại các cơ quan đơn vị của tỉnh vừa yếu vừa thiếu; khoảng 30% 
máy tính của cán bộ, công chức đang sử dụng được trang bị từ lâu và đã hết hạn 
khấu hao; khoảng 50% máy tính không được cài đặt các phần mềm chống virus…

Để làm được điều nay, đòi hỏi thời gian tới phải huy động nguồn lực và hợp 
tác với các Tập đoàn, Công ty lớn về công nghệ thông tin và truyền thông nhằm 
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tạo nguồn lực cho phát triển công nghệ thông tin, chính quyền điện tử và an toàn 
thông tin trên địa bàn tỉnh.

Về công nghệ thông tin cần tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ 
liệu tỉnh Đắk Lắk ngày càng hoàn thiện; Triển khai cho được Đề án xây dựng 
thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2019-2025 và 
tầm nhìn đến 2030; Mở rộng phân hệ phần mềm trên Cổng dịch vụ hành chính 
công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk để đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
về thực hiện TTHC của cơ quan nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng 
chữ ký số lên văn bản điện tử đến các đơn vị đúng lộ trình.

Riêng lĩnh vực bưu chính, viễn thông cần tham mưu xây dựng đề án “Thí 
điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh cho 
Bưu điện tỉnh Đắk Lắk”; Tăng công tác giải quyết TTHC và việc tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Hoàn thành Đề án 
số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk.

Ngoài ra, cần chủ động định hướng lĩnh vực thông tin, tuyên truyền văn hóa, 
đạo đức xã hội nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh, tốt đẹp; tăng cường kiểm 
soát hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm, không phù hợp với trẻ em; tiếp tục 
hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động thông tin trên báo chí điện tử. Đặc 
biệt là đề xuất cơ chế, chính sách đặt hàng báo chí cho các cơ quan báo chí nhằm 
khuyến khích, tạo sự ổn định về kinh tế cho báo chí./.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG KON TUM 2019

Trần Văn Thu 
Phó Giám đốc phụ trách Sở TTTT Kon Tum

Năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, 
toàn diện, tăng trưởng kinh tế đạt và vượt yêu cầu đề ra; quốc phòng an ninh được 
tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Góp phần vào thành 
quả chung đó, tỉnh Kon Tum và đặc biệt là ngành Thông tin và Truyền thông Kon 
Tum tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên các mặt trận chính trị, quốc 
phòng, an ninh, kinh tế, xã hội cùng với đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng với 
thế giới.

Để đạt được những thành quả nêu trên trong thời gian qua, Sở Thông tin và 
Truyền thông đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một 
số nội dung trọng tâm sau:

- Về lĩnh vực Bưu chính: Ngành Bưu chính đã tích cực đổi mới tổ chức, phát 
triển nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao hiệu quả sử dụng 
mạng bưu chính công cộng, nâng cao trình độ lao động và chất lượng dịch vụ. 
Thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cung 
cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính. Doanh thu năm 2019 ước đạt 14,993 triệu 
đồng, nộp ngân sách: 1,375 triệu đồng..

- Về lĩnh vực Viễn thông: Phạm vi phục vụ của dịch vụ viễn thông đã được 
mở rộng đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và 
giao lưu văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Năm qua tỉnh Kon Tum đã tập trung phát triển 
hạ tầng viễn thông (cáp quang, 3G) đến 100% các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới 
của tỉnh. Doanh thu năm 2019 ước đạt 368,509 triệu đồng, nộp ngân sách: khoảng 
21 tỷ đồng.

- Về lĩnh vực Công nghệ thông tin: Tỉnh đã ban hành Kiến trúc Chính quyền 
điện tử tỉnh Kon Tum (phiên bản 1.0). Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT 
trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. Kế hoạch triển 
khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính quyền điện 
tử, chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. 
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Đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông cho triển khai thí điểm dịch vụ đô thị 
thông minh trên địa bàn thành phố Kon Tum. Triển khai phần mềm Quản lý Văn 
bản và điều hành VNPT-iOffice đến tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước trên 
địa bàn tỉnh, kết nối liên thông 4 cấp (xã - huyện - tỉnh - trung ương) trên đường 
truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Ứng dụng tốt chữ 
ký số trong trao đổi văn bản bản điện tử.

- Về lĩnh vực Thông tin tuyên truyền: Hoạt động báo chí, thông tin đối ngoại, 
thông tin cơ sở tiếp tục được tăng cường, các cơ quan báo chí đã chuyển tải các 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như 
tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà đến nhân dân kịp thời, chính xác. 
Tổ chức tốt các sự kiện lớn của tỉnh như: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; 
Phát động Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kon Tum; Các hoạt động hướng tới 
Tuần văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019; Công tác cải cách hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác người có công với cách mạng; Công tác phân giới, cắm mốc và quản 
lý biên giới đất liền; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 
Chương trình hành động Quốc gia “Không nạn đói” đến năm 2025. Triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị 
số 22-CT/TU, ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường các giải 
pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn đẩy lùi hoạt động tín dụng đen”. Tuyên truyền, 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm sản xuất từ Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác 
trên địa bàn tỉnh...

Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi: Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã có nhiều văn 
bản định hướng, chỉ đạo trong công tác thông tin đối ngoại là cơ sở để tỉnh triển 
khai kịp thời các hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với thực tiễn địa phương. 
Trong năm đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng 
tâm; hướng dẫn thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá về tiềm năng, thế 
mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Kon Tum đến bạn bè quốc tế. 
Nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, 
các hoạt động quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực giữa các nước nói chung và các 
tỉnh có chung đường biên giới nói riêng, góp phần ổn định chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế của địa phương.
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Định hướng của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được và đồng thời tiếp tục khắc phục những khó 
khăn, tồn tại trong năm 2019. Ngành Thông tin và Truyền thông Kon Tum đề ra 
một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2020, như sau:

- Về Bưu chính: Củng cố hệ thống mạng lưới bưu chính nhằm thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; hỗ trợ người 
dân trong việc đăng ký trực tuyến đối với dịch vụ hành chính công mức 3, 4. 
hướng dẫn người dân mua bán trực tuyến…

- Về Viễn thông: Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu; Tăng 
cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng CNTT&TT, tránh gây tốn kém nguồn lực phát 
triển của xã hội. 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 nhất là tại các vùng 
công ích.

- Về Công nghệ thông tin: Triển khai xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu; 
thành lập Trung tâm điều hành và giám sát đô thị thông minh. 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 công nghệ thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử, 
kinh tế số. Đẩy mạnh thuê ngoài dịch vụ CNTT sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch 
vụ của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, 
dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng.

- Về thông tin, tuyên truyền: Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch Phát triển và 
Quản lý Báo chí Toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng các 
cơ quan báo chí, tổ hợp truyền thông để thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên 
truyền thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thông tin đối ngoại, phát huy thế 
mạnh của tỉnh Kon Tum, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế. Xây dựng Đề 
án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC  
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020

Trần Thanh Hưng 
Giám đốc Sở TTTT Phú Yên

Trong năm 2019, 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.

 Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan chủ trì, tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ban hành các văn 
bản đến các cơ quan báo, đài triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các nội 
dung theo đúng yêu cầu, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh; đưa mạng thông tin di động đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào còn nhiều khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân; việc 
triển khai các nhiệm vụ về chính quyền điện tử tiếp tục được hoàn thiện, các sở, 
ban, ngành, cấp huyện triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến liên thông với 
Cổng dịch vụ công quốc gia, gửi và nhận văn bản qua hệ thống phần mềm quản lý 
văn bản và điều hành kết nối trục liên thông tỉnh với trục liên thông quốc gian, tổ 
chức thành công Hội thảo hợp tác phát triển CNTT và Truyền thông Quốc gia lần 
thứ 23 năm 2019 tại tỉnh Phú Yên với chủ đề “Chuyển đổi số: kết nối, chia sẻ dữ 
liệu hoàn thiện chính quyền điện tử”.

1. Các nhiệm vụ trọng tâm
• Về lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện 

tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại

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 2019 của tỉnh tạo sự đồng 
thuận trong xã hội. 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đáp ứng 
nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất 
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bản, báo chí, các cơ quan báo, đài hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích 
của tờ báo, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung theo định hướng 
của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh với một số nội dung 
trọng tâm, cung cấp thông tin đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các đài truyền thanh/truyền thanh-truyền hình cấp 
huyện tăng cường công tác tuyên truyền đưa thông tin về chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước đến nhân dân, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thông tin của       
nhân dân.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất 
nước và địa phương: hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2019, các ngày lễ lớn, 
đặc biệt là lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989 - 1/7/2019) và 
đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT 
Việt Nam lần thứ 23 năm 2019 tại tỉnh Phú Yên; Phối hợp với Cục Báo chí - Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn báo chí khu vực miền Trung Tây 
nguyên tuyên truyền về xây dựng Đảng năm 2019 tại Phú Yên; tập huấn nghiệp vụ 
về phòng chống in lậu trong lĩnh vực xuất bản cho ngành TT&TT.... Tổ chức Hội 
Sách tỉnh Phú Yên lần thứ III – 2019, 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           
Đông Hòa…

• Về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

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. 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chí số 8 - Thông tin và 
Truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các các 
địa phương. 

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 tầng trạm BTS của các 
nhà mạng; chủ trì trong việc chỉnh trang, bó gọn mạng cáp...

Kết quả đạt được chỉ tiêu do UBND tỉnh giao:
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính
Chỉ tiêu 

UBND tỉnh 
giao

Ước Thực 
hiện

So với
chỉ tiêu

I Bưu chính

1 Số xã có điểm phục vụ bưu 
chính xã 85 83 97,6%

2 Tỷ lệ % số xã có điểm phục 
vụ bưu chính % 96,6 94,3 97,6%

II Viễn thông 

1. Mật độ sử dụng điện thoại TB/100 dân 99 96,5 97,5%

1.1 Điện thoại cố định nt 2 2 100%

1.2 Điện thoại di động nt 97 94,5 97,5%

2. Mật độ thuê bao Internet Thuê bao/100 
dân 46 50 109%

 
• Về lĩnh vực Công nghệ thông tin: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 01/
CTr-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt 
động của cơ quan nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp về chính quyền điện 
tử để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính; thực hiện kết nối liên 
thông các hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính 
quyền các cấp. 

Sở đã triển khai tốt về nhiệm vụ tham gia xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 
như: triển khai Trục liên thông văn bản điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh, đẩy mạnh triển khai chữ ký số chuyên dùng, E-mail công vụ,... Duy trì hoạt 
động ổn định Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

Vận hành ổn định hệ thống Trung tâm dữ liệu (data center) phục vụ duy trì 
Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các sở, 
ngành, hệ thống văn bản và điều hành đảm bảo hoạt động 24/24, 07 ngày/tuần.

Tổ chức thành công Hội thảo hợp tác phát triển CNTT và Truyền thông Quốc 
gia lần thứ 23 năm 2019 tại tỉnh Phú Yên với chủ đề “Chuyển đổi số: kết nối, chia 
sẻ dữ liệu hoàn thiện chính quyền điện tử”.

2. Định hướng phát triển năm 2020

- Về lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện 
tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại

Định hướng tốt công tác tuyên truyền việc triển khai chủ trương, Nghị quyết 
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin 
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tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm, nhất là đại hội đảng các cấp, tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kịp thời các vi 
phạm, cung cấp thông tin kịp thời, nhất là những vấn đề báo chí, người dân quan 
tâm, quản lý tốt thông tin trên môi trường mạng.

+ Qui hoạch báo chí: Thực hiện Kế hoạch Qui hoạch phát triển và quản lý 
báo chí Phú Yên đến 2025 đã tham mưu UBND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung qui chế 
Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên; Giải Báo chí viết về nông thôn mới phù hợp 
với thực tiễn và xu hướng.

+ Triển khai dự án Công viên sách tại công viên Thanh Thiếu niên sắp hoàn 
công để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng (Sở TTTT, Hiệp hội Xuất bản, một 
số Công ty phát hành sách tại TP.HCM phối hợp thực hiện).

+ Tổ chức hội thảo quốc tế Di sản đá Phú Yên với Công viên địa chất toàn 
cầu trong năm 2020 nhân dịp Việt Nam làm chủ nhà cộng đồng các nước Asean 
năm 2020.

+ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lại hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
Phú Yên theo hướng hạ tầng dùng chung, các cơ quan báo chí gồm Đài PT&TH 
Phú Yên, Báo Phú Yên, Trung tâm Truyền thông và Công báo tỉnh Phú Yên, Văn 
phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc cập nhật tin tức (bao gồm 
test và video) và văn bản phục vụ người dân, doanh nghiệp (trừ văn bản mật theo 
qui định).

+ Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết 
bị hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo việc đưa thông tin, tuyên truyền đến mọi 
tầng lớp nhân dân, và đạt tiêu chí 8.3 trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

- Về lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tiếp tục triển khai Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh 
Phú Yên đến năm 2020; xây dựng các nội dung xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 
đã đăng ký với Bộ TTTT, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo sự ổn định, an toàn 
trong kết nối liên thông các hệ thống thông tin, dữ liệu địa phương và quốc gia.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện vị thứ các chỉ số PCI, PAPI, 
Par index của tỉnh Phú Yên.

+ Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp huyện. 

+ Thực hiện thí điểm dự án Khu đô thị thông minh Nam Tuy Hòa.

+ Thực hiện dự án hạ tầng thông minh cho Khu SX ứng dụng NNCNC  
Hòa Quang.
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+ Xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo ATANTT theo thời gian thực, hiển 
thị nguồn các cuộc tấn công; giải pháp phòng chống virus tập trung, phòng chống 
tấn công mạng diện rộng.

+ Tham mưu chính sách ưu đãi nhân lực chuyên trách về CNTT và an toàn, 
an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước; chính sách đãi ngộ để phát triển công 
nghiệp phần mềm và các dịch vụ CNTT.

- Về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Tiếp tục triển khai tốt Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn 
thông đến năm 2020; nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới là dịch vụ hậu cần 
cho thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung ứng dịch vụ bưu 
chính; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và phát triển hạ tầng viễn 
thông, Internet băng rộng hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ 
sóng dịch vụ rộng trên cơ sở chuẩn hóa, đồng bộ, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử 
dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

+ Xây dựng mạng vận chuyển Bưu chính theo xu hướng dùng chung giữa các 
doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí vận chuyển, đảm bảo về mặt thời gian và nâng cao 
chất lượng dịch vụ. 

+ Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp Bưu điện tỉnh 
xây dựng, duy trì hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoặc điểm phục vụ bưu 
chính, đảm bảo đến năm 2020 có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính hoặc điểm 
BĐVHX, đạt tiêu chí 8.1 trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Triển khai 
thí điểm một số hoạt động Bưu điện - Văn hóa xã tham gia xây dựng chính quyền 
điện tử, quản lý cụm dân cư… tại huyện Đông Hòa.

+ Giải quyết bài toán trạm BTS để chuẩn bị triển khai mạng 5G, phục vụ các 
dự án chính quyền điện tử, đô thị thông minh sắp triển khai.

+ Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương sử dụng chung hạ tầng, tháo gỡ khó 
khăn trong việc thực hiện thủ tục thuê đất xây dựng trạm BTS đảm bảo độ phủ 
rộng khắp.

+ Xây dựng lộ trình ngầm hóa hạ tầng mạng cáp.

+ Triển khai hiệu quả dự án hạ tầng dùng chung do Bộ TTTT chọn Phú Yên 
và Quảng Ninh thí điểm.

+ Tham mưu UBND tỉnh, các ngành thực hiện hiệu quả nội dung hợp tác toàn 
diện giữa UBND tỉnh và Bộ TTTT./.
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KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  
LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÂM ĐỒNG 2019

Nguyễn Viết Vân 
Giám đốc Sở TTTT Lâm Đồng

Trong năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã triển 
khai thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các 
lĩnh vực chuyên ngành đều có chuyển biến tích cực, phát triển đồng đều, đạt nhiều 
kết quả quan trọng, thể hiện được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành tại địa phương.

Về lĩnh vực Thông tin, Báo chí, xuất bản: Lâm Đồng đã thực hiện công tác 
tuyên truyền, quảng bá những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh Lâm Đồng đặc biệt làtuyên truyền thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu 
từ đất lành”, tuyên truyền Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông 
minh”… Tổ chức thành công Triển lãm về chủ quyền biển, đảo năm 2019các địa 
phương trong tỉnh, đã thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet và tần số vô 
tuyến điện tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả đặc biệt là việc triển khai 
thí điểm chuyển giao dịch vụ công cơ quan nhà nước cho bưu điện, quản lý thông 
tin thuê bao di động trả trước, thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị… Chỉ đạo 
các doanh nghiệp trong ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản 
xuất kinh doanh. Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt: 2.635 tỷ đồng, 
tăng 10% so với năm 2018. Nộp ngân sách địa phương: 121 tỷ đồng tăng 10% so 
với năm 2018.

Đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin: Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước được triển khai nhanh, hiệu quả hướng 
đến việc xây dựng chính quyền điện tử. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công 
tác lãnh chỉ đạo, điều hành trong đó 100% cơ quan, đơn vị nhà nước được trang bị 
phần mềm quản lý văn bản và điều hành nước từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường; đã 
kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, 
ngành, địa phương qua Trục kết nối liên thông văn bản của tỉnh;100% cơ quan 
hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường tích hợp chứng thư số. Tích 
hợp các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn 
vị trực thuộc lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. 
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Duy trì Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến khối Đảng và Chính Quyền. Đẩy 
mạnh triển khai các dịch vụ công mức 3,4 trên hệ thống một cửa điện tử và dịch 
vụ công trực tuyến. Triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh với ứng dụng Zalo.

Lâm Đồng đã triển khai IPv6 và IPv4 dual stack cho hệ thống E-mail công 
vụ của tỉnh và đã tiến hành gắn chứng nhận IPv6 ready logo. Triển khai thành 
công dịch vụ IPv6 cho hệ thống mạng Trung tâm hành chính tỉnh và cấp phát IPv6 
đến các huyện, thành phố trong tỉnh thông qua hệ thống mạng WAN, hướng đến 
quản lý tập trung. Triển khai nền tảng IPv6 cho hệ thống trục liên thông của tỉnh 
giữa khối Đảng và khối chính quyền. 

Đặc biệt, trong năm 2019, Sở đã triển khai Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở 
thành thành phố thông minh”. Xây dựng và đưa vào vận hành: dữ liệu thông tin 
quy hoạch tại 12 phường và 4 xã thuộc thành phố Đà Lạt, phần mềm “Đà Lạt trực 
tuyến “ igov Connect”; phần mềm quản lý thủ tục cấp phép lĩnh vực xây dựng và 
quản lý đô thị. Thí điểm hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh công cộng. Xây 
dựng 02 mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin IoT vào quản lý sản xuất rau, 
hoa. Lắp đặt camera giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và một số điểm giao 
thông trọng điểm trên quốc lộ 20. Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng Hệ thống 
chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.   Xây dựng thí 
điểm hệ thống thông tin họp không giấy tờ VNPT e-Cabinet, cổng thông tin nông 
nghiệp, cổng thông tin du lịch và phần mềm ứng dụng thành phố Wifi, hệ thống 
quản lý khách lưu trú, hệ thống quản lý trường học, sổ liên lạc điện tử, hệ thống 
học tập trực tuyến E-learning, phần mềm quản lý bệnh viện, y bạ điện tử, quản lý 
y tế cơ sở, ứng ụng kê khai BHXH và khai báo thuế. Xây dựng và đưa vào hoạt 
động Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh; Phối hợp Bộ Nội vụ 
Truyền thông Nhật Bản, Tập đoàn Fujitsu Nhật Bản, Cục Tin học hóa Bộ Thông 
tin và Truyền thông xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá thành phố thông minh (KPI);

Nhằm phát huy những thành quả đạt được, trong năm 2020, Sở Thông tin và 
Truyền thông mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TTTT, đặc biệt 
là các nội dung chính như sau:

Một là, Triển khai, hướng dẫn thuê dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng 
đơn giá chuyển giao dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước cho Bưu điện 
trong việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Hai là, Triển khai trục kết nối chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP). Bộ 
cần xây dựng khung chuẩn để chuyển giao cho các tỉnh triển khai.
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Ba là, Xây dựng hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung 
ương và địa phương - trung tâm tích hợp dữ liệu quốc gia, chia sẻ cho các tỉnh 
(NGSP)

Bốn là, Bộ cần có kế hoạch, định hướng triển khai trên toàn quốc về an ninh 
mạng, cụ thể là Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC cấp tỉnh.

Năm là, Bộ cần nhanh chóng xây dựng bộ KPI đối với tất cả các lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ TTTT để từ đó triển khai Hệ thống theo dõi và đánh giá 
các chỉ số phát triển ngành TT&TT. 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  
TRỌNG TÂM NĂM 2020 PHÁT TRIỂN NGÀNH  

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÌNH

Hoàng Việt Hùng 
Giám đốc Sở TTTT 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 4.0. 

Một số kết quả nổi bật của Sở TT&TT Quảng Bình trong năm 2019:

1. Sở đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 
Tổ chức thành công Hội nghị lần thứ I - Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện 
tử tỉnh Quảng Bình. Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về chính 
quyền điện tử: Quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh Quảng Bình; 
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, 
đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình; Quy chế xây dựng 
và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình; Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông 
tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành 
phần; Chỉ thị đẩy mạnh việc xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; Kế hoạch hành 
động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ; Đề án 
Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Bình. Đưa vào ứng 
dụng Hệ thống thông tin tổng hợp Kinh tế - Xã hội, Hệ thống Quản lý công tác 
thanh tra, Hệ thống Phòng Họp không giấy. Triển khai ký số, gửi nhận 22 loại văn 
bản điện tử thay thế văn bản giấy, đạt gần 100%. Hệ thống Dịch vụ công và một 
cửa điện tử được triển khai đồng bộ đến tất cả các sở, ngành, UBND cấp huyện và 
157 UBND cấp xã bảo đảm liên thông 3 cấp, kết nối với Cổng dịch vụ Công Quốc 
gia, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu 
điện tử tỉnh hoạt động ổn định,liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng việc 
triển khai các ứng dụng; toàn bộ dữ liệu được sao lưu dự phòng tại Trung tâm IT 
Đà Nẵng của Tập đoàn VNPT. Triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, nhân rộng đến 
cấp huyện, cấp xã các hệ thống phần mềm dùng chung như Cổng/Trang thông tin 
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điện tử tỉnh, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, Hệ thống thư điện tử công 
vụ, Hệ thống Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Hệ thống Quản lý 
hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức,... sẵn sàng kết nối với 
các Hệ thống, Cơ sở dữ liệu Quốc Gia. Dần hình thành nên Chính quyền điện tử 
Quảng Bình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

2. Sở đã quyết liệt, đẩy mạnh công tác chỉnh trang cáp treo trong khu vực đô 
thị, trong đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án chỉnh trang cáp thông tin; tổ 
chức các Hội nghị tổng kết, đánh giá, Lễ ra quân chỉnh trang, đặc biệt tổ chức triển 
khai chỉnh trang tuyến cáp treo kiểu mẫu, bước đầu dần hình thành trong khu vực 
đô thị các con đường chỉnh trang cáp treo kiểu mẫu. Năm 2019 đã tiến hành chỉnh 
trang bó gọn 25km cáp treo, thu hồi hơn 100km cáp treo cũ, không sử dụng. Tiến 
hành kiên cố hóa, giảm độ cao, chuyển đổi trạm BTS dây co sang loại tự đứng, 
loại A1a gần 180 trạm BTS trong khu vực đô thị. 

3. Đẩy mạnh công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
Bưu chính công ích; triển khai thí điểm Đề án thực hiện một cửa liên thông phục 
vụ dịch vụ hành chính công tại các điểm bưu điện huyện, xã. Tổ chức thành công 
các Hội nghị đánh giá và quán triệt việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
quản lý thuê bao di động trả trước; Hội nghị tập huấn thông tin liên lạc trên biển; 
Hội nghị tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công 
cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại 08 huyện, thị xã, 
thành phố. 

4. Thực hiện thành công chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất, phối hợp Bộ 
TT&TT tổ chức cấp, phát và hỗ trợ lắp đặt 4.509 đầu thu truyền hình cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh công tác 
thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục thực 
hiện tốt công tác giảm nghèo thông tin, năm 2019 Sở đã hỗ trợ 1329 phương tiện 
nghe - xem cho hộ nghèo, 08 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động 
tại huyện, xã.

5. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó: Tổ chức thành 
công Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới năm 2019; Triển 
lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những 
bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Tổ chức thành công Hội nghị hướng dẫn công tác 
phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị xử lý thông tin xấu độc trên 
mạng xã hội. Năm 2019, đẩy mạnh công tác quản lý thông tin, báo chí, xử lý thông 
tin xấu độc, sai sự thật, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 
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theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, qua đó nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, đặc biệt công tác phối hợp Công an tỉnh đã xử lý nhiều vụ việc 
vi phạm trên mạng Internet. 

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, ngành TT&TT Quảng Bình 
đã được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh ghi nhận, 
đánh giá cao, từ đó nhận được sự quan tâm, tin tưởng và sự chỉ đạo sâu sát hơn. 
Cụ thể trong năm 2020, mặc dù điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, lãnh đạo 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã quan tâm bổ sung thêm biên chế sự nghiệp 
cho sở, bố trí kinh phí hơn 30 tỷ xây dựng Chính quyền điện tử, đây là một trong 
những minh chứng khẳng định tầm quan trọng và vị thế của Sở TT&TT Quảng 
Bình tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, Sở TT&TT 
Quảng Bình định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 
như sau:

1. Tập trung hoàn thành việc xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình 
trong năm 2020, cụ thể:  

- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 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 CMCN 4.0. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông 
qua Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 
2025 định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm 
vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Chương trình hành động số 
31-CTr/TU ngày 17/3/2015 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh, ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
và hội nhập quốc tế; Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của 
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 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; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/10/2019 của 
UBND tỉnh về việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử Quảng Bình;

- Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng 
Bình phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) 
và thường xuyên cập nhật, ban hành các phiên bản tiếp theo phù hợp với các phiên 
bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Xây dựng, phát triển 
Trục liên thông nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
các cơ quan quản lý nhà nước và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
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nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác ứng cứu sự cố mạng máy tính, đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giám 
sát an toàn thông tin mạng phục vụ hạ tầng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình  
năm 2020;

- Tập trung nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả 
các hệ thống nền tảng của Chính quyền điện tử: Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Hệ thống thông 
tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (trên cơ sở nâng cấp Hệ thống 
thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội và Hệ thống báo cáo trực tuyến), Hệ thống 
Cổng/trang thông tin điện tử, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến huyện, 
Mạng diện rộng của tỉnh, Trung tâm dữ liệu điện tử và hạ tầng công nghệ thông 
tin của tỉnh. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh thực hiện đồng bộ 
hóa các hệ thống thông tin trong quá trình triển khai xây dựng Chính quyền điện 
tử giữa cơ quan Đảng và Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên 
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin năm 2020; triển khai thí điểm Đề án chuyển giao một số 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sang các điểm 
bưu điện tỉnh, huyện, xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả  Đề án chỉnh 
trang cáp, Đề án đẩy mạnh Thông tin cơ sở trong tình hình mới.

3. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang, thu hồi, hạ ngầm cáp thông tin, tăng 
cường mô hình chỉnh trang tuyến cáp kiểu mẫu; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 
52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ TT&TT về tăng cường chia sẻ, sử dụng 
chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; thực hiện chuyển đổi trạm BTS cồng 
kềnh sang loại không cồng kềnh theo đúng quy hoạch; phát triển hạ tầng mạng 
Internet băng rộng tại 02 xã Tân Trạch, Thượng Trạch. Chỉ đạo các doanh nghiệp 
Bưu chính Viễn thông nâng cao chất lượng các tuyến đường thư, rút ngắn thời gian 
phát thư, báo (chú trọng báo Đảng) ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nâng 
cấp hệ thống Đài TTCS, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa các vùng. 

4. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về 
phát triển bền vững, kế hoạch hành động Quốc gia, tình hình thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền 
thông có nội dung và hình thức tuyên truyền thích hợp cho từng nhóm đối tượng 
trong xã hội. Phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin truyền 
thông trong việc nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách 
và chiến lược phát triển bền vững của tỉnh, của đất nước.
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5. Thực hiện tốt các chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về báo chí in, phát thanh - 
truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, in, phát hành; kịp thời hướng dẫn các cơ 
quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử, các cơ sở in, phát hành xuất bản 
phẩm thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, đặc biệt là các 
văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương mới ban hành. Định 
hướng cho các cơ quan báo chí và các cơ quan có ấn phẩm báo chí trên địa bàn 
tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước của  
địa phương.

6. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức  đáp 
ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kiện toàn, tổ chức lại bộ máy đơn vị sự 
nghiệp công lập đảm bảo năng lực xây dựng Chính quyền điện tử.

7. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các 
tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Trong đó, 
đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực nhạy cảm, có tác động lớn 
đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp 
thời các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Một số giải pháp nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra trong năm 
2020, đó là:

1. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật, các quy hoạch, kế hoạch, các chỉ thị, văn bản của UBND tỉnh đã ban hành. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan thông tin báo 
chí, truyền thông định hướng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân, có nhận 
thức đúng về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Chính phủ điện tử, Chính 
quyền điện tử, Đô thị thông minh.

2. Huy động các nguồn lực của tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng với sự 
hỗ trợ của Chính phủ, Bộ TTTT, các Tập đoàn CNTT&TT trong việc xây dựng 
CQĐT, hoàn thiện hạ tầng viễn thông băng rộng, đảm bảo chất lượng đường 
truyền, an toàn thông tin. Đưa nhiệm vụ xây dựng CQĐT, ứng dụng Công nghệ 
thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước vào nội dung thi đua, khen thưởng 
của tỉnh hàng năm.

3. Tập trung triển khai các quy hoạch, đề án, dự án về xây dựng chính quyền 
điện tử đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao 
nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò của thông tin và truyền thông trong 
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phát triển kinh tế xã hội; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị, tổ chức 
và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực 
Thông tin và Truyền thông.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt đối 
với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ chuyên môn của ngành để xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên 
môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên 
ngành, trong đó đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực nhạy cảm, 
có tác động lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân như: thuê bao di động trả 
trước, Internet, thông tin điện tử, truyền hình trả tiền, kiểm tra việc chấp hành quy 
định của pháp luật về chứng nhân hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, 
hàng hóa chuyên ngành CNTT&TT... Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp 
thời các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền. 

Trên đây là nội dung tham luận của Sở TT&TT Quảng Bình về định hướng 
phát triển lĩnh vực TT&TT Quảng Bình năm 2020.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, 
NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA SỞ TTTT TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Cao Thắng 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Hải Dương

Thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TTTT giao, 
năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Chỉ số ICT Index, năm 2019, Hải Dương xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, 
tăng 7 bậc so với năm 2018, tăng 25 bậc so với năm 2017. Chỉ số ứng dụng công 
nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, năm 2018, Hải Dương đứng thứ 18/63 
tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017. Chỉ số hiện đại hóa nền hành chính 
trong đánh giá về CCHC, năm 2018, Hải Dương xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, 
tăng 20 bậc so với năm 2017.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải 
Dương và Hệ thống Một cửa điện tử tập trung, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh 
(18 sở, ban, ngành; 12/12 huyện, thành phố; 235/235 xã, phường, thị trấn). Hiện 
nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến đang tích hợp 1.637 dịch vụ công mức độ 
3 và 165 dịch vụ công mức độ 4. Xây dựng và bước đầu đưa vào sử dụng “Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu - LGSP” của tỉnh. Đến nay, đã tích hợp thành công 
với “Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu NGSP - Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
tích hợp liên thông Quốc gia” và Hệ thống thông tin Quốc gia về Đăng ký kinh 
doanh; hiện đang tiếp tục phối hợp tích hợp với các hệ thống thông tin quốc gia 
và chuyên ngành khác như: lý lịch tư pháp, cấp phép lái xe,… Hệ thống Một cửa 
điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Quản lý văn bản, thư điện tử công vụ...  được triển 
khai thống nhất và đồng bộ 3 cấp trong toàn tỉnh.

- Phục vụ tổ chức họp không giấy tờ đối với các kỳ họp của HĐND tỉnh và 
Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.

- Triển khai Hệ thống phòng chống mã độc quản lý tập trung (Bkav Enpoint 
AI) từ tháng 12/2018. Hệ thống này có khả năng bảo vệ an toàn tối đa cho từng 
máy tính cũng như trên toàn hệ thống mạng trước những nguy cơ về virus, trojan, 
rootkit, spyware, adware...; đồng thời tích hợp chức năng thống kê, báo cáo giúp 
quản trị mạng sẽ luôn nắm được thông tin tổng quan cũng như chi tiết mới nhất 
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về tình hình virus máy tính trong toàn hệ thống nhằm đưa ra các phương án xử lý 
chính xác và kịp thời, ngăn chặn tối đa các nguy cơ có thể ảnh hướng tới hệ thống. 
Ngoài ra, hệ thống đã được kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian 
mạng Quốc gia nhằm tổng hợp báo cáo tình trạng mã độc trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương.

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thông qua chủ trương Đề án “Xây dựng 
Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025”.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin mạng năm 2019.

- Tổ chức 18 lớp đào tạo và thi sát hạch, cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 480 công chức, viên chức toàn tỉnh.

Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

- Trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 cấp quốc gia, Hải 
Dương có 8 học sinh đạt giải cá nhân và 1 trường giành giải tập thể. Em Nguyễn 
Thị Mai, lớp 10K, Trường THPT Nam Sách giành giải Nhất.

- Cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính: Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2019: 
Cấp tỉnh 178.059 hồ sơ; cấp huyện 109.375 hồ sơ; doanh thu tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2019 
đạt 6,7 tỷ đồng (tăng 356% so với năm 2018).

- Phối hợp với MobiFone tỉnh Hải Dương triển khai thí điểm truyền thanh 
không dây thế hệ mới tại Phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn dự kiến là 7-10 cụm 
loa.

- Tổ chức hội nghị tập huấn về tần số vô tuyến điện cho 300 người; tập 
huấn, hướng dẫn các quy định mới về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng 
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho gần 300 chủ các đại lý 
Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Lĩnh vực Thông tin, Báo chí, Xuất bản

- Trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Đề án Quy hoạch phát triển 
và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của tỉnh Hải Dương.

- Thực hiện Kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Hải Dương, Sở 
TTTT đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều 
hoạt động sôi nổi, phong phú như: Phối hợp với thị xã Chí Linh tổ chức Ngày hội 
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sách và Lễ hội khai bút xuân Kỷ Hợi - 2019 tại di tích Đền thờ Thầy giáo Chu 
Văn An; Phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức Lễ hội truyền thống và 
Ngày hội sách xuân Kỷ Hợi tại di tích Văn miếu Mao Điền; phối hợp với huyện 
Kinh Môn tổ chức Ngày Sách Việt Nam kết hợp với Triển lãm bản đồ, trưng bày 
tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp 
lý” năm 2019; phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Ngày hội sách năm 2019 tại 
Thư viện tỉnh.

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt và trao giải báo chí nhân kỷ 
niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

- Tổ chức 3 lớp đào tạo kỹ năng biên tập, viết tin bài website cho 90 người; 3 
lớp đào tạo, hướng dẫn sửa chữa thiết bị phát thanh cấp xã cho 90 người.

Công tác Văn phòng

- Trình UBND tỉnh Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin của tỉnh 
trên cơ sở hợp nhất các chức năng nhiệm vụ về CNTT - kỹ thuật của các Trung 
tâm CNTT trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh với Bộ TT&TT 
về hợp tác phát triển TT&TT, về triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành thông 
minh; ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Misa về việc 
hỗ trợ triển khai thành công nền tảng kế toán và hóa đơn điện tử cho các doanh 
nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; ký biên bản 
ghi nhớ hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương và Sở Thông tin-
Văn hóa-Du lịch, Sở Bưu chính-Viễn thông-Truyền thông tỉnh Viêng Chăn, nước 
CHDCND Lào đến năm 2020; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập 
Sở và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện 
công tác quản lý nhà nước tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông Hải 
Dương gặp một số khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị, đề xuất với Bộ TTTT, 
như sau:

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng chủ đề, nội dung và phối 
hợp với tỉnh Hải Dương để tổ chức thành công Hội thảo hợp tác và phát triển công 
nghệ thông tin- truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2020 tại Hải Dương.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
Hải Dương triển khai Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền 
thông và Biên bản ghi nhớ về triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành thông 
minh giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Hải Dương.
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- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý báo chí, chỉ đạo 
thực hiện nhanh và nghiêm quy hoạch quản lý và phát triển báo chí; hướng dẫn và 
có cơ chế phối hợp quản lý về công tác quản lý nhà nước đối với các văn phòng 
đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa bàn của các cơ quan báo 
chí Trung ương tại địa phương; khắc phục tình trạng phóng viên một số báo, tạp 
chí Trung ương nhũng nhiễu cơ sở, làm các cơ quan, đơn vị, địa phương “sợ” báo 
chí; chấn chỉnh hoạt động của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử (nhiều 
tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử hoạt động như báo điện tử); chỉ đạo các đơn 
vị có liên quan thuộc Bộ phối hợp, hỗ trợ gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc 
trên báo chí, Facebook, Youtube viết về tỉnh Hải Dương.

- Hiện tại Hải Dương đang triển khai, phát triển hệ thống một cửa và cổng 
dịch vụ công trực tuyến tập trung, thống nhất toàn tỉnh, nhưng việc kết nối liên 
thông các phần mềm chuyên ngành của các Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư 
pháp, Bộ Giao thông vận tải,…) là hết sức khó khăn do chưa có được tiêu chuẩn 
kết nối liên thông các phần mềm này. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm 
ban hành bộ quy chuẩn quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối hệ 
thống một cửa, dịch vụ công trực tuyến.

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ chế giá sàn dịch vụ băng rộng 
để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà mạng; có cơ chế giám sát việc áp 
dụng công nghệ AI trong việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:
Một là, triển khai Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông 

minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Hai là, tổ chức thành công Hội thảo Hợp tác và phát triển CNTT&TT Việt 
Nam lần thứ 24 năm 2020 tại Hải Dương.

Ba là, cập nhật, triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh 
(phiên bản 2.0) phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; triển 
khai, vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh - LGSP để 
đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ dịch vụ, thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống 
thông tin nội bộ của tỉnh; đồng thời kết nối với các hệ thống chuyên ngành khác 
của Trung ương.

Bốn là, rà soát và triển khai mở rộng, kết nối mạng truyền số liệu chuyên 
dùng đến cấp xã và các đối tượng theo yêu cầu, phù hợp với phạm vi và tính chất 
ứng dụng của Chính quyền điện tử, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an 
toàn thông tin.



429

Năm là, xây dựng hệ thống họp không giấy tờ cho các cơ quan của tỉnh, địa 
phương. Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính 
phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đưa vào vận 
hành trong năm 2020.

Sáu là, tiếp tục triển khai chữ ký số trên các ứng dụng dùng chung, chuyên 
ngành; triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và thiết 
bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, 
công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính.

Tám là, xây dựng lộ trình loại bỏ các công nghệ cũ, quy hoạch tài nguyên 
phục vụ phát triển các công nghệ mới và sử dụng hiệu quả băng tần để nâng cao 
chất lượng mạng 4G, triển khai mạng 5G. Xây dựng phương án thúc đẩy sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng viễn thông và việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông trong các 
khu đô thị.

Chín là, hoàn thành triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; tập 
trung thúc đẩy chuyển đổi IPv6 của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Mười là, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý 
báo chí toàn quốc đến năm 2025 của tỉnh Hải Dương; đẩy mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát thanh, truyền thanh, truyền 
hình, tổ chức các hoạt động thông tin bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
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KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC  
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

             Trịnh Hùng Sơn 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Phú Thọ 

Năm 2019, Sở TTTT Phú Thọ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chủ 
động tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, quy chế 
liên quan đến công tác quản lý, phát triển các ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh 
mạng, các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành; tăng cường công tác cải cách 
hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực bưu chính, 
viễn thông, Internet, báo chí, xuất bản, đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp TTTT phát triển tốt, theo đúng định hướng, 
doanh thu tiếp tục tăng trưởng cao.

Trong đó, công tác quản lý bưu chính, viễn thông đã bám sát định hướng, chỉ 
đạo của Bộ TTTT, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn quản lý, tạo điều kiện để doanh 
nghiệp phát triển, cung cấp dịch vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của 
người dân. Sở đã tập trung chỉ đạo triển khai chỉnh trang, làm gọn cáp treo viễn 
thông với hơn 10km tại 7 tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Việt Trì và nhiều 
tuyến đường trung tâm các huyện trong tỉnh. Tăng cường quản lý sim điện thoại 
trả trước, hạn chế tình trạng “sim rác”. Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của 
các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Đặc biệt, Sở 
TTTT đã tham gia tích cực và góp phần thực hiện thành công Diễn tập khu vực 
phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2019, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
vì đã đạt thành tích xuất sắc. Tổ chức thành công lễ phát động Cuộc thi Viết thư 
Quốc tế UPU lần thứ 48 với thành tích tốt nhất sau nhiều năm tham dự với 1 giải 
tập thể/tổng số 7 giải tập thể toàn quốc, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích, 2 giải Cây 
bút triển vọng và 1 giải Đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Vai trò, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều 
hành của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và có sự chuyển 
biến rõ rệt. Sở đã tích cực tham mưu UBND ban hành nhiều chương trình, đề án, 
kế hoạch, văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TTTT như: Đề án chính quyền 
điện tử tỉnh; triển khai đồng bộ, thống nhất các hệ thống dùng chung; gửi nhận 
văn bản liên thông 4 cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã; gửi nhận văn bản điện tử ứng 
dụng chữ ký số; thực hiện các giải pháp kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa thành công cuốn sách “Bác Hồ với 
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Phú Thọ, Phú Thọ làm theo lời Bác”; Ứng dụng CNTT quảng bá về Đền Hùng 
trên điện thoại thông minh; số hóa dữ liệu ngành TTTT; đưa vào sử dụng phần 
mềm quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm điện tử. Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng 
dùng chung như: phối hợp với Sở Nội vụ số hóa hồ sơ cán bộ các sở, ban, ngành 
trong tỉnh; phối hợp với Sở NN&PTNT ứng dụng CNTT, thương mại điện tử trong 
quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; phối hợp Sở LĐTBXH tạo lập cơ 
sở dữ liệu an sinh xã hội. Theo đánh giá xếp hạng của Bộ TTTT, chỉ số xếp hạng 
Chính quyền điện tử của tỉnh Phú Thọ tăng 7 bậc so với năm 2018.

Công tác quản lý báo chí tiếp tục được tăng cường, đảm bảo đúng định hướng, 
tôn chỉ mục đích hoạt động và các quy định của pháp luật; các cơ quan báo chí, 
tuyên truyền của tỉnh đã làm tốt vai trò thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, 
chính quyền tỉnh với nhân dân, tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ kết quả 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng 
thuận xã hội. Năm 2019, Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Quy chế hoạt động Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh; Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn 
quốc; tổ chức thành công Hội Sách Đất Tổ bằng hình thức xã hội hóa. Phối hợp 
với Cục TTCS - Bộ TTTT tổ chức tốt Cuộc thi Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên 
truyền về an toàn giao thông. Duy trì Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động ổn 
định, đăng tải trên 5.000 tin, bài tuyên truyền toàn diện về tỉnh Phú Thọ; tiếp nhận 
125 câu hỏi của người dân gửi các cơ quan chức năng xem xét, trả lời. Trong năm, 
Sở đã chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Sở TTTT, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Công an tỉnh trong quản lý báo chí và thông tin 
trên Internet, mạng xã hội. Làm tốt công tác theo dõi, rà soát thông tin trên báo 
chí, mạng xã hội, kịp thời nắm bắt, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên 
mạng xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiên quyết xử lý các hành 
vi đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Trong đó, Thanh tra Sở đã xử phạt 1 trường 
hợp vi phạm về quảng cáo trên mạng 20 triệu đồng; xử phạt 2 trường hợp đăng tải 
thông tin sai sự thật 12,5 triệu đồng; kiến nghị Cục Báo chí - Bộ TTTT xử phạt 4 
cơ quan báo chí về hành vi đăng tin sai sự thật theo mạng xã hội mà không thực 
hiện việc kiểm chứng với số tiền 48 triệu đồng.

Năm 2019, Sở đã xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá năng lực thực thi 
công vụ KPI của đội ngũ CBCCVC trong cơ quan bước đầu mang lại hiệu quả tích 
cực, phát huy tinh thần trách nhiệm của CBCCVB, nhất là trong công tác hướng 
dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC. 100% hồ sơ TTHC đều được giải quyết trước 
và đúng hạn, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân về 
giải quyết TTHC.
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Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng không nhỏ 
tới công tác quản lý, phát triển lĩnh vực TTTT trên địa bàn tỉnh đó là: Hiện có một 
số cơ quan báo chí của các hội nghề nghiệp hoạt động tại tỉnh có xu hướng chỉ tập 
trung vào mặt tiêu cực, phản ánh không khách quan về tỉnh, gây phiền hà cho cơ 
quan, doanh nghiệp, khó khăn cho cơ quan quản lý theo dõi, nắm bắt, trong khi 
vẫn chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, sai sự 
thật, thiếu khách quan... Hạ tầng truyền thanh cơ sở mặc dù đã có sự đầu tư, nâng 
cấp nhưng việc đầu tư còn dàn trải trong nhiều giai đoạn, chưa đồng bộ dẫn đến 
khó khăn trong hoạt động sản xuất chương trình, tiếp âm, tiếp sóng, mặt khác chế 
độ, chính sách cho cán bộ truyền thanh cơ sở chưa thỏa đáng. Kinh phí đầu tư cho 
ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan Nhà nước tuy đã được quan tâm 
nhưng còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ người dân và 
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như dịch vụ gửi, 
nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu chính công ích chưa nhiều.

Năm 2020, Sở TTTT Phú Thọ sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính duy 
trì sự tăng trưởng thị phần bưu chính, chuyển phát trên 40%; triển khai kế hoạch 
nâng cấp, sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, đảm bảo mỹ 
quan tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã trong tỉnh. Triển khai Đề án số 
hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình giai đoạn 3; đồng hành cùng doanh nghiệp 
viễn thông phát triển hạ tầng mạng lưới theo quy hoạch, đặc biệt là hạ tầng 4G, 
thử nghiệm 5G, gắn với phát triển đa dịch vụ, khai thác tốt tiềm năng thị trường; 
đẩy mạnh công tác triển khai quy hoạch, chỉnh trang mạng cáp treo và ngầm hóa 
tuyến cáp tại các tuyến phố chính trong khu vực đô thị.

Triển khai Đề án Chính quyền điện tử tỉnh, trọng tâm là thực hiện đồng bộ, 
thống nhất liên thông toàn hệ thống từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử, xây dựng chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, xây dựng, xúc tiến 
tiêu thụ sản phẩm thương hiệu của tỉnh. Hình thành mạng diện rộng của tỉnh. 
100% các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh được trang bị các giải pháp đảm 
bảo an toàn thông tin mạng.

Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, cung cấp 
thông tin kịp thời cho báo chí, đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá 
hình ảnh, thu hút đầu tư vào tỉnh; theo dõi, rà soát, xử lý kịp thời thông tin sai sự 
thật về tỉnh trên báo chí, mạng xã hội; đầu tư ứng dụng mới CNTT - Viễn thông 
nâng cao hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở; duy trì vận hành hiệu quả 
hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền toàn diện về tỉnh.
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Để tăng cường công tác quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực của 
ngành TT&TT đến địa phương, cơ sở, Sở TTTT Phú Thọ xin kiến nghị, đề 
xuất với Bộ TTTT một số giải pháp sau:

Tiếp tục thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển 
phát và hạ tầng Logistic để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế 
số; cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, tham gia cải cách hành 
chính và xây dựng chính phủ điện tử. Xây dựng Nghị định về thanh toán các dịch 
vụ công bằng thẻ viễn thông.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa 
các hệ thống thông tin của quốc gia với các địa phương trong cả nước. Việc ứng 
dụng các công nghệ số tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng đối với 
các hệ thống phục vụ chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin quan trọng, các hệ 
thống ngân hàng, tài chính; cuộc sống của người dân, sự phát triển của đất nước 
ngày càng trở nên phụ thuộc vào không gian mạng. Thực tiễn hiện nay cũng cho 
thấy các hoạt động trên mạng đang ngày càng đa dạng, phức tạp, trong khi chưa 
có quy định chung để điều chỉnh các hoạt động đó. Do vậy, cần sớm xây dựng, 
ban hành được bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng nhằm góp phần nâng cao 
nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào không 
gian mạng. Huy động các doanh nghiệp an toàn thông tin trong việc giám sát bảo 
vệ tốt các hệ thống CNTT chủ yếu của cơ quan nhà nước.

Tập trung đôn đốc thực hiện theo đúng Quy hoạch báo chí đã được phê duyệt, 
chấn chỉnh tình trạng báo hóa tạp chí, trang thông tin; quản lý, xây dựng hệ thống 
báo chí với quy mô hợp lý, chuyên nghiệp hiện đại, đủ mạnh để thực hiện tốt chức 
năng thông tin tuyên truyền thiết yếu, làm chủ mặt trận thông tin, giữ vai trò trụ 
cột định hướng dư luận xã hội; đồng thời quản lý chặt mạng xã hội, giải quyết vấn 
nạn tin giả, tăng cường năng lực thực hiện giám sát, dọn dẹp không gian mạng, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương khỏi thông tin sai sự thật; nâng 
cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin 
đối ngoại và đấu tranh dư luận. Bộ TTTT sớm trình Chính phủ ban hành Đề án 
Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT để các địa 
phương làm căn cứ đề xuất trình UBND tỉnh triển khai phát triển, hiện đại hóa hệ 
thống thông tin cơ sở, chuyển đổi các hình thức thông tin trực tiếp hai chiều đến 
người dân phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ 
THỨ 5 (5G); XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN 

ĐIỆN TỬ VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ GIỮ VỮNG  
ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN  

TRONG NHÂN DÂN

Đỗ Xuân Hòa 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, 
của vùng trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã 
hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; diện tích tự nhiên 
3.562,82 km. Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 180 đơn vị 
hành chính cấp xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã 
đồng bằng và trung du. Với vị trí rất thuận lợi về giao thông, cách sân bay quốc 
tế Nội Bài 50 km, cách biên giới Trung Quốc 200 km, cách trung tâm Hà Nội 75 
km và cảng Hải Phòng 200 km. Thái Nguyên còn là điểm nút giao lưu thông qua 
hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt kết nối với các tỉnh thành, 
quốc lộ 3 nối Hà Nội đi Bắc Kạn; Cao Bằng và cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc; 
quốc lộ 1B Lạng Sơn; quốc lộ 37 Bắc Ninh, Bắc Giang. Hệ thống đường sông Đa 
Phúc - Hải Phòng; đường sắt Thái Nguyên - Hà Nội - Lạng Sơn. 

Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý nói trên, Thái Nguyên có những thuận 
lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với 
phát triển ngành Thông tin và Truyền thông. Được sự đồng ý của Ban Tổ chức hội 
nghị, Sở TTTT Thái Nguyên xin tham luận 3 nội dung sau:

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phục vụ triển khai 
mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G)

Mạng viễn thông thế hệ thứ 2 (2G), cơ bản phục vụ nhu cầu thoại và tin nhắn 
giữa các cá nhân với nhau. Với việc sử dụng công nghệ GSM, nên bán kính phủ 
sóng đạt 6-8 km, do vậy với diện tích tỉnh Thái Nguyên thì mỗi mạng viễn thông 
chỉ cần từ 200-250 trạm BTS là đảm bảo nhu cầu phủ sóng toàn tỉnh.

Khi triển khai mạng viễn thông thế hệ thứ 3 (3G) và mạng viễn thông thế hệ 
thứ 4 (4G), nhu cầu thoại và tin nhắn giảm dần, mạng viễn thông cơ bản chuyển 
sang mục tiêu truyền dữ liệu (data) cho các ứng dụng trên điện thoại thông minh 
(SmartPhone), do chuyển sang sử dụng công nghệ CDMA, LTE … nên bán kính 
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phủ sóng của các trạm BTS chỉ khoảng 1-2 km, do vậy số trạm phủ sóng cho mỗi 
nhà mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần đạt khoảng 600-800 trạm BTS.

Từ khi bắt đầu triển khai mạng 2G đến khi triển khai mạng 3G, 4G hoàn 
thành, doanh nghiệp có số trạm BTS lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 
750 trạm, với khoảng thời gian tương ứng là 15 năm.

Để hoàn thành triển khai mạng 2G, 3G, 4G, các cơ quan nhà nước đã đồng 
hành với doanh nghiệp giải quyết rất nhiều khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên như: Khiếu kiện của người dân về ảnh hưởng của sóng điện từ đến 
sức khỏe con người, thủ tục đầu tư cấp phép xây dựng tại các địa phương…

Với mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trên địa bàn cả nước 
nói chúng hoàn thành cơ bản triển khai mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G), số trạm 
BTS cần phải tăng gấp 4 lần mạng 4G, do vậy số trạm BTS của mỗi nhà mạng 
viễn thông cần đạt từ 2.500 - 3.000 trạm mới có thể phủ sóng cơ bản toàn tỉnh. Để 
có được số lượng khoảng 3.000 cho mỗi nhà mạng thì cần một nguồn vốn đầu tư 
rất lớn của các doanh nghiệp viễn thông, đồng thời cần phải giải quyết những khó 
khăn vướng mắc trong triển khai đầu tư các trạm BTS.

Để việc đầu tư khoảng 2.000 trạm  BTS trong 5 năm thay bằng đầu tư 700 
trạm BTS trong 15 năm thì cần những giải pháp đột phá trong triển khai xây dựng 
cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương.

- Về thủ tục đầu tư hiện nay cần rất nhiều bước: Phải có quy hoạch hạ tầng kỹ 
thuật viễn thông thụ động cấp tỉnh; Phải có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
thụ động cấp doanh nghiệp; Phải có thủ tục thỏa thuận sử dụng đất; phải có thỏa 
thuận tuyến đối với các công trình giao thông; phải có giấy phép xây dựng đối với 
các công trình trong khu vực đô thị. Ngoài ra còn yêu cầu phải có thỏa thuận với 
các hộ dân lân cận hoặc tổ dân phố. Trong đó có những thủ tục rất khó thực hiện 
như: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cấp doanh nghiệp không có 
doanh nghiệp nào triển khai được, vì doanh nghiệp viễn thông không thể chủ động 
xác định được vị trí các trạm BTS cho thời hạn 05 năm, trong giai đoạn 05 năm 
doanh nghiệp cũng có rất nhiều thay đổi về chiến lược kinh doanh; doanh nghiệp 
cũng không thể thỏa thuận việc đầu tư xây dựng các trạm BTS với các hộ dân hoặc 
tổ dân phố, vì đây là công trình nhỏ, ít tác động với môi trường xung quanh, đồng 
thời lại là công trình phục vụ nhu cầu người dân lân cận.

- Các ngành xây dựng, giao thông, các địa phương khi triển khai quy hoạch 
thường ít quan tâm đến việc đầu tư các công trình hạ tầng viễn thông thụ động, 
nên hệ thống cống bể cáp và cột treo cáp không được xây dựng đồng bộ dọc các 
các tuyến giao thông, khu dân cư và khu công nghiệp. Nguyên do là về cơ sở pháp 
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lý không đề cập đến trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể là 
trong Luật xây dựng có đề cấp đến công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc, 
có tính chuyên ngành, tuy nhiên Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng thì Sở TTTT không có chức năng tham gia thẩm định dự án, thiết 
kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình hạ tầng bưu chính viễn thông. 
Do vậy, hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp viễn thông không được quan tâm trong 
công tác thiết kế và lập quy hoạch chi tiết.

- Thiếu cơ chế áp đặt dùng chung cơ sở hạ tầng khi xây dựng các công trình 
lớn như tòa nhà trung cư, khu công nghiệp, khu đô thị, hệ thống cột điện. Nên khi 
các doanh nghiệp viễn thông muốn triển khai mạng lưới viễn thông phải được sự 
cho phép của các chủ đầu tư Trong khi công trình viễn thông là công trình hạ tầng 
thiết yếu, cần phải lắp đặt trong khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị.

- Về công tác tuyên truyền tác động của sóng điện từ của các trạm BTS an 
toàn đến sức khỏe con người tại các khu vực lân cận hiệu quả chưa cao. Nguyên 
do trước đây chủ hộ gia đình cho thuê nhà trạm có thêm thu nhập nên các gia đình 
lân cận không được cho thuê nên xảy ra kiện cáo, các gia đình lấy lý do ảnh hưởng 
đến sức khỏe để gây áp lực cản trở việc xây dựng trạm BTS. Hiện nay, việc cản 
trở xây dựng các trạm BTS có nguyên nhân cơ bản là mâu thuận giữa các gia đình 
lân cận, vì giá thuê hạ tầng không còn cao so với thu nhập người dân trước đây.

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, Sở TTTT đề xuất một số giải pháp 
sau:

- Bộ TTTT tham mưu Chính phủ đưa cơ quan quản lý nhà nước về Thông 
tin và Truyền thông cả cấp bộ và cấp địa phương tham gia thẩm định dự án, thiết 
kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình hạ tầng bưu chính viễn thông tại 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng để nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng thời sửa đổi Thông 
tư số 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương theo hướng các doanh 
nghiệp viễn thông chỉ cần lập kế hoạch phát triển viễn thông thụ động theo năm 
phù hợp với quy hoạch của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Bộ hướng dẫn các 
địa phương xây dựng: Phương án phát triển mạng lưới viễn thông, bao gồm các 
tuyến viễn thông quốc tế, quốc gia, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp 
quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động; công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 
và công trình viễn thông của tỉnh (theo Luật Quy hoạch). Để Sở TTTT tham mưu 
UBND tỉnh tích hợp quy hoạch ngành và quy hoạch tổng thể của tỉnh.
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Tham mưu Chính phủ cơ chế bắt buộc các khi đầu tư các dân cư, khu công 
nghiệp, khu đô thị phải có khu vực dành riêng cho lắp đặt các công trình viễn 
thông. Các khu vực này được xác định là công trình công cộng, phục vụ nhu cầu 
của xã hội, các doanh nghiệp viễn thông được lắp đặt thiết bị mà không phải thuê 
lại mặt bằng, không phải xin phép xây dựng,

Sở TTTT tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể quy trình đầu tư, xây dựng 
các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để thống nhất, tích hợp, đồng 
bộ các văn bản có liên quan, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm và cách hiểu khác 
nhau giữa các đơn vị có liên quan.

Thay đổi tuyên truyền tác động của sóng điện từ của các trạm BTS an toàn 
đến sức khỏe con người bằng các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, thì chuyển sang 
tuyên truyền về sự cần thiết đầu tư các trạm BTS tại các khu dân cư mang lại lợi 
ích và hiệu quả đến người dân, nếu không có trạm BTS thì xảy ra hậu quả thế nào. 
Đặc biệt là cần tuyên truyền bằng hình ảnh các hệ thống, mạng lưới các trạm BTS 
của các thành phố lớn, hiện đại trên thế giới như Pháp, Anh, Mỹ để thấy rằng các 
nước tiên tiến trên thế giới họ cũng giống như Việt Nam về công nghệ và khoảng 
cách trạm với người dân, để người dân trực quan thấy tại các nước tiên tiến họ 
quan tâm đến sức khỏe con người hơn chúng ta nhưng họ vẫn chấp nhận được hệ 
thống các trạm BTS lân cận nơi sinh sống của các hộ dân.

2. Về ứng dụng và phát triển CNTT để xây dựng Chính phủ điện tử, 
Chính quyền điện tử

Hiện nay, Bộ TTTT đã định hướng nguyên tắc phát triển Khung kiến trúc 
CPĐT bảo đảm tương thích, kế thừa Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp 
tỉnh đã và đang triển khai; phù hợp với định hướng, quy định ứng dụng CNTT, xây 
dựng CPĐT của quốc gia. Thỏa mãn các vấn đề cốt lõi như: Tập trung chiến lược, 
đồng nhất, tin cậy, hiệu quả, truy nhập bình đẳng, bí mật, mềm dẻo, chất lượng, 
giảm thiểu tác động tiêu cực, giá trị và công khai.  

Mục tiêu chủ yếu cần đạt được là:

- Hình thành hệ thống xác thực điện tử quốc gia.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ 
công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua 
Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
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- 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 50% Cổng Dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các thiết bị di động; 50% cơ quan 
nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến; 100% Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương công khai thông 
tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; 20% dịch vụ công trực 
tuyến áp dụng chữ ký số trên nền tảng di động để giải quyết thủ tục hành chính; 
50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử 30% số biểu mẫu liên quan 
giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được tự động nhập 
vào biểu mẫu trực tuyến; 100% dịch vụ công trực tuyến có nhu cầu sử dụng dữ liệu 
từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp được kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa 
phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia; 100% phần 
mềm quản lý văn bản và điều hành tại các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên 
thông phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử (không bao gồm văn bản mật); 80% văn 
bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp 
luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 60% hồ 
sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi 
trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)…

Tuy nhiên hiện trạng, kết quả đạt được như sau:

- Số lượng các hệ thống kết nối giữa các địa phương với trung ương còn rất 
nhỏ. Chưa đạt được chỉ tiêu đề ra.

- Chỉ đạo của cơ quan chủ trì còn chưa quyết liệt, có sự chồng chéo về nhiệm 
vụ thực hiện của các địa phương.  

- Sự thống nhất trong các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người dân 
và doanh nghiệp do trải qua các thời kỳ, các phân hệ nên chưa chuẩn hóa theo tiêu 
chuẩn, kiến trúc chung do Bộ TTTT ban hành.

- Cơ chế, chính sách để việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là bắt 
buộc, là yếu tố “sống còn” trong hệ thống chính trị còn chưa rõ ràng, chưa thực sự 
là phương thức bắt buộc để các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, đẩy mạnh 
phát triển ứng dụng CNTT.

Sở TTTT đề xuất một số giải pháp sau:

- Để thực hiện được các bộ chỉ tiêu cần đạt được thì giải pháp trước mắt và 
lâu dài hiện nay đó là đẩy mạnh việc kết nối LGSP với NGSP. Đây là giải pháp 
mang tính tổng thể và quan trọng nhất để có thể tháo gỡ các nút thắt, vướng mắc về 
mặt công nghệ. Cơ quan nhà nước phải bảo đảm cung cấp được một hạ tầng công 
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nghệ thông tin tập trung, xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc, chịu sự điều phối 
chung (bởi tiêu chuẩn, khung kiến trúc do Bộ ban hành) thì mới bảo đảm nguyên 
tắc như trên.

- Đề nghị Bộ TTTT trong thời gian tới, triển khai quyết liệt nội dung kết nối 
các LGSP cấp tỉnh vào NGSP. Có lộ trình và kế hoạch đầy đủ, có hướng dẫn và 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối. Các tỉnh căn cứ vào Kế hoạch do Bộ ban hành thực 
thi nhằm kết nối thành một hệ thống công nghệ thông tin thống nhất toàn quốc, 
bảo đảm nguyên tắc duy nhất, tập trung, trong suốt phục vụ người dân và doanh 
nghiệp. 

Ngoài ra, đề nghị Bộ TTTT tham mưu với Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt các 
tỉnh, thành phải bảo đảm dành tối thiểu 1% ngân sách hàng năm để chi cho CNTT 
phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, giao về Sở TTTT chủ trì, tham 
mưu với UBND tỉnh để thực hiện kế hoạch hàng năm.

3. Hoạt động thông tin cơ sở giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo sự 
đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn xã hội

Trong nhiều năm qua, hoạt động thông tin cơ sở đã góp phần thúc đẩy việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã 
hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo 
sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua công tác thông tin cơ sở, cấp ủy, chính 
quyền cơ sở có thể nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư của người dân, từ đó 
có những chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, 
đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Thái 
Nguyên đã thực hiện việc hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm chủ động, 
kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu và tiếp nhận thông tin phản ánh của người 
dân thông qua công tác thông tin cơ sở; thực hiện quyền được thông tin của người 
dân và tham gia giải quyết những bức xúc của người dân ở cơ sở và từ cơ sở, góp 
phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. 

Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng

Trước năm 2012 trở về trước đối với các xã, phường, thị trấn có đài truyền 
thanh thì thiết bị kỹ thuật, máy móc được đầu tư từ nhiều dự án khác nhau nên 
không đồng bộ dẫn đến hiệu quả sử dụng không cao. Thiết bị kỹ thuật máy móc 
còn lạc hậu, xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Các 
đài truyền thanh cơ sở chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác, lưu 
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trữ thông tin, sản xuất nội dung chương trình, biên tập tin, bài phát thanh trước 
thực trạng đó tỉnh đã quan tâm đầu tư mới đài truyền thanh không dây. Đến nay, 
Thái Nguyên đã đầu tư được 94 đài truyền thanh cơ sở/180 xã, phường, thị trấn 
đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa 
phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 
05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở 
trong tình hình mới, nhằm góp phần đạt được mục tiêu “Củng cố hệ thống thông 
tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính 
trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả 
năng tiếp cận thông tin của người dân….” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

- Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát 
thanh số của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị 
sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để phối 
hợp đăng tải, phát sóng các tác phẩm báo chí trên các kênh sóng của Đài tỉnh.

Cơ chế đặt hàng sản xuất chương trình phù hợp với tình hình của địa phương

Tỉnh đã có chính sách đặt hàng đối với cở sở truyền thanh - truyền hình cấp 
huyện sản xuất và phát sóng các chương trình tuyên truyền về chủ trương, chính 
sách, pháp luật của nhà nước về giảm nghèo bền vững, giới thiệu gương người 
tốt, việc tốt trong xóa đói giảm nghèo vươn lên phát triển kinh tế sản xuất kinh 
doanh và đặc biệt là các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; Hướng dẫn kỹ thuật 
chăn nuôi, trồng trọt, chế biến lâm sản phù hợp và phát huy tiềm năng thế mạnh 
của từng vùng, địa phương cụ thể: Năm 2016 là 46 chương trình, năm 2017 là  63 
chương trình, năm 2018 là 90 chương trình, năm 2019 là 167 chương trình. Các 
chương trình này giúp bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung 
và đặc biệt là bà con ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh tiếp cận được 
các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước dành riêng 
cho bà con vùng dân tộc thiểu số; Cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình 
hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở 
với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn. Qua đó, khơi dậy trong mỗi 
người dân ý thức tự giác vươn lên, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng dân cư 
ấm no góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi 
vào đời sống, xây dựng cuộc sống ngày một văn minh, tiến bộ.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông 
tin cơ sở

Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ 
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làm công tác thông tin cơ sở bởi đa số cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các 
xã, phường, thị trấn hầu hết không được đào tạo theo đúng chuyên môn, nghiệp 
vụ cụ thể: tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để 
quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin; Bồi dưỡng về kỹ 
năng biên soạn tài liệu tuyên truyền, sản xuất nội dung chương trình, biên tập tin, 
bài phát thanh theo hướng hiện đại.

- Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền 
và cung cấp thông tin chuyên đề cho cán bộ thông tin thông tin cơ sở ở cấp huyện 
và cấp xã.

 Trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cung cấp thông tin cơ sở 
trên trang thông tin điện tử cấp xã

- Tăng cường thông tin về hoạt động thông tin cơ sở để cung cấp thông tin 
thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở đến người dân: Bản tin trên đài phát thanh cơ sở; 
các tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; hoạt động của 
báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; các hình thức thông tin cơ sở khác (cổ động 
trực quan, tranh cổ động, tờ rơi ở cơ sở…) và các thông tin khẩn cấp (thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh…).

- Thông tin tương tác đa chiều giữa người dân và cơ quan quản lý nhà nước. 
Người dân có thể gửi ý kiến phản hồi, đánh giá, nhận xét… về lĩnh vực thông tin cơ sở.

- Thực hiện các cuộc khảo sát, lấy ý kiến và đo sự hài lòng của người dân về 
các chính sách, nội dung, hình thức thực hiện... trong lĩnh vực thông tin cơ sở.

 Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Bộ TTTT hoạt động thông tin cơ sở từng 
bước được nâng cao cả về số lượng và chất lượng góp phần nâng cao dân trí, đáp 
ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ 
thuật, giúp nâng cao năng suất lao động cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị 
văn hóa địa phương./.
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG - CHẶNG ĐƯỜNG MỘT NĂM NHÌN LẠI

                               Phạm Văn Tửu 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát về công tác chuyên môn của Bộ 
Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Hậu Giang, công tác tham mưu của ngành TT&TT ngày càng phát huy vai trò 
và đạt nhiều thành tựu khích lệ. Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và 
huyện, thị, thành phố, sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu vươn lên của công chức, viên 
chức trong toàn Ngành đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Chặng đường 1 năm 
nhìn lại, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang luôn phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm 
nâng cao chất lượng công tác, cụ thể như sau:

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật: Sở 
TT&TT chủ trì soạn thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, 
xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Hậu Giang; Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với đài truyền thanh 
cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Ban hành Quy chế quản lý, vận 
hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang.

Về công tác tuyên truyền: Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin 
cơ sở đẩy mạnh thông tin công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh; tuyên truyền các sự kiện nổi bật của tỉnh; thông tin, tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh đất nước, con người Hậu Giang, những thành tựu trong công 
cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đến bạn bè trong nước 
và quốc tế; đồng thời, thông tin tình hình khu vực và thế giới đến mọi người dân 
trong tỉnh.

Về lĩnh vực báo chí: Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước về báo chí với một số hoạt động như tổ chức Hội nghị giao ban 
báo chí định kỳ hàng quý; tổ chứclớp tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí; tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về 
pháp luật. Trong năm, Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp 
báo thông tin, tuyên truyền Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh 
Hậu Giang năm 2019 tại Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang; cũng trong khuôn khổ 
giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon”, Sở đã tích cực hỗ trợ, tạo điều 
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kiện cho gần 100 phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương 
thuận lợi tác nghiệp.

Ngoài ra, trong năm, Sở phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu 
Giang tổ chức Cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu 
Giang năm 2019 - Đây là năm đầu tiên Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức Cuộc thi. Thông qua cuộc thi đã phản ánh những vấn đề nóng, nổi cộm, gây 
bức xúc trong dư luận xã hội, đặt ra cho xã hội và ngành chức năng những vấn đề 
cần phải giải quyết. Bên cạnh đó, thông điệp cần đưa đến công chúng cũng được 
thể hiện rõ ràng với tính tuyên truyền và giáo dục cao. 

Về lĩnh vực xuất bản: Sở phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày Sách 
năm 2019 có 18 đơn vị tham gia trưng bày (tăng 08 đơn vị so với năm 2017), triển 
lãm sách hơn 5.000 đầu sách; trưng bày gần 120 ảnh nghệ thuật, thu hút hơn 5.000 
lượt khách tham quan. Trong khuôn khổ Ngày Sách, Ban Tổ chức Ngày Sách đã 
vận động các tập thể, cá nhân trao tặng sách và hiện vật trị giá gần 160.000.000 
đồng để tặng cho các thư viện, trường học khó khăn trên địa bàn. 

Công tác thông tin đối ngoại: Xác định công tác thông tin đối ngoại có vai 
trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, là một bộ phận của công tác đối 
ngoại, thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc 
Việt Nam nói chung và của tỉnh Hậu Giang nói riêng, trong năm, Sở đã phối hợp 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh 
Hậu Giang tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Công tác thông tin đối ngoại 
năm 2019 cho hơn 100 đại biểu là thành viên, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác 
thông tin đối ngoại tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; thường trực các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy; thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo Phòng Văn hóa, Thông tin 
và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; văn phòng đại diện cơ quan báo 
chí Trung ương tại Hậu Giang.

Thời gian qua, tỉnh cũng đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để 
các phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại Hậu Giang như: Hướng dẫn, hỗ trợ 
Đoàn cán bộ truyền thông thuộc Tổ chức Orbis/Anh đến thực hiện phóng sự về 
chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức về y tế cho người dân tại thị xã Long 
Mỹ, Hậu Giang. Hỗ trợ Đoàn phóng viên Nhật báo Seoul Shinmun, Hàn Quốc đến 
thực hiện phóng sự tại huyện Vị Thủy, Hậu Giang về sự hòa nhập văn hóa Hàn 
Quốc với những người nhập cư từ các nước ASEAN.

Về lĩnh vực Bưu chính: Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp và 126 
điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, gồm: 27 bưu cục; 46 điểm bưu 
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điện văn hóa xã; 34 điểm đại lý, văn phòng đại diện; 19 thùng thư công cộng đảm 
bảo cho công tác hoạt động bưu chính, chuyển phát được thông suốt, liên tục, kịp 
thời. Trong năm, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh tăng cường công 
tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn bưu gửi 
có nội dung chống phá Nhà nước.

Lĩnh vực viễn thông, Internet: Tổng số trạm BTS hiện có 906 trạm (tăng 48 
trạm so với năm 2018), thuê bao Internet băng thông rộng với tốc độ truyền tải dữ 
liệu cao, hỗ trợ nhiều dịch vụ giải trí được phát triển mạnh, tính đến thời điểm hiện 
tại (đến hết tháng 10/2019) chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được phân 
bổ năm 2019: số thuê bao Internet băng thông rộng/100 dân đạt 10 thuê bao (chỉ tiêu 
được phân bổ là 8 thuê bao), số thuê bao điện thoại/100 dân đạt 82 thuê bao (chỉ tiêu 
được phân bổ là 82 thuê bao). Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối 
hợp với các doanh nghiệp Viễn thông tổ chức trưng bày gian hàng ngành TT&TT 
tại hội chợ triển lãm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; phối hợp MobiFone Hậu 
Giang tổ chức Giải quần vợt Mekong ICT lần thứ VIII tại tỉnh Hậu Giang với sự 
tham gia của Sở TT&TT 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý văn bản đã liên thông 3 cấp và liên 
thông với Văn phòng Chính phủ và một số Bộ ngành Trung ương; trong năm đã 
cấp phát và tập huấn sử dụng chứng thư số cho 250 cá nhân và tổ chức trong tỉnh; 
tổng số chứng thư số đã cấp 1.507. Phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến được 
sử dụng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã phục vụ người dân và doanh 
nghiệp khá hiệu quả; hệ thống đã kết nối với hệ thống thu phí lệ phí của Ngân 
hàng Bưu điện Liên việt Chi nhành tỉnh Hậu Giang thực hiện thu phí, lệ phí các 
dịch vụ công mức độ 3, 4; phần mềm cũng đã kết nối với hệ thống tin nhắn SMS 
để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên cổng 
dịch vụ công; kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử để phục vụ cho các đơn vị và 
người dân, doanh nghiệp. Xây dựng mới hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh với 
hơn 3.700 tài khoản được cấp cho cá nhân và các đơn vị trong tỉnh.

Kết quả đạt được trong năm qua là sự phấn đấu, nỗ lực của ngành TT&TT, trong 
đó sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đóng vai trò nòng cốt. Bên cạnh 
những thuận lợi và những thành quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, Sở 
Thông tin và Truyền thông Hậu Giang có một số hạn chế, khó khăn như sau: 

Tác nghiệp báo chí của các phóng viên, nhà báo còn gặp khó khăn trong việc 
tiếp xúc, trao đổi với người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Việc 
cung cấp thông tin trên các Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của 
các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương chưa được thường xuyên. Một số cơ quan, 
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đơn vị chưa đăng tải thông tin người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử.

 Việc ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác quản lý và tác nghiệp tuy 
đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc như: hệ 
thống dữ liệu điện tử trên môi trường mạng còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ 
quan Nhà nước trong triển khai ứng dụng CNTT chưa chặt chẽ.

 Năng lực của đội ngũ phụ trách về CNTT còn hạn chế; chưa có chế độ, chính 
sách đãi ngộ đối với các cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về CNTTT trong các cơ 
quan, đơn vị; chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; còn tình 
trạng một số cán bộ phụ trách CNTT có kinh nghiệm, năng lực, nhưng không phục 
vụ lâu dài trong cơ quan nhà nước; Hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, chưa thống nhất 
ở các địa phương và các ngành; Nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển 
CNTT chưa nhiều; chưa có quy định về mục chi ứng dụng CNTT; kinh phí từ 
nguồn sự nghiệp cho CNTT hạn chế.

Trước những khó khăn, hạn chế vừa nêu, Sở TT&TT Hậu Giang đề nghị  Bộ 
Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai xây dựng 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số và đô thị thông minh.

Hỗ trợ địa phương trong công tác đạo tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn 
thông tin và quan tâm các địa phương khó khăn như Hậu Giang được tham gia các 
Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin để triển khai việc xây dựng Chính 
quyền điện tử tại tỉnh.

Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tập thể Sở Thông tin và Truyền thông 
quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa ngành Thông tin và 
Truyền thông ngày càng vững mạnh, chất lượng và hiệu quả, tạo lòng tin của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  
CỦA NGÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

                                        Hoàng Ngọc Sơn 
Giám đốc Sở TTTT tỉnh Cao Bằng

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, trong 
năm 2019, Sở TTTT Cao Bằng đã tiến hành thực hiện các quy trình xây dựng các 
văn bản QPPL, chỉ đạo, điều hành của ngành trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh 
ban hành tổng cộng: 01 Chỉ thị; 04 Quyết định; 12 Kế hoạch; và các Văn bản chỉ 
đạo điều hành. 

Sở đã ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai, các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn, định hướng các hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, thông tin 
tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh. Năm 2019, 
ngành TT&TT tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả hoạt động nổi bật như:

* Về công nghệ thông tin

- Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh thông qua Kế hoạch 
ứng dụng CNTT năm 2019 với một số nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của 
tỉnh. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chuyển chức năng 
thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở TT&TT và triển khai 
các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường xây dựng, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. UBND 
tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua Công dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích 
(Chị thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019). Xây dựng quy trình điện tử chi tiết 
đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn 
vị. Xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cao Bằng. Ban 
hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử. Thành lập 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Cao Bằng.

- Hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số trên Hệ thống quản lý văn bản, 
kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia. Năm 2019, đã cấp thêm 
mới tổng cộng 1045 chứng thư số cho các cơ quan nhà nước, lãnh đạo các đơn vị 
trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tổ chức được 11 lớp bàn giao, tập huấn sử 
dụng chữ ký số cho trên 400 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Hỗ trợ trực tuyến 
được trên 120 lượt về sử dụng chứng thư số. 
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- Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng tổ chức được 01 
cuộc diễn tập “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng năm 2019”. 
Triển khai nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống phòng chống mã độc mô hình tập chung 
tỉnh Cao Bằng. 

- Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTTT với dự án “Chuẩn hóa quy trình 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến” và dự án “Số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu 
và ứng dụng quản lý công chứng tỉnh Cao Bằng”. 

* Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Tổ chức Họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, quảng bá quy mô lớn và triển khai các biện pháp đảm bảo thông tin 
liên lạc cho các hoạt động Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2019); 
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); và 69 
năm Ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2019). 

- Tổ chức được 02 Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại với sự 
tham gia của trên 300 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, địa phương trong 
tỉnh.

- Triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 
2025, tổ chức xây dựng Đề án thí điểm thành lập Trung tâm Báo chí và Truyền 
thông tỉnh Cao Bằng (trên cơ sở sáp nhập Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh). 

* Về thanh tra, kiểm tra

- Tổ chức 08 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực quản lý của 
Sở như: bưu chính, viễn thông, báo chí, in, xuất bản,... với tổng số tiền xử phạt vi 
phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 30.500.000 đồng (Ba 
mươi triệu năm trăm ngàn đồng). Xử lý, giải quyết đúng quy định 06 vụ việc khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến sử dụng mạng xã hội Facebook của các cá nhân trên địa 
bàn tỉnh. 

* Về triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án

- Triển khai xây dựng 07 trạm truyền thanh không dây thuộc Dự án Hỗ trợ 
phát triển cơ sở vật chất hệ thống thông tin truyền thông nông thôn thuộc Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2019. Thực hiện hỗ 
trợ 320 bộ thiết bị nghe - xem cho các hộ gia đình nghèo (trong đó 270 bộ thuộc 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019; 54 bộ thuộc Quỹ “Vì người 
nghèo” Trung ương).
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- Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa XII, thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy của Sở 
giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng. Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở TT&TT, Trung tâm Thông tin và 
Thống kê khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, bộ phận công 
nghệ thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành Trung tâm Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông trực thuộc Sở TT&TT Cao Bằng.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TT&TT tỉnh Cao Bằng còn 
gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

- Chưa có kinh phí sự nghiệp cho hoạt động TT&TT. Kế hoạch ứng dụng 
CNTT hàng năm đều không hoàn thành mục tiêu đề ra do thiếu kinh phí thực hiện.

- Nguồn nhân lực CNTT còn thấp, hầu hết các cơ quan nhà nước trong tỉnh 
đều không có cán bộ chuyên trách CNTT để vận hành hệ thống CNTT cũng như 
hỗ trợ việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, nên rất khó khăn trong việc tiếp cận các 
ứng dụng CNTT.

- Mạng lưới đài truyền thanh cơ sở còn rất hạn chế (chỉ có 72 xã/199 xã, 
phường, thị trấn), thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa, xây dựng nội dung tuyên truyền.

- Công tác quản lý nội dung thông tin tin điện tử còn thiếu về nhân lực và 
phương tiện, công cụ kỹ thuật nên chưa theo kịp sự phát triển phức tạp của thông 
tin.

- Trong năm 2019 các huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm Văn hóa - 
Truyền thông trên cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình và một bộ phận sự nghiệp 
thuộc Phòng Văn hóa Thông tin, do mới đi vào hoạt động nên chưa đồng bộ; hơn 
nữa kinh phí sự nghiệp cho hoạt động thông tin truyền thông còn nhiều khó khăn, 
nhất là lĩnh vực thông tin cơ sở, do đó làm giảm hiệu quả công tác.

Sở TTTT tỉnh Cao Bằng xin có một số đề xuất, kiến nghị Bộ TTTT xem 
xét như sau:

1. Đề xuất Chính phủ xây dựng Hệ thống thư điện tử dùng chung trong cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp trong toàn quốc.

 Diễn giải: Hiện nay các bộ, ngành, tỉnh, TP đều có hệ thống thư điện tử của 
đơn vị. Việc duy trì hoạt động ổn định thường xuyên và bảo đảm an toàn thông tin 
đòi hỏi chi phí đáng kể. Một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí duy trì và 
trình độ kỹ thuật để quản trị, vận hành hệ thống. Đề nghị Chính phủ xây dựng tập 
trung một hệ thống dùng chung trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, như 
vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn, giảm bớt gánh nặng cho các tỉnh khó khăn.



449

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn về Hệ thống 
thông tin báo cáo cấp tỉnh, kết nối với Hệ thống thông tin Báo cáo Chính phủ.

 Diễn giải: Nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh đã được 
nêu trong danh mục nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 
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, thực hiện trong các năm 
2019-2020, theo hướng dẫn của VPCP, đến nay  hết năm 2019 rồi vẫn chưa có 
hướng dẫn..

3. Tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Bộ tại các địa phương để góp phần 
tác động, thay đổi nhận thức, nâng cao vai trò của ngành TT&TT. Qua đó có sự 
quan tâm để việc đầu tư cho ngành phù hợp và tương xứng hơn đồng bộ hơn từ 
trung ương đến tỉnh.

4. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí trong thực hiện công tác thông tin đối 
ngoại cho các địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi biên giới. Đầu tư, lắp đặt 
thêm 02 Cụm thông tin đối ngoại cho tỉnh Cao Bằng (01 tại cửa khẩu Hùng Quốc, 
huyện Trà Lĩnh; 01 tại cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao 
Bằng). Từ năm 2013, đến nay mới chỉ có 01 Cụm thông tin đối ngoại Thác Bản 
Giốc.

5. Tiếp tục cung cấp nội dung chương trình tuyên truyền về thông tin đối 
ngoại cho các địa phương.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH THÔNG TIN  
TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH TRONG NĂM 2019

TS. Vũ Trọng Quế 
Giám đốc Sở TTTT Nam Định

Căn cứ vào định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TTTT trong năm 
2020, Chiến lược phát triển của Ngành TTTT giai đoạn 2021-2025, Sở TTTT 
Nam Định xin có một số ý kiến tham luận như sau:

1. Lĩnh vực Bưu chính

Mục tiêu phát triển mạng lưới chuyển phát và logistics để thúc đẩy thương 
mại điện tử của Bộ đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Về phía tỉnh, Sở TT&TT sẽ tham 
mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh để đồng hành cùng 
doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phát triển.

Bưu chính cần là cánh tay nối dài của cơ quan chính quyền, là cầu nối giữa 
chính quyền và người dân trong cung cấp dịch vụ công. Để làm được điều này, Bộ 
và tỉnh cần tiếp tục triển khai quyết liệt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu 
chính phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Về phía Nam Định, năm 2019 Sở đã hoàn thành việc tập huấn cho nhân viên 
Bưu điện, cán bộ một cửa về nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt: 272.000 hồ sơ (tiếp nhận: 
82.000 hồ sơ, trả kết quả: 190.000 hồ sơ) trong các lĩnh vực như: cấp, đổi thẻ bảo 
hiểm y tế; cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp, đổi căn cước 
công dân,.... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm thiểu chi 
phí, thời gian đi lại, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao. Định hướng trong năm 
2020, Sở TT&TT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thí điểm cung ứng dịch vụ công 
qua mạng lưới bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại một số huyện 
của tỉnh Nam Định.

2. Lĩnh vực Viễn thông

Việc phát triển hạ tầng viễn thông là rất quan trọng, hạ tầng viễn thông là 
nền tảng cho phát triển của mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển 
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hạ tầng viễn thông thời gian quan rất khó khăn, đặc biệt là việc xây dựng mới các 
trạm BTS, rất dễ phát sinh khiếu kiện và xung đột trong nhân dân. Do đó, việc 
đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng mạng viễn thông là rất quan 
trọng. Ngoài việc thường xuyên có các hình thức tuyên truyền trên báo, đài và hệ 
thống truyền thanh cơ sở thì cán bộ Sở TT&TT cần phải đồng hành cùng doanh 
nghiệp trong làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan, cũng như làm việc với 
với dân, giải thích với dân trong từng trường hợp cụ thể.

Năm 2020, Sở TTTT sẽ tiếp tục làm đầu mối, tổ chức nhiều hội nghị để các 
doanh nghiệp viễn thông gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất với nhau các cơ chế sử dụng 
chung hạ tầng mạng viễn thông. Việc dùng chung cơ sở hạ tầng vừa tối ưu hóa lợi 
ích cho doanh nghiệp mà vừa đảm bảo được mỹ quan đô thị, đặc biệt sẽ tối thiểu 
hóa việc việc khiếu kiện liên quan đến xây mới hạ tầng viễn thông.

3. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính 
quyền điện tử tỉnh cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhất của ngành 
TT&TT Nam Định. Xây dựng thành công chính quyền điện tử sẽ góp phần 
nâng cao uy tín và vị thế của Sở TT&TT với lãnh đạo và các cơ quan ban 
ngành trong tỉnh. 

Với những tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp, việc đầu tư cho công nghệ 
thông tin là rất khó khăn. Do đó, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
vai trò của ứng dụng CNTT cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành thì việc 
lựa chọn các cách thức để triển khai là rất quan trọng.

Với Nam Định, Sở TTTT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 
nhà nước của Tỉnh thực hiện triệt để tư tưởng thuê dịch vụ CNTT (theo quyết định 
số 80/2015/QĐ-TTg), và hạn chế tối đa tự đầu tư, mua sắm. Hiện tỉnh Nam Định 
đang triển khai rất hiệu quả việc thuê phần mềm QLVB&ĐH, Email công vụ, 
Cổng thông tin điện tử của Tỉnh. 

Kết quả, đến đến hết năm 2019, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã 
cung cấp 720 thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 chiếm 42% tổng số dịch vụ 
công. Tính từ khi khai trương Cổng (tháng 7-2018) đến nay, đã có trên 800 nghìn 
lượt người truy cập vào Cổng, trong đó đã tiếp nhận gần 65.000 hồ sơ trực tuyến 
(trong đó có 1.850 TTHC mức độ 3, 4); 100% các cơ quan chính quyền 3 cấp của 
tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông 4 cấp. 
Bình quân một tháng có gần 30.000 văn bản đến và hơn 7.000 văn bản đi được xử 
lý trên phần mềm. Có 1.527 chữ ký số được cấp cho tổ chức, cá nhân thuộc UBND 
tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND 
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huyện, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND 229 xã, phường, 
thị trấn; Cổng thông tin điện tử 3 cấp tỉnh Nam Định, tích hợp cổng thông tin, 
trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, và 
209 trang thông tin của các xã, phường, thị trấn. Tính đến hết tháng 12 năm 2019, 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã thu hút được gần 9 triệu lượt truy cập.

Một khía cạnh nữa của đẩy mạnh ứng dụng CNTT ngày càng thu hút được 
nhiều sự quan tâm là việc xây dựng đô thị thông minh. Sự xuất hiện của cách mạng 
công nghiệp 4.0; nhu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; áp lực của tăng 
dân số và đô thị hóa… đã tạo ra điều kiện và nhu cầu xây dựng đô thị thông minh 
tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung và Nam Định nói riêng. Tuy nhiên, 
việc triển khai và lựa chọn các giải pháp của đô thị thông minh phải phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và các nguồn lực của mỗi địa phương. Với Nam 
Định, việc tập trung đầu tư cho một vài lĩnh vực trọng điểm của tỉnh (VD như giáo 
dục) và các hệ thống nền tảng chia sẻ, kết nối là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn 
từ nay đến năm 2020, và từng bước tiến tới một dự án mang tính tổng thể hơn cho 
toàn Tỉnh trong những giai đoạn kế tiếp.

4. Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền 

Hai trong các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thông tin Tuyên truyền Nam Định đã 
thực hiện rất tốt và có hiệu quả trong những năm vừa qua, được lãnh đạo Tỉnh ghi 
nhận, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng là: (i) Tổ chức Ngày sách 
Việt Nam tỉnh Nam Định; và (ii) Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 
“Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng kịch sử và pháp lý”.

Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định đã được tổ chức liên tiếp trong 4 năm 
(từ năm 2016). Ngoài việc tổ chức các gian hàng trưng bày sách còn tổ chức nhiều 
hoạt động bên nề như các buổi tọa đàm, giao lưu với những học giả, người nổi 
tiếng. Trung bình mỗi năm có khoảng 35 gian hàng của hơn 15 đơn vị nhà xuất 
bản, công ty phát hành sách tham gia. Sự kiện đã thu hút được hàng vạn người 
thuộc nhiều thành phần tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên của các trường 
trên địa bàn. Đến nay, Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định đã trở thành hoạt động 
văn hóa - xã hội thường niên, thu hút sự quan tâm đông đảo của cán bộ, nhân dân 
tỉnh Nam Định. Ngày sách và các hoạt động bên nền đã quản bá và đẩy mạnh văn 
hóa đọc sách, góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc 
trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Với hoạt động triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Trường Sa - Hoàng Sa 
của Việt Nam - Những bằng chứng kịch sử và pháp lý” đã được tổ chức liên tiếp 
trong 5 năm (từ năm 2015). Hình thức triển lãm cũng được thay đổi trong từng 
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năm để tiếp cận được nhiều hơn và có hiệu quả hơn đến đông đảo các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh. Do đó, ngoài việc tổ chức triển lãm tại trung tâm thành phố, 
Sở TTTT Nam Định còn đưa tư liệu về triển lãm tại trung tâm huyện, xã có biển, 
triển lãm tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Nam Định đã tổ 
chức thành công 06 cuộc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những 
bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, 03 huyện ven biển 
(Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) và 01 trường Đại học Điều dưỡng Nam Đinh. 
Các cuộc triển lãm đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa 
bàn tỉnh tới tham quan. 

Bên cạnh hình thức trưng bày triển lãm truyền thống, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Cục Thông tin cơ sở, Bộ 
TTTT tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng 
chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Triển lãm số được 
phát triển dựa trên nền tảng công nghệ thực tại ảo 3D cho phép người xem được tự 
do đi lại và khám phá các tư liệu, hiện vật trong không gian ảo như thật.  Bên cạnh 
đó, các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được đưa lên website của Sở TTTT để 
các học sinh, sinh viên và nhân dân tự tìm hiểu. 
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NHẰM 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bạc Liêu

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông 
tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện nay cũng như trong thời gian 
tới. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin trao đổi với Hội 
nghị về thực trạng hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn quản lý và đề 
ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh lực Thông tin và Truyền thông hiện 
nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cuộc cách mạng 4.0, tác động của 
nhành thông tin và truyền thông rất lớn, lan tỏa trong mọi hoạt động của đời sống 
kinh tế, xã hội ta hiện nay. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của ngành chúng ta là một trọng 
trách lớn, quản lý phải đi đôi với công tác thanh, kiểm tra và tuyên truyền các văn 
bản quy phạm pháp luật đến tất cả các đối tượng có hoạt động trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật chuyên 
ngành thông tin và truyền thông. Tuy nhiên việc thực hiện các quy định của pháp 
luật vẫn còn một số mặt hạn chế trong thời gian qua, cụ thể:

Về Công nghệ thông tin, Hiện nay, vẫn còn tình trạng một số dự án đầu tư 
thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chưa tuân thủ đúng và đầy 
đủ các quy định chuyên ngành về đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
nhất là việc tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông 
tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Lĩnh vực này có lúc, có việc 
chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác thanh tra, 
kiểm tra nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua. Đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác công nghệ thông tin còn thiếu về số lượng và một số năng lực 
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Về Bưu chính, viễn thông, Bên cạnh sự phát triển về ứng dụng công nghệ 
thông tin thì lĩnh vực viễn thông được phát triển mạnh mẽ và được các doanh 
nghiệp chủ động đầu tư mạnh để đón đầu xu hướng phát triển của xã hội. Trong 
những năm gần đây, dịch vụ truyền hình trả tiền phát triển mạnh (có 05 doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền), hệ thống thông tin di động, mạng 
internet và sử dụng các thiết bị không dây ngày càng phổ biến, nhất là các mạng xã 
hội. Song song với sự phát triển mạnh mẽ này là các hành vi vi phạm pháp luật có 
sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao,... phát sinh và ngày càng phức tạp, làm 
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cho công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành gặp nhiều khó khăn.

Việc quản lý thuê bao di động trả trước vẫn được đánh giá là một trong 
những chủ đề nóng nhất của ngành viễn thông trong thời gian vừa qua. Để tăng 
doanh số bán hàng, nhiều cửa hàng, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông đã vi phạm 
các quy định về đăng ký thông tin thuê bao di động để khai báo thông tin không 
chính xác của khách hàng, không tuân thủ các hợp đồng về nghĩa vụ của đại lý đối 
với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các nhà mạng liên tục thực hiện “cuộc đua” cạnh 
tranh về giá cước, khuyến mãi... khiến nhiều người hòa mạng mới để hưởng lợi, rồi 
vứt bỏ SIM ngay khi tài khoản khuyến mãi hết tiền. Hiện tại, thuê bao điện thoại 
di động trả trước trên địa bàn tỉnh chiếm trên 95% tổng số thuê bao di động. Do 
đó, làm sao để giảm thiểu tình trạng SIM rác, khắc phục những bất cập trong quản 
lý thuê bao trả trước, hạn chế tình trạng phát triển thuê bao di động ảo, góp phần 
sử dụng, khai thác có hiệu quả tài nguyên viễn thông là vấn đề rất cần quan tâm.

Về Internet, Mạng Internet băng rộng đã triển khai cung cấp dịch vụ tại 
7/7 trung tâm huyện, thị xã, thành phố; 64/64 xã, phường, thị trấn có đường truyền 
ADSL đến trung tâm đô thị; toàn tỉnh có trên 300 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng. Không dừng lại ở các điểm phục vụ công cộng, nhiều hộ gia 
đình trong tỉnh còn kết nối Internet để phục vụ cho việc truy cập, trao đổi thông 
tin, học tập qua mạng và để giải trí. Vấn đề quản lý các điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng đã được nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm, tạo được hiệu 
quả bước đầu. Tuy nhiên, tác động mặt trái của việc sử dụng Internet như hiện nay 
là không hề nhỏ. Do đó, vẫn cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc 
sử dụng Internet cũng như công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này. 

Ngoài ra còn có hoạt động của các tổ chức và các nhân sử dụng tần số vô 
tuyến điện. Lĩnh vực này tương đối ổn định và đi vào nề nếp.

Về Báo chí, xuất bản in và phát hành, Hoạt động báo chí hiện nay đa dạng 
và phong phú như: báo nói, báo in và báo điện tử; cơ quan báo chí hoạt động trên 
địa bàn tỉnh hiện nay không nhiều. Tuy nhiên sự hiện diện, sự tiếp cận của người 
dân với các loại báo thì đa dạng, phong phú. Bên cạnh việc thực hiện chức năng 
của báo chí, còn có một số phóng viên của cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt tôn 
chỉ, mục đích của tờ báo mà phóng viên báo chí đó gửi bài viết của mình; nhiều 
sản phẩm báo chí tiếp tục chạy theo xu hướng giật gân, câu khách, xa rời tôn chỉ, 
mục đích, đối tượng, nhất là trong các ấn phẩm phụ, báo điện tử. Thông tin thiếu 
chuẩn xác, vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng. Có tình trạng sử dụng máy 
photocopy và các thiết bị in khác để nhân bản trái phép xuất bản phẩm nhằm mục 
đích kinh doanh, lưu hành rộng rãi.
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Từ thực trạng nêu trên, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà 
nước chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở 
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có một số giải pháp sau:

Về Công nghệ thông tin, Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản quy 
phạm pháp luật về CNTT đến các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, cá nhân có sử dụng 
thiết bị CNTT. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác thẩm định thiết 
kế, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin tại các dự án về công nghệ thông tin sử 
dụng vốn Ngân sách Nhà nước; thường xuyên rà soát phát hiện dấu hiệu vi phạm 
để tiến hành thanh, kiểm tra; nhắc nhở, chấn chỉnh xử lý vi phạm theo qui định 
của pháp luật hiện hành.

Về Viễn thông, Để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý 
thuê bao trả trước, chúng ta phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định là công tác truyền thông, nâng 
cao nhận thức của người sử dụng thuê bao di động, để người sử dụng thuê bao di 
động hiểu được rằng về lâu dài số thuê bao di động sẽ là tài sản của cá nhân mình. 
Sự tác hại của việc sử dụng thuê bao không đăng ký thông tin, thông tin không 
chính xác và trách nhiệm liên đới của chủ thuê bao di động nhưng không sử dụng 
số thuê bao di động do mình đứng tên mà một người khác sử dụng.

Bên cạnh việc truyền thông thông tin về quy định quản lý thuê bao di động 
cần quản lý chặt về khuyến mãi, nhằm giảm bớt số thuê bao ảo, bảo vệ tài nguyên 
số thuê bao di động. Có như vậy sẽ tạo điều kiện quản lý thuê bao di động tốt hơn. 

Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ các nội 
dung sau: Bãi bỏ việc quy định trang thiết bị để thực hiện đăng ký thông tin thuê 
bao di động đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; bãi bỏ việc quy định chụp 
ảnh chân dung đối với người đăng ký thông tin thuê bao di động, người giao kết 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với doanh nghiệp viễn thông; bổ 
sung quy định giấy tờ cần thiết khi tổ chức, cá nhân đăng ký thông tin thuê bao di 
động sử dụng cho thiết bị.

 Tăng mức xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, đại lý được ủy quyền đăng 
ký thông tin, người sử dụng dịch vụ cố tình vi phạm trong việc đăng ký thông tin 
thuê bao di động, kể cả việc bán sim điện thoại đã được nhập sẵn thông tin thuê 
bao của người khác.

Về Internet, Để quản lý các đại lý Internet công cộng và các đại lý Internet 
có cung cấp trò chơi điện tử online cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan 
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như: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và 
các cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thanh 
thiếu niên, học sinh, sinh viên khi sử dụng Internet và trò chơi điện tử online một 
cách lành mạnh; công tác tuyên truyền chú trọng tuyên truyền về tính 2 mặt của 
Internet và trò chơi điện tử online.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch sẽ tăng 
cường áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động trong khoảng thời gian từ 22 giờ 
đêm đến 8 giờ sáng hôm sau; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp 
đồng của đại lý Internet; xử lý nghiêm các vi phạm về quy định quản lý, cung cấp, 
sử dụng thông tin trên mạng.

Tăng cường công tác phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, 
thị xã, thành phố trong việc quản lý các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, thực hiện công tác tổng kết, đánh 
giá hoạt động kinh doanh của các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. 

Về Báo chí, xuất bản in và phát hành, Các cơ quan quản lý nhà nước cũng 
như cơ quan báo chí cần bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và 
các cơ quan tham mưu của Đảng; tăng cường tần suất, chất lượng công tác giao 
ban báo chí để chủ động cung cấp thông tin cho báo chí nhằm ngăn chặn thông tin 
trên báo chí chưa được kiểm chứng, thông tin không chính xác. Đối với lĩnh vực 
xuất bản cũng cần phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức, 
cá nhân hoạt động trên lĩnh vực này hiểu rõ quy định của pháp luật về công tác in 
và phát hành./. 


