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                                   BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình công tác QLNN Quý III/2021 

và nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2021 

 

A. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

I. Lĩnh vực Bưu chính 

1. Thông tin chung về lĩnh vực  

1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Từ ngày 9-27/8/2021, Đại hội UPU lần thứ 27 diễn ra tại Bờ Biển Ngà 

(Côte d'ivoire). Đây là lần đầu tiên, các nước tham dự Đại hội dưới hình thức trực 

tuyến. Đại hội đã thông qua dự thảo chiến lược bưu chính thế giới Abidjan 2021 

- 2025, Kế hoạch kinh doanh 2021 - 2025; ghi nhận và thông qua việc tiếp tục 

triển khai kế hoạch tích hợp sản phẩm IPP, kế hoạch tích hợp thù lao IRP giai 

đoạn 2021-2025; họp bàn, thông qua các đề xuất sửa đổi Thể lệ chung, Hiến 

chương Đại hội, thông qua các đề xuất sửa đổi Công ước bưu chính thế giới, Nghị 

định thư cuối cùng Công ước UPU và Hiệp định thanh toán các dịch vụ Tài chính 

bưu chính. 

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua 2/3 đề xuất sửa đổi Công ước của Việt Nam, 

với tỷ lệ đồng thuận rất cao; 1/3 đề xuất còn lại được chuyển cho Hội đồng Khai 

thác POC tiếp tục nghiên cứu và đệ trình lên Đại hội trong các kỳ họp tiếp theo. 

- Ngày 11/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị 

phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp 

(SXNN) lên sàn Thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 

nghiệp, nông thôn. Thành phần gồm: đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (NN&PTNT), Bộ Công Thương; Sở TTTT, NN&PTNT, Công Thương và 

VNPost, VTPost tại 63 tỉnh, thành nhằm tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thành thực hiện, triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, 

thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp tại địa phương. 

- Thực hiện chuyển phát bưu gửi KT1 phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 

khóa XV diễn ra từ  ngày 20 ngày 28/7/2021. 

DỰ THẢO 
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- Ngày 9/10, tại Lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính thế giới (WPD), UPU đã công 

bố xếp hạng Bưu chính các nước và Bưu chính Việt Nam đã tăng được 2 bậc (từ 

49 lên 47). 

1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

Theo phản ánh của 1 số doanh nghiệp bưu chính (DNBC) lớn, Quý III/2021 

mà đặc biệt là tháng 7-8, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các DNBC gặp 

rất nhiều khó khăn trong hoạt động đặc biệt là tại TP Hà Nội, TP HCM và các 

tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ. 

Cụ thể: Xe tải tại các chốt vào tỉnh bị chặn lại gây ùn tắc ảnh hưởng tới thời 

gian toàn trình của bưu gửi; Chính quyền cấp xã tại một số quận/huyện gây khó 

khăn cho bưu tá/shippers khi đi qua các chốt kiểm soát1; Các bưu cục/kho hàng 

trong khu vực cách ly, phong tỏa bị buộc phải đóng cửa; Lực lượng bưu 

tá/shippers giảm sút do thuộc đối tượng F0, 1, 2 hoặc do sinh sống trong khu cách 

ly. Việc tuyển dụng mới để bù số thiếu hụt không khả thi do không được cấp mã 

QR để hoạt động. Mặt khác, chi phí xét nghiệm PCR cho bưu tá/shipper khi đi 

giao nhận, chuyển phát hàng đã phát sinh chi phí lớn và tạo gánh nặng cho các 

doanh nghiệp bưu chính. 

Qua nắm bắt thông tin, doanh số các DNBC tháng 8 giảm ước trên 40% so 

với tháng 7 (Viettel Post/GHTK/GHN&AhaMove giảm 40%, Thuận Phong J&T 

giảm 50%, Ninsing NinjaVan giảm 60%...); mức giảm có chậm lại trong Tháng 

9 so với tháng 8 (GHTK giảm 5%, GHN/J&T giảm 25-30% ...), riêng Viettel Post 

tăng 20% so với tháng 8 nhưng cũng chỉ đạt 50% so với cùng kỳ. 

Một số số liệu cụ thể: 

- Số DNBC lũy kế đến 16/9/2021: 650 DNBC, tăng 67 DN (11% so với 

31/12/2021). Trong đó Quý III (17/6=>16/9) cấp GPBC, xác nhận thông báo cho 

24 DNBC. 

- Doanh thu bưu chính ước Quý III đạt 5.000 tỷ (giảm 50% so với Quý 

II/2021), lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt khoảng 25.000 (giảm 3% so với 

cùng kỳ năm ngoái). 

- Sản lượng bưu gửi Quý III ước 158 triệu (giảm 50% so với Quý II/2021), 

lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 790 triệu bưu gửi (tương đương cùng kỳ). 

Ghi chú: Số liệu chính thức từ thị trường sẽ được DNBC báo cáo chậm nhất 

15/10 theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

                                           
1 https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/xac-minh-can-bo-truc-chot-kiem-soat-dich-bi-shipper-to-voi-tien-

de-bo-qua-vi-pham-767350.html 
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- Sản lượng bưu chính KT1 Quý III/2021 (tính đến 21/9) đạt:  270.894 bưu 

gửi, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2020. 

1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

Các DNBC thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. Bộ TTTT (Vụ Bưu chính) không ghi nhận phản ánh của chính 

quyền/người dân về việc các DNBC vi phạm. 

Trong Quý III/2021 không ghi nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến hoạt 

động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 từ các cơ quan sử dụng dịch vụ. 

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:  

- Về công tác chỉ đạo/hỗ trợ DNBC trong giai đoạn phòng, chống dịch 

COVID-19 tại địa phương: Một số Sở TTTT bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh/TP 

để có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời DNBC trong giai đoạn cao điểm phòng, 

chống COVID-19, đặc biệt ở 1 số tỉnh/TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16, tiêu biểu có TP Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, .... 

- Về công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao: 

+ Kết quả: Các Sở thực hiện tốt việc rà soát, đôn đốc theo dõi việc triển 

khai kế hoạch phủ điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại địa phương; 19 

Sở TTTT phía Nam phối hợp với cơ quan hữu quan tại địa phương để tích cực 

triển khai Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT về kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng 

hóa thiết yếu của DNBC lớn tại các tỉnh/TP trực thuộc TW đang thực hiện giãn 

cách xã hội. 

+ Khó khăn: Vì dịch COVID-19 lan rộng ra các tỉnh/TP dẫn đến nhiều Sở 

chưa gửi thực hiện theo kế hoạch đối với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng dịch vụ 

BCCI năm 2021 tại địa phương gồm (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Hải Dương, 

Hưng Yên, Thanh Hoá, TP.HCM, Tiền Giang, Phú Yên); 3 Sở TTTT chưa triển 

khai thực hiện và xin lùi thời hạn báo cáo đối với nhiệm vụ điều tra thống kê sản 

lượng, giá cước bình quân dịch vụ BCCI năm 2021 (Đồng Nai, Hậu Giang, Hải 

Dương). 

- Về công tác góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): 

Về cơ bản, các Sở TTTT hoặc trực tiếp, hoặc tham mưu UBND địa phương 

có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
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định số 47/2011/NĐ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

55/2016/QĐ-TTg và hiện là ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi 

tiết về tem bưu chính. 

Tuy nhiên, Bộ TTTT (Vụ Bưu chính) đề nghị các Sở TTTT không có ý 

kiến góp ý (có thể do UBND không giao về nhưng công văn gửi lấy ý kiến UBND 

cũng được gửi về các Sở TTTT), quan tâm, rút kinh nghiệm trong việc chủ động 

tham mưu Lãnh đạo Sở có ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL do Vụ chủ 

trì trong thời gian sắp tới. 

- Phối hợp tốt với các Sở trong phối hợp quản lý nhà nước trong cung cấp 

dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương. 

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

- Kinh nghiệm của UPU và bưu chính các nước về địa chỉ số: Phát triển hệ 

thống địa chỉ mới ở khu vực nông thôn của Nam Phi dựa trên công nghệ GIS2 

- Nghiên cứu nội dung về Chiến lược bưu chính thế giới cùng kinh nghiệm 

của 1 số quốc gia có bưu chính phát triển (Mỹ, Anh, Thụy Sĩ...) phục vụ xây dựng 

Chiến lược phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật: 

- Triển khai Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 (Nhiệm vụ số 28, 

phụ lục số 3 ban hành kèm theo): Tỷ lệ xã có ĐPVBC có người phục vụ đạt 100%: 

+ Ban hành Quyết định số 1219/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định số 

633/QĐ-BTTTT về kế hoạch triển khai Nghị quyết 01; 

+ Đôn đốc VNPost thực hiện kế hoạch giao Quý III/2021. 

+ Chỉ đạo VNPost xây dựng dự thảo Thỏa thuận khung kết nối điểm phục 

vụ bưu chính có người phục vụ tại xã; nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn VNPost 

cung ứng dịch vụ tại điểm phục vụ tại xã. 

- Xây dựng, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, các chuyên 

gia về “Chiến lược phát triển hạ tầng Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030”. 

- Xây dựng nền tảng địa chỉ số: Ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT 

ngày 09/8 về việc giao nhiệm vụ xây dựng nền tảng địa chỉ số cho VNPost. 

                                           
2
 https://www.ee.co.za/wp-content/uploads/legacy/PositionITSept-Oct%2007-p66-71.pdf 

 

https://www.ee.co.za/wp-content/uploads/legacy/PositionITSept-Oct%2007-p66-71.pdf


5 

- Nhiệm vụ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP “Các DNBC lớn tập trung tham 

gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các ĐPVBC hoặc qua hình thức 

lưu động cho người dân ở các địa phương đang giãn cách xã hội theo CT16”: 

+ Chỉ đạo Sở TTTT 19 tỉnh/TP phía Nam tạo điều kiện để VNPost và 

Viettel Post xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

đến vụ thu hoạch thông qua sàn TMĐT. 

+ Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản 

xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông 

thôn (QĐ số 1369/QĐ-BTTTT ngày 6/9). 

+ Có văn bản gửi Sở TTTT các tỉnh/TP v/v thực hiện Quyết định số 1034 

(CV số 3478/BTTTT-BC ngày 9/9); Đôn đốc các Sở TTTT các tỉnh/TP v/v cử 

nhân sự tham gia Tổ công tác thực hiện QĐ số 1034 (CV số 3440/BTTTT-BC 

ngày 07/9) 

+ Chỉ đạo DNBC lớn hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Đắk Lắk (công văn số 

3134/BTTTT-BC ngày 16/8). 

+ Đến hết ngày 15/9/2021, đã thiết lập 4.162 điểm cung ứng hàng hóa thiết 

yếu; cung cấp 77.254 tấn hàng hóa (tăng 1% so với ngày 14/9), trị giá 1.274 tỷ; 

vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của Chính quyền địa phương 7.415 tấn tại các 

tỉnh/TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

- Hoạt động của DNBC nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong 

giai đoạn phòng, chống COVID-19: 

+ Từ ngày 17/8-15/9/2021, Bộ TTTT cùng sự đóng góp của VNPT, Viettel 

Telecom, T&T Group, Ngân hàng Quân đội, VNPost, Viettel Post thực hiện 

Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” với tổng kinh phí 160 tỷ 

đồng. 

+ Các DNBC lớn thực hiện chỉ đạo của Bộ đã thực hiện Chương trình chung 

tay vì cộng đồng, cung cấp lương thực miễn phí cho người dân tại một số tỉnh 

phía Nam đang thực hiện giãn các xã hội. Đến ngày 18/8/2021, đã phát 1.239 tấn 

lương thực (trị giá hơn 29,5 tỷ đồng) đến gần 661.000 người dân. 

- Tham gia Đại hội UPU 27 (Báo cáo phiên họp Bộ trưởng: Thuyết minh 

sửa đổi Công ước: Dịch công ước và Nghị định thư cuối cùng, Tổng hợp Chiến 

lược UPU, Kế hoạch IPP, IRP; Xây dựng kế hoạch triển khai sau Đại hội UPU 

27). 

- Về tem bưu chính: Phát hành 05 bộ tem bưu chính3. 

                                           
3 “Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 2): Đồ vàng” (Quyết đị nh số 1101/QĐ-BTTTT ngày 29/7), “Gà bản 

đị a Việt Nam" (Quyết đị nh số 1255/QĐ-BTTTT ngày 20/8), “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)”(Quyết đị nh 

số 1341/QĐ-BTTTT ngày 31/8), "Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)" (Quyết đị nh số 
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- Triển khai 12 phương án/kế hoạch thực thi QLNN về bưu chính. 

- Phát động DNBC ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:  

a) Nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số nội dung của Luật bưu chính: Tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi trên 

cổng TTĐT Chính phủ, trang TTĐT của Bộ. 

b) Nghiên cứu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước: Tổ chức soạn thảo, 

lấy ý kiến rộng rãi trên cổng TTĐT Chính phủ, trang TTĐT của Bộ, hoàn thiện 

và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

c) Nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết về tem bưu chính 

- Hoàn thiện dự thảo 1 Thông tư báo cáo cáo Lãnh đạo Bộ. 

- Đăng tải dự thảo trên Cổng TTĐT Chính Phủ và cổng TTĐT Bộ. 

- Gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan (10 Bộ/ban ngành; 

63 Sở TTTT các tỉnh/TP trực thuộc TW; 4 đơn vị trong Bộ; chuyên gia về tem 

bưu chính, Hội tem Việt Nam, Công ty Tem và Công ty In tem Việt Nam). Tổng 

hợp, giải trình ý kiến góp ý. 

d) Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Đổi mới thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” như: Có ý kiến về xây dựng 

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 61/2018/NĐ-CP: xây dựng Kế hoạch 

triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC của Bộ TTTT. Hướng dẫn nội dung chi cho hoạt động tiếp nhận, 

số hóa hồ sơ, trả KQGQTTHC tại Bộ/Ngành/ĐP do VNPost thực hiện theo Quyết 

định 468; Nghiên cứu quy trình VNPost sẽ cung ứng trong nội dung tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, trả KQGQTTHC tại Bộ/Ngành/ĐP theo Quyết định 468. 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: Trong 

Quý 3, Vụ giải đáp 03 ý kiến bằng văn bản của 03 DNBC. 

4. Kiến nghị của các Sở TTTT: Không 

                                           
1397/QĐ-BTTTT ngày 09/9) và "Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ  Lưu Hữu Phước (1921-1989)" (Quyết đị nh số 

1396/QĐ-BTTTT ngày 09/9). 
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5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh: Không 

7. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021 

7.1 . Xây dựng cơ chế, chính sách: 

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số nội dung của Luật bưu chính: Tháng 11/2021 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của TTgCP về Mạng bưu chính phục 

vụ cơ quan Đảng, Nhà nước: Tháng 12/2021. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược 

phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.. 

- Trình Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Thông tư quy định chi tiết về tem 

bưu chính: Tháng 11/2021. 

- Hoàn thiện và ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật hoạt động nghiệp vụ 

của mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 

- Triển khai phần mềm bưu chính KT1 tổng thể. 

7.2. Nhiệm vụ trọng tâm khác 

- Hoàn thành nhiệm vụ số 28, phụ lục số 3 ban hành kèm theo Triển khai 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021: Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính 

có người phục vụ đạt 100%. 

- Tiếp tục phối hợp Sở địa phương và chỉ đạo DNBC lớn triển khai nhiệm 

vụ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP. 

- Phối hợp với Vụ QLDN đôn đốc triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng 

“Địa chỉ số” của VNPost; Nghiên cứu phương án gán/thông báo Địa chỉ số tới 

các hộ gia đình. 

- Triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg theo phân công. 

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 phê 

duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế 

số nông nghiệp, nông thôn. 

7.3. Nhiệm vụ thực thi QLNN lĩnh vực 

- Phát hành các bộ tem bưu chính theo kế hoạch. 

- Hoàn thành, báo cáo kết quả triển khai các phương án/kế hoạch thực thi 

pháp luật theo tiến độ được phê duyệt. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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II. Lĩnh vực Viễn thông  

1. Thông tin chung về lĩnh vực 

1.1. Sự kiện quan trọng 

1.1.1. Thực hiện phong trào hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt 

qua đại dịch COVID-19 

- Chỉ đạo các DNVT lớn tích cực tập trung vào công tác hỗ trợ cho người 

dân, ngành giáo dục, y tế và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng 

các hoạt động và chương trình thiết thực, cụ thể: 

+ Ngày 2/8/2021, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ Công bố gói hỗ trợ của các 

DNVT chung tay cùng Nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19. Lễ Công bố được 

tổ chức qua hình thức trực tuyến, theo đó các hình thức hỗ trợ sẽ bao gồm: Các 

doanh nghiệp Viettel, VNPT, CMC, Mobifone, Vietnamobile sẽ tiếp tục duy trì 

tăng gấp đôi băng thông với giá không đổi, SCTV giảm cước 25% cho dịch vụ 

Internet cáp quang nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến tại 

nhà; tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang 

sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi; giảm giá tới 50% đối với các 

gói cước data VX3, VX7 hỗ trợ người dân có thể tiếp cận sử dụng dữ liệu với chi 

phí tiết kiệm, cụ thể: gói VX3 (6GB/3 ngày) giảm từ 20.000 đồng còn 10.000 

đồng; gói VX7 (10GB/7 ngày) giảm từ 35.000 đồng còn 20.000 đồng; đồng thời 

các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-

19 từ việc trích 5.000 đồng với mỗi gói cước VX3/VX7 được đăng ký/gia hạn 

thành công... 

Bên cạnh đó, các DNVT sẽ vẫn tiếp tục duy trì miễn phí truy nhập tốc độ 

cao đến các trang TTĐT của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone; Miễn phí cước thoại 

đến các đường dây nóng phòng, chống COVID-19... 

+ Chỉ trong vòng 2,5 ngày, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng 

cũng như của Bộ Y tế và Bộ TTTT, các doanh nghiệp công nghệ gồm Viettel, 

VNPT đã hoàn thành triển khai lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho 328 

cơ sở y tế tuyến huyện tại 47 tỉnh, thành phố, đây là các cơ sở y tế cấp huyện còn 

lại chưa được kết nối với hệ thống. Ngày 6/8/2021, 100% các Trung tâm tuyến 

huyện tại Việt Nam đã được kết nối với các bệnh viện Trung ương. Việc kết nối 

100% cơ sở y tế tuyến huyện với nền tảng Telehealth có ý nghĩa rất lớn với công 

tác điều trị, giúp nâng cao năng lực chuyên môn của các Trung tâm y tế tuyến 

huyện. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ giỏi nhất đến từ các bệnh viện tuyến Trung 

ương, các Trung tâm y tế tuyến huyện sẽ có đủ năng lực, đủ tự tin, tận dụng "giờ 

vàng" để cứu chữa cho bệnh nhân, giảm tối đa tử vong. 
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- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 24/CT 

-TTg, ngày 12/9/2021, Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) 

tổ chức Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, theo đó các nội 

dung chính của chương trình gồm: Triển khai hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

kết nối phục vụ nhu cầu dạy và học trực tuyến; Vận động cung cấp, hỗ trợ máy 

tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, 

sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai học trực tuyến; 

… kết quả tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp trong nước đã lần lượt công bố 

các khoản đóng góp lớn cho chương trình “Sóng và máy tính cho em". Tính tới 

cuối lễ phát động, chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã nhận được tổng 

số tiền ủng hộ khoảng 2.500 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 1 triệu chiếc máy tính 

từ các doanh nghiệp.  

- Tổng kết đợt vận động ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 của 

Chính phủ qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Thời gian thực hiện: 

03/6 - 02/8/2021. Tổ chức 6 đợt nhắn tin truyền thông vận động, ủng hộ Quỹ; Số 

tiền vận động ủng hộ thu được: 120,9 tỷ đồng, số lượng tin nhắn ủng hộ: 2,7 triệu 

tin nhắn. 

- Phát huy hiệu quả sử dụng đầu số 8889, đã chỉ đạo Doanh nghiệp Viễn 

thông (DNVT) thay đổi mục đích sử dụng đầu số 8889 dùng để tiếp nhận thông 

tin cá nhân của người dân gặp khó khăn, cần hỗ trợ khi dịch COVID-19 bùng 

phát. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác thông 

tin tuyên truyền trên mạng di động về phòng chống dịch COVID-19: nhắn tin, cài 

– phát âm thông báo đối với các cuộc gọi đi. 

1.1.2. Quản lý viễn thông 

a. Vấn đề xử lý SIM rác 

- Để tiến tới mục tiêu xử lý triệt để sim rác vào cuối năm 2021, góp phần 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quyền lợi của người dân đồng thời tạo nền tảng để 

chính DNVT triển khai các dịch vụ mới như định danh số, Mobile Money...Bộ 

TTTT đã triển khai các giải pháp đồng bộ:  

+ Tiến hành kiểm tra thông tin thuê bao trong tháng 9/2021; thống nhất 

khái niệm SIM “rác” là các SIM không đăng ký đúng quy định  để tránh sự nhầm 

lẫn về việc tồn tại tình trạng SIM “rác” gắn với các hệ quả như tin nhắn rác, cuộc 

gọi rác; cho phép DNVT và người dùng sử dụng các phần mềm/ứng dụng trực 

tuyến của chính DNVT để thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao với nguyên tắc 

DNVT phải cam kết các công nghệ đó đảm bảo độ chính xác thông tin thuê bao; 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, 

chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai đẩy mạnh việc thanh tra, 
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kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục đối với hoạt động mua bán, đăng ký, 

quản lý thông tin thuê bao tại các điểm bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao trên 

địa bàn quản lý theo quy định. Dự kiến hoàn tất kiểm tra các doanh nghiệp vào 

thời điểm 30/9/2021. 

 + Đã chỉ đạo hoàn thiện biện pháp cơ chế chặn tự động trên hệ thống của 

doanh nghiệp để đảm bảo từ ngày 01/8/2021, tất cả thuê bao phát triển mới không 

vi phạm các tiêu chí trong thỏa thuận ngăn chặn, xử lý SIM rác đã ký kết và 08 

tiêu chí xác định thông tin thuê bao nghi ngờ không chính xác. Cụ thể, các DNVT 

đã thống nhất ký kết thoả thuận xử lý sim rác trong đó có nội dung áp dụng xác 

định bằng video call tối thiểu 30 % tổng số thuê bao phát triển mới hằng ngày. 

Việc áp dụng hình thức video call để xác nhận chính xác người dùng đến đăng ký 

thông tin thuê bao, tránh hiện tượng sử dụng giấy tờ có sẵn, ảnh chụp có sẵn để 

đăng ký, kích hoạt sẵn thuê bao.    

b. Vấn đề thí điểm dịch vụ Mobile Money 

 Đến tháng 9/2021, đã có 03 doanh nghiệp đủ điều kiện thí điểm dịch vụ 

Mobile Money hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi Ngân hàng hà nước (NHNN) 

đề nghị chấp thuận thí điểm, Bộ TTTT sẽ tiếp tục phối hợp với NHNN, Bộ Công 

an rà soát, xem xét việc chấp thuận thí điểm.  

 c. Vấn đề đo kiểm chất lượng Internet bằng I-Speed 

 Từ tháng 8/2021 số liệu đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam bằng ứng 

dụng i-speed bắt đầu được đăng tải công khai tại website Cục VT4. Ứng dụng i-

speed đã có 50 máy chủ, 47 nghìn lượt cài đặt, 430 nghìn mẫu/tháng. Kết quả 

thống kê hằng tuần, hằng tháng, thể hiện bức tranh tổng thể về Internet Việt Nam; 

kết quả có chi tiết theo từng tỉnh/thành phố/cả nước cung cấp góc nhìn toàn diện 

về chất lượng Internet băng rộng di động/cố định dựa trên trải nghiệm của khách 

hàng. DNVT được cấp tài khoản truy cập portal để biết chất lượng của nhà mạng, 

làm cơ sở để duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ.  

 d. Vấn đề khác 

- Triển khai phục vụ thông tin liên lạc (Truyền hình hội nghị quốc tế) phục 

vụ hội nghị AIPA 42 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. 

- Chỉ đạo, điều phối 2 tập đoàn VNPT và Viettel triển khai kết nối truyền 

hình hội nghị phục vụ cho Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, chỉ đạo, điều hành công 

tác phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp xuống các điểm xã, phường, thị trấn. 

Giai đoạn 1 đã triển khai  xuống toàn bộ 2594 điểm cầu xã, phường, thị trấn của 

19 tỉnh/thành phố phía Nam. Giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại đã triển khai kết 

nối 10.521/10.596 điểm xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. 

                                           
4 http://vnta.gov.vn/doanhnghiep/Trang/thongtinchitiet.aspx?tintucId=24167 
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- Ngày 16/9/2021, tại kỳ họp thứ 52 của Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC), đại diện Việt Nam (Trung tâm Internet Việt 

Nam, VNNIC) đã trúng cử Chủ tịch Diễn đàn các Tổ chức quản lý địa chỉ quốc 

gia (NIR) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (NIR-SIG Chair). Kết quả thể hiện 

sự tín nhiệm của cộng đồng khu vực đối với VNNIC - Tổ chức quản lý địa chỉ 

quốc gia Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong diễn đàn quản 

lý địa chỉ IP/ASN khu vực. 

  1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực 

a) Hoạt động quản lý Viễn thông 

 - Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 97,32 nghìn tỷ tăng 0,15% so với 

cùng kỳ năm trước: 

 + Doanh thu dịch vụ viễn thông di động mặt đất đạt 60,63 nghìn tỷ tăng 

2,2% so với cùng kỳ năm trước. 

 + Doanh thu viễn thông cố định mặt đất đạt 24,13 nghìn tỷ giảm 3,2% so 

với cùng kỳ năm trước. 

  -  Số thuê bao điện thoại: 126,27 triệu, giảm -0,57% so với cùng kỳ năm 

trước: 

+  Số thuê bao điện thoại cố định: 3,27 triệu giảm 2,59% so với cùng kỳ 

năm trước. 

+ Số thuê bao điện thoại di động: 123 triệu tăng 0,88% so với cùng kỳ năm 

trước. Số thuê bao điện thoại smartphone đạt 90,3 triệu (chiếm 73,4%số thuê bao 

điện thoại di động), tăng 9,03 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người 

sử dụng smartphone từ 15 tuổi là 53,5 triệu; đạt tỷ lệ 84,6 % tổng số người sử 

dụng điện thoại từ 15 tuổi trở lên (theo kế hoạch năm 2021: đạt tỷ lệ 90% người 

sử dụng điện thoại từ 15 tuổi trở lên có smartphone); 

- Số thuê bao băng rộng: 86,28 triệu thuê bao, tăng 5,36% so với cùng kỳ 

năm trước: 

+ Số thuê bao băng rộng di động: 67,87 triệu thuê bao; tăng 4,87 % so với 

cùng kỳ năm trước; 

+ Số thuê bao băng rộng cố định: 18,4 triệu thuê bao, tăng 14,03 % so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thuê bao băng rộng cố định là hộ gia đình là 

17,48 triệu, tăng 0,84 % so với tháng trước, chiếm 64% hộ gia đình (theo kế hoạch 

năm 2021: Triển khai hạ tầng cáp quang hộ gia đình đạt trên 60%). 

 - Tháng 7/2021, các DNVT di động (Viettel, VNPT, MobiFone) đã triển 

khai thử nghiệm thương mại dịch vụ 5G tại 07 tỉnh, thành (Hà Nội, TP.HCM, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Bình Phước, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng) với hơn 300 trạm 

phát sóng, tốc độ trung bình đạt từ 500-600 Mbps (nhanh hơn gấp 10 lần so với 

tốc độ truy cập của mạng 4G). 
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- Ngày 23/8/2021, đã cấp Giấy phép số 542/GP-BTTTT ngày 23/8/2020 

cho Viettel tiếp tục triển khai thử nghiệm 5G (16 tỉnh, TP); hiện đang thẩm định 

hồ sơ đề nghị gia hạn thử nghiệm của VNPT, Mobifone.  

- Đến nay, các DNVT đã có 17% hạ tầng dùng chung (kế hoạch năm 2021 

là 20%) và 100% các tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi hạ tầng số.  

b) Hoạt động quản lý Tần số vô tuyến điện 

c) Hoạt động quản lý tài nguyên Internet 

 * Công tác quản lý, khai thác, vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống 

mạng dịch vụ DNS và VNIX & hệ thống kỹ thuật quản lý, cấp phát tài nguyên 

Internet quốc gia. 

 + Duy trì hệ thống DNS quốc gia, hệ thống VNIX, hệ thống cấp phát tài 

nguyên tên miền quốc gia ".vn", tên miền tiếng Việt và địa chỉ IP đảm bảo chất 

lượng, hoạt động an toàn ổn định: tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

định, không để xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ nào (SLA 99,999%, thực tế đạt 

100%). 

 * Công tác quản lý và xây dựng chính sách quản lý tài nguyên Internet: 

 -  Tính từ ngày 21/06/2021 đến 20/09/2021, đã có 34.507 tên miền .vn đăng 

ký mới, giảm 15,3% so với cùng kỳ quý trước, và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 

trước. Tổng số tên miền .vn lũy kế trên hệ thống tính tới 20/9/2021 là 536.724, 

tăng 23.532 tên miền so với cùng kỳ năm 2020. 

    - Tính đến hết ngày 20/9/2021, thống kê ghi nhận có 520.016 tên miền quốc 

tế đã được đăng ký và sử dụng tại Việt Nam theo danh sách tên miền quốc tế từ 

52 nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo. 

  - Đã phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin tên miền xử 

lý vi phạm, cụ thể: 39 tên miền “.vn”, 159 tên miền quốc tế (trong đó có 146 tên 

miền ẩn dấu thông tin chủ thể, 13 tên miền có thông tin chủ thể); 

TT 
Chỉ tiêu chính 

Đơn vị 

tính 
Quý III/2021 Cùng kỳ năm 

2020 

1 Số lượng giấy phép đã 

cấp 
GP 7020 8398 

2 Số vụ can nhiễu xử lý Vụ 9 29 

3 Xử phạt VPHC    

3.1 Phạt tiền Vụ/đồng 02 vụ/3.500.000 28 vụ/39.600.000 

3.2 Cảnh cáo, nhắc nhở Vụ 23 35 
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 - Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tạm ngừng 01 tên miền 

“.vn” và 02 tên miền quốc tế, giữ nguyên hiện trạng 07 tên miền “.vn” vi phạm 

tập trung về việc cung cấp thông tin trên mạng không đúng quy định. 

 - Chủ động thực hiện rà soát xác định các tên miền có dấu hiệu vi phạm về 

cờ bạc, game bài trực tuyến trong toàn bộ 535.173 tên miền “.vn” và 517.093 tên 

miền quốc tế do chủ thể Việt Nam đăng ký sử dụng đã được báo cáo với Bộ TTTT. 

Chuyển thông tin 467 tên miền có dấu hiệu vi phạm tới Cục PTTH&TTĐT để 

xem xét xử lý vi phạm. 

 - Phối hợp với các Nhà đăng ký xử lý tạm ngừng các tên miền có website 

giả mạo thông tin cơ quan y tế thông tin về tiêm chủng vắc-xin COVID-19, các 

tên miền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 - Xây dựng kế hoạch rà soát toàn bộ tên miền “.vn” và tên miền quốc tế do 

chủ thể Việt Nam đăng ký sử dụng đã được báo cáo với Bộ TTTT liên quan đến 

ngân hàng, các sàn thương mại điện tử, liên quan đến dịch bệnh… 

 * Công tác quản lý IP/ASN (NIR) 

 - Hỗ trợ, hướng dẫn cộng đồng Internet sử dụng hiệu quả tài nguyên 

Internet tại Việt Nam.  

 - Tổ chức hội nghị giao ban thành viên trực tuyến cho toàn bộ thành viên 

địa chỉ IP Việt Nam trên nền tảng VNNIC Internet Academy: Chủ đề IPv6, RPKI 

và sử dụng hiệu quả IP, AS. 

 - Trao đổi, xin ý kiến cộng đồng thành viên IP về việc thay đổi chính sách. 

 - Thúc đẩy sử dụng IP, AS độc lập. Một số kết quả cấp phát mới:  

+ Cấp mới IPv4: 32 khối /23 cho 32 tổ chức, doanh nghiệp. 

 + Cấp mới: 22 khối /48 địa chỉ IPv6 cho 22 tổ chức, doanh nghiệp. 

 + Cấp mới ASN: 19 số hiệu mạng cho 19 tổ chức, doanh nghiệp. 

 + Tổng số thành viên: 32 thành viên mới. 

 Triển khai rà soát, lập danh sách các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng 

ký, sử dụng địa chỉ IP độc lập để thúc đẩy, sử dụng IP độc lập tại Việt Nam. 

 * Công tác IPv6 Việt Nam , IPv6 For Gov. 

 + Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện công tác IPv6 Việt Nam và Chương 

trình IPv6 For Gov 6 tháng đầu năm 2021. 

 + Hoàn thành trình văn bản Bộ TTTT gửi các Bộ, ngành về xây dựng kế 

hoạch và triển khai IPv6. 

 + Triển khai 01 đợt khảo sát toàn bộ khối Bộ, ngành về hiện trạng và các 

khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi IPv6.  
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 + Triển khai 01 đợt khảo sát các doanh nghiệp ISP/Mobile về hiện trạng 

triển khai IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ.  

 + Tổ chức 02 chương trình đào tạo, tập huấn IPv6 cho Bắc Kạn và Yên Bái 

trên nền VNNIC Internet Academy. 

 + Tổ chức đào tạo Webinar về IPv6 cho các doanh nghiệp là thành viên địa 

chỉ Internet. 

 + Tổ chức chương trình tư vấn trực tiếp, trực tuyến cho Trung tâm Tin học 

– Văn phòng Chính phủ. 

 + Hướng dẫn, hỗ trợ công tác đăng ký, sử dụng IPv6 cho: Trung tâm Tin 

học – VP Chính phủ, Trung tâm CNTT – Bộ VHTTDL, VOV, VTV, Yên Bái, 

Kiên Giang, An Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, 

Hậu Giang. 

 * Số liệu, chỉ tiêu về ứng dụng IPv6 Việt Nam:  

 - Số lượng Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch IPv6: 53, đạt 58% 

(tăng 43% so với năm 2020). Số lượng Bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi IPv6 

cho Cổng TTĐT, Cổng DVC: 18 (tăng 38% so với năm 2020).  

 - Tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 46% với 34 triệu người sử dụng Internet 

qua IPv6; cao gấp 2,3 so với bình quân khu vực ASEAN; cao gấp 1,7 lần so với 

bình quân toàn cầu. Việt Nam là quốc gia tiêu biểu trong công tác IPv6, đứng thứ 

2 khu vực ASEAN, thứ 3 châu Á (sau Ấn độ và Malaysia), thứ 8 toàn cầu (tăng 2 

bậc so với năm 2020). 

 d) Sản lượng hội nghị truyền hình 

 - Sản lượng dịch vụ truyền hình hội nghị Quý III/2021 (tính đến 22/9/2021): 

Đạt 182 phiên, tăng 267,6 % so với cùng kỳ năm 2020 (68 phiên) 

 

 

e)  Sản lượng phiên điện đàm quốc tế: 
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1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý 

Trong thời gian qua, nhìn chung, các quy định pháp luật của lĩnh vực viễn 

thông được các doanh nghiệp, tổ chức tuân thủ, thực hiện khá nghiêm túc, không 

có những vụ việc hoặc những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.  

1.3.1. Về thực hiện các quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-

19: 

Các DNVT đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong Bộ (Cục VT, Cục 

THH, Cục ATTT) triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ công tác phòng chống 

dịch COVID-19 (nhắn tin tuyên truyền, hỗ trợ truy vết, ...). 

- Triển khai 07 đợt phát âm thông báo báo đối với tất cả các cuộc gọi khởi 

phát từ thuê bao điện thoại di động cho các địa phương bùng phát dịch bệnh covid 

-19 : Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu. Tổ chức hơn 39 đợt nhắn tin tuyên 

truyền với khoảng 11 tỷ bản tin SMS đã được gửi đến các thuê bao di động 

1.3.2. Về việc thực hiện tuyên truyền về biển đảo Việt Nam 

- Triển khai 03 đợt nhắn tin toàn quốc theo đề nghị của các cơ quan thuộc 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc phòng ngừa tội phạm và phổ biến Luật Cảnh 

sát biển Việt Nam. 

1.3.3. Về việc thực hiện ngăn ngừa cuộc gọi và tin nhắn giả mạo 

Các DNVT đã nghiêm túc triển khai các giải pháp truyền thông và kỹ thuật 

để ngăn chặn cuộc gọi giả mạo số điện thoại và ngăn chặn cuộc gọi rác quấy rối 

người tiêu dùng; từ tháng 7/2020 – tháng 8/2021, các DNVT đã chặn 205.158 

thuê bao phát tán cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn là cuộc gọi rác và phát hiện và 

ngăn chặn 70.495699 cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo giả mạo giúp đảm bảo an toàn, 
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an ninh và trật tự xã hội (trong đó tháng 8/2021 đã chặn 8.396 thuê bao phát tán 

cuộc gọi có nghi vấn là cuộc gọi rác và 5,314,459 cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo). 

1.3.4. Về việc thực hiện quy định liên quan đến hoạt động quản lý TSVTĐ 

Trong tháng quý III/2021, Bộ (Cục Tần số VTĐ) tiếp tục triển khai tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản, chính sách quản lý về tần số VTĐ nói riêng, thông 

tin truyền thông nói chung tới các đối tượng sử dụng tần số. Nhìn chung các đối 

tượng sử dụng tần số đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tần số vô 

tuyến điện. Qua thanh tra, kiểm tra, một số vi phạm về sử dụng thiết bị vô tuyến 

điện như không có giấy phép, sử dụng thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định 

trong giấy phép, Bộ (Cục Tần số VTĐ) đã có hình thức xử phạt vi phạm hành 

chính nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về 

sử dụng tần số. 

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:  

Nhìn chung, các Sở TTTT đã triển khai thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, 

điều hành của Bộ, của Cục như thúc đẩy các DNVT tăng cường sử dụng chung 

cơ sở hạ tầng; phối hợp trong công tác đo kiểm chất lượng, thanh/kiểm tra, cụ thể 

đã có 57/63 tỉnh thành ban hành kế hoạch dùng chung cơ sở hạ tầng, 02 tỉnh mới 

ban hành kế hoạch là Lào Cai, Quảng Nam. Còn lại các tỉnh/thành: Bạc Liêu, Đắc 

Nông, Hòa Bình, HCM, Nghệ An, Thanh Hóa chưa ban hành kế hoạch dùng 

chung cơ sở hạ tầng. 

Các Sở TTTTđã chủ động và phối hợp tốt với Bộ TTTT (các Trung tâm 

khu vực - Cục Tần số) trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; kiểm 

soát lưu động; xử lý can nhiễu; đo tham số kỹ thuật các đài PTTH-TTKD; cấp 

phép sử dụng tần số VTĐ...v.v. Các nội dung phối hợp thanh kiểm tra, đo kiểm 

giữa Trung tâm và Sở đã cụ thể, thể hiện rõ trách nhiệm của các bên. 

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

Theo số liệu Speedtest của Ooklas tháng 8/2021: Tốc độ tải xuống băng 

rộng di động của Việt Nam đạt 41,16 Mbit/s xếp hạng 57 (Tiến 01 bậc so với 

tháng 07/2021), tốc độ tải xuống băng rộng cố định đạt 75,30 Mbit/ xếp  hạng 59 

(giữ nguyên thứ bậc so với tháng 07/2021).5  

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành: 

2.1. Kết quả điều hành nổi bật 

2.1.1. Về Phòng chống dịch COVID-19 

- Đã chỉ đạo DNVT xây dựng các giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng trong 

đại dịch COVID-19.  

                                           
5https://www.speedtest.net/global-index/vietnam 

 

https://www.speedtest.net/global-index/vietnam
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- Đã chỉ đạo các DNVT hỗ trợ nhắn tin mã số OTP và các nội dung liên 

quan cho thuê bao di động đăng ký tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19 

qua nền tảng tiêm chủng COVID-19. 

- Chỉ đạo các DNVT tổ chức gọi điện thoại qua hệ thống Callbot cho thuê 

bao tại Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh để tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Đã chỉ đạo các Sở TTTT, các DNVT triển khai các phương án đảm bảo 

thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách 

ly; bệnh viện dã chiến; khu phong tỏa, giãn cách xã hội; các khu công nghiệp có 

mật độ thuê bao tăng cao, lưu lượng dữ liệu phát sinh đột biến. 

- Chỉ đạo các DNVT tổ chức nhắn tin tuyên truyền phòng chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp Covid -19 (lần 23): nhắn tin cho thuê bao di động tại 20 

tỉnh/thành phố bao gồm Hà Nội và 19 tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg và cho thuê bao di động tại 43 tỉnh/thành phố ngoài 20 

tỉnh/thành phố nêu trên theo 2 nội dung khác nhau. 

2.1.2. Về công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn 

- Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về bão, lũ, để chủ động ứng phó thiên 

tai nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, bão và mưa lũ 

lớn kéo dài trên diện rộng như đã xảy ra tại khu vực miền Trung nhằm bảo vệ an 

toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là trong trong bối 

cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên 

cả nước, Bộ TTTT đã Ban hành Công điện số 03/CĐ-BTTTT  ngày 14/9/2021 

của Bộ TTTT chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các Sở 

TTTT sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai và Công điện số 02/CĐ-

BTTTT ngày 09/09/2021 của Bộ TTTT chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và các 

sở TTTT triển khai ứng phó với bão Conson. 

Ban hành Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 27/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

TTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 

2.1.3. Về Lĩnh vực Viễn thông 

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành số 1159/2021/QĐ-TTg ngày 

13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung 

hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2020. 

- Ban hành Quyết định số 1378/QĐ-BTTTT ngày 7/9/2021 ban hành chiến 

lược phát triển Cục BĐTW giai đoạn 2021-2025. 
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- Xây dựng quy hoạch, thiết lập mạng thông tin dùng riêng phục vụ các cơ 

quan Đảng, Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050: Hoàn thiện và 

góp ý vào báo cáo quy hoạch chung của ngành TT&TT. 

- Ban hành “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Quỹ Dịch vụ 

viễn thông công ích Việt Nam”. 

- Hoàn thiện nội dung “Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Quỹ giai 

đoạn 2021-2025” trình Bộ trưởng. 

- Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo "Rà soát lại vị trí việc làm, sắp xếp bộ máy 

tổ chức, nhân sự”, gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan và đang hoàn thiện báo cáo 

Bộ. 

- Đã chỉ đạo các nhà mạng viễn thông triển khai phương án dùng chung hạ 

tầng để đảm bảo sóng di động ở Văn phòng Chủ tịch nước đạt chất lượng. Đến 

nay, chất lượng sóng 2G, 3G, 4G tại các khu vực trong Văn phòng chủ tịch nước 

đạt chất lượng tốt. 

- Trả lời, hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ điều tra gửi cơ quan công an 

của 08 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, HCM, Đà Nẵng, Hưng Yên, Bình 

Thuận, Hải Phòng, Ninh Bình 

- Chỉ đạo các DNVT thực hiện Nghị quyết sô 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 

về việc phủ sóng di động tại các thôn bản trên toàn quốc. 

- Góp ý dự thảo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ TTTT về hoạt động 

quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế. 

- Chỉ đạo các DNVT hoàn thành miễn cước data truy nhập Internet của 

người dùng khi đo kiểm bằng ứng dụng i-Speed. Ứng dụng i-speed là ứng dụng 

đo kiểm chất lượng Internet duy nhất được miễn cước data. Số liệu đo kiểm 

Internet trên i-speed của tháng 8/2021: Tốc độ tải xuống băng rộng di động của 

Việt Nam là 40,56 Mbit/s cao hơn một chút so với tháng 07/2021 là 40,15 Mbit/s, 

tốc độ tải xuống băng rộng cố định là 58,88 Mbit/s thấp hơn so với tháng 07/2021 

là 60,08 Mbit/s. 

- Hướng dẫn các DNVT hạch toán số tiền trích từ các gói cước ủng hộ vào 

Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19.  

-  Yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện cam kết 

đầu tư mạng viễn thông công cộng. 

 - Lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao về cấp phép lắp đặt tuyến 

cáp viễn thông trên biển Sihanoukville –Hong Kong trong vùng biển Việt Nam. 

 -Hướng dẫn các địa phương về quy trình xử lý công trình tháp truyền thông 

có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có 

nguy cơ sập đổ. 
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 - Hướng dẫn cho phép các DNVT được lùi thời gian thực hiện báo cáo định 

kỳ về đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông trong giai đoạn cần ưu tiên nguồn 

lực để phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo việc giãn cách xã hội tại các địa 

phương. 

 - Hoàn thành báo cáo Lãnh đạo Bộ về định hướng phát triển mạng TSLCD 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

 - Trình Bộ TTTT báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ Đề án "Tổ chức 

khai thác đài điện báo của Cục Bưu điện Trung ương tại Văn phòng tỉnh ủy, thành 

ủy". 

 - Phối hợp với các Sở TTTT các tỉnh/TP điều hành 2 tập đoàn VNPT và 

Viettel, triển khai THHN phục vụ Thủ tướng Chính phủ họp tới toàn bộ cấp xã, 

phường, thị trấn trên toàn quốc; Chỉ đạo 2 tập toàn VNPT và Viettel triển khai lắp 

đặt điện thoại cố định phục vụ công tác phòng chống dịch tại tất cả các Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên 

toàn quốc. 

 - Về triển khai kết nối Mạng Truyền số liệu chuyên dùng (Mạng TSLCD) 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước: Số liệu thống kê các cơ quan, đơn vị có mạng 

WAN có khả năng kết nối vào mạng TSLCD theo mô hình tham chiếu tại công 

văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 là 100% tỉnh/thành phố kết nối từ 

Trung ương đến các quận/huyện, 1852/10599 xã/phường trên toàn quốc.  

 - Ngoài ra, trong thời gian qua Bộ (Cục BĐTW) đã phối hợp với tỉnh Hà 

Giang, Đăk Nông, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Ninh triển khai phần mềm giám sát 

mạng WAN giai đoạn I, kết quả đối với tỉnh Hà Giang đã thực hiện giám sát đến 

cấp xã với tổng số 222/222 điểm, Đăk Nông 80/108 điểm, Yên Bái 191/409 điểm, 

Quảng Ninh 27/327 điểm, Sơn La: 28/31, Bắc Ninh: 84/179 điểm. 

 + 55/63 tỉnh đã ban hành quy chế sử dụng mạng TSLCD tại địa phương 

(theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 

20/10/2017 quy định về quản lý, vận hành, kết nối sử dụng và đảm bảo ATTT 

trên mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước).  

 + Về nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ mạng TSLCD: Đã bổ sung kết 

nối bảo đảm dự phòng đường truyền 1+1 cho 40/95 bộ, ngành và UBND các 

tỉnh/thành phố. 

 - Đã hoàn thành Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo 

Quyết định số 1168/QĐ-TTg và Quyết định số 868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 
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- Bộ TTTT (Ban Quản lý Chương trình) đã triển khai thực hiện 08 dự án 

hỗ trợ đầu thu truyền hình số, trong đó có 05 dự án đã trình Bộ TTTTphê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành (01 dự án đã được Bộ TTTTphê duyệt), chi tiết như 

sau: 

(1) Dự án “Mua sắm bổ sung đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo tại các xã thuộc huyện Đại lộc, Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam bị 

ảnh hưởng bởi lộ trình tắt sóng truyền hình tương tự theo Đề án số hóa truyền dẫn 

phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”: Ban Quản lý Chương trình đã hoàn 

thành việc hỗ trợ và đã trình Bộ TTTT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

(2) Dự án “Hỗ trợ bổ sung đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, 

hộ cận nghèo phát sinh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại 8 tỉnh giai đoạn 2 

(Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Vĩnh Long, 

Bình Dương) bị ảnh hưởng bởi lộ trình tắt sóng truyền hình tương tự theo Đề án 

số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”: Ban Quản lý 

Chương trình đã hoàn thành việc hỗ trợ và đã trình Bộ TTTT đã phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành.  

(3) Dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số (THS) cho các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều tại 15 tỉnh giai đoạn 2 (tỉnh Bến Tre, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, 

Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Thái 

Bình, Nam Định): Ban Quản lý Chương trình đã hoàn thành việc hỗ trợ và đã 

trình Bộ TTTTphê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

(4) Dự án hỗ trợ THS cho 8 tỉnh giai đoạn 3 (tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tây 

Ninh, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang): Ban Quản lý 

Chương trình đã hoàn thành việc hỗ trợ và đã trình Bộ TTTTphê duyệt quyết toán 

dự án hoàn thành; 

(5) Dự án hỗ trợ THS mặt đất của 12 tỉnh thuộc Nhóm III (bao gồm các 

tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên - Huế, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận): Ban 

Quản lý Chương trình đã hoàn thành việc hỗ trợ và đã trình Bộ TTTTphê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành. 

(6) Dự án hỗ trợ đầu thu THS của 9 tỉnh nhóm II và Kiên Giang: Ban Quản 

lý Chương trình đang thực hiện thủ tục kiểm toán độc lập và các thủ tục tiếp theo 

để trình Bộ TTTTphê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

(7) Dự án hỗ trợ đầu thu THS vệ tinh tại 12 tỉnh Nhóm III và tỉnh Tây Ninh, 

Bình Phước: Ban Quản lý Chương trình đang thực hiện thủ tục kiểm toán độc lập 

và các thủ tục tiếp theo để trình Bộ TTTTphê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 
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(8) Dự án hỗ trợ đầu thu THS tại 15 tỉnh thuộc nhóm IV: Ban Quản lý 

Chương trình đang tính cực phối hợp với Quỹ thực hiện thủ tục thanh toán các 

Hợp đồng của dự án và các thủ tục thực hiện kiểm toán độc lập và các thủ tục tiếp 

theo để trình Bộ TTTTphê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

- Hoàn thành nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm 

vụ lớn, trọng tâm” cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Công tác thu theo Quyết định số 1168/QĐ - TTg, QĐ 868/QĐ - TTg sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg: Tiếp tục đôn đốc, thu hồi công nợ của 

các doanh nghiệp còn nợ đọng;  hoàn thiện hồ sơ quyết toán thu đóng góp của các 

DNVT vào Quỹ. 

- Công tác chi theo Quyết định số 1168/QĐ - TTg, QĐ 868/QĐ - TTg sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg: Thực hiện tạm ứng, thanh toán các dự 

án THS, Hợp đồng đặt hàng với kinh phí đã cấp trong tháng 09/2021 cho các dự 

án thuộc Chương trình là: 109.393 triệu đồng so với số kinh phí cấp trong tháng 

8/2021 (24.490 triệu đồng) tăng 84.903 triệu đồng tương đương 346,68%. 

 2.2 Tình hình xây dựng văn bản QPPL  

a) Dự thảo Chiến lược phát triển hạ tầng số đến năm 2025, tầm nhìn 2030: 

Đang hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, UBND các tỉnh/thành phố.  

b) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

25/2011/NĐ-CP: Đã đăng website Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của người 

dân. 

c) Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2014/TT-BTTTT quy 

hoạch kho số viễn thông; Thông tư thay thế Thông tư 25/2015/TT-BTTTT và 

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

25/2015/TT-BTTTT: Đã có văn bản gửi xin ý kiến các Bộ ngành có liên quan 

(Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội; Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI) và gửi Cổng TTĐT Chính phủ để 

đăng tải xin ý kiến rộng rãi người dân đối với hai dự thảo: 

d) Dự thảo Đề án Khuyến khích Doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng 

hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia: Đã xin ý kiến 

và hiện đang tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ/Ban/ Ngành  

đ) Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về kết nối 

viễn thông: Đang hoàn thiện trước khi trình ký ban hành. 
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e) Ban hành tại Thông tư số 06/2021/TT-BTTTT ngày 31/8/2021 về Quy 

chuẩn QCVN 127:2021/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 

mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến”   

f) Ban hành tại Thông tư số 07/2021/TT-BTTTT ngày 31/8/2021 về Quy 

chuẩn QCVN 126:2021/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch 

vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”. 

g) Dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông 

tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến” để ban hành theo kế hoạch: 

Đang hoàn thiện dự thảo. 

h) Xây dựng Nghị định về thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện; đấu giá và 

chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần: Ngày 

1/9/2021, Bộ TTTT đã có Tờ trình (số 57/TTr-BTTTT) báo cáo Chính phủ về việc 

hoàn thiện các nội dung dự thảo Nghị định quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng 

tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô 

tuyến điện đối với băng tần. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 

88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021. 

Việc xây dựng Nghị định giúp hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ việc 

thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện; đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng 

tần số vô tuyến điện. 

i) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Tần số VTĐ: Bộ trưởng đã báo cáo 

Chính phủ về sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện (cuộc họp ngày 17/8/2021). Đã 

thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật. 

Việc sửa đổi Luật Tần số VTĐ sẽ khắc phục các vướng mắc, bất cập về 

mặt chính sách; duy trì hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của thị trường 

viễn thông; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

thông tin di động đầu tư, phát triển mạng lưới khi giấy phép băng tần được cấp 

sắp hết hạn sử dụng, phù hợp xu hướng cấp phép băng tần hiện nay trên thế giới. 

k) Hoàn thiện quy hoạch băng tần 3.5GHz cho 5G: Đã báo cáo Lãnh đạo 

Bộ phương án quy hoạch và phương án đấu giá băng tần 2,3 GHz và 3,5 GHz. 

l) Ngày 13/8/2021, Bộ trưởng TTTT đã ký ban hành Thông tư số 

04/2021/TT-BTTTT thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT. 

m) Tiếp tục xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT 

và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được 

miễn giấy phép sử dụng tần số: Ngày 29/9/2021, đã có Phiếu đồng trình số 

182/PTr-CTS-PC trình Bộ ký ban hành Thông tư. 

n) Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC về quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số 



23 

vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện: Bộ TTTT đã có văn bản số 

3237/BTTTT-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 

265/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện. 

o) Xây dựng Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông VINASAT-1, VINASAT-

2: Ngày 24/09/2021, Bộ TTTT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề 

án. 

p) Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết 

định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần 

số vô tuyến điện quốc gia: Bộ TTTT đã gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp về 

hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi quy hoạch phổ. Bộ Tư pháp đã có văn bản (số 

137/BCTĐ-BTP ngày 27/9/2021)  báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi 

quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia. 

Bộ TTTT đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ  về việc đăng ký Quyết 

định sửa đổi quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia vào chương trình xây dựng văn 

bản QPPL của Chính phủ năm 2021.Văn phòng Chính phủ đã có văn bản (số 

6843/VPCP-KGVX ngày 24/9/2021) đồng ý về việc đăng ký Quyết định sửa đổi 

quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia vào chương trình xây dựng văn bản QPPL 

của Chính phủ năm 2021. 

q) Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 

18/8/2015 của Bộ TTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: Hoàn thiện 

Dự thảo trên cơ sở các ý kiến góp ý. Tổng số nhận được 30 văn bản góp ý kiến. 

 r) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đối 

với mảng nội dung về quản lý tài nguyên Internet; trạm trung chuyển lưu lượng 

quốc gia VNIX: Nghiên cứu phương hướng tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. 

  s) Hoàn thiện “Đề án Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2025” trình Thủ tướng Chính phủ. 

+ Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng được thụ hưởng.  

  t) Xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ 11/2014/QĐ-TTg 

ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo 

chương trình công tác năm 2021. 

+ Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Đảm bảo tổ chức và hoạt động của Quỹ phù hợp 

với việc triển khai “Đề án Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025”. 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Đã trả lời 13 thắc mắc, đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp về kiểm tra 

chất lượng chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 
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- Đã phối hợp với các doanh nghiệp di động giải quyết các khiếu nại liên quan 

dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số của cơ quan, tổ chức và người dân, cụ thể từ 

01/07-24/8 đã tiếp nhận và xử lý hơn 4.757 khiếu nại của người dân liên quan đến 

dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số.  

- Giải đáp 25 câu hỏi/thắc mắc về số hóa truyền hình của các tổ chức, cá nhân. 

- Trả lời/giải đáp gần 60 câu hỏi/thắc mắc về thủ tục cấp phép, hướng dẫn sử 

dụng tần số thông qua thư điện tử, hệ thống hỏi đáp trên web của Cục Tần số. 

- Phối hợp hoàn thiện văn bản trả lời kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội về việc hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích năm 2021. 

4. Kiến nghị của các sở TTTT: Không 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: đã cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn. 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

- Hỗ trợ Toà án NDTC triển khai mạng diện rộng WAN kết nối đến các 

đơn vị thuộc Toà Án NDTC và Tòa án các cấp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để triển 

khai các hoạt động ứng dụng CNTT của Tòa án 

- Triển khai hệ thống Hội truyền hình liên thông 4 cấp phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành trực tiếp của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ xuống cấp xã, 

phường, thị trấn trên toàn quốc. 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 2755/BTTTT-

KHTC về việc triển khai Quyết định số 1159/2021/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

7. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021: 

- Triển khai, hoàn thiện các VBQPPL theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, bao 

gồm:  tiếp tục hoàn hiện hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Viễn thông; trình Chính phủ 

Nghị định sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các DNVT sớm triển khai thí điểm 

dịch vụ Mobile Money theo Quyết định số 316/QĐ-TTg góp phần phát triển các 

dịch vụ thanh toán điện tử, tài chính điện tử, tài chính toàn diện nhằm thúc đẩy 

thương mại điện tử, các sàn giao dịch hàng hoá nông nghiệp, nhất là vùng xa, thúc 

đẩy DVCTT. 

- Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc triển khai chương trình smartphone giá rẻ 

make in Việt Nam, hướng tới mục tiêu trong năm 2021 đạt tỷ lệ 90% người sử 

dụng điện thoại từ 15 tuổi trở lên có smartphone. 

 - Trình Thủ tướng đề án Khuyến khích Doanh nghiệp tư nhân tham gia 

xây dựng hạ tầng Viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Hoàn thiện kế hoạch triển khai 5G; xây dựng yêu cầu triển khai mạng đối 

với cấp phép 5G phục vụ công tác đấu giá tần số vô tuyến điện. 

+  Để thúc đẩy triển khai 5G, Bộ TTTT đã đặt ra các mục tiêu triển khai 

5G và chỉ đạo các DNVT đánh giá khả năng chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông 5G, 

đề xuất phương án triển khai nhanh vùng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc sau 

khi được cấp phép chính thức đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư.  

+ Đã chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng các tiêu chí, yêu cầu dùng chung 

cơ sở hạ tầng, chất lượng, tiến độ triển khai mạng lưới để phục vụ công tác đấu 

giá tần số vô tuyến điện. 

- Thúc đẩy tỷ lệ thuê bao sử dụng dịch vụ VOLTE: Mục tiêu đặt ra tỷ lệ 

người dùng VoLTE ít nhất 50%. Đã triển khai các giải pháp:  

 + Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT, 

theo đó máy điện thoại vào Việt Nam phải có 4G đồng thời yêu cầu các hãng sản 

xuất cam kết kích hoạt sẵn VoLTE, kết quả:  

 Từ 01/7/2021, tuyệt đại đa số máy điện thoại vào Việt Nam đã có 4G và 

VoLTE (trừ trường hợp nhập nhỏ lẻ máy chế tác đặc biệt);  

 Đã yêu cầu, các hãng sản xuất (Samsung, Apple, Oppo, Nokia, v.v…) đã 

phát hành bản cập nhật firmware VoLTE trên các dòng máy cũ. Ước tính đến hết 

năm 2021, số máy 4G/VoLTE sẽ đạt 40 triệu.  

 Truyền thông về lợi ích của VoLTE được thực hiện thường xuyên. Kết 

quả tính từ đầu năm 2021 số người dùng VoLTE đã tăng 2,5 lần từ 3,3 triệu lên 

8,9 triệu. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, cụ thể: 

 + Về phía các nhà mạng còn nhiều khó khăn: Dung lượng VoLTE tính 

chung đến hết 2021 mới có khoảng 18 triệu, nhỏ hơn 50% tổng số máy 4G/VoLTE 

tương ứng là 20 triệu (Viettel có 13 triệu; VNPT 5 triệu, Vietnamoble 100 nghìn; 

MobiFone sẽ triển khai trong quý 4/2021); về kỹ thuật thì việc kích hoạt đồng loạt 

VoLTE cho số đông người dùng còn gặp khó khăn; người dùng còn chưa hiểu lợi 

ích để nâng cấp firmware, chuyển đổi sang VoLTE…  

 - Trước ngày 31/12/2021, tập trung xử lý triệt để tình trạng “rác” viễn 

thông (ngăn chặn cuộc gọi giả mạo số điện thoại, xử lý SIM kích hoạt sẵn), bao 

gồm: hoàn thiện các nội dung về quản lý thông tin thuê bao trong Nghị định sửa 

đổi, bổ sung Nghị định 25; hoàn thành việc kết nối phục vụ đối soát CSDL thông 

tin thuê bao với CSDL quốc gia về dân cư; giám sát, tổ chức thanh/kiểm tra xử lý 

nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quản lý thông tin thuê 

bao cũng như các tiêu chí đã được các doanh nghiệp thống nhất thực hiện trong 

việc xử lý SIM kích hoạt sẵn; thúc đẩy các DNVT tiếp tục triển khai các biện pháp 

tăng cường ngăn chặn xử lý các cuộc gọi giả mạo;   
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- Đôn đốc, giám sát, thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương 

hoàn thành việc phủ sóng di động toàn bộ các điểm lõm sóng. Hiện nay, các doanh 

nghiệp đã phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thành phủ sóng 277/283 thôn 

lõm sóng (đạt 97,87%) thuộc các khu vực đang phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16; 06/283 thôn lõm sóng còn lại do người dân chưa cho tiếp cận địa điểm lắp đặt 

trạm nên chưa thể triển khai phủ sóng. Mục tiêu đến ngày 31/12/2021, phủ sóng 

toàn bộ 1910 điểm chưa kết nối Internet di động băng rộng trên toàn quốc (số liệu 

khảo sát của Ban Quản lý CTCCDVVTCI). 

 + Bộ đã có công văn gửi UBND các tỉnh thành phố đề nghị tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp rút ngắn thủ tục trong việc triển khai hạ tầng mạng tại vùng 

lõm sóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc di chuyển tại các tỉnh/thành 

thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15,16 và tạo điều kiện cho người lao động tại các 

DNVT được tiếp cận Vắc xin để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. 

 - Xây dựng phương án đấu giá các băng tần để triển khai dịch vụ di động 

4G/5G. 

 - Trình Bộ TTTT ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-

BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến 

điện được miễn giấy phép sử dụng tần số. 

 - Hoàn thiện, trình Bộ trưởng Quy hoạch băng tần 3,5GHz cho hệ thống 

thông tin di động IMT của Việt Nam. 

 - Phối hợp với Bộ Tài chính về việc hoàn thiện, ban hành Thông tư sửa 

đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần 

số vô tuyến điện. 

 - Tiếp tục xây dựng Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông VINASAT-1, 

VINASAT-2. 

 - Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết 

định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần 

số vô tuyến điện quốc gia: Trình Bộ trưởng ký Tờ trình Thủ tướng Chính phủ dự 

thảo Quyết định. 

 - Được Bộ TTTT phê duyệt và triển khai Chiến lược quản lý tần số giai 

đoạn 2021-2025. 

 - Duy trì hệ thống DNS quốc gia, hệ thống VNIX, hệ thống cấp phát tài 

nguyên tên miền quốc gia ".vn", tên miền tiếng Việt và địa chỉ IP đảm bảo chất 

lượng, hoạt động an toàn ổn định: tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy 
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định, không để xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ nào (SLA 99,999%, thực tế đạt 

100%). 

 - Hoàn thành công tác xây dựng và trình ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT; Trình Đề án đề nghị sửa đổi  phí, lệ phí 

tên miền, địa chỉ IP, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 208/2016/TT-BTC..  

 - Hoàn thành công tác xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung đối với tài 

nguyên Internet và Trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIX tại Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

 - Hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy triển khai Ipv6 trong mạng, dịch vụ của 

CQNN (Chương trình IPv6 For Gov); đạt chỉ tiêu 50% Bộ, ngành, tỉnh, thành phố 

ban hành Kế hoạch chuyển đổi Ipv6; 25% Bộ, ngành, tỉnh, thành phố chuyển đổi 

Ipv6 cho cổng TTĐT; Tỉ lệ chuyển đổi Ipv6 của Việt Nam đạt từ 45-50% đứng 

thứ 2 Asean, top 10 toàn cầu 

 - Thúc đẩy ứng dụng Ispeed, đạt chỉ tiêu 40-50 điểm đo, vượt số lượng 

điểm đo của phần mềm quốc tế; 45.000 lượt cài đặt sử dụng; đạt 1 triệu mẫu đo. 

 - Hoàn thành kế hoạch triển khai đấu giá tên miền  .vn” theo Quyết định 

số 16/2021/QĐ-TTg. 

 - Hoàn thiện, rà soát, tối ưu các Quy trình vận hành hệ thống Truyền hình 

hội nghị kết nối đến 11 nghìn điểm xã, phường, thị trấn trên toàn quốc để phục vụ 

các phiên họp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 - Hoàn thành Đề án “Tổ chức khai thác đài điện báo của Cục BĐTW tại 

Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy” trình Ban cán sự Đảng Bộ TTTT, báo cáo Ban Bí 

thư;  

 - Hoàn thiện ban hành phương án phục vụ thông tin trong trường hợp khẩn 

cấp. 

 - Nghiên cứu xây dựng báo cáo chuyên đề về các vấn đề nóng, kinh 

nghiệm quốc tế hay, xu hướng mới trong lĩnh vực phụ trách ( thực hiện báo cáo 

hàng Quý). 

 - Hoàn thiện xây dựng đề cương quy hoạch mạng thông tin dùng riêng, 

thống nhất với Viện chiến lược TTTTđể trình trong quy hoạch chung về hạ tầng 

TT&TT. 

 - Triển khai chuyển đổi số theo lộ trình cho hoạt động của Cục BĐTW (Số 

hoá quy trình nghiệp vụ; Xây dựng CSDL dùng chung, hệ thống Dashboard…) 

- Thực hiện rà soát, thẩm tra sản lượng kinh phí đã hỗ trợ các Quý I và II 

của các DNVT trước ngày 25/10/2021 để thanh toán cho doanh nghiệp. Thực hiện 

rà soát, thẩm tra sản lượng kinh phí đã hỗ trợ Quý III của các DNVT theo quy 

định. 
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- Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích của Bộ TTTT đã ban hành. 

- Thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2020. 

- Thanh, quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình 2020 và đóng gói toàn 

bộ Chương trình 2020. 

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TTTT để xây dựng các văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025. 

- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ 

11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của Quỹ  Dịch vụ VTCI Việt Nam.  

- Hoàn thiện nội dung “Rà soát lại vị trí việc làm sắp xếp lại Bộ máy tổ 

chức, nhân sự”, báo cáo Bộ phương án tổ chức.  

- Thực hiện tạm ứng, thẩm tra, thanh toán các dự án hỗ trợ đầu thu truyền 

hình số và hợp đồng đặt hàng. 

- Thực hiện đóng gói, quyết toán Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020: 

+ Thực hiện các nội dung về chuẩn bị Quyết toán thu đóng góp giai đoạn 

2015 - 2020. 

+ Thực hiện các nội dung về chuẩn bị Quyết toán các Hợp đồng đặt hàng, 

Dự án, Đề án số hóa truyền hình. 

- Nghiên cứu, sửa đổi QĐ số 1528/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2014 về điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

III. Lĩnh vực Ứng dụng Công nghệ thông tin 

1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 

1619/QĐ-TTg v/v Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban).  Thủ tướng Chính phủ làm 

Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp 

theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực TTTT (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban); Bộ trưởng 

Bộ TTTT. UBQG về Chuyển đổi số được kiện toàn từ Ủy ban Quốc gia về Chính 

phủ điện tử nhằm tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số 

quốc gia trong giai đoạn mới. Ủy ban có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối 

hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp 
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lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành 

chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 

và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư tại Việt Nam. 

- Ngày 11/9/2021, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký Quyết định số 1405/QĐ-

BTTTT ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã 

QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 (Phiên 

bản 1.1). Tài liệu này quy định về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị 

mã QR cá nhân, hướng dẫn về việc cấp và sử dụng mã QR cá nhân trong các nền 

tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo hướng 

dẫn, mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 

được cấp một mã QR cá nhân. Mã QR cá nhân có thể được sử dụng để cá nhân, 

tổ chức có thẩm quyền đọc và truy vấn dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, 

chống dịch, bệnh COVID-19.Việc Bộ TTTTcó hướng dẫn để hiển thị và sử dụng 

một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng sẽ tạo thuận 

lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ 

phòng, chống dịch COVID-19.Trong thời gian tới, các nền tảng, ứng dụng phục 

vụ phòng, chống dịch COVID-19 trước khi triển khai sẽ cần được Bộ TTTT và 

Bộ Y tế đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được công bố tại website 

https://covid19.tech.gov.vn. Đầu mối tổ chức việc tiếp nhận và đánh giá là Trung 

tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19  quốc  gia. 

- Ngày 3/8, Nền tảng Zalo Connect, một giải pháp của Trung tâm công nghệ 

phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia, đã chính thức ra mắt hỗ trợ kết nối người 

dân hỗ trợ, giúp đỡ nhau về lương thực, nhu yếu phẩm trong sinh hoạt hàng ngày. 

Do giãn cách xã hội kéo dài nên người dân tại các địa phương đang thực hiện giãn 

cách gặp khá nhiều khó khăn, cả trong sinh hoạt hàng ngày cũng như các vấn đề 

về y tế. Trung tâm công nghệ COVID-19 đã phối hợp cùng nền tảng Zalo xây 

dựng các nền tảng kết nối người dân để giúp người dân vượt qua đại dịch. Đến 

nay, trên nền tảng Zalo Connect đã có hơn 500.000 yêu cầu giúp đỡ, trong đó hơn 

90% là giúp đỡ về thực phẩm, nhu yếu phẩm, gần 10% nhu cầu giúp đỡ về y tế. 

- Ngày 25/8, Nền tảng kết nối theo yêu cầu Giúp tôi!, thành viên của Trung 

tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia, chính thức ra mắt tính 

năng tư vấn y tế và sức khỏe tâm lý từ xa thông qua ứng dụng di động, tới người 

dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên toàn quốc. Giúp tôi!  là một dự 

án cộng đồng do Got It Vietnam, STEAM for Vietnam, Kompa Group và Filum 

AI khởi xướng với mục tiêu sử dụng công nghệ để trợ giúp những người bị ảnh 

hưởng bởi COVID-19. Nền tảng kết nối theo yêu cầu Giúp tôi! được xây dựng và 
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vận hành bởi một nỗ lực toàn cầu đến từ hơn 200 tình nguyện viên người Việt ở 

khắp nơi trên thế giới và hơn 10 công ty, tổ chức.  

1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:  

a) Về cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): 

Chỉ  tiêu 2020 2021 9 tháng 2021 

(số liệu đến 

20/9/2021) 

so với cùng kỳ 

năm trước 

(số liệu đến 

20/9/2020) 

DVCTT mức độ 4 31% 100% 48,27% Tăng 29,17% 

DVCTT mức độ 3, 

4 có phát sinh hồ sơ 

38% 50% 32,15% Tăng 1.64% 

Hồ sơ xử lý trực 

tuyến 

24% 30% 32,15% Tăng 6.5% 

b) Phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia: 

- Về Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

quốc gia (NDXP) được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, 

ngành, địa phương. Tổng số hệ thống đã kết nối với NDXP là 220 hệ thống thông 

tin của 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 05 cơ sở dữ liệu quốc gia và 09 hệ thống 

thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.  

Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu đã giúp người dân, doanh nghiệp, 

công chức tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí do giảm thiểu các công việc sau: nhập 

thông tin một các thủ công vào các biểu mẫu điện tử; phải thực hiện chứng thực 

các giấy tờ liên quan khi thực hiện TTHC (từ đó có thể hỗ trợ việc đơn giản hóa 

thành phần hồ sơ bản giấy); phải thực hiện nhiều TTHC riêng lẻ, trong khi có thể 

thực hiện thủ tục hành chính liên thông; phải nhập dữ liệu vào 02 phần mềm khác 

nhau phục vụ công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo; gửi/nhận văn bản giữa các cơ 

quan nhà nước phục vụ phối hợp xử lý TTHC… 

- Cổng dữ liệu quốc gia Data.Gov, hiện cổng dữ liệu đã đạt được: 

+ Dữ liệu mở: 10.592 bộ dữ liệu; 357 bộ dữ liệu có cấu trúc; 

+ Số lượng bài báo hướng dẫn, phổ biến chuyên môn về dữ liệu: 100; 

+ Danh mục dữ liệu dùng chung: 313 danh mục; tổng số giao tra cứu danh 

mục dữ liệu: 286376. 

1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT: 

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã có: 
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- 63/63 địa phương hoàn thành kết nối thử nghiệm với CSDLQG về dân cư 

để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân. 

- 52/63 tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, 

phiên bản 2.0. 

- 53/63 tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm giai 

đoạn 2021-2025. 

- 40/63 tỉnh, thành phố xây dựng ban hành Chương trình/Kế hoạch chuyển 

đổi số. 

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

- Nghiên cứu đồng hồ hạnh phúc Dubai thông minh - Dubai, Các Tiểu 

vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Công cụ đo mức độ hạnh phúc được liên 

kết trực tiếp với tầm nhìn của Dubai về việc trở thành thành phố hạnh phúc nhất 

trên trái đất (Dubai’s Happiness Agenda) và là một trong những công cụ đo lường 

thống nhất trên toàn thành phố theo thời gian thực để hỗ trợ Chương trình chuyển 

đổi thành phố của Dubai. 

- Kinh nghiệm triển khai nền tảng/hệ thống tương tự hệ thống Cổng hỗ trợ 

thanh toán quốc gia của Mỹ, UK, Australia, Ấn độ, Thái Lan, Singapore, Hồng 

Kông... 

- Học tập xu hướng quốc tế đặc biệt là chiến lược dữ liệu của Vương Quốc 

Anh. 

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật: 

a) Công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành, Bộ 

TTTT đã phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh/thành phố đề nghị người dân cài 

đặt ứng dụng truy vết tiếp xúc gần Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những 

người có khả năng bị lây nhiễm; ban hành tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải 

pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết COVID-19 trong cộng đồng”, giới thiệu bộ 

giải pháp công nghệ số phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới; gửi Bộ Y tế dự thảo tài liệu kỹ thuật và khuyến nghị việc xây dựng hệ thống 

Hộ chiếu vắc xin và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19; đề xuất BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19 áp dụng vòng đeo tay chuyên dụng nhằm hỗ trợ giám sát người cách ly tập 

trung và sau cách ly. Kết quả tính đến hết ngày 21/9/2021 đã có hơn 45 triệu lượt 

cài đặt. 

Ngoài ra, ngày 04/6/2021 Bộ TTTT đã thiết lập lực lượng công nghệ hoạt 

động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đây là đầu mối điều phối, phối 

hợp với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến 
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kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Đến 24/9/2021 đã 

có một số kết quả như sau: 

- Triển khai QR Code trên toàn quốc: đã có 1.613.739 điểm đăng ký. Triển 

khai Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm 

công cộng bằng mã vuông QR giúp truy vết nhanh, khi có trường hợp F0 dễ dàng 

phát hiện ngay danh sách các địa điểm công cộng mà F0 đã đến. 

- Nền tảng quản lý tiêm chủng: đã đưa vào sử dụng và tính đến ngày 25/9/2021 

đã có kết quả như sau: 

- Tổng số mũi tiêm cập nhật lên nền tảng cộng dồn: 36.861.106. 

- Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/tổng mũi tiêm thực tế đạt: 97,89%. 

- Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): 15.661.279. 

TP.HCM đang gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất cả nước trong bối cảnh 

dịch COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương đi đầu trong việc 

áp dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh. Lắp đặt hệ thống đọc QR Code trên 

đường để quản lý di chuyển, sử dụng hệ thống tiêm chủng quốc gia để tiết kiệm 

thời gian chờ đợi và liên thông dữ liệu, xây dựng ứng dụng  hỗ trợ người gặp khó 

khăn... đang là những điểm sáng về ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố gần 

đây. Hiện nay, hầu hết các phường xã tại TP.HCM đều áp dụng nền tảng này. Có 

90% lượng người đi tiêm chủng ở thành phố đã được đưa lên Cơ sở dữ liệu tiêm 

chủng quốc gia. Người dân có thể tra cứu thông tin trên ứng dụng Sổ sức khỏe 

điện tử hoặc cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Việc áp dụng QR Code giúp 

giảm thời gian chờ đợi, đảm bảo không tiếp xúc. Ngoài ra, do liên thông với hệ 

thống tiêm chủng quốc gia nên tiến độ tiêm được báo cáo chính xác theo thời gian 

thực. Ngay sau khi tiêm, người dân đã có chứng nhận tiêm trên ứng dụng Sổ Sức 

khỏe điện tử. 

- Trung tâm công nghệ phòng chống COVID-19 Quốc gia đã phối hợp cùng 

triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện 

tử trực tuyến tại một số địa phương: Tây Ninh; Bình Dương; Bắc Giang; Đồng 

Nai; Đồng Tháp; Cần Thơ; Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu… và 26 địa phương 

khác cũng đang trong quá trình tập huấn để chuẩn bị triển khai. Một số địa phương 

triển khai dữ liệu xét nghiệm tốt và có hiệu quả, điển hình là tỉnh Tây Ninh. Trên 

90% dữ liệu kết quả xét nghiệm của Tây Ninh được số hóa trên Nền tảng, sẵn 

sàng chia sẻ và sử dụng. 

- Triển khai chuyển đổi số cấp xã La Bằng, huyện Đại Từ, và số hóa tỉnh 

Thái Nguyên và Xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Hoàn thành số hóa 

3D, 4D khu An toàn khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đã 

số hoá 100% địa chỉ mã Vpostcode cho các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa 

bàn xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 
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- Hoàn thiện báo cáo tháng 9/2021 về tình hình 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. 

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo về việc xây dựng, triển khai một 

ứng dụng duy nhất trong phòng, chống dịch COVID-19 (PC-Covid). 

- Cục đã báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Bộ v/v thành lập Trung tâm hỗ trợ 

chuyển đổi số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm có chức năng hỗ 

trợ, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại khu vực ĐBSCL thông qua việc là trung 

gian kết nối giữa chính quyền, các doanh nghiệp tại địa phương với các cơ quan 

chính phủ và các doanh nghiệp CNTT lớn nhằm tạo ra những kết quả mang tính 

đột phá về chuyển đổi số. 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số (SMEdx): 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đang thích 

ứng tìm những phương thức phòng ngừa, duy trì sản xuất kinh doanh thông qua 

giải pháp số. Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp CNTT đã cho nhiều giải 

pháp, nền tảng cung cấp cho doanh nghiệp để làm việc từ xa. Dịch COVID-19 

đang thúc đẩy doanh nghiệp triển khai nhanh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, 

đây không chỉ là giải pháp tạm thời mà được doanh nghiệp coi là giải pháp chiến 

lược trong thời gian tới. 

Tính đến hết ngày 25/9/2021, các chỉ tiêu của Chương trình đạt được như 

sau: 68.000 lượt truy cập; Có 10.696 doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng. Trong 

đó có 4460 SME hết thời gian sử dụng miễn phí muốn thử nghiệm tiếp. 1849 

doanh nghiệp SME đã ký hợp đồng. Để làm mạnh hơn, thời gian Cục sẽ làm việc 

với từng địa phương một để thúc đẩy SME tại địa phương đó dùng. 

c) Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp: 

- Cục Tin học hóa đã và đang hỗ trợ Công ty LCS triển khai nền tảng điều 

phối xe 115 và triển khai các nền tảng công nghệ chống dịch Covid tại TP HCM, 

TP Cần Thơ và các tỉnh phía Nam từ 2/8 đến khi hết dịch. 

- Hợp tác với VTC NetViet tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số 

dự kiến cho 12 tỉnh (tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh) và xây dựng 01 nền 

tảng phổ biến về kỹ năng số cho người dân. 

- Hỗ trợ, giải đáp giúp thực hiện các thủ tục để công bố hợp quy theo Quy 

chuẩn 102 cho công ty VNPT IT. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn, làm rõ việc kết nối kỹ thuật đến Hệ thống danh mục 

dùng chung cho Tập đoàn CMC. 

- Tham gia Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại tỉnh 

Bình Phước. 

d) Triển khai ứng dụng CNTT trong Bộ 
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- Công tác thông tin, tuyên truyền và phát triển Cổng TTĐT của Bộ: Trong 

9 tháng đầu năm 2021, công tác thông tin đã bám sát các hoạt động của Lãnh đạo 

Bộ, cập nhật thông tin thường xuyên các Văn bản quy phạm pháp luật, về xử phạt 

trong lĩnh vực TTTT, rà soát các chuyên mục trên Cổng TTĐT. Tập trung các nội 

dung tuyên truyền: Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, “Tấm lòng mùa 

dịch, san sẻ yêu thương”; Gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng của các DNVT chung tay 

cùng nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19; Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông 

nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử. Hoàn thành việc xây dựng Chuyên 

trang Hỗ trợ sàn thương mại điện tử nông nghiệp, nông thôn trong hệ thống Cổng 

TTĐT của Bộ (đã trình và được Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phê duyệt); Cập nhật 

thông tin theo các kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế và các Bộ, Ngành liên 

quan về phòng chống dịch bệnh COVID-19 lên chuyên trang trên Cổng TTĐT 

của Bộ;  Truyền thông, thông tin về các hoạt động vận chuyển, cung cấp hàng hóa 

thiết yếu phục vụ người dân (của VNPost, Viettel Post và các DN bưu chính) và 

hỗ trợ hộ SXNN lên sàn TMĐT  tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách 

xã hội; 02 Chương trình có ý nghĩa nhân đạo cấp miễn phí lương thực, hỗ trợ cho 

người dân vượt qua đại dịch COVID-19 của VNPost và Viettel Post:Chương trình 

“Hạt vàng Bưu điện” của VNPost, Chương trình “Trạm hạnh phúc” của Viettel 

Post, (khoảng 150 tin, bài trên các chuyên mục Bưu chính, TTTT với nông thôn, 

tin địa phương,…);  Các nền tảng, ứng dụng phòng chống dịch COVID-19,  

Chuyển đổi số, Cuộc chiến chống tin giả,  An toàn an ninh mạng; Phối hợp tổ 

chức 05 buổi họp báo, mời phóng viên báo chí đến dự và đưa tin: Công bố Việt 

Nam chính thức hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt 

đất; Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Bộ; Họp báo công bố giải thưởng 

số Make in Vietnam; Mời báo chí dự Hội thảo ICT Việt Nam - Ấn Độ; Mời phóng 

viên, cơ quan báo chí đưa tin về lễ ký MOU giữa Bộ và Ngân hàng ADB. 

- Trong 9 tháng đầu năm, Cổng TTĐT của Bộ có số lần xem trang: 

16.713.078; người dùng: 3.140.546 (theo Google Analytics); Phần Tin tức sự kiện 

(bao gồm tin tức trên 6 lĩnh vực; các chuyên mục, chuyên trang) cập nhật 2.625 

tin, bài viết; 41 video clips; Dự thảo văn bản QPPL lấy ý kiến nhân dân: 32; Mục 

Hỏi đáp: Đã trả lời 309 câu hỏi; Mục Thông báo: 12 văn bản thông báo, tài liệu; 

Tin bài dịch tiếng Anh: 375 bài; Tin địa phương 154;  Đến tháng 9/2021, Cổng 

TTĐT của Bộ xếp hạng 1.110 tại Việt Nam và 95.509 thế giới (theo Alexa); giảm 

so với mức 969 và 88.223 của tháng 8/2021. 

- Hỗ trợ, đảm bảo hoạt động hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở Bộ: 

+ Quản trị, duy trì hoạt động hệ thống máy chủ, hệ thống điện, điều hòa. 

Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan duy trì hoạt động hệ thống mạng máy tính 

tại trụ sở Bộ, hệ thống Wifi, hệ thống IP phone, hệ thống điều hòa, Bảng điện tử, 

hỗ trợ xử lý các sự cố mạng máy tính của Bộ. 
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+ Phối hợp với Cục BĐTƯ triển khai các cuộc họp trực tuyến.  

+ Phối hợp với nhân sự các đơn vị VNNIC, Cục BĐTW, THH, ATTT, tiếp 

tục rà soát, thống nhất các phương án hỗ trợ, kiểm tra và khắc phục các điểm yếu 

trên hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo ATTT cho các hệ thống. 

- Công tác ứng dụng CNTT trong Bộ:  

+ Triển khai DVCTT: Cập nhật TTHC công bố theo các quyết định của Bộ: 

Hiện tại, tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng 

số thủ tục hành chính trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ đạt 65%; Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được xử lý trực tuyến đạt từ 62%;  

+ Về kết nối, liên thông với Cổng DVC quốc gia: Tỷ lệ TTHC được kết nối 

với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 54% (111/207 TTHC). Số hồ sơ được nộp từ 

Cổng DVC quốc gia: 354 hồ sơ; Tổng số hồ sơ được đồng bộ lên Cổng DVC QG: 

825 hồ sơ. Số giao dịch thanh toán trực tuyến thành công: 81 giao dịch. 

+ Hiện tại, tổng số lượng thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ TTTT là 251 thủ tục (cấp Bộ: 207 thủ tục, cấp địa phương: 44 thủ tục). 

Tổng số dịch vụ công (DVC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 263 dịch vụ (trong 

đó, thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp Bộ là 219 dịch vụ; cấp địa phương là 44 

dịch vụ). 

+ Triển khai hệ thống quản lý nhân sự của Bộ: Đã dựng lại hệ thống, sao 

chép dữ liệu theo yêu cầu Văn phòng Bộ, bàn giao ngày 26/7/2021. Hiện tại dữ 

liệu của hệ thống đã được xóa bỏ trên hệ thống dùng chung của Bộ, phương án 

trong thời gian tới sẽ do đơn vị chủ quản hệ thống phối hợp cho phép cài đặt lại. 

+ Triển khai một số ứng dụng dùng chung khác với doanh nghiệp đồng 

hành: Hệ thống test LGSP, phối hợp triển khai hệ thống test Một cửa điện tử của 

Cục TSVTĐ. 

+ Thực hiện hỗ trợ người dùng đối với các hệ thống dùng chung 

+ Thực hiện việc cấp đổi, thu hồi, cấp mới chứng thư số: Cấp mới, hủy 

chứng thư số không hoạt động cho các cá nhân 

+ Cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP và số liệu DVCTT 

tháng 9/2021 (tại địa chỉ dti.gov.vn) 

- Công tác khác: 

+ Hoàn thành bàn giao toàn bộ công tác vận hành, quản trị các hệ thống 

dùng chung, hệ thống mạng lõi của Bộ sang VNNIC theo Quyết định số 479/QĐ-

BTTTT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên 

quan đảm bảo các hệ thống dùng chung của Bộ hoạt động ổn định, liên tục trong 

quá trình bàn giao.  

+ Xây dựng nâng cấp hệ thống Văn bản điều hành của Đảng ủy, Chi ủy Bộ 

TTTT. 
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+ Thực hiện kết luận và chỉ đạo của Bộ trưởng tại buổi giao ban công tác 

tháng 8 về nhiệm vụ lĩnh vực CNTT của Trung tâm, đơn vị đã trao đổi với các 

đơn vị liên quan và thực hiện theo hướng dẫn của Vụ TCCB để dự thảo chức năng 

nhiệm vụ của Trung tâm theo định hướng tiếp tục là đơn vị chuyên trách CNTT 

của Bộ. Trung tâm đã báo cáo Thứ trưởng phụ trách dự thảo chức năng nhiệm vụ 

theo định hướng nêu trên. 

+ Phối hợp rà soát, tổng hợp danh sách toàn bộ các dự án đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ để có phương án triển khai các bước tiếp theo 

cho thực hiện nhiệm vụ đầu tư và phục vụ xây dựng phương án tổng thể đảm bảo 

ATTT cho các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 lĩnh vực CNTT.  

+ Thực hiện kết luận và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc giao Trung tâm 

Thông tin là đơn vị xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống 

trang thiết bị phát hiện và phòng chống tấn công cho ứng dụng CNTT dùng chung 

tại Bộ TTTT”, Trung tâm đã làm việc với các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch 

- Tài chính, Cục Tin học hoá, Cục ATTT và một số đơn vị liên quan rà soát tổng 

thể các hệ thống thông tin của Bộ phục vụ xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương. 

Dự kiến báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch triển khai trong tháng 9/2021. 

+ Trao đổi với Vụ Tổ chức cán bộ về phương án tăng cường nhân sự cho 

Trung tâm đặc biệt lĩnh vực CNTT để đáp ứng các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao 

thực hiện và tiếp tục chuẩn bị cho công tác tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021, 

đảm bảo đáp ứng nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. 

- Một số kiến nghị: Đề nghị Lãnh đạo Bộ chỉ đạo và thống nhất đầu mối cơ 

quan chủ quản Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia (hệ thống này bị xóa bỏ từ tháng 4/2021) do hiện nay chưa có đơn 

vị chủ gây, việc này gây ảnh hưởng đến kết quả chấm cải cách hành chính của Bộ. 

2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: Phụ lục II kèm theo 

- Lập đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 

về việc cung cấp thông tin và DVCTT trên trang Thông tin điện tử (TTĐT) hoặc 

cổng TTĐT của CQNN; đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 

64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN: Hiện, cả 02 

Nghị định đã được đăng tải xin ý kiến rộng rãi trên cổng TTĐT Chính phủ. Cục 

đang tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của Ban soạn thảo, 

Tổ biên tập. 

Ý nghĩa/giá trị mang lại: 

(1) Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP bảo đảm môi trường 

pháp lý để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong cung cấp thông tin và 

DVCTT thời gian qua, đồng thời cập nhật các nội dung mới phù hợp với sự phát 

triển công nghệ, thực tiễn cung cấp dịch vụ số trong nước và quốc tế, bảo đảm 

tính khả thi khi thực hiện các mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
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Chính phủ số nói chung và mục tiêu Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội 

nói riêng trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 

số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

(2) Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP là cơ sở pháp lý khắc 

phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT thời gian 

qua; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chuyển đổi số hoạt động của cơ quan nhà 

nước hướng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đảm bảo các điều 

kiện thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đưa toàn bộ 

hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số. 

- Bộ TTTT đã ban hành Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi số: Chương trình nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các 

nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn; các hoạt động của Chương trình 

nhằm giúp các doanh nghiệp SMEs tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới 

cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, 

lĩnh vực, địa bàn. 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

Trong tháng 9 năm 2021 đã nhận được 03 kiến nghị của công dân: trong đó 

01 phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia về Thông tin Sổ sức khỏe 

điện tử và 02 câu hỏi trên Cổng TTĐT của Bộ liên quan đến Nghị định 

73/2019/NĐ-CP và Sổ sức khỏe điện tử.  

4. Kiến nghị của địa phương:  

Trong tháng 9/2021, Cục đã tiếp nhận và trả lời 06 kiến nghị của: 05 kiến 

nghị của cử tri (Tp Cần Thơ, Tp Hải Phòng, tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình) và 01 

kiến nghị của Thông tấn xã Việt Nam về ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT, 

chuyển đổi số và các nền tảng phòng, chống COVID-19. Cục đã phối hợp trả lời 

06 kiến nghị. 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

7. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ban, ngành để hoàn thành mục tiêu 

nâng tỷ lệ DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện trên toàn quốc lên 100%. 

- Hoàn thiện và trình Đề án nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức phiên họp đầu tiên của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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IV. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng 

1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1. Sự kiện quan trọng:  

Theo báo cáo xếp hạng AT,ANM toàn cầu 2020 vừa được Liên minh Viễn 

thông quốc tế công bố, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 25 trong 194 quốc gia, vùng 

lãnh thổ được xếp hạng, thứ 7 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 4 

khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam đạt tổng điểm 94,59/100, 

với sự cải thiện điểm ở cả 5 trụ cột. 2 trụ cột pháp lý và hợp tác đạt số điểm tuyệt 

đối 20/20; điểm ở 3 trụ cột kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực lần lượt đạt 

16,31/20; 18,98/20 và 19,26/20. 

Trong tháng 7, Bugcrowd - nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật lớn nhất 

toàn cầu, vừa công bố Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1996), chuyên gia bảo mật 

của Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) đã vượt qua hơn 

25.000 “hacker mũ trắng” trên thế giới để đứng đầu bảng xếp hạng tháng 6/2021 

của tổ chức này. 

Ngày 18/8/2021, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia 

(NCSC), Bộ TTTT đã ban hành “Cẩm nang Bảo đảm ATTT trong đại dịch 

COVID-19” nhằm hướng dẫn một số kỹ năng về làm việc từ xa an toàn, học trực 

tuyến an toàn, giải trí an toàn giúp người dùng Internet có thể bảo đảm ATTT khi 

kết nối trực tuyến. 

Ngày 25/8, Cục ATTT, Bộ TTTT đã cho ra mắt chương trình Tìm kiếm lỗ 

hổng bảo mật cho các nền tảng số hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID -19. 

Phạm vi của chương trình này gồm gần 20 nền tảng thành viên của Trung tâm 

Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, trong đó có nền tảng quản lý 

tiêm chủng COVID-19; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và quản lý kết quả 

xét nghiệm; nền tảng hỗ trợ truy vết; nền tảng quản lý cách ly; nền tảng điều phối 

nguồn lực y tế; nền tảng kết nối người dân với các bác sĩ, nhân viên y tế và hỗ trợ 

người khó khăn vì dịch. 

Ngày 09/9/2021, Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo CNTT và ATTT với chủ đề 

“Nâng cao năng lực ứng phó thách thức AT,ANMtrong tình hình mới” đã được 

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Cục ATTT tổ chức. 

1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

a) Số liệu về an toàn, an ninh mạng 

Chỉ  tiêu 2020 2021 9 tháng 

đầu năm 

2021 

So với cùng 

kỳ năm 

trước 
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Tổng doanh thu (tỷ đồng) 1.948 2.530 1.406 Tăng 20,1% 

Tổng số doanh nghiệp 

 

87 100 89 Tăng 02 DN 

CQNN bảo vệ 4 lớp mức cơ 

bản 

100% 100% 100%   

CQNN bảo vệ thiết bị đầu 

cuối 

55% 80%     

Tỷ lệ hệ sinh thái Việt Nam 91% 95% 95,5% Tăng 22,8% 

Tỷ lệ sản xuất/nhập khẩu 45% 50% 48,4% Tăng 6,7% 

 

Mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường 

Doanh thu tháng 9 của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ATTT mạng đạt 

151,65 tỷ đồng (tăng 3,5% so với tháng 9 năm 2020; giảm 2,6% so với tháng 

8/2021); trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1.406,00 tỷ đồng, (tăng 20,1% so với 

cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2020). Doanh thu quý III/2021 đạt 453 tỷ đồng (tăng 

8,6% so với quý trước; tăng 14,4% so với quý III/2020). 

Tổng số doanh nghiệp AT,ANM là 89 doanh nghiệp tăng 02 doanh nghiệp 

so với cùng kỳ 9/2020 (87 doanh nghiệp). Tỷ lệ nhóm sản phẩm, dịch vụ 

AT,ANMcủa Việt Nam so với 22 nhóm sản phẩm hệ sinh thái ATTT mạng đạt 

95,5% tăng 22,8% so với cùng kỳ 9/2020 (72,7%). Tỷ lệ sản xuất/nhập khẩu tháng 

9/2021 đạt 48,4% tăng 6,7% so với cùng kỳ 9/2020 (41,7%). 

Mục tiêu Bảo đảm AT,ANM quốc gia 

Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet là 1.135.607 địa 

chỉ, tăng 4,22% so với tháng 8/2021, giảm 36,07% so với cùng kỳ tháng 9/2020. 

Mục tiêu  Điều hòa tỷ lệ thông tin tiêu cực trên không gian mạng 

- Tỷ lệ thông tin tiêu cực về đất nước, con người Việt Nam trong tháng 

9/2021 là 4,3%, giảm 0,4% so với tháng 8/2021 (4,7%). 

- Tỷ lệ thông tin tiêu cực về các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trên 

không gian mạng trong tháng 9/2021 là 3,9%, giảm 0,3% so với tháng 8/2021 

(4,2%). 
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Cả 2 chỉ số đều giảm nhẹ, chủ yếu do trong tháng 9 không phát sinh luồng 

thông tin tiêu cực mới, các thông tin xấu độc liên quan đến các lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước tiếp tục được tích cực rà quét, xử lý và điều hoà. 

b) Số liệu về chữ ký số, chứng thư số 

- Số liệu về chứng thư số công cộng tính đến 30/8/2021 (số liệu ước 

tính):  

Tháng 9/2021, do tình hình diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19, thực 

hiện giãn cách xã hội theo chỉ Thị 16/CT-TTg  nên hoạt động cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng cũng bị ảnh hưởng lớn. Số liệu ước tính tháng 

9/2021 như sau: 

+ Số Chứng thư số mới đã cấp trong tháng 9/2021 đạt khoảng 150 chứng 

thư số, nâng Tổng số chứng thư đã cấp lên 4.328.760 chứng thư số tăng 16% so 

với cùng kỳ năm 2020 (31/9/2020: 3.724.191 CTS) 

+ Tổng số chứng thư số đang hoạt động: 1.593.400 tăng 3.25% so với cùng 

kỳ năm 2020 (30/9/2020: 1.543.287 CTS) 

- Số liệu về chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đến 30/9/2021 (số liệu 

ước tính): 

+ Số lượng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động: ước tính 

390.000 chứng thư số, tăng 32.4% so với cùng kỳ năm 2020 (30/9/2020: đạt 

250.569 CTS). 

- Đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí duy trì Hệ thống kiểm 

tra trạng thái chứng thư số như sau: Tính đến thời điểm 23/8/2021, đã đóng góp 

vào ngân sách nhà nước là: 959.479.800 đồng, tăng 195% so với cùng kỳ năm 

ngoái (thời điểm 30/9/2020 nộp 492.190.200 đồng). 

 1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:  

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

Ngày 28/7/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký bản ghi nhớ về ATTT 

mạng quốc gia, khởi động sáng kiến công – tư mới nhằm tạo ra “kiểm soát hiệu 

suất” an ninh mạng tại các công ty quan trọng nhất của Mỹ, bao gồm xử lý nước 

và nhà máy điện. 

Ngày 27/7/2021, Nga đã đệ trình một dự thảo công ước của Liên hợp quốc 

về việc chống lại việc sử dụng công nghệ TTTT cho các mục đích tội phạm. Nga 

là quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt dự thảo công ước 

chung về chống tội phạm mạng. 

Ngày 06/8/2021, Cơ quan ATTT mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) 

phát hành "Hướng dẫn Đào tạo Lực lượng ATTT mạng" để hỗ trợ các chuyên gia 

an toàn, an ninh mạng (AT,ANM) và CNTT. Hướng dẫn này tổng hợp thông tin 
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và tài nguyên để giúp các chuyên gia bắt đầu và phát triển sự nghiệp của họ trong 

lĩnh vực an ninh mạng thông qua đào tạo. 

Ngày 01/8/2021, Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh (ICO) đã 

bắt đầu một giai đoạn tham vấn cộng đồng về dự thảo thỏa thuận truyền dữ liệu 

quốc tế (dự thảo IDTA). Dự thảo IDTA tìm cách đưa ra các cơ chế truyền dữ liệu 

theo danh mục từ Vương quốc Anh đến các nước thứ ba, động thái được đưa ra  

sau khi Vương quốc Anh rời khỏi EU (Brexit) và theo phán quyết của Tòa án Liên 

minh châu Âu trong việc bảo vệ các quốc gia thành viên trước sự trỗi dậy của Big 

Tech. 

Ngày 19/8/2021, Văn phòng Ủy ban Thông tin của Anh (ICO) phê duyệt 

tiêu chuẩn chương trình chứng nhận GDPR đầu tiên của Vương quốc Anh. Chứng 

nhận đã được cấp theo GDPR như một cách để giúp các tổ chức chứng minh sự 

tuân thủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu và từ đó tạo niềm tin ở những người sử dụng 

sản phẩm, quy trình và dịch vụ của họ. Chứng nhận hoạt động bằng cách cung 

cấp một khuôn khổ để các tổ chức tuân theo, cung cấp cho khách hàng sự đảm 

bảo rằng họ đang tuân thủ các tiêu chuẩn 

Ngày 20/8/2021, Quốc hội Trung Quốc chính thức thông qua luật bảo vệ 

quyền riêng tư của dữ liệu người dùng trên mạng, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021. 

Luật Bảo vệ thông tin cá nhân là một trụ cột khác trong nỗ lực điều chỉnh không 

gian mạng của Trung Quốc, dự kiến tăng thêm các quy định dành cho doanh 

nghiệp trên cả nước. Nước này đã chỉ đạo các ông lớn công nghệ bảo đảm lưu trữ 

dữ liệu người dùng bảo mật hơn sau khi nhận được nhiều khiếu nại về cách quản 

lý và sử dụng, vi phạm quyền riêng tư. Luật Bảo vệ thông tin cá nhân cùng với 

Luật An toàn dữ liệu là hai quy định lớn để quản lý Internet Trung Quốc trong 

tương lai. Luật An toàn dữ liệu đã triển khai từ ngày 01/9/2021, đặt ra khuôn khổ 

để doanh nghiệp phân loại dữ liệu dựa trên giá trị kinh tế và liên quan tới ATTT 

quốc gia. 

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật: 

- Trình Bộ trưởng ký ban hành các văn bản sau: 

+ Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số 

an toàn, lành mạnh. Chỉ thị đã giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp chủ quản nền 

tảng số phải có khả năng tự bảo vệ; có các công cụ xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm 

trên nền tảng số và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTT; Các 

DNVT phối hợp ngăn chặn sự cố, nguy cơ mất ATTT mạng xuất phát từ Internet, 

từ người sử dụng; cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ nền tảng số thận 
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trọng khi cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của mình và của tổ chức, cá nhân 

khác trên các nền tảng số. 

+ Chỉ thị số 60/CT-BTTTT về tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT 

mạng. Chỉ thị đã yêu cầu các đơn vị nhà nước cần phải bố trí kinh phí hàng năm 

để tổ chức ít nhất 01 cuộc diễn tập thực chiến chuyên đề, ứng cứu sự cố mạng 

trong phạm vi của bộ, ngành, địa phương mình, thông qua các cuộc diễn tập, đội 

ứng cứu sự cố có đủ năng lực xử lý sự cố xảy ra trong hệ thống của mình. 

+ Quyết định 292/QĐ-BTTTT ngày 05/8/2021 thành lập Ban Điều hành 

triển khai Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 – 

2025, trong đó Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng là Trưởng Ban điều hành. 

+ Quyết định số 1442/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án phổ cập dịch vụ an toàn 

an ninh mạng cơ bản . Đề án đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm. dịch vụ miễn 

phí hoặc được cung cấp ở mức chi phí thấp để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều 

có thể sử dụng được 

+ Quyết định số 1128/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án phát triển 300 chuyên 

gia giỏi về an toàn, an ninh mạng. Nâng cao chất lượng nhân lực AT,ANMViệt 

Nam so với khu vực và thế giới; phát triển xây dựng đội ngũ chuyên gia tại tất cả 

các mảng thuộc lĩnh vực an toàn, an ninh mạng; kết nối, gắn kết đội ngũ chuyên 

gia trong nước và quốc tế để phát huy sức mạnh tổng thể, giải quyết các bài toán, 

vấn đề AT,ANMquốc gia. 

+  Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ban hành Chiến lược phát triển Cục 

ATTT đến năm 2025. Chiến lược đã nêu rõ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và 

các mục tiêu tổng quát lẫn mục tiêu cụ thể của Cục phải hoàn thành đến năm 2025. 

+ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện 

ATTT và sản phẩm tường lửa ứng dụng Web, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật cơ 

bản để đánh giá chất lượng sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện ATTT (SIEM) 

bao gồm các nhóm yêu cầu về quản trị hệ thống, kiểm soát lỗi, log, hiệu năng xử 

lý, chức năng tự bảo vệ, chứng năng phân tích tương quan sự kiện và cảnh báo. 

- Ra mắt hệ sinh thái tín nhiệm mạng, qua gần 3 tháng triển khai đã thực 

hiện đánh giá và cấp nhãn cho: 48 cơ quan nhà nước (1975 website), 64 cơ quan 

báo chí (64 website) và 109 cơ quan, tổ chức khác. 

- Triển khai, hỗ trợ các hoạt động phòng chống COVID-19: 

+ Hỗ trợ 25 Sở TTTT giám sát, thông tin trên không gian mạng, trong đó 

đã gửi xử lý 408 tin sai sự thật về COVID-19. 

+ Hỗ trợ 30 triển khai các ứng dụng hỗ trợ triển khai chống Covid19, 

+ Xây dựng Cẩm nang Bảo đảm ATTT trong đại dịch COVID-19 

+  Xử lý 357 Web/blog lợi dụng tình hình dịch COVID-19 giả mạo các 

Ngân hàng, tổ chức tài chính, tập đoàn, tổng công ty nhà nước để lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản, thông tin cá nhân của người dân. 
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+ Triển khai và duy trì nội dung của 02 hệ thống dữ liệu và hệ thống văn 

bản chỉ đạo điều hành về COVID-19. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt Phương pháp và tiêu chí đánh giá giải 

pháp, dịch vụ Trung tâm giám sát điều hành AT,ANM (SOC). Thực hiện đánh giá 

02 giải pháp của Tập đoàn VNPT và Công ty Netnam. 

- Công tác hỗ trợ các đơn vị bảo đảm ATTT: 

+ Thực hiện đánh giá một số hệ thống quan trọng như: Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư của Bộ Công an, hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Văn phòng Quốc 

hội, hệ thống của Tòa án nhân dân tối cao, và các hệ thống phòng, chống dịch 

Covid – 19. 

+ Cảnh báo hơn 10 lỗ hổng cho các đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT 

và mạng lưới ứng cứu sự cố trong đó có một số lỗ hổng quan trọng như (Windows 

Print Spooler, Cisco Firepower Device và nhiều lỗi CVE khác). 

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ việc triển khai xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện 

tử. 

- Tổ chức cuộc họp giữa Lãnh đạo Bộ và một số Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng về việc sử dụng “Mô hình định danh điện tử 

(eKYC) để đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số cho thuê bao”. 

- Kết thúc nhiệm vụ nghiên cứu lược đồ ký số dựa trên danh tính (id-based 

signature scheme) và các ứng dụng thực tế⋅ 

- Hoàn thiện nhiệm vụ “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các tiêu chuẩn về 

chính sách quản lý, vận hành, khai thác cung cấp dịch vụ đối với hình thức ký số 

từ xa theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT”. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: Xây dựng và ban hành quy trình hướng dẫn xin cấp 

phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Mua sắm thiết bị, phần mềm để quản lý, 

tra cứu thông tin chứng thư số công cộng”. 

- Trình LĐ Bộ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công 

cộng của: Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom; Công ty TNHH Giải trí và 

Truyền thông Online Việt Nam. 

- Phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị trong Bộ 

thẩm tra Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

công cộng của SAFE-CA; MISA-CA; Trust-CA; VNPT-CA. 

2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: Phụ lục II kèm theo 

- Đang phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc đề xuất các phương án phát 

triển để thúc đẩy dịch vụ chữ ký số từ xa đối với chữ ký số cá nhân theo thông 

báo số 140/TB-BTTTT ngày 14/7/2021 tại buổi làm việc của Thứ trưởng Nguyễn 

Huy Dũng với các tổ chức, doanh nghiệp CA công cộng về dịch vụ ký số từ xa. 
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- Đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá các tiêu chuẩn về chính sách quản lý, 

vận hành, khai thác cung cấp dịch vụ đối với hình thức ký số từ xa theo quy định 

tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT và văn bản hướng dẫn các bước xin cấp phép 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng theo mô hình ký số từ xa. 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Tổng số kiến nghị: 01; đã giải quyết xong: 01 

- Doanh nghiệp: 01 kiến nghị (NEWTEL-CA). 

4. Kiến nghị của các Sở TTTT:  

Tham gia phối hợp trả lời các kiến nghị của Thành phố Cần Thơ và tỉnh 

Thừa Thiên Huế về các nội dung xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

Xây dựng Tài liệu hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, 

học trực tuyến (Theo Chỉ thị số 24/-TTg ngày 03/9/2021) 

7. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021 

- Trình Lãnh đạo Bộ Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia 

- Trình ban hành Tài liệu hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công 

cụ dạy, học trực tuyến 

- Trình ban hành Quy chế bảo đảm ATTT của Bộ TTTT 

- Trình ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 

04 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước trên không gian mạng và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình 

hình hiện nay 

- Tham gia các Hội nghị quốc tế về ATTT quan trọng như: Hội nghị chính 

sách ASEAN –Japan, tuần lễ ATTT Singapore. 

- Hoàn thiện xây dựng Chiến lược Phát triển Trung tâm Chứng thực điện 

tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Lãnh đạo Bộ ký ban hành; 

V. Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1. Sự kiện quan trọng:  

1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:  

Ước tính trong 9 tháng đầu năm 2021, Tổng doanh thu công nghiệp ICT 

ước đạt 2.263 tỷ đồng (~ 97,8 tỷ USD) tăng trưởng khoảng 13,04% so với cùng 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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kỳ năm 2020 (9/2020 doanh thu công nghiệp ICT chỉ tăng trưởng 7,1% so với 

cùng kỳ năm 2019). Điều này dự báo trong năm 2021 có thể đạt được mục tiêu 

duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP Việt 

Nam. Trong quý III đã có tăng trưởng về doanh thu 29% so với Quý II (Quý II 

sụt giảm 14% so với Quý I). 

Trong đó, chủ yếu doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử 

đạt khoảng 2.000 tỷ đồng (~ 86,7 tỷ USD) chiếm gần 90% tổng doanh thu công 

nghiệp ICT. Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt 78 tỷ USD 

chiếm khoảng 31,9% giá trị xuất khẩu của cả nước với giá trị xuất siêu ước đạt 

gần 8,9 tỷ USD trong khi cả nước đang nhập siêu. Trong đó, xuất khẩu 02 nhóm 

hàng hóa "Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "Điện thoại và linh kiện 

các loại" luôn là 02 nhóm hàng đứng hàng đầu trong 10 nhóm hàng có giá trị xuất 

khẩu cao của cả nước. Cụ thể, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt 

khoảng 36,8 tỷ USD và Giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước 

đạt 41,1 tỷ USD.  

Ước tính đến hết 8/2021: 

- Tổng số DNCNS thành lập mới: 225 

- Tổng số DNCNS đang tạm ngừng hoạt động: 1 

- Tổng số DN CNS đã giải thể, đang làm thủ tục giải thể: 0 

- Tổng số DNCNS đến hết T8/2021: 62.133 doanh nghiệp 

- Tỷ lệ DNCNS/1.000 dân đạt 0,64 

 
Phát triển DNCNS theo tháng năm 2021 
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1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:  

- Việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ tại các địa 

phương còn chưa được quan tâm, thực hiện. Cho đến nay, có 28/63 địa phương 

đã ban hành văn bản Kế hoạch phát triển DNCNS tại địa phương theo nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg (tháng 8/2021 có 02 địa 

phương và tháng 9/2021 có 01 địa phương đã ban hành Kế hoạch theo hướng dẫn 

của Bộ). Tuy nhiên hiện nay nhiều địa phương do chưa có sở cứ phân biệt doanh 

nghiệp công nghệ số, không nắm được số liệu, tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp CNTT trên địa bàn nên việc đề ra mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong 

kế hoạch còn rất thấp so với thực tế; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra còn chung 

chung. 

- Việc triển khai, hướng dẫn làm Giấy đi đường cho doanh nghiệp CNTT 

của các địa phương còn chưa được kịp thời. Bộ đã có văn bản số 3455/BTTTT-

CNTT ngày 07/9/2021 gửi UBND các tỉnh/thành phố đề nghị xem xét hỗ trợ cấp 

Giấy đi đường cho người lao động của các doanh nghiệp công nghệ TTTT để duy 

trì các hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. 
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- Hiện nay có 17/63 tỉnh thành chưa báo cáo số liệu CNp CNTT phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và xây dựng các ấn phẩm Sách Trắng, Báo cáo ICT 

Index 2021: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bắc Kạn; Bình Dương; Bình Phước; 

Đà Nẵng; Điện Biên; Đồng Nai; Đồng Tháp; Hà Nam; HCM; Kiên Giang; Kon 

Tum; Nghệ An; Quảng Ninh; Sóc Trăng; Tuyên Quang. Ngoài ra, một số tỉnh đã 

gửi báo cáo nhưng có nhiều số liệu chỉ tiêu chưa hợp lý.  

- Triển khai Thông tư 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 về việc hỗ trợ 

doanh nghiệp công bố sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm: Bộ 

TTTT đã hướng dẫn thông qua một số kênh thông tin đại chúng, email, gọi điện 

hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công bố sản phẩm, dịch vụ được ưu 

tiên. Theo đó, các doanh nghiệp đã làm hồ sơ, tài liệu gửi Sở TTTTtrên địa bàn 

đăng ký kinh doanh. Một số Sở đã tích cực hỗ trợ DN công bố sản phẩm, dịch vụ 

CNTT và đã gửi công văn về Bộ TTTTnhư Sở TTTTTP Cần Thơ, Hà Nội. Đối 

với Sở TTTT TPHCM, có doanh nghiệp đã gửi hồ sơ về Sở từ tháng 4/2021, tuy 

nhiên đến nay Bộ TTTT chưa nhận được công văn thông báo về việc công bố sản 

phẩm, dịch vụ ưu tiên của DN. 

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

Kinh nghiệm của Hàn Quốc: 

Ngày 18/8/2021, Bộ Khoa học và CNTT (Ministry of Science and ICT - 

MSIT) của Hàn Quốc công bố Chiến lược “Khuếch tán dịch vụ hội tụ 5G+ - (5G+ 

Convergence Diffusion Strategy)” với mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành cường 

quốc 5G, dẫn đầu thị trường 5G thế giới. Chiến lược 5G+ đưa ra các giải pháp 

thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ 5G vào các ngành công nghiệp, lĩnh 

vực ưu tiên. Đồng thời, mở rộng lợi ích cho người dân bằng cách tạo ra những đột 

phá về công nghệ có thể giúp giải quyết các vấn đề đang chờ xử lý trong các lĩnh 

vực gần gũi với cuộc sống hàng ngày của con người như ứng phó với thiên tai, 

chăm sóc sức khỏe và giáo dục. 

Không giống các thế hệ mạng di động trước đây, công nghệ 5G với các đặc 

tính ưu việt (tốc độ cực cao, độ trễ cực thấp, siêu kết nối) có thể được tích hợp 

vào nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau, đóng vai trò là động lực chính tạo ra sự đổi 

mới trên tất cả các lĩnh vực và bộ phận của xã hội. Việc mở rộng ứng dụng công 

nghệ 5G + sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Hàn Quốc, thực hiện thành 

công “Digital New Deal - Thỏa thuận Công nghệ số mới”, tăng cường khả năng 

cạnh tranh kinh tế của Hàn Quốc trong kỷ nguyên công nghệ số. 

Với việc công bố Chiến lược 5G+, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tạo ra 

các nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ 5G bằng cách tiến hành các dự án thử 
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nghiệm cho các lĩnh vực ưu tiên như: (i) Nhà máy thông minh6, (ii) Xe tự vận 

hành, (iii) Nội dung số phong phú7, (iv) Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số8 và (v) 

Smart city. 

 

Lĩnh vực 

Category 

Kết quả 

Successful results 

Kế hoạch triển khai trong tương lai 

Future Plans 

Nhà máy 

thông 

minh 

Smart 

factory 

Các dự án thí điểm để phát 

triển các thiết bị, giải pháp và 

tự động hóa quy trình (-2020) 

Pilot projects for developing 

devices and solutions and 

automating sewing process (-

2020) 

Áp dụng 5G cho nhiều nhà máy và giảm bớt 

gánh nặng đối với các công ty muốn áp dụng 

5G (2021-) 

Apply 5G to more factories and ease the 

burden on companies wishing to adopt 5G 

(2021-) 

Xe tự vận 

hành 

Autonomo

us vehicle 

Phát triển dịch vụ xe tự động 

dựa trên 5G và V2X (-2020) 

Developed 5G and V2X-based 

autonomous vehicle service (-

2020) 

Ứng dụng và trình diễn các dịch vụ công nghệ 

trên các loại xe thế hệ tiếp theo (2022-), triển 

khai dịch vụ thí điểm ở một số khu vực 

(2021-) 

Demonstration of next-generation vehicle-to-

vehicle communication technology service 

(2022-), pilot service in atypical regions 

(2021-) 

Nội dung 

số phong 

phú 

Immersive 

content 

Áp dụng nội dung số phong 

phú cho các cơ sở văn hóa và 

cơ sở không quân (-2020) 

Applied immersive content to 

cultural facilities and air 

force bases (-2020) 

Mở rộng các lĩnh vực trình diễn và đa dạng 

hóa các trường hợp sử dụng (2021-) 

Expand areas of demonstration and diversify 

use cases (2021-) 

Chăm sóc 

sức khỏe 

kỹ thuật số 

Digital 

healthcare 

Phát triển hệ thống dịch vụ y 

tế khẩn cấp (2019-) 

Developed Emergency health 

service systems (2019-) 

Ứng dụng triển khai ở các vùng trọng điểm 

(2021) và mở rộng sang tất cả các khu vực 

khác (2022-) 

Demonstration in key regions (2021) and 

expand to all regions (2022-) 

                                           
6 Ví dụ giải pháp cụ thể: Sử dụng các cảm biến để theo dõi các rủi ro và mối nguy hiểm tại các nhà máy 

và phát triển thí điểm dịch vụ an toàn tại chỗ, phát hiện các tình huống bất thường trong thời gian thực. 

77 Ví dụ giải pháp cụ thể: áp dụng VR và AR, sử dụng 5G, để tạo "Trường kỹ thuật số" cho phép sinh 

viên có kinh nghiệm học tập đích thực (2022-). 

8 Ví dụ giải pháp cụ thể: Phát triển và thí điểm nền tảng dịch vụ y tế dựa trên di động để cung cấp dịch 

vụ y tế tại chỗ ngay lập tức trong các khu vực thảm họa (2022-) 
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Thành phố 

thông 

minh 

Smart city 

Kiểm soát cơ sở công cộng địa 

phương (các thử nghiệm tại 

Daejeon và Dague Regions, 

(2018-2020) 

Local public facilities control 

(trials in Daejeon and Dague 

regions, (2018-2020) 

Triển khai các thành phố thông minh bằng 

cách áp dụng công nghệ Twin kỹ thuật số dựa 

trên 5G (-2025) 

Advance smart cities by applying 5G-based 

digital twin technology (-2025) 

Với những giải pháp trên, Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng phát triển và 

mở rộng các dịch vụ hội tụ 5G + vào khu vực tư nhân và khu vực công. Đồng 

thời, xác định 5G là một ưu tiên chính sách vì tương lai của năng lực cạnh tranh 

quốc gia phụ thuộc vào công nghệ này, đặc biệt khi bối cảnh kinh tế toàn cầu đang 

có những thay đổi nhanh chóng và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đang được 

đề cao. 

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành: 

2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật: 

a) Về hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G 

Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu – sản xuất thiết bị 5G đã có một 

số kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Cụ thể kết quả như sau: 

- Đã triển khai 12 trạm Micro 8T8R của VHT trên mạng lưới: tốc độ 

download 1.5 Gbps, upload 60Mbps ở dải tần 3.7Ghz, hỗ trợ 16UE. 

- Đã hoàn thành bước nghiên cứu phát triển và triển khai thử nghiệm Trạm 

Macro 8T8R công nghệ ORAN tại Trụ sở Bộ TTTT với tốc độ download 1Gbps, 

upload 60Mbps ở dải tần 2.6Ghz. Đây là một bước tiến quan trọng trong nghiên 

cứu phát triển thiết bị 5G vì với việc nghiên cứu làm chủ công nghệ ORAN sẽ 

giúp Việt Nam có nhiều hướng phát triển và hợp tác trong quá trình sản xuất thiết 

bị 5G. 

b) Về phát triển các khu CNTT tập trung 

- Thực hiện quy trình thẩm định Đề án bổ sung Khu CNTT tập trung Quảng 

Ninh vào quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung. Tổng hợp ý kiến của 

các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan và trình báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi văn bản 

đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện lại Đề án thành lập trước khi 

trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 

- Hướng dẫn CVPM Quang Trung xây dựng Chiến lược Chuỗi QTSC giai 

đoạn 2021-2023 nhằm thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung. 

c) Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số 
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- Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin, số liệu về doanh nghiệp, sản phẩm 

công nghệ số Make in Viet Nam trong CSDL. 

- Phối hợp tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp công nghệ số, sàn thương 

mại điện tử để giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

d) Về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và sản phẩm CNTT 

- Tham gia triển khai Chương tình “Sóng và Máy tính cho em”: Chủ trì tổ 

chức các buổi họp với các Tập đoàn công nghệ trong nước và ngoài nước, các 

doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối như: Intel, Microsoft, Samsung, 

Lenovo, VNPT, Asanzo, Masscom,... nhằm đánh giá thị trường, năng lực sản 

xuất và cung cấp của các doanh nghiệp; đồng thời đề xuất thiết bị (loại máy, cấu 

hình) cho Chương trình. 

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ, 

giải pháp góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hiện nay Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ 

doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã được Chính phủ ban hành 

trong đó đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của Bộ. 

- Xây dựng và tổng hợp Khung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp ngành TTTT 

phục vụ Lãnh đạo Bộ tham gia Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ 

hỗ trợ DN và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Duy trì, vận hành CSDL công nghiệp ICT Make in Viet Nam; hỗ trợ, giải 

đáp, hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật hồ sơ doanh nghiệp, sản phẩm hiện đang 

cung cấp trên hệ thống CSDL. 

- Hỗ trợ giải đáp một số doanh nghiệp trong việc công bố danh mục sản 

phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, mua sắm. 

- Trình phê duyệt thành lập Hội đồng rà soát, đánh giá sản phẩm, dịch vụ 

CNTT được ưu tiên đầu tư, mua sắm. 

đ) Về các hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách 

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ triển khai, thực hiện các nhiệm 

vụ, chương trình, đề án giao Bộ TTTT tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 

26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên 

cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. 

e) Về các hoạt động trọng tâm khác 

- Xây dựng Báo cáo Việt Nam ICT Index 2021: Đang tiến hành nhập số liệu, 

đánh giá DVCTT và tính toán số liệu. 

- Xây dựng Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2021: Đã tổng hợp 

thông tin, số liệu của các Bộ, ngành, địa phương và của các lĩnh vực trong Bộ để 

biên tập dự thảo Sách Trắng năm 2021. Hiện đã có dự thảo Sách Trắng phiên bản 

tiếng Việt. 
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- Xây dựng Chiến lược Phát triển lĩnh vực công nghiệp ICT/Vụ CNTT giai 

đoạn 2021-2025: đang tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. 

- Công tác Thường trực Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet 

Nam: tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng. Hiện có 

198 hồ sơ đăng ký. Bộ TTTT đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến ngày 20/10/2021. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền và định hướng các sàn TMĐT tham gia hỗ 

trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của các hộ nông dân tại các địa phương. 

- Xử lý hồ sơ cho phép nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm 

nhập khẩu của các doanh nghiệp... 

- Xử lý hồ sơ hoạt động sản xuất phần mềm theo Thông tư 13/2020/TT-

BTTTT. 

- Xây dựng Kế hoạch Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam của Bộ năm 2022. 

2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách 

  - Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4: Hiện đang tiếp thu ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký Báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

  - Xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số Việt Nam đến năm 2030: Đã báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình xây dựng 

Chiến lược doanh nghiệp công nghệ số để tiếp tục triển khai khi có chỉ đạo mới 

về Chiến lược. 

- Lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số: Đang tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội. 

- Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm phần 

mềm ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT: Hiện đang tổng hợp ý kiến 

các đơn vị trong và ngoài bộ có liên quan, đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ và 

Cổng thông tin của Chính phủ. 

- Xây dựng dự thảo Thông tư ban hành danh mục sản phẩm CNTT trọng 

điểm: Hiện đang tổng hợp ý kiến các đơn vị trong và ngoài bộ có liên quan, đăng 

tải trên Cổng thông tin của Bộ và Cổng thông tin của Chính phủ. 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II tại văn 

bản số 112/2021/HOGVII/CV ngày 07/09/2021 về việc hướng dẫn vướng mắc 

trong xác định lĩnh vực hoạt động sản xuất. Vụ CNTT đã tham mưu Lãnh đạo Bộ 

ký văn bản hướng dẫn việc phân loại lĩnh vực sản xuất chuyên ngành lĩnh vực 

thông tin truyền để doanh nghiệp nghiên cứu, tham khảo đề xuất với cơ quan địa 
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phương có thẩm quyền áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp với quy định 

pháp. 

4. Kiến nghị của các Sở TTTT:   

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn) 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

7. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong kế 

hoạch. 

- Tiếp tục hỗ trợ các Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sản 

phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021, thành lập 5 Tiểu ban và tổ chức 

triển khai vòng sơ tuyển, sơ khảo giải thưởng. Tổ chức Lễ trao Giải thưởng dự 

kiến vào tháng 12. 

- Tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam năm 2021 (lần thứ III). 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công 

nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông, tập trung vào phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số tại địa phương: hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, 

thông tin số liệu trong CSDL doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in 

VietNam. 

- Chủ trì triển khai gian hàng quốc gia Việt Nam tại ITU Digital World 

2021. 

- Phối hợp với Vụ BC, QLDN hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

TMĐT. 

- Phối hợp với Sở TTTTcác tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố 

sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên. 

- Duy trì vận hành và tổng hợp thông tin, số liệu của doanh nghiệp và sản 

phẩm ICT trên Hệ thống CSDL Công nghiệp ICT Make in Viet Nam. 

- Đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sản xuất 

thiết bị 5G đạt mục tiêu tiến độ được Bộ trưởng giao. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Sách trắng CNTT-TT Việt Nam năm 

2021. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Việt Nam ICT Index năm 2021. 

VI. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông  

1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1. Sự kiện quan trọng:  

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 

kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, gồm 8 Tiểu ban. 

Theo Quyết định, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 

Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Tiểu ban Truyền 

thông.Tiểu ban Truyền thông có nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp 

thông tin bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền 

thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống 

dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, 

mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích 

động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:  

a) Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT 

*Lĩnh vực phát thanh, truyền hình 

- Trong Quý III/2021, các Đài PTTH đã tập trung tuyên truyền các vấn đề 

kinh tế, xã hội trọng tâm: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…theo định hướng của cơ quan chỉ đạo, 

cơ quan quản lý về báo chí. Các Đài cơ bản duy trì thời lượng sản xuất chương 

trình, phát sóng kênh chương trình theo quy định tại GP được cấp; sản xuất thêm 

nhiều chuyên mục mới. 

- Trước tình hình dịch, bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát, các Đài PTTH 

đã tập trung đưa tin, bài liên quan đến công tác phòng chống dịch, tình hình bùng 

phát dịch bệnh ở Việt Nam và các nước trên thế giới; Thông tin về chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19; các hướng dẫn 

phòng, chống dịch cho người dân; Thông tin về tình hình dịch bệnh do Chính phủ, 

Bộ Y tế ban hành. Ngoài ra, các Đài PTTH cũng đã chủ động sản xuất các chương 

trình học tập trực tuyến, đào tạo từ xa để hỗ trợ công tác giáo dục trong tình trạng 

cách ly. 

  Nhìn chung các Đài đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền vận động 

người dân và có nhiều kết quả tích cực góp phần vào thành tích chung của xã hội 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Các doanh nghiệp truyền hình trả tiền cơ bản duy trì các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, một số đơn vị bị sụt giảm doanh thu do việc giảm các thuê bao như quán 

cafe, địa điểm kinh doanh dịch vụ, tuy vậy, nhìn chung số lượng thuê bao và doanh 

thu của lĩnh vực truyền hình trả tiền không có biến động đáng kể. 

- Thuê bao truyền hình trả tiền: Tính đến hết Quý III/2021 ước tính 16.7 

triệu thuê bao (Tăng xấp xỉ 6% so với cùng kỳ năm ngoái, Tính đến hết năm 2020 

thuê bao truyền hình trả tiền ước đạt 16.2 triệu thuê bao) 
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- Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền: Tính đến 

hết Quý III/2021 có 38 doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình trả 

tiền (Tăng 02 doanh nghiệp so với năm 2020) 

- Doanh thu truyền hình trả tiền (Bao gồm VAT): Tính đến hết Quý 

III/2021, doanh thu ước đạt 6000 tỷ đồng, tổng số phí nộp tính đến hết Quý 

III/2021 đạt 15,5 tỷ. 

     * Lĩnh vực TTĐT 

Trong thời gian qua, về cơ bản, các trang TTĐT tổng hợp và mạng xã hội 

đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà 

nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự 

thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân 

đối với Đảng. Trở thành cánh tay nối dài trong công tác thông tin kịp thời, trung 

thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế. Công 

tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo… 

Đặc biệt, đã có sự vào cuộc rõ nét của các trang TTĐT tổng hợp và trang 

mạng xã hội trong việc chủ động tham gia tuyên truyền, phổ biến các thông tin 

chính thức về dịch bệnh COVID-19, phản bác các quan điểm sai trái, các thông 

tin sai sự thật về dịch bệnh, góp phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh phòng, 

chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước. 

 Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực TTĐT đều gặp khó khăn do sụt giảm doanh thu, đặc biệt là 

nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội và trang TTĐT tổng 

hợp. Doanh thu của nhóm doanh nghiệp này chủ yếu đến từ quảng cáo, nên đây 

là nhóm ảnh hưởng nặng nề hơn, gặp khó khăn nhiều hơn so với nhóm doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng và cung cấp nội dung 

trên mạng viễn thông di động. 

Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số xuyên biên 

giới, người dân dần chuyển sang tiếp nhận, trao đổi thông tin trên các mạng xã 

hội. Bên cạnh đó, việc đại dịch xảy ra dẫn tới các biện pháp phòng chống dịch 

như giãn cách xã hội đã góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ CNTT 

và mạng xã hội. 

Dự kiến, doanh thu các doanh nghiệp trong lĩnh vực TTĐT sẽ dần tăng 

trưởng trở lại trong năm 2021 trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt như 

hiện nay. 

* Truyền hình trả tiền: 



55 

Chỉ tiêu Quý 

III/2021 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

Thuê bao truyền hình trả tiền 

(triệu) 

16.7 7% 

Doanh thu dịch vụ (tỷ đồng) 6,000 13 % 

Số tiền nộp ngân sách nhà 

nước* (tỷ đồng) 

Ước tính 

15,5 tỷ 

-10 % 

*Số phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền giảm so với năm 2020 do: 

Theo Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, các doanh 

nghiệp THTT  tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng (doanh 

thu dưới 50 tỷ đồng thì nộp phí là 0 đồng) để giúp các doanh nghiệp bớt khó khăn do 

dịch bệnh Covid19. 

Số lượng người dùng mạng xã hội (số liệu ước lượng) 

Chỉ tiêu 2020 9 tháng  

đầu năm 

2021 

Số lượng người dùng MXH 

Việt Nam (triệu) 

72 77 

(ước tính) 

 

b)Về Thông tin cơ sở: 

Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 9.679 đài truyền thanh cấp 

xã/10.602 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 91,3%; trong đó, có 521 đài truyền thanh 

ứng dụng CNTT-VT, chiếm 5,3%. 

Có 666 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện/705 huyện, quận, thị xã, 

thành phố, đạt tỷ lệ 94%; trong đó, có 541 đài truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện đã sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao hoặc Trung tâm 

Truyền thông và Văn hóa cấp huyện. 

c) Về Thông tin đối ngoại: 

 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Tần suất Năm 

2020 

Quý III/2021 
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1 Số lượng báo đối ngoại Báo Năm 240 235 

2 Số lượng kênh phát thanh, truyền hình 

đối ngoại 

Kênh Năm 03 03 

3 Số lượng bộ, ngành, địa phương có 

cổng/trang TTĐT với tiếng nước 

ngoài 

Đơn vị Tháng 74 81 

5 Số lượng cơ quan đại diện VN ở nước 

ngoài có cổng/trang TTĐT với ngôn 

ngữ tiếng bản địa 

Cơ 

quan 

Quý 95 95 

6 Số lượng văn phòng báo chí VN 

thường trú tại nước ngoài 

Văn 

phòng 

Năm 59 59 

7 Số lượng phóng viên VN thường trú tại 

nước ngoài 

Người Tháng 139 139 

8 Số lượng Văn phòng đại diện thường 

trú báo chí nước ngoài tại VN 

Văn 

phòng 

Tháng 38 38 

9 Số lượng phóng viên thường trú, trợ lý 

phóng viên của báo chí nước ngoài tại 

VN 

Người Tháng 89 89 

10 Số đoàn phóng viên nước ngoài vào 

hoạt động tại VN 

Đoàn Tháng 92 Không có số liệu do 

tình hình dịch 

COVID-19, phóng 

viên nước ngoài 

không thể vào Việt 

Nam tác nghiệp 

11 Số lượng phóng viên nước ngoài vào 

hoạt động tại VN 

Người Tháng 271 Không có số liệu do 

tình hình dịch 

COVID-19, phóng 

viên nước ngoài 

không thể vào Việt 

Nam tác nghiệp 

12 Số lượng ngôn ngữ thực hiện bằng 

tiếng nước ngoài của báo chí đối 

ngoại 

Ngôn 

ngữ 

Năm 12 12 

 

d) Về Xuất bản, In và Phát hành  

Trong Quý III/2021, lĩnh vực xuất bản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng 

nề do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Các nhà xuất bản trên cả 

nước đã phải gánh chịu những tác động rõ rệt của tình hình dịch bệnh nên hoạt 

động sản xuất kinh doanh sụt giảm. Do bị đứt gãy chuỗi cung ứng, khâu lưu thông 

nên sách xuất bản ra nhưng khó đến với bạn đọc trong thời kỳ thực hiện giãn cách 

xã hội; Sức mua của thị trường sẽ giảm mạnh khiến số lượng sách xuất bản bị tồn 
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đọng từ năm trước dẫn đến các nhà xuất bản bị đóng băng vốn, lúng túng trong 

việc tìm đầu ra cho xuất bản phẩm. Mặt khác, phải chịu thêm chi phí về kho bãi 

để cất giữ sách làm cho các nhà xuất bản càng gặp nhiều khó khăn hơn. 

Bên cạnh việc gồng mình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như có 

được doanh thu lợi nhuận để chi trả lương cho cán bộ nhân viên và duy trì hoạt 

động, các nhà xuất bản còn phải cố gắng trong việc ứng dụng CNTT, khoa học kỹ 

thuật để xuất bản, phát hành trên môi trường điện tử, nghiên cứu chuyển đổi số 

trong hoạt động xuất bản để thích ứng bối cảnh dịch bệnh phải hạn chế tối đa việc 

tiếp xúc, đồng thời tạo sự bứt phá khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn. Do 

đó, dẫn đến khó khăn do chưa đồng bộ của hệ thống CNTT, nhân lực sử dụng 

khoa học kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời. 

Ngành in vẫn gặp nhiều khó khăn trong Quý III/2021 do diễn biến của dịch 

COVID-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động của ngành bị 

hạn chế do các yêu cầu của giãn cách xã hội của một số địa phương, cũng như 

việc vận chuyển, giao thương hàng hóa bị gián đoạn. Đặc biệt các doanh nghiệp 

in gia công cho nước ngoài buộc phải hủy đơn hàng do không đáp ứng được tiến 

độ do tình trạng thiếu công nhân lao động (do người lao động nhiễm COVID-19 

và các khu công nghiệp nhiễm COVID-19 phải cách ly thời gian dài). Trong Quý 

III, tình hình về giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giấy in vẫn tiếp tục tăng 

cao với biên độ rất lớn từ 40%-60% đối với tùy chủng loại giấy. Ngoài ra, đại dịch 

COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của ngành như chi phí 

thuê container và logistic tăng từ 50%-80%. Các nguyên nhân trên làm cho ngành 

in đang đứng trước những khó khăn cần được Chính phủ có chính sách hỗ trợ. 

Quý III/2021, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm gặp nhiều khó khăn; tiếp 

tục ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đặc biệt tại 02 thành phố lớn Hà 

Nội và TP. HCM đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 tác 

động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát hành. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương, người dân hạn chế đến các 

nơi đông người, trong đó có những điểm kinh doanh xuất bản phẩm, nên số lượng 

xuất bản phẩm tiêu thụ và doanh thu của cơ sở phát hành giảm nhiều. Hoạt động 

kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do ảnh hưởng của dịch nên cũng bị đứt gãy 

chuỗi cung ứng toàn cầu, việc cấm biên của các nước cũng như Việt Nam làm cho 

chi phí thuê vận chuyển gặp nhiều khó khăn và cước phí tăng lên nhiều lần. 

 

Thứ tự Tên chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Số liệu năm 

trước (năm 

2020) 

Mục tiêu hoặc 

kế hoạch, dự 

kiến năm nay 

Dự kiến 

quý III báo 

cáo 

Quý báo cáo so 

với quý cùng 

kỳ năm trước 
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(quý III năm 

2020) 

A B C 1 2 3 4 

a Hoạt động Xuất bản  

1 Số nhà xuất bản NXB 59 57 57 97% 

2 Số lao động hoạt 

động trong lĩnh 

vực xuất bản 

Người 5.305 5.500 5.325 98% 

b Hoạt động In            

1 Số cơ sở in Cơ sở 2.173 2.250 2.254 103.8% 

2 Số lao động của 

các cơ sở in 

(người) 

Người 62.000 61.000 60.000 98.3% 

c Hoạt động phát hành XBP  

1 Số cơ sở phát hành 

(Công ty phát hành 

sách) 

Cơ sở 2.025 2.050 2.050 101,0% 

2 Số lao động của 

các cơ sở phát hành 

Người 5.700 6.500 6.000 110% 

Thứ tự Tên chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Số liệu năm 

trước (năm 

2020) 

Mục tiêu hoặc 

kế hoạch, dự 

kiến năm nay 

Dự kiến 

quý III báo 

cáo 

Quý báo cáo so 

với quý cùng 

kỳ năm trước 

(quý III năm 

2020) 

A B C 1 2 3 4 

1 Số lượng sách xuất 

bản 

Cuốn 35.939 30.000 3.050 43% 

2 Nghìn 

bản 

389.746 390.000 32.000 53% 



59 

  Trong đó:           

1.1 Sách giáo khoa 

 

Cuốn 328 400 20 80% 

2.1 Nghìn 

bản 

153.510 155.000 14.000 70% 

3 Số xuất bản phẩm 

điện tử 

đầu 

xuất 

bản 

phẩm 

2.050 3.000 250 337% 

4 Doanh thu lĩnh vực 

xuất bản 

Tỷ 

đồng 

2.331 2.600 430 73% 

5 Doanh thu lĩnh vực 

in 

Tỷ 

đồng 

94.754 96.000 15.360 87% 

6 Doanh thu lĩnh vực 

phát hành xuất bản 

phẩm 

Tỷ 

đồng 

3.780 4.300 588 87% 

 

1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

a) Về Báo chí: 

Thực hiện quy hoạch báo chí thông qua việc rà soát, cấp phép lại các cơ 

quan báo chí: tổng số cơ quan báo chí hiện nay là 818 cơ quan, trong đó: báo thực 

hiện hai loại hình là 112, tạp chí thực hiện hai loại hình là 114, báo và tạp chí in 

là 564, báo và tạp chí điện tử là 28. 

Cơ bản các cơ quan báo chí bám sát thực hiện quy định pháp luật về báo 

chí, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong điều chỉnh liều lượng, 

nội dung trong thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện 

“mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan báo chí, các Đài PTTH đã tích cực thông tin, 

tuyên truyền về kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV, kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh 02/9, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, 

đấu tranh, phản bác các luận điệu, sai trái, thù địch. 

b) Về Phát thanh truyền hình và TTĐT: 

- Đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình: 

+ Các Đài PTTH cơ bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; duy trì thời 

lượng sản xuất chương trình, phát sóng kênh chương trình theo quy định Giấy 
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phép được cấp; sản xuất thêm nhiều chuyên mục mới; thực hiện nhiệm vụ thông 

tin, tuyên truyền các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…theo định hướng 

của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về báo chí. 

 Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số đài chưa thực sự quản lý chặt 

chẽ hoạt động sản xuất nội dung, để xảy ra một số sai phạm trong nội dung thông 

tin, đặc biệt tập trung vào các chương trình giải trí, phim, trò chơi truyền hình 

(game show), truyền hình thực tế, như: ngôn ngữ phản cảm; hình ảnh, lời thoại 

phản cảm, câu khách, thiếu tính thẩm mỹ, giáo dục, không phù hợp với văn hóa, 

thuần phong mỹ tục Việt Nam; sử dụng hình ảnh gây liên tưởng xấu... Với những 

sai phạm này, Bộ TTTT đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở trực tiếp tại giao ban 

báo chí hằng tuần, nhắc nhở bằng văn bản; thậm chí xử phạt vi phạm hành chính. 

- Đối với lĩnh vực TTĐT:  

Thời gian qua, Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục PTTH&TTĐT thiết lập cơ chế liên 

lạc giữa Cục và đầu mối các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thông 

qua ứng dụng OTT để cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền; phổ biến các 

quy định của pháp luật về TTĐT; thông tin về các vi phạm phổ biến, thông báo 

về các Quyết định xử phạt liên quan để các doanh nghiệp rút kinh nghiệm, điều 

chỉnh kịp thời; giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực… 

Qua đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTĐT đã hoạt động đúng và 

đầy đủ các quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp còn vi phạm các quy định như: Cung 

cấp mạng xã hội, trò chơi điện tử không phép, ”báo hóa” mạng xã hội, trang 

TTĐT.... Với những trường hợp này, Cục đã thường xuyên giám sát và xử lý theo 

quy định. 

Ngoài ra, trong thời gian diễn biến dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng 

phức tạp, trên các mạng xã hội đã xuất hiện các tin, bài viết sai sự thật gây ảnh 

hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước và địa phương, 

gây hoang mang dư luận.  

c) Về xuất bản, in và phát hành 

Qua công tác quản lý trong hoạt động xuất bản có thể đánh giá tình hình 

tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản đã 

được thực hiện tương đối tốt.  

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:  

a) Về Báo chí: 

Trong Quý III/2021, các Sở TTTT đã tích cực triển khai chỉ đạo công tác 

thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện 

“mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

b) Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT: 
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 Trong Quý III/ 2021, các Sở TTTT đã tích cực chủ động thực hiện rà soát, 

kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền fake news trên các mạng xã hội xuyên 

biên giới, đặc biệt là các thông tin đến dịch COVID-19, góp phần vào thành tích 

chung trong phòng, chống dịch; không gây hoang mang, và tạo niềm tin đối với 

các hoạt động chống dịch của Chính phủ. Bên cạnh đó, các Sở TTTT cũng tích 

cực phối hợp trong việc thông tin về các sai phạm, các tin giả phát tán trên các 

mạng xã hội xuyên biên giới để các đơn vị chức năng có cơ sở làm việc với các 

mạng xã hội yêu cầu bóc gỡ thông tin kịp thời, không phát tán các tin giả gây tình 

trạng hoang mang dư luận.  

c) Về xuất bản, in và phát hành  

Các Sở TTTT đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước tại Trung 

ương, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, chỉ đạo điều hành về mặt chuyên 

ngành, thông qua các hình thức tư vấn pháp lý, trao đổi nghiệp vụ, biện pháp quản 

lý nhà nước. Trong Quý III/2021, Bộ TTTT đã chỉ đạo các Sở TTTT về việc phối 

hợp ngăn chặn, xử lý xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian 

mạng. 

d) Về Thông tin cơ sở 

* Công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 : 

Hiện nay, các Sở TTTT đều đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống 

thông tin cơ sở trên địa bàn tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền về  phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Về cơ bản các địa phương đều tập trung tăng cường 

thời lượng, số lượng, tần suất các tin, bài trong các đợt cao điểm, với nhiều hình 

thức, nội dung phong phú, cụ thể: 

Hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn ở các địa phương đều tăng tần 

suất, thời lượng vào các khung giờ như sau: 

- Tần suất phát sóng, trung bình 03 lần/ngày. 

- Thời lượng phát thanh về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19: Trung bình 10 phút/bản tin; có nơi từ 20 - 30 phút/bản tin, thậm chí có địa 

phương trong vùng dịch, thời lượng phát 1 tiếng/lần, số lượng tin, bài tuyên truyền 

về COVID-19 lên tới 80% thời lượng của một bản tin. 

- Khung giờ phát sóng: Sáng từ 5h30- 6h30; Trưa từ 11h-12h; Chiều từ 

17h30-18h30. 

- Một số địa phương phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số (như: Hòa Bình 

phát tiếng Mường; Quảng Ninh phát tiếng Tày và tiếng Dao Thanh Y; Hà Giang 

phát tiếng Mông; Tuyên Quang phát tiếng Tày, Dao, Cao Lan, Mông; Sóc Trăng 

phát tiếng Khmer và tiếng Hoa; An Giang phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng 

Bahnar và tiếng Jrai; …). 

Hệ thống truyền thanh cấp huyện tăng tần suất, thời lượng vào các khung 

giờ như sau: 
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- Tần suất phát sóng, trung bình 03 lần/ngày. 

- Thời lượng phát thanh về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19: Trung bình 15 phút/bản tin; có nơi từ 25 - 40 phút/bản tin. 

- Khung giờ phát sóng: Sáng 5h00-6h30; Trưa 11h00-12h00; Chiều 17h00-

18h30. 

- Một số địa phương phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số (như: Hòa Bình 

phát tiếng Mường; An Giang phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng Bahnar và 

tiếng Jrai,…). 

Các hình thức truyền thông khác ở cơ sở: 

- Phát trên hệ thống Cụm thông tin cơ sở, bảng tin điện tử công cộng 

(videoclip, chạy chữ). 

- Đăng trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn. 

- Tuyên truyền trên xe lưu động: Nhiều địa phương còn tăng cường phát 

loa lưu động 2 lần/ngày đến từng ngõ ngách; kết nối Zalo, viber từ tỉnh đến các 

xã, phường, thị trấn để chỉ đạo tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 đến các 

tầng lớp nhân dân nhanh chóng và hiệu quả. 

Theo báo cáo nhanh của các Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 

trong tuần, hầu hết các địa phương đều tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở. Nhiều đơn vị 

làm tốt công tác tuyên truyền và có báo cáo đầy đủ cụ thể là: 

- TP. Hà Nội: Hằng ngày, hệ thống truyền thanh xã, phường phát trung 

bình 2.900 đến 3.000 buổi, với 112.000 phút tập trung tuyên truyền công tác triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND, tuyên truyền vận động người dân khai 

báo y tế, quét mã QR, tham gia xét nghiệm diện rộng... và triển khai Kế hoạch 

tiêm chủng tại địa phương, Hỏi - đáp về vắc xin, tuyên truyền vắc xin tốt nhất là 

vắc xin được tiêm sớm nhất, vắc xin Sinopharm - những điều cần biết; 5K khi đi 

xét nghiệm và tiêm chủng; thống kê số người lao động, người dân ngoại tỉnh có 

nguyện vọng trở về quê… 

- TP. HCM:  Phát hành tờ hướng dẫn test nhanh covid đến hộ dân, cuốn sổ 

tay sức khỏe Covid; Sổ tay hướng dẫn “5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại 

nhà trong cộng đồng”; Poster, Tờ gấp về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ 

tướng Chính phủ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Phát tờ 

decal số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của phường; 

- Tỉnh Bình Dương: Đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với Tổ tuyên truyền phòng, chống COVID-19 của các xã phường, thị 

trấn cung cấp thông tin địa điểm tiêm vắc xin…tới người dân; đồng thời, cập nhật 

thông tin từ các hội, nhóm trên Zalo, Facebook để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, 

những phản hồi của người dân. 
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- Tỉnh Long An: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên đa 

phương tiện, đa hình thức, đa nền tảng. Trung bình, mỗi ngày hệ thống truyền 

thanh cấp huyện đã thực hiện từ 104-121 tin, bài tuyên truyền về công tác COVID-

19. 

- Tỉnh Hậu Giang: Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo 

chính xác, đầy đủ, kịp thời từ các nguồn thông tin chính thống, tin cậy về tình 

hình dịch bệnh. 

- Tỉnh Ninh Thuận: Hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã tăng cường 

công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó ưu tiên tuyên 

truyền về truy vết các ca nhiễm, nghi nhiễm trên địa bàn. 

- Tỉnh Tây Ninh: Đài truyền thanh các xã, phường đều tăng tần suất phát 

sóng tuyên truyền phòng, chống dịch từ 2 lần/ngày lên 3 lần/ngày vào các khung 

giờ: 5h-7h, 11h-12h30 và 17h-18h. Ngoài ra, các Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phát sóng vào khung 

giờ: 7h, 9h và 15h về nội dung tuyên truyền phòng, chống COVID-19. Thời lượng 

trung bình: 150 phút/ngày. 

- Tại tỉnh Gia Lai: Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện dịch bản tin 

phát thanh ra các tiếng dân tộc như: Jrai, Bahnar…gửi phát trên đài truyền thanh 

cấp xã đối với các địa phương có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số hiện đang 

sinh sống; phát trên loa truyền thanh di động: 2 lần/ngày. 

- Tỉnh Thái Bình: Hệ thống truyền thanh cấp huyện và truyền thanh cấp xã 

tiếp tục tuyên truyền đến người dân tích cực cài đặt, sử dụng các ứng dụng CNTT 

trong phòng chống dịch COVID-19 như ứng dụng NCOVI, Bluezone, sổ sức khỏe 

điện tử, khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR code. 

- Tỉnh Quảng Ninh: Hàng ngày, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên 

truyền trung bình từ 104-124 tin, bài/ngày. 

- Các tỉnh, thành phố khác: đều tăng tần suất, thời lượng tuyên truyền 

phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, tần suất trung 

bình từ 3 - 4 lần/ngày (tăng so với trước từ 1 - 2 lần); thời lượng trung bình từ 15 

- 20 phút/bản tin (tăng 5 - 10 phút/bản tin so với trước). 

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

* Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT: 

 - Quy định về việc các nước G7 thông qua việc thu thuế 15% các dịch vụ 

kỹ thuật số xuyên biên giới. 

       - Quy định mới của Nga về điều chỉnh hoạt động của các công ty internet 

lớn của nước ngoài tại Nga: 

       Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chủ sở hữu các nguồn Internet nước 

ngoài lớn với lượng người dùng hàng ngày trên 500.000 người Nga nên phải có 

pháp nhân hiện diện tại Nga để đại diện cho công ty mẹ (chi nhánh, văn phòng 
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đại diện, thành lập các công ty…). Nếu từ chối,  Nga có thể trừng phạt bằng chế 

tài: cấm phân phối quảng cáo trực tuyến tại Nga, cấm thực hiện giao dịch thanh 

toán đến công ty này và cấm thu thập và lưu chuyển dữ liệu người dùng xuyên 

biên giới. Cơ quan chức năng Nga sẽ thông báo cho người sử dụng Nga trên các 

nền tảng xuyên biên giới về việc vi phạm pháp luật của các nền tảng này. 

       - Ngày 25/2/2021, Chính phủ Ấn Độ đã công bố các quy định mới nhằm 

quản lý nội dung kỹ thuật số, bao gồm bộ quy tắc đạo đức và khuôn khổ giải quyết 

khiếu nại ba cấp đối với các trang web tin tức và nền tảng cung cấp nội dung trực 

tuyến qua Internet (OTT). 

       Quy định mới yêu cầu bất kỳ công ty mạng xã hội nào cũng phải có 3 vị trí 

tại đây: một “nhân viên tuân thủ”, người bảo đảm họ tuân thủ luật pháp địa 

phương; một “nhân viên khiếu nại”, người giải quyết khiếu nại từ người dùng Ấn 

Độ; một “người liên hệ”, phụ trách phối hợp thực thi pháp luật và luôn phải phản 

hồi cơ quan hành pháp 24/7. Các công ty cũng phải xuất bản báo cáo tuân thủ 

mỗi tháng, nêu chi tiết nhận được bao nhiêu khiếu nại và xử lý như thế nào. 

       Ngoài ra, theo quy định mới, các hãng truyền thông xã hội, cung cấp các 

dịch vụ phát trực tuyến và tin tức kỹ thuật số, trong đó có Facebook và Twitter, 

sẽ phải xóa nội dung trong vòng 24 giờ kể từ khi có khiếu nại. Các công ty này sẽ 

buộc phải tiết lộ người gửi tin nhắn hoặc đăng bài viết khi được yêu cầu làm như 

vậy thông qua một mệnh lệnh có tính pháp lý. 

       * Cơ chế khiếu nại ba cấp 

       - Ở cấp độ thứ nhất, người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp đến các doanh 

nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV, các doanh nghiệp này sẽ có trách nhiệm phải 

xử lý khiếu nại trong vòng 15 ngày. 

       - Ở cấp độ thứ hai, người khiếu nại có thể tới các cơ quan có chức năng tự 

quản lý do hội đồng hoặc một số hiệp hội do các doanh nghiệp sở hữu nền tảng 

OTT TV bầu ra/thành lập. Cơ quan này sẽ được đứng đầu bởi một thẩm phán đã 

nghỉ hưu của Tòa án tối cao hoặc một người nổi tiếng, chuyên gia có kinh nghiệm 

hoạt động độc lập trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, quyền trẻ em, nhân 

quyền hoặc các lĩnh vực khác có liên quan. Cơ quan này cũng có quyền kiểm 

duyệt trong trường hợp phát hiện các nội dung vi phạm. Luật quy định "Kiểm 

duyệt trong trường hợp bất kỳ nội dung nào mà cần phải thực hiện hành động xóa 

hoặc biên tập nội dung để ngăn chặn sự truyền bá, thúc đẩy thực hiện các hành vi 

phạm tội ảnh hưởng đến trật tự công cộng". 

       - Tại cấp độ thứ 3, chính phủ sẽ có quyền được kiểm duyệt nội dung nhưng 

sẽ hoạt động dưới cơ chế giám sát bởi một hội đồng. Hội đồng được thành lập với 

sự tham gia của các Bộ, ban ngành sẽ thực thi chức năng giám sát và sẽ có quyền 

lực ngang hàng như các cơ quan quản lý các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT 

TV. 
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       Trên hết tất cả 3 cấp độ khiếu nại nói trên, Chính phủ cũng quy định một 

số quyền hạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Luật quy định "Trong trường 

hợp khẩn cấp, Bộ Thông tin và phát thanh, truyền hình nếu thấy việc ban hành 

quyết định chặn nội dung là hợp lý và chính đáng, sẽ có quyền ra quyết định chặn 

truy cập công khai các nội dung này. Quy tắc cũng quy định thêm rằng người ban 

hành quyết định đó phải giải thích lý do chặn bằng văn bản và đây sẽ chỉ là biện 

pháp xử lý tạm thời.” 

       - Tháng 5 năm 2021, Facebook, Google đã đồng ý chi trả phí bản quyền 

cho cơ quan báo chí ở Úc và Canada, sau sự cố Facebook hạn chế việc đọc và chia 

sẻ tin tức trên nền tảng Facebook ở Úc để phản đối việc Úc thông qua quy định 

các nền tảng xuyên biên giới phải trả phí bản quyền cho các nhà xuất bản nội dung 

tại Úc hồi tháng 2/2021. 

* Về xuất bản, in và phát hành  

Qua việc nghiên cứu tình hình xuất bản của một số nước khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương, đề xuất một số giải pháp đột phá rút ra từ kinh nghiệm của 

các nước: 

- Nhà nước cần quan tâm đầu tư chiều sâu cho xuất bản, không nên chỉ tiếp 

cận từ góc độ kinh tế thuần túy mà trên cơ sở nhận thức đúng sứ mệnh xuất bản 

gắn với giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí và phát triển văn hóa. 

- Phát triển nhanh một số nhà xuất bản, đơn vị xuất bản mũi nhọn, trọng 

điểm, chủ lực để tạo sức cạnh tranh trên cơ sở tiềm lực của nhà xuất bản, sự quan 

tâm của chủ quản; sự hỗ trợ của quản lý. Thực tế, với sự phát triển của công nghệ 

số, biên giới địa lý trong xuất bản sẽ mờ đi và nếu thiếu năng lực, xuất bản Việt 

Nam thua trên chính sân chơi của mình. 

-  Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu mang tính cá thể hóa, cần chú trọng hơn 

nữa đến việc hỗ trợ tổ chức xuất bản sách giá trị, có sức lan tỏa, tạo sức mạnh tinh 

thần quốc gia. Trước mắt cần triển khai một số Đề án, chương trình sách quy mô 

quốc gia trên cơ sở ứng dụng công nghệ xuất bản điện tử, đặc biệt là xem xét triển 

khai Đề án “Chương trình sách Quốc gia”. 

-  Phát triển nhanh một số nền tảng xuất bản, phát hành điện tử dùng chung 

để giảm chi phí, phát triển xuất bản điện tử, đặc biệt là định dạng sách nói. 

-  Phát huy vai trò hơn nữa của các hiệp hội, đặc biệt là Hội Xuất bản Việt 

Nam; chú trọng hơn nữa đến bảo vệ bản quyền, thành lập các trung tâm bảo vệ 

bản quyền sách để nâng cao uy tín, thứ hạng quốc tế. 

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật :  

a) Về Báo chí: 
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- Về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền: Chủ động và định hướng 

dẫn dắt công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận của người dân và xã hội 

trong phát triển kinh tế-xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo 

điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thông 

tin, tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước 

và Chính phủ; thông tin truyền về thành tựu, nhiệm vụ của ngành TTTT; 

- Về thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19: 

- Làm tốt nhiệm vụ Trưởng Tiểu ban Truyền thông; hỗ trợ công tác thông 

tin, tuyên truyền một cách hiệu quả cho các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách 

theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16; thực hiện rà quét thông tin trên báo chí về dịch 

COVID-19 hàng ngày để phục vụ chỉ đạo, điều tiết tỷ lệ thông tin trên báo chí. 

Bộ đã có văn bản số 3082/BTTTT-CBC ngày 13/8/2021 về việc tăng cường 

hướng dẫn phòng chống COVID-19 trên báo chí; văn bản số 3140/BTTTT-CBC 

ngày 17/8/2021 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị đổi mới công tác cung cấp thông 

tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đặc biệt, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 3235/KH-BTTTT ngày 23/8/2021 

về thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố HCM và 

các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong thời gian siết chặt giãn cách xã 

hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 

22/8/2021. Sau khi được kiện toàn, Tiểu Ban Truyền thông đã ban hành Kế hoạch 

chung và các Kế hoạch tuần bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, huy động các lực lượng truyền thông 

(báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, trang tin điện tử, mạng xã hội, mạng 

viễn thông, các công nghệ hỗ trợ rà quét, phân tích, điều tiết xu hướng thông tin...) 

tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hệ thống báo chí, truyền thông, 

hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng thông tin kịp thời, 

chính xác về các thông điệp quan trọng trong phòng, chống dịch: “Phòng dịch là 

cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; chống dịch phải quyết liệt, dứt điểm”, 

“phòng dịch tốt thì không phải chống dịch”, “Giãn cách xã hội phạm vi nhỏ nhất, 

đến mức ấp, tổ dân phố”, “Thần tốc xét nghiệm là then chốt kiểm soát dịch” ... 

với mục tiêu “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”. 

 - Về việc triển khai quy hoạch và phát triển báo chí: 

+ Bộ TTTT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án 

cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (văn bản số 3103/BTTTT-CBC ngày 

15/8/2021 và văn bản số 3584/BTTTT-CBC ngày 16/9/2021). 

+ Bộ TTTT đã có văn bản số 3078/BTTTT-CBC ngày 13/8/2021 đề nghị 

Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến về chủ trương và cử cán bộ phối hợp tổ 

chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện quy hoạch báo chí. Căn cứ văn 
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bản số 1232-CV/BTGTW ngày 23/8/2021, dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết trong 

tháng 10/2021. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch báo chí đối với các cơ quan báo 

chuyển thành tạp chí (văn bản số 3575/BTTTT-CBC ngày 16/9/2021). 

+ Báo cáo đánh giá sơ kết 02 triển khai quy hoạch báo chí và Báo cáo đánh 

giá mô hình cơ quan báo chí tại Quảng Ninh, Bình Phước. 

- Triển khai rà soát, cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử trong 9 tháng 

năm 2021: 

STT Cấp phép Số lượng 

1 Cấp giấy phép báo 16 

2 Cấp giấy phép tạp chí 98 

3 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung 06 

4 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm 14 

5 Thu hồi giấy phép hoạt động báo, tạp chí 

 

39 

- Cấp phép chuyên trang, đặc san, bản tin trong 9 tháng năm 2021: 

STT Cấp phép Số lượng 

1 Cấp giấy phép chuyên trang 65 

2 Cấp giấy phép xuất bản bản tin 46 

3 Cấp giấy phép xuất bản đặc san 120 

 - Thực hiện cấp lại giấy phép hoạt động cho 114 cơ quan báo chí (16 báo, 

98 tạp chí); cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các cơ quan báo, tạp chí in 

và điện tử 9.779 thẻ. 

- Triển khai xây dựng và vận hành Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền 

thông số quốc gia theo chỉ đạo của Bộ trưởng: 

+ Báo cáo phương án triển khai hệ thống lưu chiểu báo chí bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, hoàn thiện các chỉ tiêu đo lường đối với hệ 

thống lưu chiểu điện tử. 

b) Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT: 

*Công tác thanh tra xử lý vi phạm và xử lý khiếu nại tố cáo: 
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Trong quý III/2021 (tính đến 25/9/2021), đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành 

chính 02 trường hợp với số tiền là 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu, năm 

trăm nghìn đồng). Trong đó: 

- Về phát thanh truyền hình: không xử phạt trường hợp nào. 

- Về TTĐT: xử phạt 02 trường hợp cá nhân với số tiền là 92.500.000 đồng 

(Chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng). Nội dung vi phạm là: Vi phạm điều 

kiện về kỹ thuật, quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội; Thực hiện không 

đúng quy định giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp; thiết lập, quản lý và vận 

hành trang TTĐT tổng hợp nhưng không có Giấy phép,  cung cấp, chia sẻ thông 

tin sai sự thật. 

         * Công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội và 

trò chơi điện tử không phép: 

- Tập trung rà soát, kiểm tra, chỉ rõ các biểu hiện của việc “báo hóa” trang 

TTĐT tổng hợp như lợi dụng việc hợp tác với cơ quan báo chí để thực hiện các 

hoạt động báo chí không đúng quy định của pháp luật, cố tình thiết kế giao diện, 

sắp xếp các chuyên mục như báo điện tử hoặc sử dụng các tên miền có liên quan 

tới tin tức của quốc gia, đơn vị hành chính, ... nhằm thu hút người xem và thu hút 

quảng cáo, cố tình mập mờ tên gọi, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí điện tử, ... 

và triển khai xử lý theo quy định. 

- Tăng cường thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc 

trên mạng xã hội xuyên biên giới. Tập trung rà soát, bóc gỡ các kênh thông tin 

xấu độc, các fanpage phản động. Làm việc với Apple, Facebook về các vi phạm 

và việc hợp tác, triển khai đào tạo của Facebook tại Việt Nam để cùng đưa ra các 

giải pháp mới quản lý các nội dung trên môi trường Facebook hiệu quả hơn; yêu 

cầu Facebook, Google gỡ bỏ các tài khoản, fanpage vi phạm, kênh Youtube xấu 

độc tại Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại Hà Nội, 

yêu cầu các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok tập trung rà soát, 

gỡ bỏ các clip, video xấu độc, đặc biệt các tin giả, xấu độc có liên quan đến dịch 

COVID-19. 

Kết quả từ 1/7/2021 đến 24/9/2021: 

+ Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 1.336 bài viết đăng tải thông tin sai sự thật, 

tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, tin gây ảnh hưởng đến công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

+ Google đã gỡ 3.737 videos vi phạm trên Youtube. 

+ Tiktok đã chặn, gỡ: 772 videos vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội 

dung tiêu cực, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19. 

         * Công tác quản lý phát thanh, truyền hình: 

  - Trong Quý III/2021, đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, 

các địa phương, các cơ quan báo chí thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, 
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tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí Lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước ta; Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền tăng cường về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch đối với PTTH; Tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các vấn 

đề xã hội quan tâm; công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy nổ…. 

- Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, đã phối hợp với Bộ Y tế 

và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo sát sao, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm công 

tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ đối với người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các Đài PTTH đều tăng cường thời 

lượng, tần suất phát sóng, mở mới chuyên mục để thông tin về tình hình, diễn biến 

của dịch bệnh trong và ngoài nước; cung cấp số liệu, kết quả phòng chống dịch; 

tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động 

phòng, chống dịch, nắm rõ các dấu hiệu mắc bệnh địch COVID-19 và chủ động 

khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch; tăng cường tuyến tin bài mang tính khuyến 

cáo phòng chống dịch, khuyến cáo người dân bảo vệ mình; tăng cường các tuyến 

tin bài về các giải pháp khôi phục kinh tế, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an 

sinh xã hội…; đồng thời đăng tải lại những chương trình trên trang tin điện tử, 

trên fanpage, youtube của các Đài. Các Đài PTTH cũng đồng thời chủ động phối 

hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GD - ĐT, với các đơn vị giáo dục để sản 

xuất và phát sóng các chương trình học và hướng dẫn ôn tập trên truyền hình; 

đăng tải trên trang tin điện tử, trên fanpage, kênh youtube của các Đài trong thời 

gian giãn cách xã hội. 

- Hướng dẫn chỉ đạo các Đài PTTH tỉnh, thành phố thực hiện công tác sơ kết 

phong trào thi đua khen thưởng.   

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 06/2016/NĐ-

CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Triển khai kế hoạch hỗ trợ cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, 

tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 454/QĐ-BTTTT 

ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Các chương trình thực hiện nhiệm vụ 

thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đã được phát sóng từ tháng 

7/2021. 

c) Về Thông tin cơ sở: 

- Công tác tuyên truyền: ban hành 11 văn bản đề nghị Sở TTTT các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống 

thông tin cơ sở với các nội dung: Tăng cường tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy; 
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tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021); tuyên 

truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021); tuyên 

truyền hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước 

về đặc xá năm 2021; truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

tuyên truyền Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp 

bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn 

cách xã hội và thông tin về danh sách các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên 

địa bàn; tuyên truyền về Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản 

văn hóa Việt Nam; tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021 - 2025; cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T -“Pháo đài” 

chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội cho Sở TTTT các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nhằm phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã 

hội và trật tự, an toàn xã hội; đề nghị Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về 

kinh nghiệm thành công của tỉnh Bắc Giang trong việc huy động nhân dân tham 

gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Tổ Covid cộng đồng, nhằm 

nhân rộng mô hình này trên cả nước. 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn kinh nghiệm truyền thông phòng, chống 

COVID-19 của Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh tới các địa phương trong cả nước tham 

khảo, học tập. 

- Xây dựng 05 báo cáo: Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc 

thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (IUU) tháng 7, 8, Quý III/2021. 

- Ban hành: 44 Quyết định liên quan đến các đề án tuyên truyền, cụ thể: 

giao 09 nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền (thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên hệ thống 

thông tin cơ sở; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống 

thông tin cơ sở; Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở; Chương trình 

phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống 

thông tin cơ sở; tuyên truyền định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở; thông tin, tuyên truyền 
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về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 – 2015; Truyền thông qua hệ thống thông 

tin cơ sở trong “Đề án Tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025” ban hành kèm theo Quyết 

định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nhiệm 

vụ Truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở trong “Đề án Tuyên truyền về ATGT 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 

2022-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ); điều chỉnh 04 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền (thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện nhiệm vụ truyền thông 

quảng bá sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trên hệ thống thông tin 

cơ sở năm 2021; thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021; thông 

tin, tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021); thành lập 10 Hội đồng nghiệm 

thu các sản phẩm tuyên truyền thuộc các Kế hoạch thông tin, tuyên truyền (Luật 

cảnh sát biển; sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển bền vững và nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Chương trình hành động Quốc gia 

“Không còn nạn đói” ở Việt Nam; ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác 

IUU; Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi; Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng năm 2021 trên hệ thống thông tin cơ 

sở; DVCTT; phòng chống thiên tai - chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ 

cộng đồng); và 21 các Quyết định khác (Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm 

vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 

2021; Ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 

2025; Chiến lược phát triển Cục Thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025; Chương 

trình chuyển đổi số của Cục Thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025; ban hành Kế 

hoạch “Tuyên truyền giáo dục nghệ thuật, thẩm mỹ kiến trúc cho cộng đồng xã 

hội giai đoạn 2021-2030” thuộc Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Không tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 

thông tin cơ sở; thành lập Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm tuyên truyền về 

phát triển kinh tế - xã hội; an toàn giao thông; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

các sản phẩm quảng bá đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021; thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; văn hóa ứng xử trong trường học; 

công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; truyền thông về du lịch 

năm 2021; Chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về biển, đảo Việt 

Nam năm 2021; Chương trình sức khoẻ Việt Nam; Chiến lược dân số Việt Nam; 

Các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật và các cam kết quốc tế; Góp phần xây dựng 

biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; UNESCO năm 2021; Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 trên hệ thống 

thông tin cơ sở). 

d) Về Thông tin đối ngoại: 
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- Tham gia cơ chế tham mưu chỉ đạo công tác tư tưởng và tuyên truyền về 

nhân quyền, biển đảo và thông tin đối ngoại thông qua cơ chế Nhóm giúp việc 

thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung 

ương; Nhóm tham mưu Biển Đông - Hải đảo thuộc Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về 

Biển Đông - Hải đảo. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 

Chỉ đạo công tác TTĐN, Bộ Ngoại giao triển khai chỉ đạo, tổ chức cung cấp và 

định hướng nội dung TTĐN cho các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan đến 

Việt Nam như: Kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19; bảo vệ chủ quyền 

biển đảo; đấu tranh phản bác về vấn đề nhân quyền… thông qua cơ chế giao ban 

báo chí, giao ban Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo công tác TTĐN hằng tuần cũng 

như các văn bản hướng dẫn. Hoàn thành báo cáo gửi Ban Chỉ đạo công tác TTĐN 

vào thứ Năm hằng tuần. 

- Cung cấp thông tin về một số nội dung đã chỉ đạo, định hướng trong công 

tác thông tin, tuyên truyền định kỳ hằng tháng gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. 

- Ban hành: Chiến lược phát triển quản lý nhà nước về TTĐN giai đoạn 

2021 - 2025 của Cục TTĐN (Quyết định số 1380/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021); 

Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực TTĐN giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 

số 1379/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021). 

- Hoàn thành Báo cáo: Sơ kết Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 

của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Sơ kết 02 năm thực hiện 

Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 về hướng dẫn quản lý hoạt động 

TTĐN của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chuyên đề về 

kinh nghiệm COVID-19 ở các nước và đề xuất giải pháp tiếp cận cho Việt Nam; 

Chuyên đề Quý III: Làm thế nào để thúc đẩy truyền thông, quảng bá tăng thứ hạng 

hình ảnh Việt Nam trên thế giới, phục vụ hiệu quả mục tiêu của Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Năm 2025; 2030). 

- Nhanh chóng, kịp thời phát hiện các hiện tượng, hành vi sai phạm trong 

lĩnh vực TTĐN: 

+ Phối hợp xem xét, xử lý theo quy định vụ việc ứng dụng xem phim trực 

tuyến WeTV có phát bộ phim chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”. 

+ Ban hành văn bản gửi Bộ Ngoại giao liên quan đến vụ việc Tổng Lãnh 

sự quán Trung Quốc tại Thành phố HCM đăng hình biếm họa tạo sự liên tưởng 

hàm nghĩa đến vấn đề vắc-xin và suy diễn về quan hệ đối ngoại cân bằng. 

* Công tác nhân quyền, biển đảo: 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình, công tác nhân quyền, 

biển, đảo gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ; 

Thường trực Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo. 
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- Thực hiện gửi tài liệu chuyên đề cho phóng viên báo chí thay thế cho Hội 

nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại 

định kỳ hằng tháng do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ vòng 37 Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - Hoa 

Kỳ. 

- Góp ý dự thảo: Bộ tiêu chí phân vùng và tiêu chí, chỉ tiêu quy hoạch trong 

Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030; Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ 

quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021-2025”. 

* Tổng hợp, cung cấp thông tin, phối hợp định hướng tuyên truyền đối 

ngoại: 

- Tổ chức nắm bắt dư luận trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam hằng 

tuần, chú trọng theo dõi các ý kiến đánh giá, nhận định của Chính phủ các nước, 

các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia nước ngoài, hằng tuần thực hiện báo 

cáo “Điểm dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam” làm tài liệu tham khảo cho 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nắm bắt sát thông tin để chỉ đạo báo chí trong việc 

giải thích, làm rõ, đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình 

Việt Nam. 

- Tổ chức theo dõi, đánh giá việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí 

Việt Nam để nắm bắt, hằng tuần chỉ đạo thông tin trên báo chí góp phần tăng 

cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đấu tranh, bác bỏ các quan điểm 

sai trái, thù địch. 

- Thường trực nhóm giúp việc của Cục TTĐN phục vụ Tiểu ban truyền 

thông của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo kết quả 

hằng ngày, 3 ngày và hằng tuần đến Ban Chỉ đạo và Tiểu ban truyền thông do Bộ 

trưởng đứng đầu. 

* Quản lý và duy trì hiệu quả các Trang, Cổng TTĐT: 

- Trong Quý III/2021, xuất bản 7.754 tin, bài và 2.006 chương trình truyền 

hình trên các cổng, trang TTĐT: Cổng Thông tin đối ngoại vietnam.vn; Cổng 

Thông tin aseanvietnam.vn; Chuyên trang Việt - Lào; Chuyên trang Việt Nam - 

Campuchia; Chuyên trang nhân quyền. 

- Duy trì vận hành Trang vietbao.vn và Trang vmusicchart.vn (không sử 

dụng ngân sách nhà nước). 

- Tiếp tục thực hiện công việc tổng hợp tin tức ASEAN 24h hằng ngày gửi 

các địa phương để đăng tải trên Cổng thông tin của Sở TTTT; đăng tải các video 

quảng bá về địa phương trên Cổng Thông tin aseanvietnam.vn; phối hợp với VTV, 

VOV khai thác và đăng tải các video có nội dung về ASEAN, về hoạt động thông 

tin đối ngoại. 

* Hoạt động hợp tác quốc tế: 
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Đề xuất: các hoạt động triển khai Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 

25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế 

hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN giai đoạn 

2021 – 2025; hoạt động hợp tác ưu tiên với các nước khu vực Trung Đông - Châu 

Phi giai đoạn 2022 – 2025; hình thức, hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt 

Nam - Ấn Độ. 

* Hoạt động tuyên truyền, quảng bá; sản xuất phim tài liệu phục vụ công 

tác TTĐN:  

- Gửi Triển lãm Ảnh và Giới thiệu phim "Khám phá Việt Nam" đi Cô-Oét. 

- Gửi 5 phim dự thi giải thưởng toàn quốc về TTĐN năm 2021. 

- Cho ý kiến về đề xuất cung cấp sản phẩm TTĐN quảng bá hình ảnh Việt 

Nam của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. 

- Lựa chọn danh sách cung cấp 15 phim cho Đại sứ quán Venezuela tại Việt 

Nam. Rà soát, chỉnh sửa và lên danh sách 100 phim Văn hóa hội nhập theo đề 

nghị của Đại sứ quán Algeria. Chỉnh sửa và cung cấp 32 phim cho Truyền hình 

Thông tấn. Chỉnh sửa và cung cấp 32 phim cho VOV.  

đ) Xuất bản, In và Phát hành: 

- Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án và Quy trình thẩm định nội dung xuất 

bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh từ 63 Sở TTTT các tỉnh, thành phố. 

- Chuẩn bị các nội dung tổng kết thi hành Luật xuất bản và Lập hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản. Đăng tải Hồ 

sơ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động 

in trên Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng Thông tin Bộ TTTT và tổng hợp, giải 

trình ý kiến góp ý sau đăng tải. 

- Thành lập Hội đồng, phê duyệt dự toán kinh phí Giải thưởng Sách Quốc 

gia lần thứ tư, dự kiến tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư vào 

tháng 12/2021. Ban hành công văn: (1) gửi các Nhà xuất bản, doanh nghiệp phát 

hành trên toàn quốc về việc hợp tác về dịch vụ chuyển phát, logistics và phát hành 

xuất bản phẩm trên hệ thống mạng lưới bưu điện, với chính sách ưu đãi. (2) gửi 

UBND TP. HCM đề nghị xem xét, có các biện pháp hỗ trợ nhà xuất bản, cơ sở 

phát hành trên địa bàn TP. HCM. (3) gửi Sở TTTT các tỉnh, thành phố, các nhà 

xuất bản, các doanh nghiệp phát hành về việc phối hợp ngăn chặn, xử lý xâm hại 

quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng. (4) gửi Hãng hàng không 

Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines và một số đơn vị hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm điện tử về việc cung cấp sách nói phục vụ thí điểm đưa sách nói lên 

máy bay phục vụ hành khách. (5) Báo cáo về hoạt động xuất bản một số nước 

Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương; (6) Hoàn thành và báo cáo kết quả 
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Tọa đàm Chuyển đổi số trong Chiến lược phát triển xuất bản Việt Nam. (7) Báo 

cáo chuyên đề phát triển sách nói trong xu thế mới hiện nay; (8) Triển khai các 

nội dung xây dựng Đề án Quỹ hỗ trợ hoạt động xuất bản theo hướng xã hội hóa. 

(9) Tiếp tục xây dựng nội dung Thông tư thay thế Thông tư số 07/2018/TT-

BTTTT ngày 15/5/2018 hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm. Báo cáo 

hoạt động xuất bản và công tác chủ quản năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021. (10) 

Báo cáo đánh giá sơ bộ kết quả áp dụng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động xuất bản. (11) Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành 

về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ TTTT và hoàn 

thiện Phương án của Cục. (12) Đề xuất các hoạt động hợp tác ưu tiên với các khu 

vực Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 2022-2025. 

- Bộ TTTT đã ban hành Quyết định về: (1) Chiến lược thúc đẩy phát triển 

lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm giai đoạn 2021-2025; (2) Chiến 

lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của Cục Xuất bản, In và Phát hành. (3) Kế 

hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; 

- Bộ TTTT đã ban hành Kế hoạch số 3042/KH-BTTTT ngày 11/8/2021 

“Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025”. 

- Bộ TTTT đã ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-

BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ TTTT về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ TTTT. 

- Bộ TTTT đã có Công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện 

hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách 

Nhà nước. 

- Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với Văn 

phòng phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam, Tạp chí Zing, Thành đoàn thành 

phố HCM kêu gọi vận động được trên 160 triệu và 520 bộ sách giáo khoa (tương 

đương 150 triệu) cho trẻ em nghèo TP. HCM. 

- Về xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết 

định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam: (1) Ban hành Quyết định thành lập 

Tổ công tác. (2) Trình phê duyệt Quyết định giao nhiệm vụ tham mưu sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam. (3) Có công văn mời 

các thành viên tham gia Ban Soạn thảo xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định 

số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam; (4) Tổng hợp, so sánh những điểm mới, 

sửa đổi trong Quyết định; (5) Có Công văn gửi Vụ Pháp chế xin ý kiến về các dự 

thảo liên quan đến việc sửa đổi Quyết định; (6) Có Công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc phối hợp cho ý kiến về dự thảo Quyết định và Tờ trình 

Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Ngày Sách Việt Nam; (7) Có văn bản gửi các 

thành viên Ban soạn thảo lấy ý kiến về các dự thảo liên quan đến sửa đổi Quyết 
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định (gồm: Hội Xuất bản Việt Nam; Hội Thư viện; Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL; 

Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương). 

- Tổ chức cuộc họp trực tuyến với nhà xuất bản và doanh nghiệp phát hành 

xuất bản phẩm về việc tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19. 

- Phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn 

lậu (C03) - Bộ Công an rà soát, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng tập thể và cá nhân 

có thành tích trong chuyên án bắt giữ in lậu quy mô lớn. Ngày 16/9/2021, Bộ 

TTTT (Cục Xuất bản, In và Phát hành) đã tổ chức trao Bằng khen cho tập thể và 

các cá nhân Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03) 

trong việc phối hợp triệt phá đường dây sách lậu lớn nhất từ trước đến nay. Rà 

soát, lập hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng danh sách các đơn vị được 

đề xuất xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021. 

- Phối hợp với Công ty V&V và một số đơn vị công nghệ khác triển khai 

xây dựng nền tảng cho phát triển xuất bản phẩm điện tử. Tổ chức Đề mô giao diện 

phần mềm về xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác biên tập của các nhà xuất bản 

và đọc lưu chiểu và tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm theo ý kiến góp ý. 

Hiện phần mềm đã thực hiện được các chức năng rà soát lỗi chính tả, đánh dấu và 

có thể sửa được các từ cần lưu ý. Hệ thống có thể phân quyền để quản lý theo 

từng nhà xuất bản. 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số liệu khác:  

TT Tên thủ tục hành chính, số liệu khác Đơn vị tính Số lượng 

1 Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản giấy xác nhận 1.180 

2 Lưu chiểu xuất bản phẩm xuất bản 

phẩm/bản 

3.160 xuất bản 

phẩm với 

23.957.421 bản 

3 Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc 

(giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản 

Văn bản 05 

4 Cấp Giấy phép tài liệu không kinh 

doanh 

Giấy phép 02 giấy phép 

cho 6 tài liệu với 

40.400 bản 

5 Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành 

xuất bản phẩm điện tử 

Giấy xác nhận 04 

6 Cấp giấy phép hoạt động in Giấy phép 01 
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7 Giấy phép in gia công xuất bản phẩm 

cho nước ngoài 

giấy phép 02 

8 Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in giấy phép 282 

9 Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu 

xuất bản phẩm để kinh doanh 

giấy xác nhận 191 

10 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không kinh doanh 

giấy phép 03 

11 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động 

phát hành xuất bản phẩm 

Giấy xác nhận 02 

12 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm 

Giấy xác nhận 01 

  

- Số lượng TTHC được xử lý trong quý III là 1.673 hồ sơ phát sinh của 

11/30 TTHC thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. 

- Số lượng hồ sơ quá hạn: Không. 

2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: (Phụ lục II kèm theo) 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

a) Về Báo chí: 

-  Tiếp nhận và xử lý tổng số 247 đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo, trong 

đó: 118 đơn thư của cá nhân, 53 đơn thư của tổ chức, 76 đơn thư của doanh nghiệp. 

Triển khai thanh tra, kiểm tra, phối hợp kiểm tra 05 cơ quan báo chí về việc chấp 

hành quy định pháp luật về báo chí. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 10 cơ quan báo chí với tổng số tiền 316,7 triệu đồng về các hành vi: Thông 

tin sai sự thật; Thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép; Thực hiện 

không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép; Vi phạm quy định về trình bày 

sản phẩm báo chí; Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc 

thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. 

b) Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT: 

- Đã tiếp nhận 19 đơn thư khiếu tố, kiến nghị của cá nhân và các tổ chức 

trong đó: 15 đơn thư thuộc lĩnh vực TTĐT, 04 đơn thư thuộc lĩnh vực phát thanh, 

truyền hình. Các đơn thư đã được giải quyết dứt điểm, những trường hợp không 

thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết 

theo đúng thẩm quyền. 

      c) Về Thông tin cơ sở: Không có 
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       d) Về Thông tin đối ngoại: Không có  

đ) Xuất bản, In và Phát hành: (tổng số kiến nghị: 07 đã giải quyết xong: 

03; chưa giải quyết xong; 04; Lý do chưa giải quyết xong: Chưa cung cấp đủ 

thông tin theo Công văn yêu cầu) trong đó: 

- Người dân: 01 phản ánh, kiến nghị 

- Doanh nghiệp: 06 phản ánh, kiến nghị 

* Số kiến nghị liên quan đến điều chỉnh chính sách: Có (số lượng: 01; nội 

dung kiến nghị: Đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành tại 

Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu). 

    4. Kiến nghị của các Sở TTTT:  

   a) Về Báo chí: không có 

   b) Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT: Không có  

      c) Về Thông tin cơ sở: 

   - Tổng số kiến nghị: 01 

   - Tổng số Sở kiến nghị: 01 (Long An: hướng dẫn vướng mắc trong triển 

khai bảng tin điện tử công cộng thuộc hệ thống thông tin cơ sở). 

       d) Về Thông tin đối ngoại: Không có  

   đ) Xuất bản, In và Phát hành: 03 kiến nghị  

   - Sở Công thương Hà Nội có Công văn số 3238/SCT-QLNL ngày 

20/7/2021 đề nghị rà soát, xác minh thông tin của Chứng chỉ hành nghề biên tập 

số 0157-4796/QĐ-CXBIPH ngày 07/12/2015. 

   Phương án xử lý: đã có Công văn trả lời Sở Công thương Hà Nội về Chứng 

chỉ hành nghề biên tập số 0157-4796/QĐ-CXBIPH ngày 07/12/2015. (CCHNBT 

được cấp cho cá nhân có tên: Dương Thu Hiền, ngày sinh: 09/01/1979, quê quán: 

Thái nguyên, đơn vị công tác: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên). 

  - Sở TTTT Đồng Nai có văn bản số 2149/STTTT-BCXBTTBC ngày 

07/7/2021 đề nghị Bộ TTTT cho ý kiến về việc quy định nhuận bút, thù lao đối 

với bản tin và tài liệu không kinh doanh. 

Phương án xử lý: Đã có công văn số 790/CXBIPH-QLXB ngày 20/7/2021 

trả lời Sở TTTT Đồng Nai về quy định nhuận bút đối với tài liệu không kinh 

doanh. Theo đó, trả lời: Về chế độ nhuận bút đối với tài liệu không kinh doanh: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Chương I, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 

14/3/2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất 

bản. Đối với phương pháp tính nhuận bút tài liệu không kinh doanh: Thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 14, Chương IV, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP 

ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, 

xuất bản. 
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- Sở TTTT Gia Lai có văn bản số 1386/STTTT-TTBCXB ngày 13/8/2021 

đề nghị hướng dẫn thực hiện việc in, photocopy và phát hành các tài liệu theo đề 

xuất của Sở GDĐTtỉnh Gia Lai. 

 Phương án xử lý: Đã có công văn số 925/CXBIPH-QLXB ngày 20/8/2021 

trả lời Sở TTTT Gia Lai về việc tài liệu giáo dục, đào tạo phục vụ việc dạy và học 

tại các trường học. Theo đó, trả lời: Qua thông tin của Sở TTTT Gia Lai cung cấp 

thì đây là các tài liệu có nội dung về giáo dục, đào tạo nên phải thông qua nhà 

xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

để in, phát hành rộng rãi theo quy định tại Điều 4 Luật Xuất bản. Tuy nhiên, đây 

không phải là tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương nên không thuộc 

danh mục tài liệu không kinh doanh quy định tại Điều 12 Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Vì vậy, những tài liệu này phải 

được nhà xuất bản cấp quyết định xuất bản.Trường hợp các giáo viên muốn 

chuyển tải tư liệu ôn tập đến học sinh trong phạm vi nhà trường thì phải căn cứ 

theo khung chương trình giảng dạy và thực hiện đúng quy định của Luật Giáo 

dục. 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

7. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021: 

a) Về Báo chí: 

- Tiếp tục chỉ đạo, định hướng báo chí thực hiện tuyên truyền có hiệu quả 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tuyên truyền việc điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong bối cảnh 

thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID vừa phát triển kinh tế xã hội; tuyên 

truyền các nhiệm vụ trọng tâm khác. 

- Tiếp tục triển khai đánh giá tác động chính sách để đề xuất sửa đổi Luật 

Báo chí để tiến hành sửa đổi Luật Báo chí cho phù hợp với bối cảnh phát triển 

khoa học công nghệ và truyền thông hiện nay, trong đó làm rõ khái niệm, thúc 

đẩy phát triển tổ hợp báo chí; khái niệm “chủ bút, chủ báo”; hệ sinh thái báo chí, 

báo chí dữ liệu… 

- Tăng cường giám sát, đo đạc bằng công nghệ để kịp thời nhắc nhở, chấn 

chỉnh cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của pháp luật, các tạp chí hoạt 

động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành; rà soát tôn chỉ mục đích của các 

cơ quan báo chí và xử lý quyết liệt các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động 

không đúng tôn chỉ, mục đích, các vấn đề còn tồn tại của báo chí như báo hoá tạp 

chí, buông lỏng quản lý văn phòng đại diện, phóng viên, quảng cáo sai, phản cảm 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp… Triển khai kế hoạch thực 

hiện bảo vệ quyền lợi báo chí Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại các Đề án tuyên truyền và 

báo cáo kết quả triển khai trong năm 2021. 

- Hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của của lãnh đạo Bộ 03 Chiến lược: Chiến 

lược phát triển Cục Báo chí, Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí, Chiến lược 

chuyển đổi số báo chí. 

    b) Về Phát thanh, truyền hình và TTĐT: 

 - Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-

CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nội dung internet 

trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

 - Tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. 

 - Chỉ đạo, định hướng các Đài PTTH thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…theo chỉ đạo của cấp trên. 

 - Tiếp tục chỉ đạo các Đài PTTH đưa tin về tình hình diễn biến dịch bệnh 

COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới. 

 - Tiếp tục triển khai các công tác liên quan bảo vệ bản quyền nội dung phát 

thanh, truyền hình (đặc biệt trên môi trường mạng Internet) theo phân công, chỉ 

đạo. 

 - Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản 

QPPL lĩnh vực phát thanh, truyền hình, TTĐT. 

 - Triển khai Kế hoạch thực hiện bảo vệ bản quyền báo chí Việt Nam trên 

các nền tảng xuyên biên giới. 

 - Xử lý quyết liệt các vấn đề còn tồn tại của báo chí như báo hoá tạp chí, 

buông lỏng quản lý văn phòng đại diện, phóng viên, quảng cáo sai, phản cảm do 

các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp… 

 - Tiếp tục đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới để đạt được hiệu quả, 

như mục đích, yêu cầu đặt ra; nghiên cứu đề xuất ban hành kịp thời chính sách 

pháp luật sát với thực tiễn, điều chỉnh kịp thời, hiệu quả đối với các nền tảng này. 

 - Tăng cường ứng dụng kỹ thuật trong công tác rà quét nhằm phát hiện kịp 

thời nguồn phát tán thông tin vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp; xử lý nghiêm 

minh các hành vi vi phạm. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền để từng người sử dụng có ý thức, trách nhiệm khi 

cung cấp, sử dụng thông tin trên không gian mạng. 

 - Nắm bắt kịp thời các vấn đề, trao đổi, tiếp thu ý kiến của các cơ quan cấp 

trên để cung cấp thông tin thường xuyên cho các Đài; đồng thời kịp thời định 

hướng thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy 

cảm, có diễn biến phức tạp, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông. 
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 - Tiếp tục thực hiện công tác quản lý về chất lượng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền, phí dịch vụ truyền hình trả tiền. 

 - Tiếp tục theo dõi hoạt động và tiến hành thanh kiểm tra theo kế hoạch, đột 

xuất, kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị, sai phạm trong lĩnh vực hoạt động 

phát thanh truyền hình và TTĐT. 

 - Tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh với các doanh nghiệp xuyên biên 

giới trong lĩnh vực TTĐT (đặc biệt các mạng xã hội xuyên biên giới)  

       c) Về Thông tin cơ sở: 

- Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của 

Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; 

- Nghiệm thu phần mềm quản lý nghiệp vụ thông tin cơ sở; 

- Tổng hợp báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 từ các 

địa phương. 

- Tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 gồm: 

+ Tập trung thông tin về kế hoạch tiêm vắc – xin diện rộng. 

+ Đối với các địa phương đã kiểm soát được dịch, chủ động thông báo kế 

hoạch triển khai làm việc, học tập, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và các điều 

kiện, biện pháp phòng, chống dịch kèm theo. 

+ Tuyên truyền về các điều kiện (các tiêu chí cần đạt được), các giải pháp, 

biện pháp cần người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện khi “mở 

cửa” sau giãn cách (phương án, biện pháp đi lại an toàn, vận tải an toàn, học tập 

an toàn…) để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân chủ động, tạo tâm lý phấn 

đấu, lạc quan; tích cực chấp hành các yêu cầu của chính quyền để sớm đạt tiêu chí 

“mở cửa”, ví dụ: đi tiêm vắc xin, đi xét nghiệm… 

+ Tuyên truyền các mô hình tổ chức phòng chống dịch tốt, mô hình sản 

xuất kinh doanh an toàn; các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp đỡ những người, 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường chiến thắng hoàn 

cảnh khó khăn, chiến thắng dịch bệnh… 

- Báo cáo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 146/QĐ-BCĐIUU của Ban Chỉ 

đạo quốc gia về chống khai thác IUU ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo quốc gia năm 2021; 

- Báo cáo chuyên đề quý IV; 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 09/KL-BCA ngày 

14/7/2021 của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ TTTT; 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo; 
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- Triển khai nhiệm vụ Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, truyền 

hình tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. 

        d) Về Thông tin đối ngoại: 

    - Triển khai Chiến lược phát triển quản lý nhà nước về TTĐN giai đoạn 

2021 - 2025 của Cục TTĐN (Quyết định số 1380/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021) 

nhằm thúc đẩy hiệu lực công tác quản lý nhà nước về TTĐN.    

    - Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con 

người giai đoạn 2021 - 2025. Thời hạn: 31/10/2021. 

    - Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền 

và TTĐN định kỳ hằng tháng.  

    - Tổ chức Triển lãm ảnh, tài liệu về thành tựu đảm bảo quyền con người ở 

Việt Nam năm 2021 “Vì hạnh phúc của mỗi người”. Dự kiến tháng 12/2021 nhân 

dịp ngày Nhân quyền thế giới 10/12/2021 theo hình thức trực tuyến. 

    - Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác TTĐN năm 2021; tổng kết Chương 

trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP và triển khai Quyết định số 

1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến tháng 10/2021 theo hình thức 

trực tuyến. 

    - Điểm dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam. 

    - Nhận xét, hướng dẫn nội dung TTĐN trên báo chí Việt Nam. 

    - Biên tập và xuất bản tin, bài lên Cổng Thông tin đối ngoại Vietnam.vn; 

Cổng Thông tin Aseanvietnam.vn; Chuyên trang Việt - Lào; Chuyên trang Việt 

Nam - Campuchia; Chuyên trang nhân quyền. 

    đ) Xuất bản, In và Phát hành: 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

(1) Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật xuất bản năm 2012; (2) Hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in. 

- Hoàn thiện Đề án “Chương trình sách Quốc gia”. 

- Chủ trì, phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện các công việc của 

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư. Dự kiến thực hiện tổ chức trao giải thưởng 

Sách Quốc gia lần thứ tư vào tháng 12/2021. 

- Hoàn thiện dự thảo liên quan đến sửa đổi Quyết định 284/QĐ-TTg về 

Ngày Sách Việt Nam. 

- Xây dựng Đề án phát triển sách nói trong xu thế mới hiện nay. 

- Thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp quản lý xuất 

bản phẩm và phát triển thị trưởng xuất bản bằng tem điện tử”. 



83 

- Khảo sát tình hình phát hành xuất bản phẩm trên các nền tảng thương mại 

điện tử, thực hiện nội dung chiến lược phát triển ngành TTTT 10 năm 2021 - 2030 

và định hướng đến 2045. 

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực Xuất bản phải có sách bán được 500 

nghìn bản, tiến tới 1 triệu bản trong năm 2021. 

- Xây dựng Đề án Quỹ hỗ trợ hoạt động xuất bản theo hướng xã hội hóa.   

- Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ xuất bản 

một số đầu sách với số lượng bản in lớn, tạo sức lan tỏa trong xã hội. 

- Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch. 

B. CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2. Pháp chế:  

- Ban hành: Quyết định số 960/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2021 về việc điều 

chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của Bộ TTTT năm 2021; Quyết định số 1446/QĐ-BTTTT ngày 

17/9/2021 ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

1447/QĐ-BTTTT ngày 17/9/2021 ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 

2021-2025, Quyết định ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và 

Kế hoạch hành động năm 2021 của Vụ Pháp chế; Quyết định số 953/QĐ-BTTTT 

ngày 08/7/2021 ban hành Quy chế Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

của Bộ TTTT; Quyết định số 946/QĐ-BTTTT ngày 07/07/2021 ban hành Quy 

chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ TTTT. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

+ Đồng trình 29 công việc: Trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng 

Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ 

về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Trình Thủ tướng 

Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 

ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT 

trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước; Duyệt ký Tờ trình Chính 

phủ về DH UPU 27; văn bản hợp nhất Thông tư thuộc lĩnh vực viễn thông; dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTTTT; Trình Chính phủ chuẩn bị 

cho phiên họp Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tần số vô tuyến điện và Nghị định đấu giá tần số; Báo cáo về sự đồng 

bộ của Nghị định sửa Nghị định số 47/2011/NĐ-CP với Nghị định sửa Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền 

bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 – 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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2025; ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin 

di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến”;  Trình Chính phủ (lần 4) Đề nghị 

xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;    Hoàn 

thiện dự thảo Nghị định quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến 

điện, đấu giá, cấp phép và chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối 

với băng tần; ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông 

tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến”; ban hành Thông tư Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho 

mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; tiếp thu, hoàn 

thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện 

tử; Về việc đồng trình thẩm định hồ sơ thí điểm Mobile Money của VNPT (hồ sơ 

nộp lần 2 sau khi hoàn thiện theo ý kiến của NHNN, Bộ Công an); ban hành Chỉ 

thị của Bộ trưởng Bộ TTTTvề thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, 

lành mạnh; ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy 

nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”; xin ý kiến các bộ, ngành 

đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ TTTT; xây dựng Nghị định định danh và xác thực điện tử;  Trình 

Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, thay thế Luật 

Giao dịch điện tử năm 2005; Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TTTTvề việc tổ 

chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng... 

+ Tổ chức thẩm định 04 dự thảo Thông tư: Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G – Phần truy nhập 

vô tuyến”; Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc 

thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến; Thông tư quy định danh mục 

thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều 

kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo; Thông tư "sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

TTTT quy định về kết nối viễn thông". 

3. Tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng:  

- Ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ, Tạp chí TTTT, Trung tâm Phát 

triển thông tin, truyền thông cơ sở, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc 

Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Phát thanh, truyền hình và TTĐT, Thanh tra Bộ, 

Cục Thông tin cơ sở, Cục Thông tin đối ngoại; Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và 

Phát hành; Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 

2020 của các Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền 

hình và TTĐT; Chuẩn bị các bước triển khai kỳ thi tuyển viên chức tập trung của 

Bộ năm 2021; Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 
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chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên 

chính và tương đương năm 2021. 

- Gửi văn bản các Bộ, ngành liên quan lấy ý kiến góp ý: 

+ Tổ chức triển khai xây dựng, lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ TTTT; 

+ Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực TTTT; 

+ Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TTTT; 

+ Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác trong ngành TTTT; 

+ Thành lập Tổ biên tập thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 

quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành TTTT; 

+ Tổng hợp ý kiến các Sở TTTT Bộ chỉ số đánh giá quản lý nhà nước về 

TTTT tại địa phương để báo cáo Lãnh đạo Bộ;  Trình dự thảo Quy định về tập sự 

cấp phó đơn vị thuộc Bộ TTTT. 

- Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ đã được phê 

duyệt: Triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của 

các Cục và các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ: phê duyệt Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2020 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ TTTT; Xây dựng báo 

cáo Công tác cải cách hành chính Quý 3 năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ 

tháng cuối năm 2021 của Bộ TTTT gửi Bộ Nội vụ; Đẩy nhanh tiến độ triển khai 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; Trình ban hành Kế hoạch chuyển đổi số 

của Vụ Tổ chức cán bộ. 

4. Kế hoạch - Tài chính: 

* Lĩnh vực quản lý Quy hoạch, Chiến lược, Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực: 

- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển 

giai đoạn 2021-2025 của Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

- Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình 

hình phát triển ngành TTTT các tháng 7, 8 và 9 năm 2021. Tham gia ý kiến góp 

ý, đóng góp về các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022;  

- Tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục, quy trình lập, thẩm 

định trình các quy hoạch quốc gia;  

* Lĩnh vực thống kê: 
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- Hoàn thành nhiệm vụ trình bổ sung danh mục chỉ tiêu kinh tế số trong hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tại văn bản số 2376/BTTTT-KHTC ngày 

04/7/2021. 

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa 

phương đối với dự thảo 02 Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế 

độ báo cáo thống kê ngành TTTT. 

* Quản lý thu, chi ngân sách: 

- Về dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 2022-2024:  

+ Hoàn thành việc xây dựng, bảo vệ dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và 

kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm 2022-2024, bao gồm cả phần dự toán thu, chi 

của bộ, dự toán của ngành lĩnh vực như: xuất bản phẩm đặt hàng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia.. . 

+ Thực hiện điều hành dự toán thu, chi năm 2021 theo hướng chủ động, 

linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả; theo đó tiết kiệm thêm khoảng 72 tỷ đồng chi thường 

xuyên để nộp ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

+ Bổ sung kịp thời dự toán chi năm 2021 cho các nhiệm vụ đột xuất, phát 

sinh theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ như: kinh phí thực hiện Đề án truyền hình 

intetrnet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài; kinh phí bảo đảm ATTT.. . 

+ Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021: Tổng hợp báo 

cáo Bộ gửi công văn số 3170/BTTTT-KHTC ngày 19/8/2021 về báo cáo tình hình 

thực hiện cơ chế tài chính đặc thù đối với các cơ quan hành chính thuộc Bộ, kiến 

nghị Bộ Tài chính một số nội dung để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị đặc thù thuộc Bộ. 

* Quản lý đầu tư: 

- Tổ chức làm việc, bảo vệ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị; tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Dự kiến nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2021-2025.   

- Rà soát và cập nhật trên Hệ thống đầu tư công quốc gia: 08 dự án đăng 

ký trung hạn năm 2021-2025; các dự án đăng ký kế hoạch đầu tư công năm 2021 

dự kiến (đợt 2) gồm 4 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và 2 dự án khởi công mới; cập 

nhật các dự án đăng ký kế hoạch năm 2022 (bao gồm 18 dự án chuẩn bị đầu tư, 

16 dự án khởi công mới, 02 dự án chuyển tiếp). 

- Giao kế hoạch vốn chi tiết các các dự án đủ điều kiện giao kế hoạch vốn 

đợt 2 cho các cơ quan, đơn vị;  

- Đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết 63/NQ-CP và CĐ 

1082/CĐ-TTg; 

- Thành lập Tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 

2021, do Bộ trưởng Bộ TTTT làm Tổ trưởng (Quyết định số 1437/QĐ-BTTTT); 
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- Đã có công văn số 3610/BTTTT-KHTC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển 

khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 63/NQ-

CP và Công điện số 1082/CĐ-TTg, trong đó có một số nhiệm trọng tâm như: 

+ Chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai các thủ 

tục đầu tư; 

+ Thường xuyên, định kỳ tổ chức giao ban thúc đẩy và có văn bản hàng 

tháng đôn đốc, giải ngân vốn đầu tư công (tỷ lệ giải ngân lên 51% trong tháng 9); 

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư giải ngân thấp (dưới 25%) tổ chức kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm;  

* Lĩnh vực Dịch vụ công và định mức KT-KT: 

- Hoàn thành nhiệm vụ xét duyệt định mức sửa đổi, bổ sung định mức 

truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất và định mức sửa đổi, bổ sung định 

mức lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm. 

- Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức Hội nghị và ban hành Kế hoạch triển khai 

của Bộ TTTT thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và ban hành 

Kế hoạch triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại Bộ TTTT. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật 

tại Bộ TTTT. 

- Tổ chức xét duyệt định mức đối với định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

nghiệp vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; định mức 

truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất;. 

* Quản lý các chương trình, đề án chi tiêu công: 

- Xây dưng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ 

dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020”. 

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã trình Bộ phê duyệt tổ 

chức Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2020 tại Quyết định số 1005/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2021 và đã phối hợp với 

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích tổ chức Hội nghị ngày 23/7/2021. Thông qua việc 

Tổng kết Chương trình 1168, làm cơ sở thuyết minh, giải trình để Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025. Xin ý kiến các bộ, DNVT về dự thảo báo cáo để hoàn thiện và 

trình Thủ tướng Chính phủ. 
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- Tổ chức hội nghị với các bộ, ngành liên quan (ngày 11/8/2021), tiếp thu 

ý kiến góp ý của các Bộ hoàn thiện Đề án Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025, gửi xin ý kiến các Bộ (lần 2) trước khi hoàn thiện 

để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

- Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo NCKT các nội dung về TTTT thuộc 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Hoàn thành công tác thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh 

phí hỗ trợ thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2021 theo Quyết 

định số 1159/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Bộ NN&PTNT hoàn thiện Báo cáo NCKT Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng 

thẩm định Nhà nước.  

* Quản lý, sử dụng tài sản công: 

- Thực hiện rà soát, tổng hợp kết quả rà soát xe ô tô và thanh lý, điều chuyển 

xe ô tô của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện thanh lý xe ô tô, 

thanh lý tài sản; ban hành hoặc đề xuất ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc 

thiết bị chuyên dùng. 

- Tổng hợp, báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TTTT. 

- Báo cáo tiến độ thực hiện việc kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất tại cơ sở nhà, đất thuộc Trung tâm công nghệ cao về công nghệ 

TTTT tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (lần 2). 

* Công tác kế toán, quyết toán: 

- Hoàn thành xét duyệt quyết toán cho đơn vị theo tiến độ kế hoạch tại 

Quyết định số 344/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2021. Tổng hợp quyết toán và lập Báo 

cáo quyết toán, báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính nhà nước tổng hợp của Bộ. 

- Hoàn thành rà soát, tổng hợp số liệu GTGC nguồn viện trợ và xây dựng 

báo cáo quyết toán kinh phí viện trợ không hoàn, kinh phí đào tạo lưu học sinh 

Lào năm 2020. Hoàn thành báo cáo quyết toán nguồn kinh phí viện trợ và nguồn 

kinh phí C, K gửi Bộ Tài chính. 

* Công tác tổng hợp khác: 

- Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản 

công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ TTTT. 

- Ban hành văn bản thông báo kết quả rà soát năng lực, kinh nghiệm và bộ 

máy làm công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính. 
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- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới các quy trình quản lý, ứng dụng 

công nghệ để tăng hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách của Bộ”, 

cụ thể:  

(i) Phần mềm quản lý ngân sách: Tiếp tục hoàn thiện một số danh mục tính 

năng, liên thông dữ liệu 2020, 2021 và điều hành ngân sách theo thời gian tháng, 

quý, phục vụ hiển thị Dashboard công tác quản lý của Bộ.  

(ii) Phần mềm kế toán: Tiếp tục hoàn thiện một số danh mục tính năng, liên 

thông dữ liệu phục vụ hiển thị Dashboard công tác quản lý của Bộ.  

(iii) Phần mềm tổng hợp quyết toán tài chính (LEKIMA): Tiếp tục hoàn 

thiện một số danh mục tính năng, liên thông dữ liệu phục vụ hiển thị Dashboard 

công tác quản lý của Bộ. Hiện nay đang tổng hợp, rà soát và đối chiếu số liệu với 

hệ thống dữ liệu TKT của Kho bạc NN. 

(iv) Phần mềm quản lý tài sản: Đợi thực hiện  kết nối dữ liệu liên thông với 

Bộ Tài chính; Hoàn thiện hiển thị Dashboard phục vụ công tác quản lý của Bộ.  

5. Khoa học và Công nghệ:  

Ban hành:  

- Thông tư số 07/2021/TT-BTTTT ngày 31/8/2021 ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông 

di động mặt đất 5G”;  

- Thông tư số 06/2021/TT-BTTTT ngày 31/8/2021 ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần 

truy nhập vô tuyến”;  

- Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 16/8/2021 ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô 

tuyến";  

- Quyết định số 1382/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của BTTTT ban hành 

Chiến lược phát triển Vụ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025;  

- Báo cáo nghiên cứu hình thành đặc khu đổi mới sáng tạo trên không gian 

mạng  (119/Ptr-TTĐT ngày 30/8/2021); 

Quyết định giao trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp Bộ năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước (935/QĐ-BTTTT ngày 

05/07/2021); 

Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

của ngành TTTT năm 2022;  

Quyết định giao trực tiếp thực hiện các hoạt động năm 2021 thuộc Chương 

trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030;  
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Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bổ 

sung năm 2021;  

Hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực TTTT; Sửa đổi, bổ sung 

QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh 

và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều 

hành (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT). 

+       Triển khai thử nghiệm Bộ chỉ số KPI đô thị thông minh Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1⋅0);  Xây dựng và xin ý kiến về Hướng dẫn trao 

đổi và chia sẻ dữ liệu về cơ sở hạ tầng trong đô thị thông minh;  Đăng ký xây dựng 

văn bản QPPL bổ sung năm 2021 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TTTT. 

-    Công tác tham mưu: 

+  Về Khoa học và Công nghệ: Lấy ý kiến về việc thực hiện quản lý, sử 

dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử 

dụng vốn nhà nước (Phiếu trình số 348/PTr-KHCN ngày 23/6/2021); Góp ý dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 

74/2018/NĐ-CP và Nghị định 86/2012/NĐ-CP (Phiếu trình số 353/PTr-KHCN 

ngày 24/6/2021); Góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài giai 

đoạn 2021-2030 (Phiếu trình số 358/PTr-KHCN ngày 25/6/2021;Tuyển chọn 

công trình sáng tạo khoa học và công nghệ và giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải 

thưởng quốc tế năm 2020 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 

2021 (Phiếu trình số 367/PTr-KHCN ngày 28/6/2021); Góp ý dự thảo Chương 

trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; dự thảo Nghị định 

quy định hoạt động KHCN trong cơ sở giáo dục đại học (lần 2); cung cấp thông 

tin tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và 

dự kiến sản phẩm của Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia, mã số: 

KC⋅03/21-25 (Công văn số 3520/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2021); Góp ý dự thảo 

Khung Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia KC⋅01/21-25 (Công văn số 

3356/BTTTT-KHCN ngày 31/8/2021); Góp ý Dự thảo khung “Chương trình 

nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ 

công nghệ cao” thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 

2030 (Công văn số 3304/BTTTT-KHCN ngày 27/8/2021); Góp ý dự thảo Chiến 

lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công 

văn số 3262/BTTTT-KHCN ngày 25/8/2021); Góp ý dự thảo Nghị định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công  

nghệ (Phiếu trình số 594/PTr-KHCN ngày 01/9/2021); Chuẩn bị tham dự Hội nghị 

toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện 
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Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” (Phiếu trình số 624/PTr-KHCN ngày 

15/9/2021) 

+  Về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thành lập 02 Hội đồng thẩm tra Hồ 

sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đề nghị Bộ KH&CN thẩm định 03 dự 

thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Quy chuẩn về yêu cầu an toàn điện cho thiết 

bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và CNTT; QCVN sửa đổi QCVN 

71:2013/BTTTT và QCVN sửa đổi QCVN 84:2014/BTTTT) và thẩm định các dự 

thảo TCVN về ATTT; ban hành Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và đăng 

ký hoạt động thử nghiệm (Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương 

và Công ty Cổ phần DT&C VINA); tham gia ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 6/2012/NĐCP và biện pháp thi hành Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; đề nghị 

các tổ chức thử nghiệm tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm; thừa 

nhận các phòng thử nghiệm US0004, US0005, US0011, US0027, US0067, 

US0088, US0129, US0145, US0190, US0201 của Hoa Kỳ; KR0144 của Hàn 

Quốc; đánh giá tình hình thực hiện Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Công văn số 3625/BTTTT-KHCN ngày 

18/9/2021); góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định 

dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 

(Công văn số 3399/BTTTT-KHCN ngày 01/9/2021). 

+       Về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001: Phê duyệt Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ TTTT giai đoạn 2021-

2022 (Quyết định số 1409/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2021); Thực hiện thẩm định dự 

thảo bộ Tiêu chí chất lượng đối với 09 dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực 

ATTT mạng  (Phiếu trình số 596/PTr-KHCN ngày 01/9/2021); Hoàn thiện Kế 

hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Khối cơ quan Bộ 

TTTT năm 2021 (Phiếu trình số 590/PTr-KHCN ngày 31/8/2021); Thực hiện 

đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020 và trình ban hành Mục 

tiêu chất lượng năm 2021 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021; 

đề xuất xây dựng, cải tiến các quy trình công việc theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 ban hành trong năm 2021; Tại các đơn vị thuộc Bộ: đôn đốc, tổ 

chức làm việc với các đơn vị chưa thực hiện xây dựng, chuyển đổi, áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

6. Thanh tra:  

- Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
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vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

CNTT và giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo 

chí, hoạt động xuất bản. Hiện đang, tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Bộ 

Tư pháp đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 

15/2020/NĐ-CP, Nghị định số 119/2020/NĐ-CP. Hoàn thành dự thảo Hồ sơ trình 

Chính phủ trình Bộ trưởng ký gửi Chính phủ (20/9/2021). 

Ban hành: Chiến lược phát triển thanh tra giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ 

trưởng phê duyệt kèm theo Quyết định số 1362/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2021; Kế 

hoạch chuyển đổi số của Thanh tra Bộ giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt 

kèm theo Quyết định số 1402/QĐ-BTTTT ngày 10/9/2021 

- Tiếp tục tham gia kiểm tra việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

tại Safe-CA, Easy-CA, CMC-CA, CA2-CA theo Quyết định số 68/QĐ-NEAC 

ngày 18/5/2021 của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia chủ trì. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra về quản lý thông tin thuê bao trả trước do Cục 

VT chủ trì theo Quyết định số 1419/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng. 

- Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công tại Cục Thông tin cơ sở; thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về viễn thông và CNTT tại Công ty Cổ phần viễn thông NewTelecom và Kết 

luận kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí điện tử Bất 

động sản Việt Nam. 

- Thanh tra Bộ xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân với số tiền 

12.500.000 đồng do đã có hành vi đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên trang 

TTĐT cá nhân tạo lập trên mạng xã hội, cụ thể là “Tiêm vắc xin COVID-19 không 

cần đăng ký”, “Được ưu tiên tiêm vắc xin Pfizer”.  

- Thanh tra Bộ xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức, doanh nghiệp 

với tổng số tiền 239.000.000 đồng. 

- Triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” (Đề án 12) năm 2021: Chuẩn bị 

công tác hậu cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng ngừa, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (tổ chức ngay sau khi dịch COVID-19 

được kiểm soát). Do dịch bệnh COVID-19 nên Hội nghị này sẽ được tổ chức dưới 

hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện giám định tư pháp nội dung về CNTT theo trưng cầu của Cơ 

quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại Quyết 

định số 1151/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2021. 
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7. Quản lý doanh nghiệp: 

- Tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển 

kinh tế số, xã hội số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ nghiên cứu, xây dựng sửa đổi Luật Giao dịch điện tử. 

- Xây dựng Kế hoạch của Bộ TTTT triển khai “Chiến lược thương mại trong 

nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo Quyết định số 

1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV ngành TTTT năm 

2022 và kế hoạch ngân sách 03 năm giai đoạn 2022 – 2024. 

- Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành/ lĩnh vực về kinh tế số; 

- Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của Bộ TTTT tại các doanh nghiệp 

theo quy định trong đó hoàn thành công tác phê duyệt: Báo cáo tài chính Công ty 

mẹ năm, Báo cáo giám sát tài chính Công ty mẹ, Phương án phân phối lợi nhuận, 

Quỹ tiền lương tiền lương kế hoạch của người quản lý; Thẩm định kết quả xếp 

loại doanh nghiệp năm 2020; Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất tại các doanh nghiệp thuộc Bộ TTTT theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Thẩm định và trình phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam. 

- Tổng hợp dự toán thu chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 

2022 và kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2022 - 2024 

- Triển khai Kế hoạch 2955/KH-BTTTT ngày 04/8/2021 về chức năng 

nhiệm vụ của Bộ TTTT; 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV ngành 

TTTT năm 2022 và kế hoạch ngân sách 03 năm giai đoạn 2022 – 2024; 

- Tổ chức, triển khai xây dựng Luật sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh 

tế số, xã hội số theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 

11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Trong đó: Chiến lược quốc gia phát triển 

kinh tế số, xã hội số hoàn thành trong tháng 8 năm 2021; Đề cương xây dựng Luật 

Giao dịch điện tử và kinh tế số hoàn thành trong năm 2021. 

8. Công tác Nhà trường: 

* Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông 

+ Tổ chức cho thí sinh tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 đăng ký xét 

tuyển, xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến; Tổ chức coi thi, chấm thi 

trực tuyến trong thời gian dịch bệnh COVID-19; Tổ chức họp Hội đồng Học viện 
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nhiệm kỳ 2020-2025 phiên thứ năm; Học viện Tiếp tục triển khai kế hoạch 

Chuyển đổi số giai đoạn 2 (năm 2021) theo kế hoạch. 

+ Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: Học viện đã tổ chức thực 

hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn Học viện; 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giảng viên; Học viện đã và 

đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên và gia đình trong mùa dịch như 

trích hơn 6 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên với mức hỗ trợ 500.000 đồng/sinh 

viên trong kỳ 2 năm học 2020 – 2021, hỗ trợ sinh viên nội trú khó khăn do phong 

tỏa và cách ly; hỗ trợ sinh viên các thủ tục hành chính trực tuyến, … 

+ Công tác Đào tạo, bồi dưỡng: Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp,  Học viện tiếp tục cho hơn 10 ngàn sinh viên  học và thi trực tuyến; Đang 

triển khai công tác mở ngành Kỹ thuật Robot, ngành Báo chí số, thành lập Bộ 

môn Kỹ thuật dữ liệu; Tổ chức Hội thảo trực tuyến về Quy định tạm thời về tổ 

chức đánh giá luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến; Tổ chức nghiệm thu Kết 

quả xây dựng Bài giảng số phiên bản thử nghiệm; Thực hiện công tác Tự đánh 

giá các chương trình đào tạo ngành CNTT và Kỹ thuật điện tử viễn thông. 

* Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ TTTT 

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025; Hoàn thiện 

kế hoạch Chuyển đổi số của Trường giai đoạn 2021-2025; Hoàn thiện báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án “Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Số” trình Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt; Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy mới của Trường theo đúng quy định 

tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. 

- Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại Quyết định số 

574/QĐ-TBDCB ngày 16/7/2021. 

- Tổ chức khai giảng 02 lớp: “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” và “Bồi 

dưỡng nâng cao nhận thức và tư duy về chuyển đổi số” cho 103 học viên. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội: Tổ chức khai giảng 30 

lớp cho 1.559 lượt học viên các lớp: Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; Bồi 

dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng; Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng 

viên hạng II; Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III; Bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên; Bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số dành cho lãnh đạo các đơn 

vị; Bồi dưỡng Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. 

- Biên soạn 05 chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức, 

bao gồm: 03 chương trình Kiểm định viên CNTT hạng I, II, III và 02 chương trình 

Quản trị viên hệ thống hạng I và Phát triển phần mềm hạng I. 

- Hoàn thiện việc chỉnh sửa 09 chương trình bồi dưỡng chức danh viên chức 

chuyên ngành CNTT, bao gồm: 03 chương trình ATTT hạng I, II, III, 03 chương 

trình Quản trị viên hệ thông hạng II, III, IV và 03 chương trình Phát triển phần 

mềm hạng II, III, IV theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định, các bộ, 
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ban, ngành và các địa phương (lần 1); hiện nay đã tiếp tục trình Hội đồng thẩm 

định cấp bộ (lần 2) năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện chỉnh sửa hoàn thiện nội dung 02 bộ tài liệu bồi dưỡng 

chức danh Biên tập viên và Phóng viên hạng I. 

- Tiếp tục biên soạn 12 chương trình Bồi dưỡng chức danh Quay phim, Bồi 

dưỡng chức danh Kỹ thuật dựng phim, Bồi dưỡng chức danh Âm thanh viên các 

hạng I, II, III, IV. 

* Trường Cao đẳng In 

Nhà trường đã ban hành kế hoạch thi Học kỳ II năm học 2020 - 2021; kế 

hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022; tổ chức xét tốt nghiệp lớp Sơ cấp Chế bản 

điện tử năm 2020; xây dựng phương án thi và xét tốt nghiệp lớp Trung cấp CNTT 

trong tình hình dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp; tổ chức thi kết thúc 

học kỳ II năm học 2020 - 2021. 

Xây dựng hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN cho nghề Gia công bao 

bì giấy - trình độ sơ cấp. Lập kế hoạch đánh giá, bổ sung chỉnh sửa chương trình 

đào tạo các trình độ của các ngành nghề đang triển khai đào tạo. Xây dựng và 

triển khai kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa giáo trình môn học, module; kế hoạch số 

hóa chương trình đào tạo; kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo năm học 

2017 - 2021; các kế hoạch: chỉnh sửa chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo 

(khảo sát ý kiến giáo viên, HSSV, doanh nghiệp); chỉnh sửa các quy chế, quy trình 

trong quản lý và triển khai đào tạo; Ban hành nội dung công tác giáo dục tư tưởng 

đạo đức chính trị; giáo dục hướng nghiệp năm học 2021 - 2022. 

Ban hành 5 môn học, module trong chương trình đào tạo từ xa ngành/nghề 

Công nghệ In. Đánh giá nhà giáo năm học 2020 - 2021; ban hành Quy định định 

mức giờ dạy và giờ làm việc khác cho khối nhà giáo năm học 2021 - 2022. 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và nội dung làm việc với các cơ sở in 

trên toàn quốc để thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết việc 

làm; thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ quản lý 

hoạt động in khóa 42. 

9. Hợp tác quốc tế: 

- Thu xếp nội dung, chương trình làm việc của Bộ trưởng trong khuôn khổ 

chương trình công tác của đoàn Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Cuba, Hoa 

Kỳ 

- Trình Chính phủ về việc tham dự và ký kết các sửa đổi, bổ sung Văn kiện 

tại Đại hội UPU lần thứ 27; phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về 

tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030; về việc ký 

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh viễn thông quốc tế để tổ 

chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 theo hình thức trực tuyến; Hoàn 
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thiện bản ký MoU giữa Bộ TTTT với Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia 

về hợp tác trong lĩnh vực ICT; ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TTTT với Bộ Công 

nghệ và Truyền thông Lào; 

- Ban hành: Quyết định kế hoạch hoạt động của Tiểu ban thông tin, Ủy ban 

quốc gia UNESCO Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch triển khai Bản ghi 

nhớ giữa Bộ TTTT và Ngân hàng phát triển Châu Á về chuyển đổi số, kinh tế số 

và công nghệ số giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và 

triển khai “Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội 

ASEAN” đến năm 2025 theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 

- Báo cáo kết quả rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam 

trong khuôn khổ WTO; Phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến hợp tác ICT giữa 

Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch Covid - 19; Xin ý kiến các bộ, ngành 

về dự thảo bản ghi nhớ giữa Bộ TTTT với ITU để tổ chức Hội nghị và Triển lãm 

Thế giới số trực tuyến 2021; Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-

CP của Chính phủ và xây dựng Nghị quyết mới về hội nhập kinh tế quốc tế; Cung 

cấp thông tin về các biện pháp cấp phép xuất khẩu để thông báo trong Hiệp định 

EVFTA; Cho ý kiến đối với việc tổ chức chương trình tập huấn cho các nhà báo, 

phóng viên của Hội Nhà báo Việt Nam; Báo cáo tình hình hợp tác với Mexico 

phục vụ phiên tham khảo chính trị lần thứ VI; tình hình hợp tác ASEAN và sự 

tham gia của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021; tình hình hợp tác giữa Việt 

Nam và Bỉ trong lĩnh vực TTTT; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thực 

hiện Hiệp định RCEP; Cung cấp thông tin chuẩn bị nội dung Hội nghị Bộ trưởng 

Mê Công - Hàn Quốc lần thứ 11; Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Mê Công - sông 

Hằng lần thứ 11; Hội nghị Bộ trưởng những người bạn của Mê Công; Góp ý đối 

với dự thảo lộ trình Bandar Seri Begawan: Chuyển đổi số trong ASEAN để tăng 

tốc phục hồi kinh tế ASEAN và hội nhập kinh tế số; dự thảo Tuyên bố chung hợp 

tác ASEAN – EFTA; dự thảo kế hoạch ASEAN thực thi Hiệp định thương mại 

điện tử ASEAN; dự thảo tuyên bố chung cấp Bộ trưởng tại phiên họp Hội đồng 

CPTPP lần thứ 5; nội dung thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 

ASEAN lần thứ 54; dự thảo văn kiện và kiến nghị phát biểu của Việt Nam tại Hội 

nghị LHQ về thương mại và phát triển. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ hợp tác về thông tin trong ASEAN 

năm 2021; đề xuất dự án sử dụng nguồn hỗ trợ từ chương trình chia sẻ tri thức 

Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024. 

- Lấy ý kiến TVCP phê duyệt Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN; dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP 

ngày 24/8/2020 hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo các Hiệp định 

CPTPP, EVFTA và UKVFTA; trình Chủ tịch nước quyết định việc gia nhập Hiệp 

ước về Quyền tác giả của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới; phê duyệt sửa đổi Hiệp 
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định chuyển đổi nợ cho phát triển ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 

cộng hòa Italia; Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 

Lào. 

- Đấu nối, giải quyết thủ tục cử cán bộ tham dự: Hội nghị trực tuyến Gartner 

IT Symposium/Xpo 2021; Hội nghị các nhà quản lý viễn thông ASEAN lần thứ 

27 và Cuộc họp quan chức và các nhà quản lý viễn thông ASEAN lần thứ 2; cuộc 

họp trực tuyến của nhóm làm việc ITU-R; Diễn đàn tư vấn chính sách số Hoa Kỳ 

- ASEAN 2021; khoá đào tạo trực tuyến “Integrated Cybersecurity for Safer 

Digital World”; phiên họp ủy ban thương mại dịch vụ lần thứ 9 trong khuôn khổ 

thực thi Hiệp định AANZFTA; Hội thảo trực tuyến APEC về nhận thức vai trò 

của kinh tế số trong chuỗi giá trị toàn cầu; cuộc họp không chính thức các nhà 

Lãnh đạo kinh tế APEC 2021; khóa đào tạo trực tuyến về nền tảng đạo đức và trí 

tuệ nhân tạo do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tổ chức; Hội nghị Ủy ban hỗn 

hợp thực thi Hiệp định AANZFTA; Diễn đàn chính sách và Thể lệ APT; Hội nghị 

kiểm soát vệ tinh ITU-R; chương trình đào tạo trực tuyến “Workshop on Cyber 

Security”; nhóm quản lý tần số trong ASEAN lần thứ 11; Đại hội UPU lần thứ 

27; nhóm quản lý tần số trong ASEAN lần thứ 11; khoá đào tạo “Workshop on 

Digital Economy”; phiên đàm phán thứ 10 Hiệp định TMTD song phương Việt 

Nam – Israel; khoá đào tạo trực tuyến cho Cục Tần số Lào về công tác quản lý 

tần số; khoá đào tạo trực tuyến “Unlocking the value of data through data sharing 

and collaboration”; khoá đào tạo trực tuyến “các vấn đề thương mại quốc tế”; Hội 

nghị AWG-28 của APT. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Bưu chính Thế giới. 

10. Thi đua - Khen thưởng: 

- Ban hành: văn bản số 2431/BTTTT-TĐKT ngày 08/7/2021 gửi Văn 

phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc báo cáo kết quả khen thưởng công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; văn bản số 2425/BTTTT-TĐKT ngày 07/7/2021 và 

2641/BTTTT-TĐKT ngày 20/7/2021 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng về việc góp 

ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào thi đua thực hiện 

chương trình chuyển đổi số quốc gia; văn bản 3205/BTTTT-TĐKT ngày 

21/8/2021 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng về việc góp ý dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào 

thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch COVID-19”; Báo cáo kết quả thực hiện quy định tỷ lệ trích quỹ 

khen thưởng giai đoạn 2016-2020 gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương 

(công văn số 3627/BTTTT-TĐKT ngày 18/9/2020); Quyết định số 1423/QĐ-



98 

BTTTT ngày 15/9/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phát động phong 

trào thi đua đặc biệt “Ngành TTTT đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen toàn diện cho 05 tập thể và 

26 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thành tích xuất sắc giai đoạn 

2016-2020. 

        - Trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân và trình Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen toàn diện cho 18 tập thể và 46 cá nhân thuộc Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020. 

        - Trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đột xuất cho 04 tập thể và 05 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công 

tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Trình Bộ trưởng tặng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ cho giai đoạn 2018-

2020 cho 218 cá nhân thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;  Bằng khen cho 

71 tập thể thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có thành tích xuất sắc trong 

công tác giai đoạn 2019 -2020; Bằng khen đột xuất cho 15 tập thể và 103 cá nhân, 

trong đó: Tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 98 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tặng Bằng khen cho Đài PTTH Hải 

Phòng nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập; Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 

05 cá nhân của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

- Bộ Công an do đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với các đối 

tượng sản xuất, buôn bán hàng giả. 

- Ban hành văn bản gửi Bộ GDĐTđề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Giáo dục” năm 2021 cho 38 cán bộ công chức của Học viên Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông. 

- Hiệp y khen thưởng cho 15 tập thể và cá nhân thuộc khối các cơ quan Báo 

chí và Sở TTTT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành TTTT 

đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19 (ngày 07/9/2021). 

11. Văn phòng và các hoạt động khác: 

- Tổng hợp, xây dựng và trình ban hành Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị 

của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo Kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV, về tiếp tục thực hiện các 
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Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 

XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. 

- Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 

khóa XV thuộc lĩnh vực TTTT. 

- Xây dựng và tổng hợp báo cáo Covid- 19 hàng ngày gửi Ban chỉ đạo Quốc 

gia và Lãnh đạo Bộ, các thành viên BCĐ COVID-19 của Bộ TTTT. 

- Ban hành các Thông báo Kết luận: Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 

Hùng tại cuộc họp về giá thuê công trình viễn thông; Kết luận của Thứ trưởng 

Phạm Anh Tuấn tại 07 phiên họp BCĐ phòng, chống COVID-19 của Bộ TTTT.  

- Ban hành: Quyết định Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống 

COVID-19 của Bộ TTTT tại Thành phố HCM; Quyết định về việc thay đổi thành 

lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống COVID-19 của Bộ TTTT tại Thành phố 

HCM; Công văn đôn đốc chương trình công tác Quý III/2021; Công văn gửi các 

Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động phối hợp 

thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống 

dịch COVID-19; Công văn số của Văn phòng Bộ về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch COVID-19 tại Trụ sở cơ quan Bộ. Văn phòng sẽ tổ chức xét 

nghiệm tầm soát COVID-19 vào ngày Thứ Hai hàng tuần; Công văn của Văn 

phòng Bộ về việc triển khai thực hiện công văn số 6666/BYT- MT của Bộ Y tế, 

trong đó đề nghị các đơn vị thành lập Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị gồm thành 

viên là đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên; mỗi Tổ an toàn COVID-19 có từ 

3-5 người do Chủ tịch Công đoàn hoặc Bí thư Đoàn Thanh niên đơn vị làm Tổ 

trưởng; Công văn về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 

của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn 

cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Trong đó yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội; siết chặt việc cấp 

và quản lý giấy đi đường cho CCVCNLĐ của đơn vị, đảm bảo đúng đối tượng và 

quy định của thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo 

COVID-19 của Bộ TTTT, chính quyền thành phố Hà Nội và pháp luật trong 

trường hợp vi phạm quy định nêu trên gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

12. Nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2021: 

- Tổng hợp ý kiến góp ý các Bộ, ngành địa phương về dự thảo Nghị định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ TTTT; Hoàn 

thiện dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình ký ban hành gửi Bộ Nội vụ và VP Chính 

phủ. 

- Tổng hợp ý kiến góp ý các Bộ, ngành địa phương về dự thảo các 03 Thông 

tư đang lấy ý kiến, báo cáo, giải trình và gửi xin ý kiến thẩm định của Vụ Pháp 

chế trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành. 
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- Triển khai kỳ thi tuyển viên chức tập trung của Bộ năm 2021; Gửi Bộ Nội 

vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên chính và 

tương đương năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo phân công trong quyết định chức 

năng, nhiệm vụ của Vụ: công tác cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi 

dưỡng….. 

- Triển khai áp dụng Khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ tháng 9. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của 

Bộ: đào tạo ngắn hạn, dài hạn, lớp bồi dưỡng Giám đốc các Sở, công tác đoàn ra 

năm 2021. 

- Thực hiện các công tác về tuyển dụng, sử dụng, lao động, tiền lương... 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP của Chính 

phủ, tình hình KTXH phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ các trong Quý IV 

năm 2021. 

- Ban hành: Thông tư sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 

15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

TTTT; Thông tư sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT 

ngày 29/6/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành TTTT. 

- Phân bổ, quyết định giao dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công năm 2022 

sau khi cấp có thẩm quyền giao dự toán, kế hoạch; Điều hành dự toán ngân sách 

năm 2021; Thẩm định kế hoạch mua sắm, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 
- Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý đầu tư tài chính. 

- Triển khai các công việc chuẩn bị cho Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 

trực tuyến. 

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các báo cáo chuyên đề về các vấn đề nóng, 

các kinh nghiệm quốc tế hay xu hướng mới...trong lĩnh vực phụ trách. 

- Phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH và Bộ NN&PTNT hoàn thiện Báo cáo NCKT 

02 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình. 
- Tổng hợp rà soát và báo cáo Bộ về định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản 

xuất chương trình phát thanh, truyền hình. 

- Hoàn thiện và ban hành định mức KT-KT hoạt động báo in, báo điện tử. 
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- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, xây dựng, dự thảo Luật Giao dịch điện tử 

và kinh tế số để chuẩn bị các thủ tục báo cáo Chính phủ trình Quốc hội; 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế về quy định về giao dịch điện tử và kinh 

doanh dịch vụ Internet; 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế quy định về dịch vụ kinh doanh vận tải trên 

nền tảng Internet 

- Nghiên cứu, xây dựng giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tư vấn CNTT 

và chuyển đổi số. 

- Chỉ đạo Tổng công ty VTC hoàn thành Chiến lược phát triển giai đoạn 

2021 – 2030 và Kế hoạch Đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -

2025 báo cáo Bộ TTTT và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

- Triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” (Đề án 12) ban hành kèm theo 

Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017. 

- Tiếp tục xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP. 

- Triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021. 

- Thẩm định, trình Hội đồng thi đua khen thưởng và Lãnh đạo Bộ khen 

thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

theo quy định. 

chuẩn bị cho việc tổ chức Hội đồng thẩm định cấp cho 09 chương trình bồi dưỡng 

chức danh viên chức chuyên ngành CNTT, bao gồm: 03 chương trình ATTT hạng 

I, II, III, 03 chương trình Quản trị viên hệ thông hạng II, III, IV và 03 chương 

trình Phát triển phần mềm hạng II, III, IV. 

- Hoàn thiện việc biên soạn chi tiết 5 chương trình, bao gồm: 03 chương 

trình Kiểm định viên CNTT hạng I, II, III và 02 chương trình Quản trị viên hệ 

thống hạng I và Phát triển phần mềm hạng I. 

- Triển khai kế hoạch cử nhà giáo đi thực tế tại các doanh nghiệp In. 

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp TC-CNTT nếu tình hình dịch bệnh được 

khống chế và Thành phố Hà Nội cho phép các hoạt động trở lại bình thường; xây 

dựng kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu khóa. 

- Tổ chức thi sát hạch trình độ bậc thợ cho Nhà máy in Ngân hàng I; phối 

hợp với Cục tuyên huấn  - Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức ngành in cho các nhà máy in thuộc lực lượng quân đội; 

Hoàn thiện đăng ký bổ sung hoạt động GDNN trình độ sơ cấp nghề gia công Bao 

bì. 
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Phụ lục I 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III/2021 

1. Lĩnh vực Bưu chính 

Các địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động cung 

ứng dịch vụ của các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng lưới bưu chính công 

cộng; phối hợp các đơn vị liên quan tham gia đề xuất sự kiện, nhân vật lịch sử 

kèm tư liệu về sự kiện, nhân vật để phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2023. 

Thực hiện tổng hợp, báo cáo sản lượng, doanh thu bưu chính năm 2020. Báo cáo 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

quý I/2021. Hà Nội tổ chức làm việc với Vụ Bưu chính (Bộ TTTT) về triển khai 

mã địa chỉ bưu chính Vpostcode trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cao Bằng, Điện 

Biên, Gia Lai, Kon Tum tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực 

hiện mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ trên địa bàn 

tỉnh. Quảng Nam tổ chức kiểm tra thống nhất kế hoạch triển khai Hệ sinh thái 

Hành chính công của Bưu điện và triển khai thí điểm Hệ sinh thái Hành chính 

công tại thị trấn Nam Phước. Đồng Nai triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh 

ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2022. Phú Yên chuẩn bị các nội dung để phục vụ tổ chức Trưng 

bày Tem và các sản phẩm dịch vụ ngành TTTT năm 2021. Sóc Trăng, Bạc Liêu 

đề xuất UBND đề tài phát hành tem bưu chính năm 2023. Ninh Thuận phối hợp 

với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình gian lận thương mại, vận chuyển qua 

đường bưu chính đối với các doanh nghiệp, văn phòng đại diện hoạt động trên địa 

bàn tỉnh.  Cần Thơ, Gia Lai báo cáo tình hình triển khai cuộc thi viết thư quốc tế 

UPU lần thứ 50 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh. Kon Tum ban hành văn bản yêu 

cầu Bưu điện tỉnh làm rõ về giá cước dịch vụ chuyển phát căn cước công dân. 

Lâm Đồng phối hợp đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận và chuyển trả qua dịch 



103 

vụ BCCI nhằm sửa đổi, thay thế Quyết định số 1048/QĐ-UBND. Để hỗ trợ tiêu 

thụ hàng chục nghìn tấn nông sản tại Bắc Giang, Hải Dương do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đang đẩy mạnh đồng thời 

nhiều giải pháp như kết nối thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối, hỗ trợ vận 

chuyển hàng hóa tại các huyện trên địa bàn tỉnh. 

2. Lĩnh vực Viễn thông 

Các địa phương chỉ đạo các DNVT bảo đảm thông tin liên lạc cho công tác 

bầu cử HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Các Sở TTTT 

đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, xử lý công trình tháp truyền 

thông có dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn khai thác, sử dụng hoặc có 

nguy cơ sập đổ; hướng dẫn và tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng i-speed 

đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam. Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh, 

Điện Biên, Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. HCM... chỉ đạo các DNVT 

thực hiện chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn. Hậu Giang tham 

mưu UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi Ipv6 cho các cơ quan Nhà nước; Hậu 

Giang, Đồng Tháp ban hành kế hoạch dùng chung hạ tầng viễn thông (Trạm BTS) 

trên địa bàn tỉnh. Cần Thơ triển khai kế hoạch dùng chung hạ tầng viễn thông tại 

địa phương, tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch trong năm 2021. 

TP HCM tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hạ 

tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố HCM” năm 2021 

– 2022.Về tần số vô tuyến điện, các địa phương đã phối hợp với các Trung tâm 

Tần số vô tuyến điện khu vực hướng dẫn cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, 

chỉ đạo các địa phương triển khai đầu tư hệ thống truyền thanh IP. Ninh Thuận 

ban hành văn bản triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên 

miền internet để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết thực hiện đúng quy định 

Bộ TTTT đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và các Sở TTTT các tỉnh, thành phố về việc thực hiện công 

điện số 597/CĐ-BCD liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách 

ly tập trung để phòng, chống COVID-19. Nhiều địa phương như Quảng Trị, 

Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan 

khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập 

trung. 

Về tần số vô tuyến điện, các địa phương tiếp tục phối hợp với các Trung 

tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hướng dẫn cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần 

số vô tuyến điện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, 
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chỉ đạo các địa phương triển khai đầu tư hệ thống truyền thanh IP tại nhiều tỉnh 

như Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk... 

Các Sở TTTT tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp với Quỹ Dịch vụ Viễn thông 

công ích và Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong 

việc kiểm tra, xác nhận các danh sách đối tượng thụ hưởng theo quy định của Bộ 

TTTT về danh mục thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

3. Lĩnh vực Ứng dụng CNTT 

Các Sở TTTT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai ứng dụng Bluezone 

trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hà Nội triển khai chấm điểm 

đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện. Bắc Giang tổ chức Hội 

thảo “chuyển đổi số, cơ hội và thách thức” trong các cơ quan nhà nước tỉnh; ban 

hành Kế hoạch triển khai Chữ ký số năm 2021; xây dựng quy trình liên thông 

QLVB và một cửa điện tử, xây dựng phần mềm thực hiện 5 tại chỗ. Cao Bằng 

ban hành Kế hoạch Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 

2021. Ninh Bình triển khai xây dựng Bộ tiêu chí chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình. 

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai chuyển đổi số tại xã phường và hướng dẫn 

các phường xã triển khai thí điểm chuyển đổi số. Quảng Trị, Bạc Liêu, Trà Vinh 

triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về việc ứng dụng CNTT phát triển Chính 

quyền số và bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh 

năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Quảng Trị, Bình Định, Tây Ninh xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn. Hậu Giang tham mưu UBND ban hành 

Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số Hậu 

Giang giai đoạn 2021-2025. Đà Nẵng hoàn thành, trình UBND thành phố dự thảo 

Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; tổ chức 

Hội thảo “Xu hướng ứng dụng công nghệ Blockchain cho cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp”. Phú Yên đề xuất UBND tỉnh dựng Không gian Sáng tạo và Trải 

nghiệm chuyển đổi số tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2021. Đắk Lắk phối hợp tổ chức thành 

công Hội thảo Chuyển đổi số - xu thế tất yếu của sự phát triển với trên 450 đại 

biểu tham dự. Lâm Đồng cung cấp kiểm chứng số liệu, tài liệu phục vụ đánh giá 

chỉ số chuyển đổi số tỉnh năm 2020. Quảng Trị triển khai số hóa dữ liệu từ sổ hộ 

tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(giai đoạn 1); tổ chức đấu thầu hạng mục Xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng 

chung (giai đoạn 1) đợt 2 thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Quảng 

Nam xây dựng 02 ứng dụng trên điện thoại di động: smart Quảng Nam (dành cho 

công dân) và eGov Quảng Nam (dành cho cán bộ, công chức) theo mô hình Kiến 
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trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Đồng Nai triển khai xây dựng trung tâm giám sát 

điều hành thông minh tỉnh. Bình Phước tham mưu, trình UBND phê duyệt Đề án 

xây dựng Địa phương thông minh tại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. Ninh Thuận triển khai thực hiện dự án “Triển khai, mở rộng 

phần mềm một cửa điện tử, DVCTT mức 3,4 cho UBND cấp xã”; phối hợp 

chuyển đổi 100% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3 lên dịch vụ 

công mức độ 4 đối với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố; triển 

khai dự án “Đào tạo CNTT cho cán bộ chuyên trách các Sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, thành phố. Đà Nẵng báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai 

Trung tâm IOC tại Việt Nam và kế hoạch triển khai của thành phố Đà Nẵng. 

4. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng 

Các địa phương chỉ đạo vận hành hệ thống Cổng TTĐT và các cổng thành phần 

hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên toàn hệ thống; Hệ 

thống thư công vụ hoạt động ổn định 24/24 giờ, đảm bảo tốt ATTT. Bến Tre, 

Đồng Tháp, Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Cao Bằng 

nghiên cứu, phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ thống 

giám sát mã độc Cyrada để đánh giá, so sánh với hệ thống EDR đã triển khai. Đà 

Nẵng hoàn thành báo cáo tình hình ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng thành 

phố thông minh và bảo đảm ATTT của thành phố. Trong tháng đã kịp thời phát 

hiện và ngăn chặn 13472 lượt tấn công vào các hệ thống thông tin của thành phố; 

vận hành Hệ thống eGov bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định; tổ chức 

ứng cứu, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố Hệ thống eGov, đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT cho các sở, ban, ngành, 

quận/huyện, phường/xã. Quảng Trị lập hồ sơ thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt cấp độ ATTT cho các hệ thống thông tin; tham mưu Kế hoạch triển khai 

Quyết định số 907/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn tỉnh. Bình Định tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn 

bản “Quy chế bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định”. 

Khánh Hòa thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT của hệ thống thông tin 

của 03 đơn vị (Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư); báo cáo 

về hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange 

vào hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh. Cần Thơ Tham mưu ban hành mã định 

danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg. 
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5. Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 

22/3/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 

10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đà Nẵng tham mưu UBND thành 

phố ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu CNTT tập 

trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai các hạng mục của Dự án Khu 

Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) gồm các khối ICT, ICT 1, ICT 2 đúng 

tiến độ. Ban hành chính sách ưu đãi cho Chủ đầu tư xây dựng dự án Không gian 

sáng tạo, báo cáo và hoàn chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất  tại dự án 

Tổ hợp Không gian sáng tạo Hòa Xuân. Bình Định xây dựng dự thảo Đề án thành 

lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định. An Giang phối hợp với 

các đơn vị chuyên môn trình UBND tỉnh chủ trương lập dự án đầu tư hạ tầng và 

tạo quỹ đất Dự án Khu CNTT tập trung. 

6. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông 

6.1. Báo chí, phát thanh truyền hình, TTĐT, thông tin cơ sở, thông tin 

đối ngoại: 

Các Sở TTTT đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đối với các cơ 

quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tình hình phát triển kinh tế, xã 

hội của đất nước, của các địa phương trong Quý I và nhiệm vụ Quý II/2021. Tuyên 

truyền các ngày kỷ niệm trong tháng: 114 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 

(07/4); 151 năm Ngày sinh V.Lênin (22/4); Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4); 

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội chung 

của nước Việt Nam thống nhất (25/4); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 71 năm Ngày thành lập 

Hội Nhà báo Việt Nam (21/4); Ngày Trái Đất (22/4); Ngày sách Việt Nam (21/4); 

67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 70 năm ngày thành lập Đội 

Thiếu niên Tiền phong HCM (15/5) và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch 

HCM (19/5). Tập trung tuyên truyền các nội dung về công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêm phòng vacxin phòng, chống dịch 

bệnh. Thông tin, tuyên truyền về thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tuyên 

truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, triển khai thực 

hiện khai báo y tế bằng mã QR Code tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo quy 

định. Tuyên truyền công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, 

tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
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 Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các sự 

kiện thời sự chính trị nổi bật của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; phản ánh toàn diện các phong trào thi đua lao động sản 

xuất, tiếp tục thông tin những sự kiện quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, 

xã hội, nhất là thông tin tuyên truyền về thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh 

trái phép, phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật thực hiện rà soát nhằm phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các 

hoạt động phát tán tài liệu; các đường link, địa chỉ IP liên kết với website chống 

phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 trên không gian mạng, đặc biệt trên mạng xã hội có lượng người theo dõi 

cao. 

Cao Bằng thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với 

Tạp chí Non nước Cao Bằng thuộc Hội văn học Nghệ thuật tỉnh;  Hướng dẫn các 

sở, ngành; UBND thành phố thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí; thực hiện kiện toàn người phát ngôn và chủ động cung cấp 

thông tin cho báo chí về một số vấn đề báo chí nêu. Ninh Bình hướng dẫn phóng 

viên tác nghiệp báo chí tại Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021, chỉ đạo các 

doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc và công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tại Lễ khai mạc và các hoạt động Năm du lịch quốc 

gia diễn ra tại Ninh Bình.Thừa Thiên Huế, Bến Tre, Đồng Tháp tham mưu UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin 

cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT”. Đồng Tháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 

trên ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. An Giang tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND. Kiên Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long 

chỉ đạo công tác tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu 

tranh phòng,chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba. Quảng Trị tham mưu Kế 

hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền năm 2021; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

năm 2021. Đà Nẵng Tuyên truyền hưởng ứng giải báo chí toàn quốc “Báo chí với 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2021; 

Triển khai Kế hoạch số 32/KH-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động 

kinh doanh, quảng cáo thực phẩm qua mạng xã hội. Quảng Nam tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND thông qua quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; Quảng Nam tổ chức triển khai phương án 



108 

thí điểm hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông của Mobifone 03 

cấp tại Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền 

thanh- truyền hình thành phố Tam Kỳ và UBND xã Tam Thăng. Ninh Thuận trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1641/KH-UBND về việc thông tin, tuyên 

truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Lâm 

Đồng, Bình Định, Gia Lai xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện 

Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. 

Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quảng bá Thương hiệu “Đà 

Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền tài liệu về 

đường biên, mốc giới và cọc dấu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – 

Campuchia. Quảng Trị xây dựng trang Fanpage “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng 

Trị” trên Facebook và Kênh “Đất và Người Quảng Trị” trên Youtube. 

* Công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 và bầu cử tại các địa 

phương:  

Hiện nay, các Sở TTTT đều đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống 

thông tin cơ sở trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Về cơ bản 

các địa phương đều tập trung tăng cường thời lượng, số lượng, tần suất các tin, 

bài trong các đợt cao điểm, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, cụ thể: 

Hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn ở các địa phương đều tăng tần 

suất, thời lượng vào các khung giờ như sau: 

- Tần suất phát sóng, trung bình 03 lần/ngày. 

- Thời lượng phát thanh về bầu cử: Trung bình 10 phút/bản tin; có nơi từ 

15 - 20 phút/bản tin. 

- Thời lượng phát thanh về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19: Trung bình 10 phút/bản tin; có nơi từ 20 - 30 phút/bản tin, thậm chí có địa 

phương trong vùng dịch, thời lượng phát 1 tiếng/lần, số lượng tin, bài tuyên truyền 

về COVID-19 lên tới 80% thời lượng của một bản tin. 

- Khung giờ phát sóng: Sáng từ 5h30- 6h30; Trưa từ 11h-12h; Chiều từ 

17h30-18h30. 

- Một số địa phương phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số (như: Hòa Bình 

phát tiếng Mường; Quảng Ninh phát tiếng Tày và tiếng Dao Thanh Y; Hà Giang 

phát tiếng Mông; Tuyên Quang phát tiếng Tày, Dao, Cao Lan, Mông; Sóc Trăng 

phát tiếng Khmer và tiếng Hoa; An Giang phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng 

Bahnar và tiếng Jrai; …). 

Hệ thống truyền thanh cấp huyện tăng tần suất, thời lượng vào các khung 

giờ như sau: 
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- Tần suất phát sóng, trung bình 03 lần/ngày. 

- Thời lượng phát thanh về bầu cử: Trung bình 15 phút/bản tin; có nơi từ 

20 - 30 phút/bản tin. 

- Thời lượng phát thanh về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19: Trung bình 15 phút/bản tin; có nơi từ 25 - 40 phút/bản tin. 

- Khung giờ phát sóng: Sáng 5h00-6h30; Trưa 11h00-12h00; Chiều 17h00-

18h30. 

- Một số địa phương phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số (như: Hòa Bình 

phát tiếng Mường; An Giang phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng Bahnar và 

tiếng Jrai,…). 

Các hình thức truyền thông khác ở cơ sở: 

- Phát trên hệ thống Cụm thông tin cơ sở, bảng tin điện tử công cộng 

(videoclip, chạy chữ). 

- Đăng trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn. 

- Tuyên truyền trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn.phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng Bahnar và tiếng Jrai,…).ng; 

Tuyên Quang phát tiếng Tày, Dao, Cao Lan, Mông; Sóc Trăng phát tiếng Khmer 

và tiếng H chóng và hiệu quả. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021 Sở TTTT  thay đổi hình thức 

thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang 

thực hiện kiểm tra trên môi trường mạng. Xử phạt vi phạm hành chính 61 tổ chức, 

cá nhân với tổng số tiền 620,75 triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực: TTĐT: 430 triệu 

đồng, thu hồi 02 tên miền, tạm dừng 42 tên miền; In - Xuất bản phẩm: 117 triệu 

đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy 49.698 xuất bản phẩm và 650kg bán thành phẩm, 

chuyển cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị khởi tố 01 vụ; Internet: 51,250 triệu 

đồng; Viễn thông (thực hiện gọi điện thoại quảng cáo sai quy định): 22,5 triệu 

đồng, đề nghị DNVT ngừng cung cấp dịch vụ 11 thuê bao điện thoại.Tiếp 12 

lượt/16 công dân tại trụ sở cơ quan, tiếp nhận 74 đơn kiến nghị, phản ánh từ các 

tổ chức, cá nhân, đơn tiếp nhận được Sở TTTT Hà Nội xử lý, giải quyết theo quy 

định. 

6.2. Xuất bản, in và phát hành: 

Các Sở TTTT đang thực hiện việc cung cấp số liệu đến hết năm 2020 phục 

vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ TTTT (Theo Quyết định số 

1122/QĐ-BTTTT ngày 06/7/2020). Bắc Giang, Cao Bằng, Bình Dương, Kiên 

Giang, TP HCM, An Giang, Tây Ninh, Trà Vinh ban hành Kế hoạch và tổ chức 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh. Các Sở TTTT đã chỉ đạo các nhà 

xuất bản và cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành thực 

hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản. Yêu cầu 
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các nhà xuất bản kiểm soát chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm. Đà Nẵng, Kon 

Tum, Bình Định triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và 

tuyên truyền cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 trong đó Bình Định tổ chức 

tôn vinh và giới thiệu điểm sáng phong trào đọc sách; triển lãm, trưng bày, xếp 

sách nghệ thuật, giới thiệu các tác phẩm của Thư viện tỉnh Bình Định tại Trường 

PTTH Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh công 

bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và 

Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. 

 

 

 

Phụ lục II 
     DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BỘ BAN HÀNH TRONG NĂM 2021 

 

TT TT Tên đề án 

Thời 

gian 

trình 

Đơn vị 

chủ trì 

Cấp 

trình 

Tiến độ dự kiến thực 

hiện 

I LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

I.1 ĐỀ ÁN 

1.  1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Nghị định số 

47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số nội dung của Luật Bưu 

chính 

Quý IV Vụ BC CP 

Đang rà soát, hoàn thiện 

trước khi gửi lấy ý kiến 

thẩm định của BTP 

2.  2.  
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quyết định số 55/2016/QĐ-

TTg” vào CTCT của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2021 

Quý IV Vụ BC TTgCP 
Đang lấy ý kiến thẩm định 

của Bộ Tư pháp 

3.  3.  
Xây dựng phương án chuẩn bị cho 

đoàn VN tham dự Đại hội Liên 

minh Bưu chính thế giới (UPU) lần 

thứ 27 

Tháng 

11 

Vụ 

HTQT 
TTgCP 

Đã hoàn thành. Bộ đã có 

văn bản 3709/BTTTT-

HTQT ngày 23/9 gửi 

TTgCP 

4.  4.  Chiến lược phát triển hạ tầng Bưu 

chính đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 

Tháng 

8/2021 Vụ BC TTgCP 
Đang trình LĐB để ký 

trình TTgCP 

I.2 THÔNG TƯ 

5.  
1.  Thông tư quy định chi tiết về tem 

bưu chính 

Tháng 

11 
Vụ BC 

Bộ 

Trưởng 
Đang lấy ý kiến trên web 

II LĨNH VỰC VIỄN THÔNG 

II.1 ĐỀ ÁN 
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6.  
1.  

Khuyến khích doanh nghiệp tư 

nhân tham gia xây dựng hạ tầng 

viễn thông và các hạ tầng khác cho 

chuyển đổi số quốc gia 

Quý IV Cục VT TTgCP 
Tổng hợp góp ý của các bộ 

ngành 

7.  
2.  

Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Viễn 

thông 

Quý IV Cục VT CP 
Đang hoàn thiện hồ sơ dự 

thảo Lập đề nghị 

8.  
3.  Chiến lược Hạ tầng số đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030 

Tháng 8 Cục VT TTgCP Đang hoàn thiện theo chỉ 

đạo của LĐB (trả lời 15 

câu hỏi) (Ptrinh 260/PTr-

CVT ngày 31/8) 

9.  
4.  

Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tần 

số vô tuyến điện 

Quý II 
Cục 

TSVTĐ 
CP 

Đã trình và CP đã ban 

hành NQ thông qua đề 

nghị xây dựng Luật 

10.  
5.  

Tổ chức khai thác đài điện báo của 

Cục Bưu điện Trung ương tại địa 

phương 

Tháng 9 
Cục 

BĐTW 
TTgCP Đã trình BCSĐ CP 

11.  
6.  

Sửa đổi Quyết định số 

11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 

về tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam 

Tháng 6 

 

Tháng 9 

Quỹ 

DVVTCI 
TTgCP 

Đang chờ BTC, BNV trả 

lời để tiếp thu gửi BTP 

thẩm định 

12.  
7.  

Chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích giai đoạn 

2021-2025 

Tháng 

01 

Quỹ 

DVVTCI 
TTgCP Đã trình TTgCP 

13.  
8.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ 

tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết 

định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 

tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch 

phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban 

hành kèm theo Quyết định số 

71/2013/QĐ-TTg 

Tháng 

11 

Cục 

TSVTĐ 
TTgCP 

Đề án Bộ đăng ký bổ sung 

và VPCP đã có vb số 

6843/VPCP-KGVX ngày 

24/9/2021 thông báo ý 

kiến chỉ đạo của PTTg 

VĐĐ v/v đồng ý đưa 

nhiệm vụ vào CTCT của 

CP, TTgCP năm 2021 

II.2 THÔNG TƯ 

14.  
1.  

Thông tư thay thế Thông tư số 

25/2015/TT-BTTTT Quy định về 

quản lý và sử dụng kho số viễn 

thông và Thông tư số 40/2017/TT-

BTTTT sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 25/2015/TT-

BTTTT 

Tháng 

11 
Cục VT 

Bộ 

trưởng 

Đang thực hiện theo đúng 

thời hạn 

15.  
2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 22/2014/TT-BTTTT ban 

hành quy hoạch kho số viễn thông 

Tháng 

11 
Cục VT 

Bộ 

trưởng 

Đang thực hiện theo đúng 

thời hạn 

16.  
3.  Thông tư sửa đổi Thông tư số 

07/2015/TT-BTTTT ngày 

Tháng 

11 
Cục VT 

Bộ 

trưởng 

Đơn vị đã hoàn thành 

xin ý kiến trên 
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24/3/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về kết nối 

viễn thông 

Website từ ngày 

27/6/2021. 

17.  
4.  

Thông tư thay thế Thông tư số 

05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/3/2015 Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện; cho 

thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến 

điện; sử dụng chung tần số vô 

tuyến điện 

Tháng 7 
Cục 

TSVTĐ 

Bộ 

trưởng 

Thông tư số 

04/2021/TT-BTTTT 

ngày 13/8/2021 

18.  
5.  

Thông tư thay thế Thông tư số 

46/2016/TT-BTTTT và Thông tư 

số 18/2018/TT-BTTTT về Danh 

mục thiết bị vô tuyến điện được 

miễn giấy phép sử dụng tần số 

Tháng 

11 

Cục 

TSVTĐ 

Bộ 

trưởng 

Đang tiếp thu, hoàn thiện 

để gửi Vụ PC thẩm định 

19.  
6.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 24/2015/TT-

BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy 

định về quản lý và sử dụng tài 

nguyên Internet 

Tháng 

11 
VNNIC 

Bộ 

trưởng 
Đang thực hiện đúng hạn 

III LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CNTT 

III.1 ĐỀ ÁN     

20.  
1.  

Xây dựng Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng đến 

Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 

Tháng 

01 

Cục 

THH 
TTgCP 

Quyết định số 942/QĐ-

TTg ngày 15/6/2021 

21.  
2.  

Đề án nâng cao nhận thức, đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Quý IV 
Cục 

THH 
TTgCP 

Cục đã hoàn thành dự thảo 

và báo cáo Thứ trưởng. 

Thứ trưởng có chỉ đạo ưu 

tiên trình Chiến lược phát 

triển kinh tế số, xã hội số 

trước rồi mới trình Đề án 

(để triển khai CL). 

22.  
3.  

Chiến lược dữ liệu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 

Quý IV 
Cục 

THH 
TTgCP 

Đang hoàn thiện Chiến 

lược theo chỉ đạo của 

Lãnh đạo Bộ 

23.  
4.  

Đề án phát triển kinh tế số Việt 

Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

 

Chiến lược quốc gia về phát triển 

KTS, XHS 

Quý IV 

 

Tháng 

8/2021 

Cục THH 

 

Vụ 

QLDN 

TTgCP 

Đã hoàn thiện quy trình 

xin ý kiến. Đang trong quá 

trình hoàn thiện dự thảo. 

Dự kiến sẽ trình Bộ 

trưởng ký vào thứ 2 (27/9) 

24.  
5.  

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến trên 

Quý IV 
Cục 

THH 
CP 

Đã hoàn thành dự thảo và 

đăng tải xin ý kiến trên 

cổng TTĐT của CP tại văn 
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trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước 

bản số 3481/BTTTT-THH 

ngày 10/9 

25.  
6.  

Lập đề nghị xây dựng Nghị định 

sửa đổi bổ sung Nghị định số 

64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 

của Chính phủ quy định về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước 

Quý IV 
Cục 

THH 
CP 

Đã hoàn thành dự thảo và 

đăng tải xin ý kiến trên 

cổng TTĐT của CP tại văn 

bản số 3483/BTTTT-THH 

ngày 10/9 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG 

IV.1 ĐỀ ÁN 

26.  
1.  Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật Giao dịch điện tử 
Quý IV 

Cục 

ATTT 
CP 

Đã hoàn thiện và trình CP 

Đề xuất sửa đổi luật tại Tờ 

trình số 62/TTr-BTTTT 

ngày 17/9 

27.  
2.  Chiến lược an toàn không gian 

mạng quốc gia 

Tháng 

10 

Cục 

ATTT 
TTgCP 

Đã hoàn thiện dự thảo và 

xin ý kiến tại văn bản số 

3355/BTTTT-CATTT 

ngày 31/8.  

Dự kiến Cục sẽ trình Bộ 

trưởng ký Tờ trình TTg 

trong ngày 24/9 

IV.2 THÔNG TƯ 

28.  
1.  

Thông tư Quy định vị trí chuyên 

trách về an toàn thông tin mạng và 

tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng 

Tháng 

11 

Cục 

ATTT 

Bộ 

trưởng 

Cục đã hoàn thành quy 

trình xin ý kiến các bộ 

ngành, địa phương. Tuy 

nhiên, do có một số nội 

dung bị trùng lắp với 

Thông tư Hướng dẫn vị trí 

việc làm công chức, viên 

chức chuyên ngành 

TT&TT do Vụ TCCB chủ 

trì, Cục ATTT đã có phiếu 

trình 355/PTr-CATTT 

ngày 22/9 đề xuất gửi nội 

dung cho Vụ TCCB tổng 

hợp và kết thúc nhiệm vụ 

này. 

Thứ trưởng đã nhất trí với 

đề xuất của Cục. 

Chưa có ý kiến của Bộ 

trưởng  

29.  
2.  

Thông tư Quy định chuẩn và sát 

hạch đạt chuẩn kỹ năng an toàn 

thông tin mạng 

Tháng 

11 

Cục 

ATTT 

Bộ 

trưởng 

Đã hoàn thành quy trình 

xin ý kiến đối với dự thảo 

thông tư. Trong tuần này 

sẽ có văn bản xin ý kiến 

thẩm định của Vụ Pháp 

chế. 
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Dự kiến sẽ xin ý kiến tập 

thể L/đ Bộ và trình Bộ 

trưởng ký ban hành vào 

tuần 39 

V LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT 

V.1 ĐỀ ÁN 

30.  
1.  

Chương trình phát triển công 

nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030, chủ động tham gia Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

Quý IV 
Vụ 

CNTT 
TTgCP 

Đã trình Lãnh đạo Bộ 

Phiếu trình số 197/PTr-

CNTT ngày 06/9/2021 về 

việc xem xét ký Báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về 

hoàn thiện Chương trình. 

Hiện nay, đang tiếp thu ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ để hoàn thiện, trình Bộ 

trưởng ký Báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ 

31.  
2.  

Lập đề nghị xây dựng Luật Công 

nghệ số thay thế Luật Công nghệ 

thông tin 

Quý IV 
Vụ 

CNTT 
CP 

Đã báo cáo Thứ trưởng 

Phạm Đức Long ngày 

6/9/2021 và ngày 

16/9/2021. Hiện nay, đang 

hoàn thiện Chiến lược 

theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ 

V.2 THÔNG TƯ  

32.  
1.  

Thông tư Sửa đổi, bổ sung danh 

mục sản phẩm phần mềm ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-

BTTTT ngày 08/4/2013 ban hành 

Danh mục sản phẩm phần mềm và 

phần cứng, điện tử 

Tháng 

11 

Vụ 

CNTT 

Bộ 

trưởng 

Hiện đang tổng hợp ý kiến 

các đơn vị trong và ngoài 

bộ có liên quan, đăng tải 

trên Cổng thông tin của Bộ 

và Cổng thông tin của 

Chính phủ. 

 

33.  
2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung danh 

mục Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 

ban hành danh mục sản phẩm 

CNTT trọng điểm 

Tháng 

11 

Vụ 

CNTT 

Bộ 

trưởng 

Hiện đang tổng hợp ý 

kiến các đơn vị trong và 

ngoài bộ có liên quan, 

đăng tải trên Cổng thông 

tin của Bộ và Cổng thông 

tin của Chính phủ. 

 

VI LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG 

VI.1 ĐỀ ÁN 

34.  
1.  

Nghị định sửa đổi Nghị định 

72/2013/NĐ-CP, Nghị định 

27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

internet và thông tin trên mạng 

Tháng 

12 

Cục 

PTTH 
CP 

Đã hoàn thành quy trình 

xin ý kiến rộng rãi. 

Đang trong quá trình tổng 

hợp. Dự kiến sẽ có văn 

bản xin ý kiến thẩm định 
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của Bộ Tư pháp vào cuối 

tháng 10/2021 

35.  
2.  Chương trình Sách quốc gia 

Tháng 

10 
Cục XB TTgCP 

Đã hoàn thiện tiếp thu ý 

kiến góp ý của Bộ ngành, 

đã báo cáo TTr PAT lần 1, 

đang chuẩn bị báo cáo TTr 

lần 2 trước khi báo cáo BT 

36.  
3.  

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và 

phát triển bền vững biển, đảo Viêt 

Nam giai đoạn 2021-2025 

Tháng 9 
Cục 

TTCS 
TTgCP 

Tờ trình số 59/TTr-

BTTTT ngày 7/9/2021 

37.  
4.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy định về hoạt 

động in 

Quý IV Cục XB CP 

Đang tiếp thu, tổng hợp ý 

kiến Bộ ngành, địa 

phương và sẽ báo cáo 

LĐB trong tuần 39 trước 

khi gửi BTP thẩm định 

38.  
5.  

Đề án truyền thông đối ngoại về 

quyền con người giai đoạn 2021 -

2025 

Tháng 

10/2021 
Cục 

TTĐN TTgCP 
Đang trình LĐB hồ sơ 

trình TTg 

39.  
6.  

Chiến lược chuyển đổi số báo chí 

đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 

Tháng 

8/2021 

Cục BC 

TTgCP 

Đang chờ báo cáo Bộ 

trưởng để gửi xin ý kiến 

bộ ngành 

VI.2 THÔNG TƯ 

40.  
1.  

Thông tư thay thế Thông tư số 

49/2016/TT-BTTTT ngày 

26/12/2016 của Bộ TTTT quy định 

chi tiết  và hướng dẫn về hồ sơ, thủ 

tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ 

nhà báo 

Tháng 

12 
Cục BC 

Bộ 

trưởng 

Đang thực hiện theo đúng 

tiến độ 

VII CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

VII.1 ĐỀ ÁN 

41.  
1.  

Xây dựng chương trình đầu tư công 

về xây dựng Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số giai đoạn 

2021 – 2025 

Tháng 1 
Vụ 

KHTC 
TTgCP 

Đã có văn bản gửi VPCP 

(M) về việc xin rút đề án 

ra khỏi chương trình công 

tác 

42.  
2.  

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị 

định số 119/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động 

in sản phẩm không phải là xuất bản 

phẩm và sửa đổi Điều 120 của Nghị 

định số 15/2020/NĐ-CP về phân 

định thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính đối với Thanh tra 

Tháng 7 Thanh tra CP 
Tờ trình số 63/TTr-

BTTTT ngày 17/9 
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chuyên ngành Thông tin và Truyền 

thông 

43.  
3.  

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ 

sở báo chí, phát thanh, truyền hình, 

thông tin điện tử, cơ sở xuất bản 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Tháng 8 Viện CL TTgCP 

Hiện nay đã hoàn thành 

việc lấy ý kiến các 

Bộ/Ngành/địa 

phương/hiệp hội và lấy ý 

kiến trên website.  

Chiều thứ 6 ngày 24/9 báo 

cáo Thứ trưởng Phạm Anh 

Tuấn. Dự kiến báo cáo BT 

và tập thể Lãnh đạo Bộ 

trong tuần tới. 

44.  
4.  

Quy hoạch hạ tầng thông tin và 

truyền thông thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Tháng 

10 
Viện CL TTgCP 

Đã đăng tải xin ý kiến trên 

cổng TTĐT của CP  

45.  
5.  

Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ TTTT 

Tháng 

8/2021 

 

> 20/9 

gửi 

BNV  

Vụ 

TCCB  Đã gửi BNV để thẩm định 

VII.2 THÔNG TƯ 

46.  
1.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 

14/5/2020 Quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

Tháng 5 
Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 
Thông tư số 01/2021/TT-

BTTTT ngày 14/5/2021 

47.  
2.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc 

5G – Phần truy nhập vô tuyến 

Tháng 8 
Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 
Thông tư số 05/2021/TT-

BTTTT ngày 16/8/2021 

48.  
3.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 

5G – Phần truy nhập vô tuyến 

Tháng 8 
Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 
Thông tư số 06/2021/TT-

BTTTT ngày 31/8/2021 

49.  
4.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng dịch 

vụ truy nhập internet trên mạng 

viễn thông di động mặt đất 5G 

Tháng 8 
Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 
Thông tư số 07/2021/TT-

BTTTT ngày 31/8/2021 

50.  
5.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cấu trúc, định 

dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin báo cáo trong Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia 

Tháng 8 
Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 
Thông tư số 02/2021/TT-

BTTTT ngày 21/6/2021 

51.  
6.  Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị truy nhập 

Tháng 

10 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Đã có ý kiến thẩm định 

của Vụ Pháp chế (Công 
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vô tuyến băng tần 5 GHz (sửa đổi 

QCVN 65:2013 /BTTTT) 

văn số 603/PC ngày 

24/9/2021) 

52.  
7.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn điện cho 

các thiết bị đầu cuối viễn thông và 

công nghệ thông tin (sửa đổi 

QCVN 22:2010 /BTTTT) 

Tháng 

10 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Gửi Bộ KHCN thẩm định 

(Công văn số 

3334/BTTTT-KHCN 

ngày 30/8/2021) 

53.  
8.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn 

băng tần 40 đến 246 GHz 

Tháng 

10 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Đang gửi xin ý kiến thẩm 

định của Vụ Pháp chế 

trước khi trình Lãnh đạo 

Bộ (Công văn số 

635/KHCN ngày 

20/9/2021) 

54.  
9.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt 

động trong băng tần 76 GHz-77 

GHz dùng cho phương tiện vận tải 

mặt đất 

Tháng 

10 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Đã có ý kiến thẩm định 

của Vụ Pháp chế (Công 

văn số 602/PC ngày 

24/9/2021) 

55.  
10.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tương thích điện 

từ (EMC) của mạng cáp phân phối 

tín hiệu truyền hình, âm thanh và 

các dịch vụ tương tác (sửa đổi 

QCVN 71:2013) 

Tháng 

10 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Gửi Bộ KHCN thẩm định 

(Công văn số 

2968/BTTTT-KHCN 

ngày 05/8/2021) 

56.  
11.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng dịch vụ IPTV 

trên mạng viễn thông công cộng cố 

định (sửa đổi QCVN 

84:2014/BTTTT) 

Tháng 

10 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Gửi Bộ KHCN thẩm định 

(Công văn số 

2968/BTTTT-KHCN 

ngày 05/8/2021) 

57.  
12.  

Thông tư hủy bỏ Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông 

Tháng 

12 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị tại công văn số 

2262/BTTTT-KHCN 

ngày 25/06/2021; 

Đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ tại 

công văn số 

2258/BTTTT-KHCN 

ngày 25/6/2021. 

58.  
13.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 

5G lai ghép (non-standalone) – 

Phần truy nhập vô tuyến 

Tháng 

12 

Vụ 

KHCN 

Bộ 

trưởng 

Lấy ý kiến các cơ quan 

đơn vị tại công văn số 

2569/BTTTT-KHCN 

ngày 14/7/2021; 

Đăng tải dự thảo trên 

Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ tại công văn số 

2568/BTTTT-KHCN 

ngày 14/7/2021. 

59.  
14.  Thông tư quy định Danh mục chỉ 

tiêu thống kê ngành thông tin và 

Tháng 

12 

Vụ 

KHTC 

Bộ 

trưởng 

- Hiện Dự thảo Thông tư 

đã đăng website xin ý kiến 
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truyền thông (Sửa đổi bổ sung hoặc 

thay thế Thông tư số 15/2017/TT-

BTTTT ngày 23/6/2017 quy định 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

Thông tin và Truyền thông) 

rộng rãi từ 21/7/2021 

(website của Bộ và của 

Chính phủ); 

- Bộ đang chờ Tổng cục 

thống kế, Bộ KHĐT trình 

dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung danh mục chỉ tiêu 

thống kê để điều chỉnh cho 

phù hợp (dự kiến trình vào 

tháng 10/2021. 

60.  
15.  

Thông tư quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành thông tin và truyền 

thông (Sửa đổi bổ sung hoặc thay 

thế Thông tư số 10/2018/TT-

BTTTT ngày 29/6/2018 quy định 

chế độ báo cáo thống kê ngành 

TTTT) 

Tháng 

12 

Vụ 

KHTC 

Bộ 

trưởng 

Hiện Dự thảo Thông tư đã 

đăng website xin ý kiến 

rộng rãi từ 21/7/2021 

(website của Bộ và của 

Chính phủ); 

- Bộ đang chờ Tổng cục 

thống kế, Bộ KHĐT trình 

dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung danh mục chỉ tiêu 

thống kê để điều chỉnh cho 

phù hợp (dự kiến trình vào 

tháng 10/2021. 

61.  
16.  

Thông tư quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định 32/2019/NĐ-

CP của Chính phủ về đặt hàng xuất 

bản phẩm sử dụng ngân sách nhà 

nước 

Tháng 

12 

Vụ 

KHTC 

Bộ 

trưởng 

Hiện Vụ KHTC đã có 

Phiếu trình số 773/PTr-

KHTC ngày 01/9/2021 

trình Thứ trưởng Phạm 

Anh Tuấn về việc điều 

chỉnh nhiệm vụ xây dựng 

Thông tư. 

Lý do: Thủ tướng đã ban 

hành Quyết định 

1377/QĐ-TTG ngày 

02/8/2021 về phê duyệt 

chương trình đặt hàng 

xuất bản phẩm sử dụng 

ngân sách nhà nước. Theo 

đó, về cơ bản Quyết định 

đã làm rõ các vấn đề cần 

hướng dẫn của Thông tư 

đang dự kiến xây dựng. 

Chỉ còn phần kỹ thuật 

hướng dẫn tiêu chí, quy 

cách xuất bản phẩm. Do 

đó, Vụ KHTC đề xuất 

chuyển nhiệm vụ xây 

dựng Thông tư này cho 

Cục XB chủ trì xây dựng. 
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62.  
17.  

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luât do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

Tháng 

10 
Vụ PC 

Bộ 

trưởng 

Đang lấy ý kiến các đơn vị 

thuộc Bộ 

63.  
18.  

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, 

điều kiện, nội dung, hình thức thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chưa chuyên 

ngành Thông tin và Truyền thông 

Tháng 6 
Vụ 

TCCB 

Bộ 

trưởng 

Đã ban hành Thông tư số 

03/2021/TT-BTTTT ngày 

25/6/2021 

 

 

 

Phụ lục III 

TỔNG HỢP THÔNG TIN BÁO CHÍ VÀ PHẢN ÁNH 

CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ CÁC LĨNH VỰC  

DO BỘ TTTTQUẢN LÝ 

Tháng 9/2021 

1, Lĩnh vực Bưu chính, TMĐT: 

*Khó khăn hậu giãn cách của hệ thống shipper: 

TP.HCM và Hà Nội đã mở cửa trở lại cho các cơ sở kinh doanh ăn uống 

mang đi kể từ hôm 16/9 với các điều kiện đi kèm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện 

tại số lượng cửa hàng mở không nhiều. Thêm vào đó, lực lượng shipper khan 

hiếm khiến việc đặt hàng qua ứng dụng không hề dễ dàng. 

- TP.HCM: Shipper nhiều hơn nhưng đặt hàng vẫn khó 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tp-hcm-shipper-nhieu-hon-nhung-

dat-hang-van-kho-392916.html 

- Shipper TP.HCM xếp hàng chờ đợi xét nghiệm Covid-19, đối tác tổ 

chức nói gì? 

https://thanhnien.vn/doi-song/shipper-tphcm-xep-hang-cho-doi-xet-nghiem-

covid-19-doi-tac-to-chuc-noi-gi-1454128.html 

2, Lĩnh vực Viễn thông: 

* Sự cố cáp quang biển làm khó người dùng Internet: 

Ngày 4/9, hệ thống cáp biển AAE-1 đã gặp sự cố trên nhánh S1H, gây ảnh 

hưởng đến kết nối Internet từ Việt Nam đi Singapore. Đây là lần thứ hai tuyến 

cáp biển AAE-1 gặp sự cố trong năm nay. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh nhu 

cầu học tập, làm việc online tăng cao, do đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới người 

sử dụng Internet.  

- Cáp AAE-1 gặp sự cố, nhà mạng gấp rút bù dung lượng phục vụ kết nối 

mùa dịch 

https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/cap-aae-1-gap-su-co-nha-mang-gap-rut-bu-

dung-luong-phuc-vu-ket-noi-mua-dich-888585.vov 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tp-hcm-shipper-nhieu-hon-nhung-dat-hang-van-kho-392916.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tp-hcm-shipper-nhieu-hon-nhung-dat-hang-van-kho-392916.html
https://thanhnien.vn/doi-song/shipper-tphcm-xep-hang-cho-doi-xet-nghiem-covid-19-doi-tac-to-chuc-noi-gi-1454128.html
https://thanhnien.vn/doi-song/shipper-tphcm-xep-hang-cho-doi-xet-nghiem-covid-19-doi-tac-to-chuc-noi-gi-1454128.html
https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/cap-aae-1-gap-su-co-nha-mang-gap-rut-bu-dung-luong-phuc-vu-ket-noi-mua-dich-888585.vov
https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/cap-aae-1-gap-su-co-nha-mang-gap-rut-bu-dung-luong-phuc-vu-ket-noi-mua-dich-888585.vov
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- Học trực tuyến và các nỗi lo khi mạng 'chập chờn' 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/hoc-truc-tuyen-va-cac-noi-lo-khi-mang-chap-

chon-1445920.html 

- Cùng lúc 2 sự cố internet, phụ huynh đau đầu vì...học online 

https://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/cung-luc-2-su-co-internet-

phu-huynh-dau-dau-vihoc-online-3438551/ 

- Zoom bị lỗi có phải vì nghẽn mạng? 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/zoom-bi-loi-co-phai-vi-nghen-

mang-773744.html 

 

* Tốc độ Internet Việt Nam thấp hơn mức trung bình thế giới: 

Theo dữ liệu mới công bố của Speedtest, tốc độ tải xuống của mạng di động 

tại Việt Nam đạt 42,46 Mb/giây trong tháng 7, thấp so với mức trung bình thế 

giới là 55,07 Mb/giây. Với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ tải 

xuống 78,43 Mb/giây, kém xa chỉ số 107,50 Mb/giây trên thế giới. 

- Tốc độ Internet Việt Nam thấp hơn mức trung bình thế giới 

https://vnexpress.net/toc-do-internet-viet-nam-thap-hon-muc-trung-binh-the-

gioi-4353659.html 

3, Lĩnh vực CNTT:  

* Đẩy mạnh các giải pháp chống dịch bằng công nghệ:  

Nhiều giải pháp công nghệ mới đã xuất hiện trong tháng qua nhằm giải 

quyết các bài toán mà người dân gặp phải khi dịch Covid-19 lan rộng. Đây được 

xem là cách là tối ưu trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. 

- App 'Giúp tôi!' của kỹ sư Việt 

https://congnghe.tuoitre.vn/app-giup-toi-cua-ky-su-viet-

20210821214324147.htm 

- Ra mắt ứng dụng tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19 

https://congnghe.tuoitre.vn/ra-mat-ung-dung-tim-giuong-oxy-cho-benh-nhan-

covid-19-20210826100727308.htm 

- TP.HCM ra mắt ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ chăm sóc F0 tại 

nhà 

https://congnghe.tuoitre.vn/tp-hcm-ra-mat-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-ho-

tro-cham-soc-f0-tai-nha-20210827115607442.htm 

- Robot VIBOT do Việt Nam phát triển hỗ trợ đắc lực phòng, chống 

Covid-19 

https://nhandan.vn/khoa-hoc/robot-vibot-do-viet-nam-phat-trien-ho-tro-dac-luc-

phong-chong-covid-19-661895/ 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/hoc-truc-tuyen-va-cac-noi-lo-khi-mang-chap-chon-1445920.html
https://thanhnien.vn/cong-nghe/hoc-truc-tuyen-va-cac-noi-lo-khi-mang-chap-chon-1445920.html
https://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/cung-luc-2-su-co-internet-phu-huynh-dau-dau-vihoc-online-3438551/
https://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/cung-luc-2-su-co-internet-phu-huynh-dau-dau-vihoc-online-3438551/
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/zoom-bi-loi-co-phai-vi-nghen-mang-773744.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/zoom-bi-loi-co-phai-vi-nghen-mang-773744.html
https://vnexpress.net/toc-do-internet-viet-nam-thap-hon-muc-trung-binh-the-gioi-4353659.html
https://vnexpress.net/toc-do-internet-viet-nam-thap-hon-muc-trung-binh-the-gioi-4353659.html
https://congnghe.tuoitre.vn/app-giup-toi-cua-ky-su-viet-20210821214324147.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/app-giup-toi-cua-ky-su-viet-20210821214324147.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/ra-mat-ung-dung-tim-giuong-oxy-cho-benh-nhan-covid-19-20210826100727308.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/ra-mat-ung-dung-tim-giuong-oxy-cho-benh-nhan-covid-19-20210826100727308.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/tp-hcm-ra-mat-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-ho-tro-cham-soc-f0-tai-nha-20210827115607442.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/tp-hcm-ra-mat-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-ho-tro-cham-soc-f0-tai-nha-20210827115607442.htm
https://nhandan.vn/khoa-hoc/robot-vibot-do-viet-nam-phat-trien-ho-tro-dac-luc-phong-chong-covid-19-661895/
https://nhandan.vn/khoa-hoc/robot-vibot-do-viet-nam-phat-trien-ho-tro-dac-luc-phong-chong-covid-19-661895/
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- Nhiều nơi dùng bản đồ Make in Việt Nam để chống dịch Covid-19 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/them-nhieu-tinh-dung-ban-do-

make-in-viet-nam-de-chong-dich-covid-19-769511.html 

- Công nghệ giúp lan tỏa lòng tốt giữa đại dịch 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cong-nghe-giup-lan-toa-long-tot-

giua-dai-dich-294267.html 

- Hà Nội triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ phòng chống dịch 

Covid-19 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ha-noi-trien-khai-thong-nhat-cac-

nen-tang-cong-nghe-phong-chong-dich-covid-19-391064.html 

 

 

* Loạn app chống dịch vì “trăm hoa đua nở”: 

Tình trạng nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành triển khai các ứng dụng phòng 

chống dịch và hệ thống khai báo y tế khác nhau khiến người dùng gặp không ít 

khó khăn. Nhiều người dân không thể biết được đâu là ứng dụng cần dùng giữa 

muôn vàn ứng dụng hiện có.  

- Người dùng rối bời vì 'loạn' ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 

https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dung-roi-boi-vi-loan-ung-dung-phong-

chong-dich-covid19/739348.vnp 

- App chống dịch phải như văn phòng 'một cửa' để dân không 'rối' 

https://congnghe.tuoitre.vn/app-chong-dich-phai-nhu-van-phong-mot-cua-de-

dan-khong-roi-2021091208365182.htm 

- Ứng dụng công nghệ phòng chống Covid-19 tại các địa phương ra sao? 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/chinh-phu-so/ung-dung-cong-nghe-

phong-chong-covid-19-nhieu-tinh-nhuan-nhuyen-ha-noi-lung-tung-391839.html 

- Yêu cầu xây dựng ứng dụng duy nhất phòng, chống dịch Covid-19 

https://www.vietnamplus.vn/yeu-cau-xay-dung-ung-dung-duy-nhat-phong-

chong-dich-covid19/740539.vnp 

 

- Việc thống nhất ứng dụng chống dịch được thực hiện ra sao 

https://vnexpress.net/viec-thong-nhat-ung-dung-chong-dich-duoc-thuc-hien-ra-

sao-4356217.html 

- Ứng dụng 'Y tế HCM' vô tình công khai dữ liệu người dân 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/ung-dung-y-te-hcm-vo-tinh-cong-khai-du-lieu-

nguoi-dan-1449581.html 

- Người dùng phản ánh ứng dụng ‘Y tế HCM’ nhiều lỗi, sở nói gì? 

https://congnghe.tuoitre.vn/nguoi-dung-phan-anh-ung-dung-y-te-hcm-nhieu-loi-

so-noi-gi-20210915135125846.htm 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/them-nhieu-tinh-dung-ban-do-make-in-viet-nam-de-chong-dich-covid-19-769511.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/them-nhieu-tinh-dung-ban-do-make-in-viet-nam-de-chong-dich-covid-19-769511.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cong-nghe-giup-lan-toa-long-tot-giua-dai-dich-294267.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cong-nghe-giup-lan-toa-long-tot-giua-dai-dich-294267.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ha-noi-trien-khai-thong-nhat-cac-nen-tang-cong-nghe-phong-chong-dich-covid-19-391064.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ha-noi-trien-khai-thong-nhat-cac-nen-tang-cong-nghe-phong-chong-dich-covid-19-391064.html
https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dung-roi-boi-vi-loan-ung-dung-phong-chong-dich-covid19/739348.vnp
https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dung-roi-boi-vi-loan-ung-dung-phong-chong-dich-covid19/739348.vnp
https://congnghe.tuoitre.vn/app-chong-dich-phai-nhu-van-phong-mot-cua-de-dan-khong-roi-2021091208365182.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/app-chong-dich-phai-nhu-van-phong-mot-cua-de-dan-khong-roi-2021091208365182.htm
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/chinh-phu-so/ung-dung-cong-nghe-phong-chong-covid-19-nhieu-tinh-nhuan-nhuyen-ha-noi-lung-tung-391839.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/chinh-phu-so/ung-dung-cong-nghe-phong-chong-covid-19-nhieu-tinh-nhuan-nhuyen-ha-noi-lung-tung-391839.html
https://www.vietnamplus.vn/yeu-cau-xay-dung-ung-dung-duy-nhat-phong-chong-dich-covid19/740539.vnp
https://www.vietnamplus.vn/yeu-cau-xay-dung-ung-dung-duy-nhat-phong-chong-dich-covid19/740539.vnp
https://vnexpress.net/viec-thong-nhat-ung-dung-chong-dich-duoc-thuc-hien-ra-sao-4356217.html
https://vnexpress.net/viec-thong-nhat-ung-dung-chong-dich-duoc-thuc-hien-ra-sao-4356217.html
https://thanhnien.vn/cong-nghe/ung-dung-y-te-hcm-vo-tinh-cong-khai-du-lieu-nguoi-dan-1449581.html
https://thanhnien.vn/cong-nghe/ung-dung-y-te-hcm-vo-tinh-cong-khai-du-lieu-nguoi-dan-1449581.html
https://congnghe.tuoitre.vn/nguoi-dung-phan-anh-ung-dung-y-te-hcm-nhieu-loi-so-noi-gi-20210915135125846.htm
https://congnghe.tuoitre.vn/nguoi-dung-phan-anh-ung-dung-y-te-hcm-nhieu-loi-so-noi-gi-20210915135125846.htm
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- 'Rừng' ứng dụng khai báo y tế: Cần một chuẩn liên thông dữ liệu 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/hoang-mang-hang-chuc-ung-dung-khai-bao-y-

te-can-mot-chuan-lien-thong-du-lieu-1450957.html 

- Vấn đề 'mỗi địa phương một ứng dụng chống dịch' gây tranh cãi 

https://vnexpress.net/van-de-moi-dia-phuong-mot-ung-dung-chong-dich-gay-

tranh-cai-4356517.html 

- Người dân lạc vào ma trận ứng dụng khai báo y tế, tiêm vaccine, Cục 

CNTT - Bộ Y tế nói gì? 

https://viettimes.vn/nguoi-dan-lac-vao-ma-tran-ung-dung-khai-bao-y-te-tiem-

vaccine-cuc-cntt-bo-y-te-noi-gi-post150413.html 

 

 

* Sổ sức khỏe điện tử nhiều lỗi, chậm cập nhật thông tin: 

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đang nhận nhiều chỉ trích và đánh giá tiêu 

cực từ người dùng. Đến nay, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đang có điểm đánh 

giá trung bình 2,5/5 sao trên kho ứng dụng Google Play với nhiều nhận xét tiêu 

cực. Số đông ý kiến cho rằng ứng dụng gặp lỗi khi không cập nhật Chứng nhận 

tiêm chủng sau khi người dân được tiêm vaccine Covid-19. 

- Nguyên nhân Sổ sức khỏe điện tử cập nhật muộn, mất thông tin 

https://zingnews.vn/nguyen-nhan-so-suc-khoe-dien-tu-cap-nhat-muon-mat-

thong-tin-post1260892.html 

- Sổ sức khỏe điện tử nhiều lỗi 

https://vnexpress.net/so-suc-khoe-dien-tu-nhieu-loi-4354959.html 

- Dân khó cập nhật mũi vaccine vì website còn thiếu điểm tiêm chủng 

https://zingnews.vn/nhieu-dia-diem-tiem-bi-thieu-tren-trang-phan-anh-tiem-

chung-post1262181.html 

4, Lĩnh vực An toàn – An ninh mạng:  

* Kênh YouTube báo Thanh Niên bị hack để phát quảng cáo: 

Sáng 25/8, kênh YouTube của báo Thanh Niên đã bị kẻ xấu chiếm đoạt và 

đổi tên thành Ripple Global. Toàn bộ tiêu đề video trên kênh  YouTube này đều 

chuyển thành nội dung quảng cáo tiền số.  

Trước đó chỉ vài giờ, đối tượng xấu đã chiếm đoạt quyền phát trực tiếp, 

livestream trên kênh YouTube Báo Thanh Niên để quảng cáo tiền số. Nhiều video 

cũ đặt ở chế độ riêng tư của Báo Thanh Niên cũng bị công khai. Kênh YouTube 

báo Thanh Niên sau đó đã bị khóa  do "vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của 

YouTube". 

- Kênh YouTube Báo Thanh Niên bị khóa 

https://zingnews.vn/kenh-youtube-bao-thanh-nien-bi-khoa-post1254967.html 

5, Lĩnh vực Công nghiệp ICT: 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/hoang-mang-hang-chuc-ung-dung-khai-bao-y-te-can-mot-chuan-lien-thong-du-lieu-1450957.html
https://thanhnien.vn/cong-nghe/hoang-mang-hang-chuc-ung-dung-khai-bao-y-te-can-mot-chuan-lien-thong-du-lieu-1450957.html
https://vnexpress.net/van-de-moi-dia-phuong-mot-ung-dung-chong-dich-gay-tranh-cai-4356517.html
https://vnexpress.net/van-de-moi-dia-phuong-mot-ung-dung-chong-dich-gay-tranh-cai-4356517.html
https://viettimes.vn/nguoi-dan-lac-vao-ma-tran-ung-dung-khai-bao-y-te-tiem-vaccine-cuc-cntt-bo-y-te-noi-gi-post150413.html
https://viettimes.vn/nguoi-dan-lac-vao-ma-tran-ung-dung-khai-bao-y-te-tiem-vaccine-cuc-cntt-bo-y-te-noi-gi-post150413.html
https://zingnews.vn/nguyen-nhan-so-suc-khoe-dien-tu-cap-nhat-muon-mat-thong-tin-post1260892.html
https://zingnews.vn/nguyen-nhan-so-suc-khoe-dien-tu-cap-nhat-muon-mat-thong-tin-post1260892.html
https://vnexpress.net/so-suc-khoe-dien-tu-nhieu-loi-4354959.html
https://zingnews.vn/nhieu-dia-diem-tiem-bi-thieu-tren-trang-phan-anh-tiem-chung-post1262181.html
https://zingnews.vn/nhieu-dia-diem-tiem-bi-thieu-tren-trang-phan-anh-tiem-chung-post1262181.html
https://zingnews.vn/kenh-youtube-bao-thanh-nien-bi-khoa-post1254967.html
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* Nhiều dự án Blockchain Việt Nam cán mốc vốn hóa tỷ USD  

Trong tháng 9, Coin98 – dự án Blockchain của người Việt đã thiết lập thiết 

lập dấu mốc lịch sử khi đạt giá trị vốn hóa 1,2 tỷ USD. Đây là dự án được thành 

lập năm 2017 bởi hai nhà sáng lập Lê Thanh và Nguyễn Thế Vinh.  

Coin98 thuộc hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), hiện hỗ trợ hơn 20 

mạng lưới như Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Near... cũng 

như cung cấp các sản phẩm gồm sàn giao dịch phi tập trung Coin98 Exchange, ví 

Coin98 Wallet và hệ thống quản lý tài sản Coin98 Portfolio. 

Đây là dự án Blockchain thứ 2 của người Việt có tổng giá trị vốn hóa vượt 

mốc 1 tỷ USD. Hồi tháng 8, Axie Infinity – một tựa game blockchain do người 

Việt phát triển cũng đã trở thành hiện tượng toàn cầu khi có tổng vốn hóa gần 5 

tỷ USD.  

- Các dự án tiền ảo của người Việt liên tục lập đỉnh 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cac-du-an-tien-ao-cua-nguoi-viet-

lien-tuc-lap-dinh-293921.html 

 

          - Tiền số thứ hai của Việt Nam vượt mốc 600 triệu USD vốn hóa 

https://vnexpress.net/tien-so-thu-hai-cua-viet-nam-vuot-moc-600-trieu-usd-von-

hoa-4344900.html 

- Axie Infinity lập kỷ lục về người chơi và doanh thu trong tháng 8 

http://ictnews.vietnamnet.vn/game/axie-infinity-lap-ky-luc-ve-nguoi-choi-va-

doanh-thu-trong-thang-8-391864.html 

- Thị trường giao dịch nhân vật game Axie Infinity lập kỷ lục mới cán 

mốc hơn 2 tỷ USD 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/thi-truong-giao-dich-nhan-vat-

game-axie-infinity-can-moc-hon-2-ty-usd-776333.html 

* Ngành bán lẻ di động gặp khó vì Covid-19: 

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hầu hết cửa hàng di động ở Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận doanh số giảm mạnh. Mặc dù đã tìm cách 

chuyển đổi sang bán hàng trực tuyến, doanh số của các chuỗi cửa hàng vẫn không 

khả quan, việc giao hàng gặp nhiều khó khăn, ùn ứ vì đơn vị vận chuyển không 

thể giao đến một số vùng giãn cách xã hội. 

- Hàng loạt chuỗi bán lẻ di động 'lao đao' vì giãn cách xã hội 

https://www.vietnamplus.vn/hang-loat-chuoi-ban-le-di-dong-lao-dao-vi-gian-

cach-xa-hoi/738673.vnp 

6, Lĩnh vực Báo chí, PTTH, Xuất bản và Mạng xã hội: 

* Games Trung Quốc chứa hình ảnh đường lưỡi bò: 

Tựa game Purrfect Tale của Trung Quốc đang bị lên án vì nội dung xuất 

hiện hình ảnh đường lưỡi bò. Purrfect Tale là trò chơi trên di động giả lập hẹn hò 

https://vnexpress.net/nguyen-the-vinh-4267794.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cac-du-an-tien-ao-cua-nguoi-viet-lien-tuc-lap-dinh-293921.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cac-du-an-tien-ao-cua-nguoi-viet-lien-tuc-lap-dinh-293921.html
https://vnexpress.net/tien-so-thu-hai-cua-viet-nam-vuot-moc-600-trieu-usd-von-hoa-4344900.html
https://vnexpress.net/tien-so-thu-hai-cua-viet-nam-vuot-moc-600-trieu-usd-von-hoa-4344900.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/game/axie-infinity-lap-ky-luc-ve-nguoi-choi-va-doanh-thu-trong-thang-8-391864.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/game/axie-infinity-lap-ky-luc-ve-nguoi-choi-va-doanh-thu-trong-thang-8-391864.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/thi-truong-giao-dich-nhan-vat-game-axie-infinity-can-moc-hon-2-ty-usd-776333.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/thi-truong-giao-dich-nhan-vat-game-axie-infinity-can-moc-hon-2-ty-usd-776333.html
https://www.vietnamplus.vn/hang-loat-chuoi-ban-le-di-dong-lao-dao-vi-gian-cach-xa-hoi/738673.vnp
https://www.vietnamplus.vn/hang-loat-chuoi-ban-le-di-dong-lao-dao-vi-gian-cach-xa-hoi/738673.vnp
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của nhà phát triển BadMouse. Phiên bản quốc tế của Purrfect Tale được ra mắt 

vào ngày 25/8. 

Sau khi có thông tin bản đồ hình lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong trò chơi 

Purrfect Tale, game thủ Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ, để lại hàng nghìn bình 

luận, đánh giá tẩy chay tựa game này trên mạng xã hội. 

- Người dùng Việt phản đối game TQ chứa đường lưỡi bò phi pháp 

https://zingnews.vn/nguoi-dung-viet-phan-doi-game-tq-chua-duong-luoi-bo-phi-

phap-post1255370.html 

 

* Cuộc chiến khó nhằn với các web phim lậu tại Việt Nam: 

Công an TP.HCM mới đây đã khởi tố hình sự một trang web xem phim 

không bản quyền. Đây là vụ khởi tố hình sự đầu tiên đối với một trang web xem 

phim không bản quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc này có thể rơi vào tình trạng 

“ném đá ao bèo” bởi vẫn còn rất nhiều trang web xem phim ngoài luồng khác 

đang hoạt động công khai thách thức pháp luật.. 

- Gian nan cuộc chiến với web xem phim không bản quyền 

https://vneconomy.vn/gian-nan-cuoc-chien-voi-web-xem-phim-khong-ban-

quyen.htm 

- "Vũ trụ điện ảnh" Phimmoi vừa lụi tàn, xuất hiện thêm "phim lậu 3 

phút" trên TikTok 

https://hoahoctro.tienphong.vn/vu-tru-dien-anh-phimmoi-vua-lui-tan-xuat-hien-

them-phim-lau-3-phut-tren-tiktok-post1373087.tpo 

- Website phim lậu lớn nhất Việt Nam “sống lại” 

https://viettimes.vn/website-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-song-lai-

post150729.html 
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