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Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu BHXH, BHYT 

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công 
tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2019. Tham dự hội nghị tại 63 điểm cầu địa phương có 
đại diện cơ quan BHXH và bưu điện các tỉnh, thành phố. 

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, 
các đơn vị và BHXH các địa phương cần tăng cường tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 
các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thu năm 2019. 

Theo báo cáo do ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thu (BHXH Việt 
Nam) cho biết: Tính đến ngày 31/5, cả nước có 14,446 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 
đạt 94,4% kế hoạch và tăng 79.727 người so với tháng trước. Toàn quốc cũng có 363.000 
người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 26.000 người so với tháng trước. 

Tổng số nợ BHXH, BHYT trong toàn quốc tính đến ngày 31/5 là 17.500 tỷ đồng, trong đó số 
nợ phải tính lãi là 6.653 tỷ đồng, chiếm 1,85% số phải thu. Cụ thể, cả nước có 33.483 đơn vị 
nợ từ 3- 6 tháng với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng; 10.079 đơn vị nợ từ 6-12 tháng với 619 tỷ 
đồng và 15.247 đơn vị nợ trên 12 tháng với 2.817 tỷ đồng. 

Thực hiện Công văn số 341 của BHXH Việt Nam, trong tháng 5, BHXH 31 tỉnh, thành phố 
đã cập nhật kết quả thanh tra đột xuất; đồng thời tiến hành thanh tra đột xuất đối với 957 đơn 
vị. Trong đó BHXH Hà Nội thanh tra đột xuất với 95 đơn vị; BHXH Nghệ An (67 đơn vị); 
BHXH Đồng Tháp (47 đơn vị); BHXH Quảng Ngãi (47 đơn vị); BHXH Thừa Thiên Huế (40 
đơn vị)… 

Trong tháng 5, BHXH các địa phương cũng đã khai thác dữ liệu cơ quan thuế cung cấp và 
đôn đốc 21.463 đơn vị, đạt 14,5% số đơn vị chưa tham gia BHXH; số đơn vị đăng ký tham 
gia là 3.773 đơn vị, đạt 2,6%, với 28.992 NLĐ. 

Tại hội nghị, ông Trần Đức Long- Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam) đề 
nghị các địa phương cần tiếp tục tập trung thanh tra toàn diện về đối tượng đóng, mức đóng, 
phương thức đóng. Trong thời gian tới, Vụ Thanh tra - Kiểm tra sẽ cải tiến phương pháp 



thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 
thực hiện nghiệp vụ tại các địa phương. 

Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH TP. Hà Nội báo cáo: Cơ quan BHXH Hà Nội đã 
tiến hành rà soát, đôn đốc, kiểm tra trực tiếp trên 10 đơn vị, phát triển thêm 17.000 đối tượng 
tham gia BHXH; 5 tháng đầu năm, số thu trên địa bàn tăng 2.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

Ông Vũ Mạnh Chữ - Giám đốc BHXH Kon Tum đề xuất: Đối với số đối tượng trùng mã số 
BHXH, BHXH tỉnh đã thực hiện phân công, tổ chức thực hiện, xử lý chính xác cho nhóm đối 
tượng này dựa trên cơ sở phân nhóm, chia từng cán bộ chuyên quản, phối hợp chặt chẽ với 
Bưu điện tiến hành rà soát, cập nhật mã số kịp thời. Đối với công tác rà soát, đối chiếu, khai 
thác dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, trong thời gian tới, Ban Thu nên ban hành phiếu khảo 
sát, trong đó bổ sung một số tiêu chí cụ thể để cập nhật vào phần mềm nghiệp vụ, phục vụ cho 
việc tổng hợp kết quả được chính xác. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam 
Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các đơn vị và BHXH các địa phương cần 
tăng cường tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thu 
năm 2019. Đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự 
nguyện, giảm nợ đọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục cập 
nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành. 

“Toàn ngành đã thực hiện tương đối hiệu quả các bước căn cơ, tuy nhiên phải tiếp tục nghiên 
cứu, thực hiện các giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá để phát triển đối tượng tham gia 
BHXH. Đồng thời, cần phải thống nhất phương pháp phối hợp giữa BHXH và bưu điện để 
tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phát triển đối tượng; sàng lọc, rà soát, 
quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu để đạt được mục tiêu mỗi người chỉ có một mã định danh duy 
nhất”. 

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện quyết liệt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trong giai đoạn 2019-
2021. Để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cần tập trung đối chiếu, rà soát, phân 
tích dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý. Đồng 
thời, quyết liệt chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung thanh tra đột xuất 
những đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên. 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các địa phương tăng cường phân công 
cán bộ chuyên quản bám sát các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan quản lý đối tượng tham 
gia BHXH để đôn đốc, đóng đúng, đóng đủ. Phối hợp với bưu điện địa phương tổ chức các 
cuộc hội nghị tuyên truyền trực tiếp, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện; rà soát, xác minh những trường hợp còn nghi vấn để hoàn thành thiện cơ sở dữ liệu 
của ngành đảm bảo chính xác; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động. 
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Các tỉnh cũng cần thành phố thông minh và trung tâm giám sát không gian mạng 

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, mỗi tỉnh lớn nên có một trung tâm 
báo chí. Với các tỉnh nhỏ, cũng cần hình thành nên các trung tâm giám sát an toàn 
không gian mạng. 

Thành phố lớn nên có trung tâm báo chí và giám sát không gian mạng 

TP.HCM vừa chính thức đưa vào hoạt động mô hình Trung tâm báo chí của thành phố. Đây 
cũng là trung tâm chức năng đầu tiên trên cả nước thực hiện việc cung cấp dịch vụ liên quan 
đến các hoạt động báo chí tại địa phương. 

Trung tâm báo chí TP.HCM sẽ là đầu mối kết nối giữa lãnh đạo thành phố và các cơ quan 
chức năng để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác về các hoạt động của 
TP.HCM trên mọi lĩnh vực. Điều này nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho 
các cơ quan báo chí của Trung ương, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí 
quốc tế thường trú trên địa bàn TP.HCM. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi chia sẻ với lãnh đạo các Sở TT&TT. 
Ảnh: Trọng Đạt 

Mới đây, chia sẻ cùng lãnh đạo 63 Sở TT&TT trên cả nước, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn 
Mạnh Hùng cho rằng, mỗi một tỉnh, đặc biệt là các tỉnh lớn nên có một trung tâm báo chí theo 
mô hình của TP.HCM. 

Với các tỉnh nhỏ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra đề xuất về việc hình thành nên các 
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng. Cục An toàn thông tin (ATTT) sẽ là nơi được 
giao nhiệm vụ tạo ra các mô hình không gian mạng mini để làm kiểu mẫu cho các địa 
phương. 

Với mô hình trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, trước đó, Thái Bình đã là địa 
phương đầu tiên triển khai thành công mô hình kiểu mẫu về Trung tâm điều hành an toàn, an 
ninh mạng (SOC) tại Việt Nam. 



 

Trung tâm điều hành an toàn, an ninh thông tin tỉnh Thái Bình. Ảnh: Trọng Đạt

Nhiệm vụ của Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng là giúp các cơ quan tổ chức theo 
dõi, giám sát những nguy cơ, rủi ro 24/7, từ đó phát hiện sớm các lỗ hổng, các cuộc tấn công 
để chủ động ứng phó. Trung tâm điều hành an ninh mạng của tỉnh Thái Bình chính là mô hình 
kiểu mẫu về việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại các địa phương. 

Việc hình thành nên các mô hình trung tâm báo chí hay trung tâm giám sát an toàn không gian 
mạng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở, đồng thời hiện thực hoá việc biến những đơn 
vị này trở thành cánh tay nối dài của Bộ TT&TT tại các địa phương. 

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ Sở TT&TT các tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng phần mềm dùng cho 
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng mini. Đối với các công cụ phần cứng, Sở 
TT&TT tại các địa phương có thể tìm cách triển khai theo mô hình xã hội hoá. 

Các tỉnh cần làm gì để xây dựng thành phố thông minh? 

Trong buổi trò chuyện với các Sở TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng 
đã đề xuất một cách tiếp cận mới đối với việc triển khai thành phố thông minh. 

Thành phố thông minh là một khái niệm mới và không có thiết kế tường minh. Do vậy, với 
những tỉnh có các vấn đề nóng về giao thông, trật tự an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường, Sở 
TT&TT có thể tư vấn cho lãnh đạo tỉnh việc triển khai hệ thống camera giám sát như một giải 
pháp để phục vụ cho công tác quản lý tại các địa phương. 



 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi lắng nghe các ý kiến đóng góp và đề xuất từ các Sở 
TT&TT tại 63 tỉnh thành địa phương. Ảnh: Trọng Đạt 

Điều này có thể được thực hiện với sự chung tay của các doanh nghiệp. Các Sở nên đề nghị 
doanh nghiệp tự tiến hành thử nghiệm trong một phạm vi nhỏ. Chỉ khi nào việc thử nghiệm 
cho kết quả tốt và hiệu quả, lúc ấy Sở TT&TT mới nên đề xuất với lãnh đạo tỉnh về vấn đề 
đầu tư. Cách làm này có thể giúp địa phương tránh được những tốn kém do đầu tư không hiệu 
quả. 

Với chính quyền điện tử, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các Sở TT&TT phải xoáy 
vào trọng tâm là cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3 cấp độ 4, mà cơ bản là cấp độ 4. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thay vì các kế hoạch cao siêu, Sở TT&TT cần phải giúp 
lãnh đạo tỉnh nhìn thấy giá trị của việc xây dựng thành phố thông minh thông qua chính các 
dịch vụ công được cung cấp trực tuyến. 

Đối với việc xây dựng hạ tầng ICT và truyền thông tại các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng cho rằng, từng tỉnh phải có kế hoạch hằng năm về việc phát triển hạ tầng. Sau đó, 
Sở TT&TT có thể thuyết phục doanh nghiệp đầu tư để đạt mục tiêu của mình, trước khi buộc 
phải sử dụng đến nguồn lực ngân sách từ quỹ viễn thông công ích. 

Bộ TT&TT cũng giao nhiệm vụ cho các Sở TT&TT phải giúp TCT Bưu điện Việt Nam trong 
việc hình thành nên mã bưu chính. Bên cạnh đó, các Sở cũng cần triển khai mạnh hệ thống 
cầu truyền hình đến tận cấp xã, đặc biệt là các tỉnh miền núi và tìm cách nâng mật độ sử dụng 
smartphone tại các địa phương. 
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Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý II/2019 

Sáng ngày 12/6/2019, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà 
nước quý II/2019. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các 
đồng chí Thứ trưởng; đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ và đại diện 63 Sở 
TT&TT trên toàn quốc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 67 điểm cầu. 

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Bộ đã điểm lại các nhiệm vụ của Bộ TT&TT đã thực hiện 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp thuộc Ngành TT&TT trong quý II. 

Theo đó, tính đến hết tháng 5/2019, doanh thu của 5 doanh nghiệp lớn (Viettel, VNPT, 
Mobifone, VTC, VNPost) đạt 37,3%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước 
thuế đạt 40,7%, tăng 8,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Nộp ngân sách nhà nước đạt 39,3%, 
tăng 4,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp Viettel, VNPT, VNPost vẫn giữ được tốc độ 
tăng trưởng trong khi Mobifone và VTC có tốc độ tăng trưởng không bằng năm 2018  

Trong lĩnh vực công nghiệp ICT, tính đến hết tháng 5/2019 doanh thu của các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực này giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái do kim ngạch xuất khẩu điện thoại và 
linh kiện điện tử, máy tính và linh kiện đều giảm. Đây là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn 
nhất. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bị suy 
giảm. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu điện thoại, linh kiện điện tử, máy tính và linh kiện 
cũng giảm lần lượt 11,6% và 9,5%.  

Trong lĩnh vực Bưu chính, Bộ đã phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại lễ 
Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019” tại chùa Tam Chúc – Hà Nam; Tổ chức tổng kết và 
trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48; Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an 
ninh trong lĩnh vực bưu chính...  

Về lĩnh vực Viễn thông, điểm nổi bật trong quý II/2019 là sự kiện ngày 10/5, Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) đã thực hiện kết 
nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động 5G ở Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc Việt 
Nam trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm thành công sớm nhất mạng 5G trên thế 
giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có thể đi cùng với thế giới trong việc làm chủ và ứng dụng 
công nghệ mới nhất. Với việc thử nghiệm 5G trong năm 2019 và sẽ triển khai thương mại vào 
năm 2020 là một tuyên bố của ngành ICT Việt Nam từ nay chúng ta sẽ không đi sau mà sẽ đi 
cùng nhịp với những nước đầu tiên về phát triển 5G trên thế giới.  

Bên cạnh đó, một sự kiện quan trọng khác là Hội thảo quốc tế về "Tiền điện tử trên thuê bao 
di động nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện" diễn ra trong ngày hai ngày (23 - 24/5/2019) tại 
Hà Nội do Bộ TT&TT tổ chức với diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về Mobile Money 
thuộc Hiệp hội Các nhà khai thác di động toàn cầu (GSMA), Comviva Technologies Limited 
(Ấn Độ), NTT DoCoMo (Nhật Bản), Wave Money (Myanmar)... tại hội thảo các chuyên gia 
nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp Việt Nam về 
những nội dung liên quan đến khung pháp lý, kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai 
Mobile Money để thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên 
thế giới. Đây là cơ hội tốt để cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông trao đổi, 
thảo luận, học hỏi, vận dụng kinh nghiệm quốc tế để áp dụng thí điểm Mobile Money tại Việt 
Nam. 

  



Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ 
nguyên số với các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan truyền thông; đồng thời hoàn thiện 
dự thảo thiết kế mạng truyền số liệu chuyên dùng hoàn chỉnh phục vụ các cơ quan Đảng, 
Chính phủ.  

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

  

Về ứng dụng CNTT, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ 
điện tử (CPĐT) Việt Nam, phiên bản 2.0; Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị 
thông minh tại Việt Nam; Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT và ATTT (ban hành 
nội bộ) cho người làm công tác về CNTT . 

Đối với lĩnh vực an toàn an - ninh mạng, trong quý II vừa qua, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Chỉ 
thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của 
Việt Nam; Công bố danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg.  

Tính đến ngày 20/5/2019, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận tổng số cuộc tấn công mạng 
nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 639 cuộc (trong đó 287 (Phishing), 233 
(Deface), 119 (Web Malware). Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính 
ma là 857.927 địa chỉ, giảm 37,57% so với tháng 4/2018.  

Hệ thống theo dõi, cảnh báo của VNCERT trong tháng 5 đã phát hiện 739 sự cố tấn công 
mạng gồm: 289 Phishing (website lừa đảo), 425 Deface (tấn công thay đổi giao diện) và 25 
Malware (phát tán mã độc), trong đó có 07 trường hợp có tên miền .gov.  

Trong lĩnh vực công nghiệp ICT, Bộ đã tổ chức thành công “Diễn đàn quốc gia Phát triển 
doanh nghiệp công nghệ Việt Nam” với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát 
triển vì một Việt Nam hùng cường”. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức và có ý nghĩa 
quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ vì một Việt Nam hùng cường, tạo 
nên khát vọng một dân tộc hóa rồng vào năm 2045. Tuyên bố chung của diễn đàn là “Make in 
Vietnam - Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ 
động trong sản xuất”. 

  

Song song với đó, Bộ đã hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Sơ kết 5 năm thực hiện 
Nghị định 154 và 04 năm triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung đến 
2020 và định hướng 2025.  



Cũng tại Hội nghị này, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ đã trực tiếp trả lời 
những kiến nghị, đề xuất liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và các Sở 
TT&TT trên toàn quốc. Trước Hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời, giải đáp bằng văn bản 
nhiều kiến nghị của các Sở TT&TT trên toàn quốc.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định tầm quan trọng của 
các Sở TT&TT trong các hoạt động QLNN của Bộ, là cánh tay nối dài của Bộ tại các địa 
phương. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ cần thường xuyên cung cấp thông 
tin, sách, tài liệu, tổ chức hội thảo … liên quan đến các nội dung quản lý nhà nước của Bộ để 
các Sở kịp thời cập nhật thông tin.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định để nâng cao vai trò của Sở TT&TT tại địa phương, 
lãnh đạo Sở hàng năm cần xây dựng kế hoạch hành động cho Sở mình, trong đó có kế hoạch 
phát triển hạ tầng ICT cho tỉnh, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn 
tỉnh cần tham gia đầu tư và Sở TT&TT đóng vai trò nhạc trưởng, điều phối các hoạt động 
này. 

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay các tỉnh đều đang có kế hoạch xây dựng thành phố thông 
minh, do đó, Sở TT&TT cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực rất mới mẻ 
này. Nếu cần thử nghiệm, hãy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, 
CNTT thử nghiệm ở phạm vi nhỏ, nếu có hiệu quả thì mới đầu tư trên diện rộng, và chỉ chọn 
doanh nghiệp có năng lực tham gia vào những dự án này, Bộ trưởng lưu ý.  

Trong lĩnh vực viễn thông, các Sở TT&TT cần có kế hoạch xây dựng cầu truyền hình trực 
tuyến đến cấp xã, đặc biệt là các tỉnh miền núi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cấp chính quyền cấp 
dưới.  

Trong lĩnh vực công nghiệp ICT, cần tăng cường thúc đẩy hoạt động của các khu CNTT tập 
trung tại những tỉnh có khu CNTT tập trung và cần có định hướng phát triển các doanh nghiệp 
công nghệ của tỉnh mình, Bộ trưởng nhấn mạnh.  

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ cùng lãnh đạo của 63 Sở TT&TT 
trên cả nước, mới đây, TP.HCM vừa chính thức đưa vào hoạt động mô hình Trung tâm báo 
chí của thành phố, đây cũng là trung tâm chức năng đầu tiên trên cả nước thực hiện việc cung 
cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí tại địa phương. Bộ trưởng cho rằng, mỗi một 
tỉnh, đặc biệt là các tỉnh lớn nên có một trung tâm báo chí theo mô hình của TP.HCM.  

Với các tỉnh nhỏ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra đề xuất về việc hình thành nên các 
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng. Cục An toàn thông tin sẽ là nơi được giao 
nhiệm vụ tạo ra các mô hình không gian mạng mini để làm kiểu mẫu cho các địa phương./. 



 

Nguồn: MIC       

Ngày đăng: 12/06/2019 
Mục: Tin tức     

Bộ TT&TT ký phát hành hai bộ tem bưu chính 

Bộ TT&TT vừa ký phát hành hai bộ tem mới năm 2019, gồm bộ tem “Kỷ niệm 50 năm 
thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976)” 
và bộ tem chuyên đề về loài bướm đặc hữu của Việt Nam. 

 

Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam (1969-1976)”  

Sau Tết Mậu Thân 1968, vấn đề thành lập chính quyền cách mạng Trung ương trở thành yêu 
cầu cấp bách cả về đối nội và đối ngoại. Đáp ứng yêu cầu đó, Đại hội đại biểu quốc dân được 
triệu tập tại khu rừng Tà Nốt, Tà Đạt (Tân Biên, Tây Ninh) từ ngày 6 - 8/6/1969. Thành phần 
tham dự Đại hội gồm: đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Liên 
minh các lực lượng vũ trang dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam cùng đại biểu các lực lượng 
yêu nước khác ở miền Nam Việt Nam.  

Ngày 06/6/1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra đời do 
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch là: Bác sĩ Phùng Văn Cung 
(kiêm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ), Giáo sư Nguyễn Văn Kiết (kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thanh 
niên), cụ Nguyễn Đóa cùng 7 Bộ trưởng. Bên cạnh đó còn có Hội đồng cố vấn do Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch; Luật sư Trịnh Đình Thảo làm Phó Chủ tịch và 11 ủy viên.  

Trụ sở đầu tiên của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đóng tại 
Tây Ninh. Sau tháng 5/1972 đến năm 1975, Văn phòng Chính phủ chuyển về Quảng Trị (thôn 
Tây Hoà, thị trấn Cam Lộ, huyện Chi Linh).   

Ngay sau khi thành lập, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã 
được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Từ tháng 6/1969 đến 
cuối năm 1975 đã có hơn 50 nước công nhận và lập quan hệ ngoại giao với Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam có cả quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; chính quyền được tổ chức ở 
các cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã. Các cấp địa phương đều có Hội 
đồng nhân dân cách mạng và UBND Cách mạng. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 



miền Nam Việt Nam đã công bố chương trình hành động 12 điểm nhằm động viên toàn quân, 
toàn dân miền Nam đẩy mạnh sự nghiệp thống nhất đất nước đến thắng lợi hoàn toàn.  

Trải qua 4 năm 9 tháng với 202 phiên họp công khai và 24 cuộc họp riêng, ngày 27/1/1973, 
thay mặt Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Nguyễn Thị Bình đã ký chính thức vào văn bản của Hiệp định về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và ba Nghị định thư kèm theo tại Trung tâm các hội nghị 
quốc tế ở Paris. Hiệp định ghi nhận quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam.  

Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất được tiến hành, 
chấm dứt sứ mệnh lịch sử của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam. Tuy chỉ tồn tại trong 6 năm, từ tháng 6/1969 đến tháng 7/1975, nhưng sự hiện diện của 
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một bài học về xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước.  

Để ghi dấu sự kiện này, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thành lập Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 - 1976)” gồm 01 mẫu giá mặt 
4.000 đồng. Bộ tem thể hiện hình ảnh lễ ra mắt của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam với màu sắc đen trắng (mang tính lịch sử) trên nền cờ Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam, bên cạnh đó là tòa nhà, nơi Chính phủ Cách mạng Lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam làm việc trong thời kỳ chiến tranh. Với màu nền xanh nhạt và 
hình tượng chim tung cánh trên trời xanh, bộ tem truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình 
- mục tiêu chính của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Bộ tem do hoạ sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) thiết kế, có khuôn 
khổ 43x32 (mm), được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 06/6/2019 đến ngày 
31/12/2020. 

  

Bộ tem chuyên đề về loài bướm đặc hữu của Việt Nam  

Để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn loài bướm nói 
riêng và các loài động vật hoang dã nói chung của Việt Nam, Bộ TT&TT phát hành bộ tem 
“Bướm” gồm 04 mẫu với giá mặt 2 mẫu, mỗi mẫu 4000 đồng, 2 mẫu còn lại là 6.000 đồng và 
8.000đ và 1 blốc giá mặt 15.000 đồng. Bướm là loài côn trùng thuộc bộ Cánh vảy 
(Lepidoptera) có sự đa dạng về loài cao hơn các loài côn trùng khác. Ở Việt Nam có hơn 
1.200 loài bướm, trong số đó có rất nhiều loài Bướm đặc hữu Việt Nam.  

Bằng bút pháp hiện thực miêu tả sinh động các loài bướm gắn với môi sinh thực tế, bộ tem 
giới thiệu các loài bướm ngày, cụ thể: Bướm đuôi kiếm xanh Graphium antiphates (Cramer, 
1775) (Mẫu 4-1); Bướm Hoàng đế tím Sasakia charonda (Hewitson, 1863) (Mẫu 4.2); Bướm 
lá khô Kallima inachus (Doyère, 1840) (Mẫu 4.3); Bướm phượng cánh chim chấm rời Troides 
aeacus (C. Felder & R. Felder, 1860) (Mẫu 4.4) và Mẫu blốc: Bướm đuôi rồng xanh 
Lamproptera meges (Zinken-Sommer, 1831)  

Bộ tem do họa sĩ Tô Minh Trang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, có khuôn khổ 
32mm x 43mm và bloc có khuôn khổ 90mm x 60mm, được cung ứng trên mạng lưới Bưu 
chính từ ngày 11/6/2019 - 31/12/2020. 

Thu Hương 

 


