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Mục: Tin tức     

Từ hôm nay 01/10, Hà Nội chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân 

Theo Văn bản chỉ đạo số 3984/UBND của UBND TP Hà Nội về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã 

hội (BHXH), từ hôm nay (01/10/2019), thành phố sẽ thực hiện thanh toán các chế độ BHXH qua 

tài khoản cá nhân mà không dùng tiền mặt. 

Công văn nêu rõ, từ ngày 01/10/2019, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các 

tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ 

BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai 

sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho công chức, viên chức và người lao 

động 100% qua tài khoản cá nhân. 

Phương thức chi trả này nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân 

hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, 

trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức 

khỏe, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân). 

UBND thành phố cũng yêu cầu, BHXH Thành phố, Bưu điện, Sở LĐ-TB&XH cần tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá 

nhân; phối hợp với các Ngân hàng Thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ 

khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả và nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính 

hoặc tại điểm chi trả. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố chỉ đạo các Ngân 

hàng Thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp 

nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả. Đồng thời, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây 

ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người hưởng khi nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. 

BHXH Thành phố được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả trước 

ngày 15/11 hàng năm. 
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Hà Nội: Triển khai chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân 
Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3984/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hà Nội: Từ ngày 1/10/2019, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
thị xã tập trung triển khai ngay việc thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội hàng 
tháng, bảo hiểm xã hội một lần của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá 
nhân. 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa vừa ký ban hành Công văn số 
3871/BHXH-KHTC gửi tới Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã về việc phát triển người nhận trợ 
cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, 
huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng 

nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. 

Nhằm thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (gồm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 
ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp) qua 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2019-2021, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành 
phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 
người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. 

Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ngân hàng thương mại, Bưu điện trung tâm, 
Bưu điện huyện hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản cá nhân ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ 
ban đầu và tại điểm chi trả theo quy trình thống nhất giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng và cơ 
quan bưu điện. 

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3984/UBND-KGVX của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hà Nội: Từ ngày 1/10/2019, các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thị xã tập trung triển khai ngay việc thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội hàng 
tháng, bảo hiểm xã hội một lần của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân. 

Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, yêu cầu 
các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số tài 
khoản cá nhân để nhận các chế độ bảo hiểm xã hội. 



Trường hợp người lao động chưa có tài khoản, Phòng/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hỗ trợ, 
hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản để nhận các chế độ bảo hiểm xã hội. 

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đề nghị, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo 
hiểm xã hội trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động qua tài 
khoản cá nhân. 

B.D 
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Ngồi nhà vẫn làm được hộ chiếu 

 
Nhờ dịch vụ hành chính công trực tuyến nên việc cấp đổi hộ chiếu hiện được thực hiện dễ dàng, 
người dân chỉ việc ở nhà hoàn tất các thủ tục bằng điện thoại hoặc máy tính… 
 
Từ tháng 8-2015, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TP.HCM) bắt đầu áp dụng khai hồ 
sơ trực tuyến (dịch vụ hành chính công mức độ ba). Đến nay việc này đã cho thấy nhiều lợi ích thực tế 
cho người dân và cả các cán bộ làm việc. 
Năm phút đã hoàn tất thủ tục 
Một sáng tháng 8, ông Huỳnh Văn Út (73 tuổi) líu ríu chạy xe máy chở vợ vượt hơn 10 km từ quận Gò 
Vấp đến trụ sở 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) để làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu. 

“Tôi đang lớ ngớ chưa biết sao thì may mà gặp được chị thiếu tá, chị ấy dẫn đi” - ông Út cho biết. Sau 
đó ông Út được đưa đến khu vực có dàn máy vi tính để cung cấp các thông tin hoàn tất các tờ khai. 
Chân tay lóng ngóng nên ông được một cán bộ PA08 giúp đỡ, ghi nhanh các thông tin. 

Sau khoảng ba phút, hồ sơ cơ bản đã xong cho cả hai vợ chồng. Ông nắm tay cán bộ cười cám ơn rồi 
nói xin đợi mình chốc lát để ra rước vợ vào chụp ảnh, lăn tay. Thấy hai vợ chồng cao tuổi, ai nấy đều 
nhường, không phải xếp hàng. Việc hoàn tất hồ sơ, nộp lệ phí tiếp đó với vợ chồng ông Út khoảng 
năm phút. Hỏi thăm thì ông mới vỡ lẽ giờ làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu đã đơn giản hơn nhiều, không 
như xưa. “Tôi đâu biết xài điện thoại cảm ứng hay máy tính. Chỉ biết lên đây đưa thông tin rồi làm. 
Các cán bộ quá nhiệt tình, đã đón tận cửa, đưa đi từng phòng” - ông nói. 



 
Ông Út (quận Gò Vấp) được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ làm tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông. Ảnh: 

NGUYỄN TÂN 
Hết cảnh chờ đợi, xếp hàng 
Ông Út là một trong số rất nhiều người đến cấp đổi hộ chiếu được hỗ trợ một cách rất bình thường như 
thế. Với những trường hợp người dân biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh thì việc khai tờ 
khai, hoàn tất các thủ tục thực tế còn nhanh hơn. 

Sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lan Hương (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tới đổi hộ chiếu mới cho 
mình và con cho biết hiện việc cấp đổi hộ chiếu cực kỳ nhanh chóng. Cấp đổi nhiều lần nên phần lớn 
công đoạn đều được chị Hương khai trực tuyến ở nhà bằng thiết bị nối mạng, khi đến hẹn thì tới chụp 
ảnh, nộp hồ sơ. 

“Khi hoàn thành, tôi đăng ký chuyển phát nhanh về tận nhà hoặc nơi làm việc, không cần phải đến lấy 
nữa. Với việc khai hồ sơ trực tuyến, người dân đỡ phải xếp hàng, chen chúc đông đúc. Mình khai 
trước đã xong hết ở nhà, đến hẹn thì các anh chị ở đây cũng mất rất ít thời gian xử lý cho mình rồi xử 
lý hồ sơ cho người khác” - chị Hương nói. 

Rút thời gian, gọn thủ tục 
Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, trước đây toàn bộ các khâu mở tờ khai, đối chiếu thông 
tin, chụp ảnh, lăn tay… diễn ra trực tiếp tại phòng của PA08. Thời gian để người dân hoàn thành các 
công đoạn trên, chờ đợi có lúc phải mất 1-2 tiếng, thậm chí cả buổi. 
Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Huyền, Đội trưởng Đội Tham mưu PA08, việc khai trực tuyến và rút 
ngắn thời gian làm các thủ tục tại PA08 đã mang lại hiệu quả cao. “Người dân có thể ở bất cứ nơi đâu, 
chỉ cần có điện thoại di động thông minh, máy tính có kết nối Internet để vào trang web khai tờ khai 
trực tuyến cấp đổi hộ chiếu phổ thông mất chừng 3-5 phút. Khi tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thì 
chỉ còn đối chiếu thông tin là có thể hoàn thành xong thủ tục trong vòng 20-30 phút” - Thiếu tá Huyền 
nói. 
Điều này vừa rút ngắn thời gian cho người dân, vừa giảm thiểu công việc cho các cán bộ làm việc và 
đảm bảo trả kết quả đúng hẹn. Theo đó, từ lúc hoàn thành tờ khai đến khi có hộ chiếu cho người dân 
được rút ngắn chỉ trong vòng tám ngày làm việc, thay vì 14 ngày như trước đây. 

92,7% Qua theo dõi “Hệ thống ứng dụng đánh giá thái độ tiếp dân tại các bàn tiếp nhận hồ sơ” ghi 
nhận hơn 2.929 lượt ý kiến đóng góp của người dân, trong đó có 1.234 ý kiến đóng góp về thái độ tiếp 
dân của cán bộ, chiến sĩ với số lượt từ hài lòng là 1.114/1.234 ý kiến, chiếm 92,7%. Đối với các ý kiến 
của người dân chưa hài lòng đã được đơn vị xác minh, làm rõ, nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, ngôn 
phong của cán bộ, chiến sĩ để rút kinh nghiệm.  

Luôn làm cho dân hài lòng 
Từ đầu năm 2018, PA08 cũng triển khai “Hệ thống ứng dụng đánh giá thái độ tiếp dân tại các bàn tiếp 
nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh”. “Thông qua hệ thống đánh giá này phòng có thể 
nắm được nhu cầu của người dân. Người dân chưa hài lòng chỗ nào, những khâu dịch vụ nào cần phải 
cải cách… Để qua đó có sự tổng kết, đưa ra phương pháp cải tiến để phục vụ người dân tốt hơn” - 
Thiếu tá Huyền nói. 



Mới đây, PA08 đưa ứng dụng công nghệ đọc mã vạch hai chiều QR Code và sử dụng máy quét tờ khai 
tốc độ cao thực hiện quét tờ khai cấp, đổi hộ chiếu phổ thông. Từ đó với những trường hợp người dân 
đã khai trực tuyến tại website của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các tỉnh, thành khác không phải khai 
lại hồ sơ khi đến nộp tại đơn vị. Điều này không chỉ giúp tốc độ quét, khai, lập hồ sơ nhanh hơn, dân ít 
mất thời gian hơn mà làm cho năng suất giải quyết hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ tăng lên 20% và giảm 
nhân lực tại bộ phận xử lý lên đến trên 40% (trước đây phải sử dụng 3-4 cán bộ thì hiện nay chỉ cần 
một cán bộ để xử lý quét tờ khai). 

Thuận cho người già, tiện cho trẻ em 
Trong sáu tháng đầu năm 2019, PA08 tiếp nhận 172.243 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, 
trong đó có 143.524 hồ sơ khai qua mạng, chiếm 83,3%. Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp những khó khăn 
như người dân ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin nên khó khăn khi khai tờ khai trên máy 
tính. Để giải quyết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí các cán bộ túc trực ở những khu vực khai 
tờ khai để giúp người lớn tuổi, không biết chữ. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng chỉ đem lại 75% số lượng 
hồ sơ tiếp nhận. Số còn lại người dân vẫn khai phổ thông. 

Hiện đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện ứng dụng trong việc xử lý ảnh hộ chiếu 
đối với các hồ sơ trẻ em một cách tự động, không phải quét thủ công như trước đây.  

NGUYỄN TÂN 
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TP HCM phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản 

| 
UBND TP HCM vừa yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải 
pháp thực hiện hàng năm nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
 

UBND TP HCM cũng đưa ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu đạt tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng, một lần, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt năm 2020 là 77% (trong đó tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 61%, nhận 
trợ cấp BHXH một lần là 65% và nhận trợ cấp thất nghiệp là 100%); năm 2021 đạt 84% (trong đó tỷ lệ 
người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 71%, nhận trợ cấp BHXH một lần là 77% và 
nhận trợ cấp thất nghiệp là 100%). 

Bảo hiểm xã hội TP HCM được giao tăng cường phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm, cơ 
quan bưu điện, đơn vị sử dụng lao động, hệ thống các ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối 
với người hưởng nhằm thông tin một cách rộng rãi về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, 
tăng nhanh tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, chi trả trợ cấp thất nghiệp 
bằng tài khoản cho người hưởng đạt tỷ lệ 100%; ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa thông tin 
dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH... 

 

Ảnh minh họa 

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công 
và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng để nâng cao hiểu biết, thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt 
sang không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa 
phương thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ 
trương, chính sách, các chỉ đạo của trung ương và thành phố về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo 
hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

UBND TP HCM chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cần vận động người hưởng trợ cấp thất 
nghiệp nhận trợ cấp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo mục tiêu 100% người 
hưởng nhận bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM được giao nhiệm vụ hướng dẫn về chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh 
nghiệp, người lao động; chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện sắp xếp hợp lý và phát triển 



mạng lưới máy rút tiền tự động (ATM) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ 
thẻ ngân hàng; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, cơ quan bưu điện, các đơn vị sử dụng lao 
động để cung cấp biểu mẫu, thủ tục mở tài khoản thẻ ATM và hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp đăng ký mở tài khoản thẻ ATM. 

Bưu điện TP HCM sẽ triển khai đến từng điểm chi trả việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích 
người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, phù hợp với điều kiện và 
nhu cầu của người thụ hưởng, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và tạo điều kiện thuận lợi tối đa 
cho người thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. 

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng yêu cầu UBND các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua 
các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

TNN 

 



 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ  
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Người dân được gì với bản đồ số dùng chung mở rộng? 

TP.HCM đang thí điểm xây dựng bản đồ số dùng chung của toàn TP. Và khi đó, người dùng chỉ cần 

truy cập bản đồ số dùng chung này là có thể khai thác được nhiều lớp thông tin tùy theo nhu cầu tại 

từng mã vị trí địa lý cụ thể. 

 
Dữ liệu quy hoạch đô thị của các quận huyện sẽ được tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM. 

Trong ảnh: Người dân truy cập bản đồ số về quy hoạch đô thị ở UBND quận 8, TP.HCM - Ảnh: TỰ 
TRUNG 

Một khi TP đã bấm nút triển khai đề án thì bắt buộc mọi sở ngành, đơn vị phải dùng bản đồ số chung, tất 
cả ứng dụng phải quy về một mối. 
Bà Võ Thị Trung Trinh 

Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Trung Trinh, phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông 
TP.HCM, xung quanh vấn đề này. 
Còn tâm lý ngại chia sẻ thông tin 
Bà Trinh cho biết việc xây dựng kho dữ liệu chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở là một trong 
những nội dung cụ thể của đề án "Xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm 
nhìn đến năm 2025". Mục đích nhằm tích hợp các lớp cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban ngành, 
quận huyện, làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin. 

* Như vậy, cần phải có bản đồ số dùng chung, thưa bà? 
- TP đang trong quá trình chuyển đổi số hóa, để xây dựng chính quyền số thì phải giải quyết triệt để vấn 
đề cơ sở dữ liệu. Nếu không xong khâu này thì không làm được gì tiếp theo. Thực tế nhiều sở ngành, đơn 
vị đã có bước xây dựng, lưu trữ, quản lý hệ thống dữ liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, phần lớn cơ quan, 
đơn vị vẫn còn tâm lý ngại chia sẻ thông tin, dữ liệu, vẫn muốn giữ riêng cho mình. 

Việc cần thiết bây giờ là TP phải phá được "tảng băng" ngại chia sẻ thông tin. Tình trạng của TP hiện nay 
là từng nơi xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng riêng. Mỗi một ứng dụng vẫn là riêng một bản đồ. Chúng 
tôi muốn tiến tới xây dựng bản đồ duy nhất có tích hợp các lớp dữ liệu chồng lên nhau để thuận tiện trong 
quản lý, khai thác, sử dụng. 

* Bà có thể nói rõ hơn về cách thức thực hiện của đề án? 



- Nếu từng ngành đều làm bản đồ số, điều đó buộc TP phải đầu tư cho mỗi ngành một ứng dụng về bản 
đồ. Và từng ngành tự làm thì dĩ nhiên không thể tích hợp với nhau. Đó là chưa kể mỗi ngành làm mỗi 
cách và có khả năng việc cập nhật dữ liệu cũng không chính xác. 

Trên thực tế, các thực thể dữ liệu có hai trục tham chiếu quan trọng là thời gian và không gian. Chẳng hạn 
như cơ sở dữ liệu về thông tin người dân (sinh ra, lớn lên, công việc...); dữ liệu tài sản, nhà đất, giao 
thông, về giấy chứng nhận, giấy phép, các dữ liệu sự kiện... đều cần xác định thời gian khai khi nào và tại 
đâu. 

Dịch vụ bản đồ số nền dùng chung là giải pháp để cung cấp một hệ thống dịch vụ bản đồ nền thống nhất, 
làm cơ sở tham chiếu chiều không gian cho các phần mềm ứng dụng. Ngoài ra, nó cũng cung cấp các dịch 
vụ tích hợp, lưu trữ, chia sẻ các lớp dữ liệu bản đồ theo yêu cầu. 

 
Bà Võ Thị Trung Trinh 

Người dân không phải trả phí khai thác 
* Bà có thể cho biết khi nào người dân có thể tiếp cận các thông tin trong kho dữ liệu dùng chung? 
- Theo kế hoạch, đến tháng 6-2020 TP sẽ bắt đầu cho khai thác kho dữ liệu dùng chung. Quan điểm của 
chúng tôi là dữ liệu phải được khai thác sử dụng mới có giá trị và có cơ sở để hoàn thiện. Ngành nào cũng 
nói dữ liệu của mình rất hay mà không cho ai khai thác, tiếp cận, sử dụng thì không còn ý nghĩa nữa. 

Về nguyên tắc, tiếp cận hệ sinh thái dữ liệu mở của TP không phải trả phí. Hiện tại, cổng dữ liệu 
mở https://data.hochiminhcity.gov.vn đã công khai danh sách các cơ sở khám chữa bệnh của TP. Sắp tới, 
TP sẽ công bố luôn các cơ sở giáo dục kể cả công lập và dân lập trên địa bàn. Quan điểm của TP là tích 
hợp dữ liệu được tới đâu sẽ đưa ra khai thác sử dụng đến đó. Đặc biệt là những thông tin thiết thực phục 
vụ cuộc sống hằng ngày của người dân. 
* Những ai sẽ được quyền tiếp cận, khai thác thông tin từ kho dữ liệu của bản đồ số dùng chung? 
- Có hai nhóm đối tượng được khai thác. Nhóm một là các sở ngành, quận huyện khai thác thông tin để 
phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước. Nhóm thứ hai là người dân, doanh nghiệp. Người dùng sẽ sử dụng 
bản đồ số này theo hướng truy cập qua app. 

* Liệu ai cũng có thể khai thác tất cả thông tin có trên bản đồ số dùng chung, thưa bà? 
- Dĩ nhiên khi khai thác phải tuân thủ quy chế: quyền được khai thác của anh đến đâu? Ví dụ tôi làm việc 
ở Sở Thông tin và truyền thông thì có quyền được khai thác dữ liệu của Sở Xây dựng hay không? Hay 
như anh cán bộ cấp phép xây dựng có quyền xem dữ liệu về những dự án công nghệ thông tin của TP 
không? Cái này cần có một quy định cụ thể. 

Hai giai đoạn xây dựng 
* Quá trình xây dựng bản đồ số dùng chung sẽ tốn bao nhiêu thời gian, thưa bà? 



- Về phương án, sẽ triển khai theo hình thức thuê dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ chuyên nghiệp. 
Tại sao phải thuê mà không để các sở ngành tự làm? Lý do vì nhà cung cấp đã có kinh nghiệm cung cấp 
dịch vụ thực tế và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu kế hoạch đề ra của TP mà không 
phải mất quá nhiều thời gian. Nhà cung cấp cho chạy thử nghiệm, mình dùng thử, đánh giá rồi mới quyết 
định có thuê hay không. 

Còn tự đầu tư xây dựng sẽ rủi ro vì thiếu nguồn lực nhân sự trong cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm vận 
hành, quản trị, duy trì, đảm bảo dịch vụ cho hệ thống. Trước mắt, Sở Thông tin và truyền thông đề xuất 
hai giai đoạn thực hiện. 

Giai đoạn 1 sẽ thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ. Trên cơ sở đó biên tập, bổ sung 
các lớp, trường thông tin đã được các sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp. Từ đó chia sẻ cho dịch vụ 
bản đồ số dùng chung làm cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ triển khai dịch vụ. 

Giai đoạn 2, sau khi Sở Tài nguyên và môi trường TP hoàn thành hai dự án "Chỉnh lý biến động bản đồ 
địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP" và "Xây dựng cơ sở dữ 
liệu nền thông tin địa lý ở tỉ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực TP.HCM", Sở Thông tin - truyền thông sẽ tham 
mưu UBND TP phương án xây dựng bản đồ số dùng chung cho toàn TP. 

Từ nay đến cuối năm 2019, Sở Thông tin và truyền thông sẽ phải tham mưu giải pháp cụ thể để UBND 
TP xem xét, quyết định cho đề án này. 

 

 


