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2 gương mặt tiêu biểu của ngành bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 

Phụ trách các điểm bưu điện văn hóa xã, huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, chị Dương Hồng 
Nhung (huyện Lập Thạch) và chị Trần Thị Nghiệp (xã Tam Dương) đã không ngừng đổi 
mới, đưa doanh thu các của điểm bưu điện trên địa bàn tăng trưởng mạnh, góp phần 
quan trọng vào doanh thu của đơn vị. 

Tăng doanh thu nhờ đa dạng dịch vụ 

Công việc tại Bưu điện huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đòi hỏi chị Dương Hồng Nhung 
luôn phải nhanh nhạy, linh hoạt và dành nhiều thời gian để hỗ trợ 16 điểm bưu điện văn hóa 
xã trên địa bàn về mảng kinh doanh, từ việc tìm kiếm khách hàng, chuyển phát, đến các dịch 
vụ lẻ như: Bán hàng tiêu dùng, bảo hiểm, bưu chính chuyển phát với mục tiêu cuối cùng để 

nâng cao doanh thu các điểm bưu điện. 

 

Chị Dương Hồng Nhung đã đưa tổng doanh thu các dịch vụ bưu chính của khối bưu điện văn 
hóa xã tăng mạnh 

Chị Dương Hồng Nhung cho biết: Điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động gồm 3 mảng chính là 
Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông, nhưng không phải điểm 
nào cũng phát triển tốt. Vì vậy, ngoài việc xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu cần đạt được 
của từng mảng dịch vụ, chị luôn phải nắm bắt thị trường, thế mạnh của từng địa phương để hỗ 
trợ phát triển các thế mạnh đó. Bên cạnh đó, cũng cần nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm 
kinh doanh bằng việc cập nhật kết quả kinh doanh hằng ngày và kịp thời phối hợp, hỗ trợ các 
điểm tháo gỡ khó khăn khi cần thiết. 

Những năm gần đây, dịch vụ thương mại điện tử bùng nổ nên nhiều doanh nghiệp phát triển 
cạnh tranh nhau, chị Nhung luôn chủ động, linh hoạt tìm cách làm hiệu quả nhất. Chị thường 
xuyên chia sẻ, tạo sự lan tỏa đến các nhân viên bưu điện văn hóa xã về sự nhiệt tình trong 
công việc, chu đáo để tạo thiện cảm, tin tưởng từ khách hàng, sau đó, chính khách hàng sẽ tự 
tìm đến với các dịch vụ bưu điện. 

Trên địa bàn có một số điểm bưu điện văn hóa xã khó khăn hơn cả trong hoạt động kinh 
doanh như: Đồng Ích, Liên Hòa, Xuân Hòa, chị đã hỗ trợ các điểm này phát triển thị trường 



truyền thống, tập trung vào dịch vụ bán lẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Cũng với sự hỗ 
trợ tận tình của chị Nhung, trong đợt cao điểm từ 15/7 đến 30/8/2019, các điểm bưu điện văn 
hóa xã trên địa bàn huyện đã bán được 7.100 ấn chỉ bảo hiểm xe máy. 

Tâm huyết với nghề và những nỗ lực của bản thân, chị Dương Hồng Nhung đã đưa tổng 
doanh thu các dịch vụ bưu chính của khối bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tăng mạnh. Đến 
hết tháng 8/2019, tổng doanh thu 16 điểm bưu điện văn hóa xã toàn huyện đạt trên 9 tỷ đồng, 
vượt 39% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, lĩnh vực bưu chính chuyển phát đạt trên 2,5 
tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch năm, trung bình mỗi điểm bưu điện văn hóa xã đạt 30 triệu đồng; 
lĩnh vực tài chính bưu chính đạt 838 triệu đồng, riêng lĩnh vực phân phối truyền thông đạt 5,7 
tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm. 

Tăng doanh thu nhờ hướng dẫn khách bán hàng online 

Đó là cách làm của chị Trần Thị Nghiệp, nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã Tam Phúc, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Năm 2000, chị Nghiệp chuyển công tác về điểm bưu điện văn hóa xã Tam Phúc. Đây là xã 
thuần nông, địa bàn nhỏ người dân không có nghề phụ, không buôn bán nên việc sử dụng các 
dịch vụ bưu điện ít, kéo theo doanh thu của bưu điện đạt thấp. 

 

Chị Trần Thị Nghiệp (bìa trái) tăng doanh thu cho bưu điện bằng cách hướng dẫn khách bán 
hàng online 

Để tăng doanh thu cho bưu điện, chị Nghiệp đã dành thời gian tìm kiếm khách hàng. Những 
lúc nhận, phát hàng, chị để tâm tìm hiểu từng đối tượng khách hàng để có cách tư vấn, vận 
động phù hợp. Nhận thấy, nếu phát triển được nguồn khách bán hàng online, họ sẽ thường 
xuyên gửi bưu kiện, bưu phẩm với số lượng lớn, nên chị Nghiệp đã vận động, tư vấn cách bán 
hàng online cho khách hàng, vừa mở rộng thị trường kinh doanh cho khách vừa tăng lượng 
bưu phẩm, bưu kiện gửi, tăng doanh số cho bưu điện. 

Từ một khách hàng được chị tư vấn bán hàng online, doanh thu ngày càng tăng, hàng hóa bán 
rộng khắp các tỉnh trong nước; lượng bưu phẩm, bưu kiện gửi tăng lên, những người dân khác 
cũng bắt đầu có nhu cầu bán hàng trên mạng, hoạt động kinh doanh phát triển. Nhờ vậy, điểm 
bưu điện của chị cũng có thêm khách hàng, có thêm doanh thu. 

Công việc đều đặn, buổi sáng, chị trực tại điểm bưu điện văn hóa xã, buổi chiều chị đi thu 
gom hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện tại nhà; việc phân loại hàng hóa, bưu phẩm đa phần được 
chị thực hiện vào buổi tối. Tranh thủ thời gian thu gom hàng, những buổi phát trả lương hưu, 



những buổi phát trả lương hưu, chị lại tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ 
của bưu điện. 

Từ tháng 8/2017, điểm bưu điện văn hóa xã chuyển sang hoạt động theo hướng đa dịch vụ, 
chị Nghiệp đã nghiên cứu triển khai các dịch vụ có thể phát triển tại địa phương. Đến nay, 
điểm bưu điện văn hóa xã Tam Phúc có đầy đủ các dịch vụ: Bảo hiểm; bưu chính chuyển 
phát; bán thẻ điện thoại, hàng hóa tiêu dùng, chi trả lương hưu… 

Yêu nghề và dành hết tâm huyết cho công việc mình đã chọn, chị Trần Thị Nghiệp là một 
trong những điển hình của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai điểm bưu điện văn hóa xã 
đa dịch vụ hiệu quả. 



 

Nguồn: Báo Dân sinh  

Ngày đăng: 05/11/2019 
Mục: Tin tức  

TP. Hồ Chí Minh: Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua Bưu điện đạt 
kết quả cao 

Ngày 5/11/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
báo cáo tổng kết công tác thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 
hàng tháng thông qua dịch vụ Bưu điện trên địa bàn thành phố. 

Tham dự có ông Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội TP. Hồ Chí Minh; ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện 
TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 24 quận, huyện 
trên địa bàn thành phố. 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, hiện có 24 quận, huyện 
với 322 phường, xã và thị trấn. Tổng số người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp 
hàng tháng là 43.792 người, số tiền thực hiện chi trợ cấp là 73,114 tỷ đồng/tháng. 

Sau 2 năm triển khai thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 
qua hệ thống Bưu điện tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố được sự đồng thuận rất cao 
từ người dân. 

Qua khảo sát mức độ hài lòng của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi qua hệ 
thống bưu điện, với 1.256 phiếu, đạt tỷ lệ 99,76% người có công hài lòng về thời gian chi trả 
đúng ngày, cụ thể: Từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng, chi trả tại điểm chi của từng phường, xã, 
thị trấn; từ ngày 6 đến ngày 10 hàng tháng, chi trả trợ cấp đối với người có công già yếu, bệnh 
tật, đi lại khó khăn; chi trả cho các trường hợp chậm nhận trợ cấp tại các Bưu cục gắn kết. 

Bên cạnh đó, theo khảo sát thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên Bưu điện khi 
thực hiện chi trả trợ cấp tại các điểm chi trả và tại nhà người có công được đánh giá tốt, đạt tỷ 
lệ 82,02%. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Tấn nhấn mạnh: "Đề nghị các phòng, ban tại cơ sở tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người có công đến nhận trợ cấp hàng tháng 
đúng thời gian quy định để hạn chế tình trạng nhiều tháng chưa nhận trợ cấp. Thống kê chính 
xác từng diện hưởng chính sách đối với người có công (trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, 
các chế độ trợ cấp, phụ cấp) để đưa vào chi trả thông qua hệ thống bưu điện. Bên cạnh đó, cần 
phải phối hợp triển khai phương thức chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công thông qua 
thẻ ATM nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. 

"Huy động sự tham gia đóng góp tích cực hơn nữa của xã hội, của các tổ chức, cá nhân để 
cùng với nhà nước chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng 
và thân nhân của người có công; Xác định cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên người 
có công với cách mạng và gia đình vươn lên phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy truyền 
thống cách mạng tại nơi cư trú. Cán bộ tại phường, xã, thị trấn phải thường xuyên đến tận nhà 
quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người có công", ông Lê Minh Tấn cho biết thêm. 

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cho biết, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là thể 
hiện tinh thần đền ơn, đáp nghĩa của Đảng và nhà nước, là trách nhiệm của toàn xã hội. Bưu 
điện thành phố thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các Bưu điện trung tâm, bưu điện huyện 
thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng phương án được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt 
và theo nội dung chi trả trợ cấp ưu đãi người có công của Sở Lao động - Thương Binh và Xã 
hội Thành phố với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 



"Thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu 
điện đã tách bạch việc chi trả chế độ, chính sách với công tác quản lý đối tượng, giảm khối 
lượng công việc cho cán bộ phường, xã thị trấn. Đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, hiệu 
quả, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng và đồng bộ. 

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn như: nhiều đối tượng có công hưởng chế độ tại địa phương 
nhưng tạm trú nơi khác (về quê sinh sống, đi làm ăn xa, đi chữa bệnh nước ngoài…); nhân sự 
thực hiện công tác chi trả của bưu điện có sự thay đổi, chưa ổn định nên chưa nắm rõ được địa 
chỉ cụ thể của từng đối tượng được chi trả tận nhà; địa chỉ chi trả tại một số phường, xã, thị 
trấn còn chật hẹp,…", bà Vân cho biết thêm. 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc          

Ngày đăng: 06/11/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện thành phố Vĩnh Yên: Doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng 

10 tháng năm 2019, doanh thu của Bưu điện thành phố Vĩnh Yên đạt gần 30 tỷ đồng, 
hoàn thành 79% kế hoạch năm. Trong đó, nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát chiếm 
tỷ trọng lớn. 

Đạt được kết quả đó, Bưu điện thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức lại mạng lưới sản xuất, triển 
khai nhiều nhóm giải pháp, trong đó nâng cao chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu. 

Theo đó, Bưu điện thành phố sắp xếp lại mô hình kinh doanh từ bán hàng thụ động sang chủ 
động; đổi mới phương thức điều hành SXKD theo hướng linh hoạt, điều hành trực tuyến, kịp 
thời; tái cơ cấu lực lượng lao động. 

Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, làm mới các dịch vụ lõi bưu chính 
chuyển phát và phát triển thêm một số dịch vụ mới như: Thu hộ, chi hộ, tiết kiệm bưu điện, 
chuyển phát hồ sơ giấy phép lái xe, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… và nhiều 
dịch vụ hành chính công khác. 

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là các dịch vụ mới, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Phấn đấu đến hết năm 2019, doanh thu của đơn 
vị đạt hơn 37 tỷ đồng. 

Trần Tỉnh 



 

Nguồn: Báo Ninh Thuận   

Ngày đăng: 05/11/2019 
Mục: Tin tức 

Ngành Thuế: Tăng cường thu ngân sách những tháng cuối năm 

Nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp quản lý nguồn thu, đến cuối tháng 
10 năm 2019, tổng thu ngân sách (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.368 tỷ 
đồng, đạt 98,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu cân 
đối ngân sách 2.362,3 tỷ đồng, thu các khoản thu quản lý qua ngân sách 6 tỷ đồng. 

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, ngành Thuế 
đã triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu, xử lý thuế nợ đọng theo Chỉ thị số 04/CT-
BTC ngày 15-10-2018 của Bộ Tài chính, phương án xử lý nợ đọng thuế đã được Tổng cục 
Thuế phê duyệt theo Quyết định số 1344/QĐ-CT ngày 22-11-2018. Mặt khác, đơn vị còn 
thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước và chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án khấu trừ 
tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) tạm nộp, tiền thuế còn nợ ngân sách của các doanh nghiệp 
(DN) xây dựng cơ bản trong quá trình giải ngân, thanh toán vốn. Thành lập các Tổ hỗ trợ 
người nộp thuế và triển khai tuần lễ cao điểm hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2018 
tại cơ quan thuế các cấp; chú trọng công tác đối thoại, giải quyết kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc của DN, người dân, đặc biệt tại các hội nghị gặp mặt, tiếp xúc DN định kỳ hàng 
tháng do UBND tỉnh tổ chức theo chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. 
Triển khai thực hiện các chương trình, đề án cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, nhất là hỗ 
trợ DN áp dụng hình thức khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế GTGT điện tử, triển khai ủy nhiệm 
cho Bưu điện tỉnh thu thuế hộ kinh doanh; áp dụng triệt để ứng dụng tin học, hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN 9001:2008 vào công tác quản lý; thực hiện tốt Quy chế “một cửa” tại 
cơ quan Thuế các cấp, “một cửa liên thông” với các sở ngành trong tỉnh..., nhằm rút ngắn thời 
gian giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuê theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-
CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019, Nhị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết 36a/NQ-
CP của Chính phủ. 

 

Người dân đến nộp thuế trước bạ tại Chi cục Thuế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: V.Thanh 

Ngoài các giải pháp kể trên, Cục Thuế tỉnh còn tập trung thanh tra, kiểm tra DN năm 2019 
theo kế hoạch đã phê duyệt; kết hợp kiểm tra các nội dung theo kết luận của Kiểm toán nhà 



nước tại công văn 3167/TCT-TTKT ngày 9-8-2019. Công khai trên phương tiện thông tin đại 
chúng những DN, cá nhân chây ỳ nộp thuế; tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý nợ tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác Titan khi thực hiện chủ trương tạm 
dừng triển khai các dự án khai thác Titan theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của 
Chính phủ. Đặc biệt, để góp phần bù đắp các khoản hụt thu, Cục Thuế tỉnh thường xuyên phối 
hợp Công an kinh tế, Cục quản lý thị trường, Chi cục đo lường chất lượng (Sở Khoa học - 
Công nghệ) tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả trên khâu lưu thông, chống gian lận sử dụng hóa đơn kê khai thuế, hoàn thuế GTGT, 
chống thất thu trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Phối hợp các sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Tài chính và UBND các huyện, thành phố trong quản lý thuế đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản và hoạt động xây dựng vãng lai của các dự án điện gió, điện mặt trời theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến DN, người dân, 
nhất là nội dung của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, Nghị định 
108/2018/NĐ-CP về chuyển hộ kinh doanh lên DN, Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn 
chế độ kế toán siêu nhỏ. Tiếp tục nâng cao tính tương tác, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho 
người nộp thuế trên website Cục Thuế và thông qua địa chỉ thư điện tử người nộp thuê đã 
đăng ký với cơ quan Thuế. 

Với những biện pháp tích cực nêu trên, đến cuối tháng 9 năm 2019, toàn ngành đã xử lý đôn 
đốc thu được 699 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó: Thu nợ năm 2018 được 79 tỷ đồng, thu nợ 
mới phát sinh được 620 tỷ đồng. Về công tác thanh tra, đã thực hiện được 26/30 DN, đạt 
86,7% kế hoạch; qua đó, truy thu và xử phạt, ấn định hơn 2,36 tỷ đồng, giảm lỗ trên 31,24 tỷ 
đồng, giảm khấu trừ 346 triệu đồng; đôn đốc nộp ngân sách trên 1,24 tỷ đồng, đạt 52,8% số 
truy thu và xử phạt. Đối với công tác kiểm tra, đã thực hiện được 247/317 DN, đạt 78% kế 
hoạch; qua đó, truy thu và xử phạt, ấn định hơn 8 tỷ đồng, giảm lỗ trên 74,6 tỷ đồng, giảm ưu 
đãi 1,379 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,299 tỷ đồng; đôn đốc nộp ngân sách 4,613 tỷ đồng, đạt 
57,2% số truy thu và xử phạt. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, đặc biệt là hoàn thành dự toán thu ngân 
sách do HĐND và UBND tỉnh giao, theo lãnh đạo ngành Thuế, từ nay đến cuối năm, ngoài 
việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện tốt công tác 
thanh tra, kiểm tra tại các DN, Cục Thuế tỉnh còn triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, 
trọng tâm là bán đấu giá các lô đất còn lại dọc 2 bên đường Phan Bội Châu. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát công tác quản lý thuế nhà thầu các dự án điện gió, điện mặt trời nhằm đảm bảo 
100% thuế nhà thầu phát sinh phải được kê khai, nộp thuế tại tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc triển khai áp dụng triệt để các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp 
chây ỳ, có khả năng nhưng không chấp hành nộp thuế, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng nợ 
thuế phát sinh. 



 

Nguồn: ICT News   

Ngày đăng: 05/11/2019 
Mục: Tin tức  

Bộ TT&TT đề nghị Facebook chủ động, phối hợp chặt chẽ để gỡ bỏ các thông tin xấu 
độc 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị, Facebook cần chủ động, tích cực 
hợp tác, thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT để gỡ bỏ các thông tin 
xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... 

Chiều ngày 05/11, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã có buổi tiếp và 
làm việc với đại diện Facebook do ông Simon Milner, Phó Chủ tịch phụ trách Chính sách 
công khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.  

 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo tiếp và làm việc với Đại diện Facebook. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, quan điểm của Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Facebook hoạt động và kinh 
doanh thuận lợi, lâu dài tại Việt Nam. Và khi đã xác định hoạt động lâu dài, thịnh vượng tại 
Việt Nam thì Facebook cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và 
tuân thủ pháp luật nước sở tại, không nên “đánh đổi cái lớn để lấy cái nhỏ” vì một lý do nào 
đó… Thứ trưởng nêu rõ quan điểm. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng thẳng thắn chia sẻ, trong thời gian gần đây (từ 
tháng 6/2019 đến nay), tình hình hợp tác giữa Facebook và Bộ TT&TT trong vấn đề gỡ bỏ 
thông tin xấu độc, chống phá Nhà nước Việt Nam chưa được như mong muốn. 

Tại buổi làm việc, ông Silmon Miller, Phó Chủ tịch phụ trách Chính sách công khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương khẳng định: Facebook sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực liên 
quan đến phát triển hệ sinh thái số. 

Ông Silmon Miller cho biết, hiện Facebook đã chính thức mở rộng sản xuất sang Việt Nam, 
với sản phẩm là kính thực tế ảo Oculus Rift S thế hệ mới và đang tích cực tìm kiếm các đối 
tác để sản xuất các sản phẩm khác nữa tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong cam 
kết đầu tư của Facebook tại thị trường Việt Nam và là một phần của nỗ lực đa dạng hóa các 
cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Facebook. 



Đại diện Facebook cam kết sẽ đối thoại thường xuyên với Bộ TT&TT và các cơ quan có liên 
quan của Việt Nam để cùng nhau xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh. 
Và Facebook sẽ không đánh đổi cái lớn, cái đại cục để lấy cái nhỏ…/. 

 

 


