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Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1/2021 

Sáng ngày 08/02/2021, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức trực tuyến Hội nghị giao ban 
quản lý nhà nước tháng 1/2021. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội 
nghị. Tham dự có các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, đơn vị sự nghiệp, 
Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Bộ cùng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ. 

 

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Bộ đã điểm lại những công việc Bộ đã hoàn thành trong  tháng 
1 và chương trình công tác tháng 2 năm 2021. Theo đó, nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới, 
Bộ TT&TT đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí và các cán bộ Ban An toàn khu nhân dịp 
Tết Nguyên đán 2021 để thể hiện lời tri ân và sự biết ơn sâu sắc của cán bộ công chức Ngành 
TT&TT đối với các cán bộ hưu trí. Bộ TT&TT đã đến thăm, tặng 200 suất quà tết với tổng trị 
giá 300 triệu đồng tại 2 xã Tân Nguyên, Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, nhân 
dịp này Bộ TTTT còn hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà ở cho gia đình bà Hà Thị Quy, thôn Ngòi 
Bang, xã Bảo Ái, là một trong những gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. 

Liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ Bộ TT&TT được giao tại Chỉ thị số 44 của TTgCP 
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ đã khẩn trương ban hành văn 
bản chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong 
quá trình cung ứng dịch vụ; không nhận vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua đường bưu chính; 
không để tình trạng thất lạc, tồn đọng, mất mát gây phát sinh khiếu nại của khách hàng trong 
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bộ đã thường xuyên chỉ đạo, điều phối các doanh nghiệp 
viễn thông triển khai các phương án nhân lực, kỹ thuật đảm bảo an toàn mạng lưới, chất lượng 
mạng và dịch vụ viễn thông trước và trong dịp Tết Nguyên đán. 

Để tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, không khí vui xuân, đón Tết của nhân 
dân trên mọi miền của đất nước, trong tháng 01/2021, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan báo 
chí, truyền thông từ trung ương đến địa phương đã tập trung thông tin, tuyên truyền các nội 
dung như sau: Thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm bắt đầu từ ngày 20/01/2021 đến hết thời 
gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng; Cung cấp thông tin chính thống để tạo đồng thuận xã hội; 



phản ánh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền của đất nước; Tăng 
cường thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy 
nổ trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021. 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,Bộ TT&TT thường xuyên phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người 
dân đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, thực hiện đúng các yêu cầu của Bộ Y tế; khuyến 
khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng hỗ trợ truy vết, nhất là bluezone. 

Về triển khai công tác trong thời gian tới: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần đảm bảo việc triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đặc biệt là các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Chỉ 
thị 01 thì cần được quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo một số Cục, Vụ đã báo cáo với Lãnh đạo Bộ về những vấn đề liên 
quan đến lĩnh vực mình phụ trách. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao các công 
tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trong tháng 1/2021. 

Lĩnh vực báo chí đã phản ứng nhanh trước các thông tin liên quan đến bệnh nhân Covid-19, 
được xã hội đánh giá cao. Làm công tác quản lý nhà nước phải phát hiện nhanh vấn đề. Công 
tác cấp phát thẻ nhà báo cũng được thực hiện tốt. Báo chí đã làm được nhiều việc tốt, được 
đánh giá cao và có sứ mệnh mới. 

Lĩnh vực viễn thông, thời gian qua, SIM rác, tin nhắn rác ít hơn, nhà mạng thực thi nhiệm vụ, 
yêu cầu của Bộ tốt hơn. An toàn thông tin cơ bản đã triển khai 4 lớp. Công nghệ ICT kết hợp 
chuẩn mở Open RAN đã tương đương Huawei. Đây là những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa xã 
hội lớn, tạo sự tin tưởng lớn ở người dân. 

Bộ trưởng cho biết, lần đầu tiên Đại hội của Đảng đặt mục tiêu phát triển cao, đó là Việt Nam 
trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo đó, các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu 
mốc phát triển quan trọng của đất nước ta đã được xác định như sau: Đến năm 2025, là nước 
đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. 
Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến 
năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt 
được mức này, Việt Nam phải duy trì mức GDP phát triển 7,5%. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ TT&TT có vai trò tạo ra 2 cái cánh, một cánh tạo sức mạnh tinh thần 
qua đó thổi nên ngọn lửa khát vọng, đây là nhiệm vụ của báo chí, xuất bản và một cánh tạo ra 
sức mạnh vật chất chính là công nghệ số, chuyển đổi số để Việt Nam bay lên./. 

Thu Hương 
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Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư sẽ khai trương trong tháng 2 

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản 
lý căn cước công dân (CCCD) cơ bản đã hoàn thành. Theo dự kiến, hai hệ thống sẽ khai trương 
trong tháng 2/2021. 

Sáng ngày 8/2, nhằm chuẩn bị khai trương Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống sản 
xuất, cấp và quản lý CCCD, Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Bộ Công an đã phối hợp làm 
việc nhằm thống nhất các nội dung liên quan để tiến tới khai trương 2 hệ thống dự kiến trong 
tháng 2/2021. 

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Trung tướng Nguyễn 
Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị liên quan của VPCP và Bộ Công an, 
Tập đoàn VNPT... 

 

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP 

Theo Bộ Công an, hiện nay hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và 
quản lý CCCD cơ bản đã hoàn thành. Theo dự kiến, hai hệ thống sẽ khai trương trong tháng 
2/2021, ngoài điểm cầu chính tại Hà Nội sẽ được trực tuyến đến 4 điểm cầu tại các tỉnh, thành 
phố (quận Ba Đình, Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Hưng Yên) và thực hiện trải nghiệm 
dịch vụ thông qua các điểm cầu liên quan đến 2 hệ thống nêu trên. 

Bộ Công an cũng cho biết, đối với kết quả thí điểm kỹ thuật kết nối chia sẻ giữa hệ thống CSDL 
quốc gia về dân cư với hệ thống của bộ, ban, ngành và các địa phương. Hiện nay, Bộ Công an 
đã phối hợp với Bộ TT&TT tiến hành thử nghiệm kết nối qua trục tích hợp quốc gia tại 2 bộ và 
4 tỉnh. 

Bộ Công an cũng phối hợp với VPCP tiến hành thử nghiệm, kết nối 8 dịch vụ công từ Cổng 
dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và kết nối chia sẻ thông tin trên Trục liên thông văn bản quốc 
gia, kết quả đến nay đã tích hợp 4 dịch vụ công và dự kiến hoàn thành tích hợp 4 dịch vụ công 
còn lại trong tháng 2/2021. Bộ Công an đề nghị VPCP tiếp tục phối hợp để đưa 4 dịch vụ công 
còn lại của Bộ lên Cổng DVCQG. 

Tại cuộc họp, để triển khai 2 dự án hệ thống nêu trên đạt hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo 
của Chính phủ, đồng thời để tạo sự chuyển động của các bộ, ngành liên quan, góp phần kết nối, 



tích hợp, khai thác tạo sự đồng bộ trong xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), Bộ Công an đề 
xuất VPCP tham mưu đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành 
thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật đáp ứng yêu cầu tiến độ 2 dự án sớm nhất. 

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 137 quy định chi tiết một 
số điều, biện pháp thi hành Luật CCCD, tiến tới sửa đổi Luật CCCD theo hướng bổ sung mở 
rộng thu thập dữ liệu sinh trắc học và một số trường thông tin theo độ mở trong CSDL quốc gia 
CCCD để phục vụ quản lý Nhà nước. 

Đồng thời, Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan 
hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an trong quá trình xây dựng CSDL quốc gia về dân cư; 
sản xuất, cấp CCCD bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, chống lãng phí trong suốt quá 
trình thực hiện dự án, góp phần xây dựng CPĐT và chuyển đổi số. 

Tại cuộc họp, đại diện VPCP và Bộ Công an đã cùng trao đổi, thống nhất và chia sẻ kinh nghiệm 
các nội dung liên quan đến lễ khai trương. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, kế hoạch về lễ khai trương 2 hệ thống của Bộ Công an 
đã được VPCP báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
cũng nhấn mạnh, lễ khai trương 2 hệ thống có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng 
CPĐT, cải cách hành chính thời gian tới của đất nước. 

Với các kinh nghiệm liên quan đến khai trương các hệ thống nền tảng của Chính phủ điện tử, 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là đầu mối tiếp tục phối 
hợp với Bộ Công an để khai trương các hệ thống nêu trên; đồng thời tiếp tục phối hợp để đưa 
các dịch vụ công trực tuyến của của Bộ Công an lên Cổng DVCQG. 

PV 
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Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 8-2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bưu điện tỉnh Thái Nguyên. 

 

 Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà 
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên. 

Tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, đại diện đơn vị đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả hoạt 
động trong năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, đơn vị khẳng định luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng 
nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trước, trong và sau Tết. Thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, 
công nhân viên của đơn vị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và khẳng định đóng góp quan 
trọng của hệ thống bưu điện tỉnh đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đây là kênh thông 
tin quan trọng truyền tải các văn bản nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
đến các tầng lớp nhân dân. Mong muốn đội ngũ cán bộ công nhân viên đơn vị sang năm mới 
tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần cùng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh 
tế - xã hội trong năm 2020. 
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Vietnam Post đảm bảo chuyển phát hàng đến vùng dịch 

Cận Tết, nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng cao, đặc biệt là hàng hóa gửi đến các vùng cách ly 
do dịch Covid-19. Trước nhu cầu này, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vẫn đảm bảo chuyển 
phát bưu phẩm, hàng hoá tới người dân trong vùng dịch. 

Bưu điện tỉnh Hải Dương tiếp nhận 50 - 60 tấn hàng mỗi ngày 

Chị Bùi Thị Thu Hương - khai thác viên Bưu điện huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương chia sẻ: 
“Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nên 
đã gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm về cho người thân và gia đình. Có những ngày chúng tôi khai 
thác hàng chục tấn hàng hóa. Dù tăng đột biến, nhưng toàn bộ hàng hóa đều được khai thác an 
toàn, đảm bảo chất lượng”. 

Đại diện Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết, mỗi ngày đơn vị này khai thác, chuyển phát từ 50 
- 60 tấn hàng. Với quyết tâm vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo chuyển phát nhanh nhất tất 
cả bưu gửi đến tận địa chỉ khách hàng, Bưu điện Hải Dương đã tăng cường hệ thống phương 
tiện vận chuyển, nhất là xe chuyên dụng bưu chính, đồng thời bố trí thêm nhân lực, tổ chức ca 
kíp hợp lý để tập trung lưu thoát hàng hóa. Đặc biệt tại các “điểm nóng” về dịch trên địa bàn, 
Bưu điện tỉnh đã bố trí bưu tá nhận hoặc trả hàng theo hình thức phát hàng không tiếp xúc, phát 
tại điểm trung gian. 

 

Bưu điện tỉnh Hải Dương những ngày cuối năm sản lượng trung bình 50-60 tấn hàng 
hóa/ngày 

Ông Đào Duy Toàn - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết thêm: “Ngay từ khi 
công bố ca mắc đầu tiên tại địa phương, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng triển khai 
và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam và hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Chúng tôi luôn xác định, việc đảm bảo an toàn 
cho nhân viên và khách hàng và duy trì ổn định mạng lưới chuyển phát được đặt lên hàng đầu. 
Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật danh sách các khu vực bị cách ly, phong tỏa để linh hoạt 
lập các tuyến phát khoa học nhất. Đồng thời, chúng tôi tăng cường ứng dụng các công cụ trực 



tuyến, các phần mềm vào thực hiện công việc; nên những ngày qua không để xảy ra tình trạng 
ùn ứ, hàng hóa được chuyển phát đúng thời gian quy định tới mọi khách hàng”. 

Bưu điện Quảng Ninh chi trả trợ cấp kịp thời cho người dân 

Theo bà Phạm Thị Hải Yến - Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo an toàn, không 
để dịch bệnh lây lan, đồng thời để đảm bảo công tác an sinh xã hội, giúp các đối tượng trên địa 
bàn có điều kiện nhận trợ cấp kịp thời, giảm bớt khó khăn trong những ngày giáp Tết, ngành 
Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị Lao động - Thương binh và Xã hội cùng chính quyền 
địa phương triển khai các phương án chi trả. Đặc biệt, tại thị xã Đông Triều, có các nơi nằm 
trong diện phong tỏa, nhân viên tham gia chi trả  đã được UBND thị xã cấp trang phục bảo hộ. 

Chi trả tiền tết, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người có công tại Đông Triều, Quảng Ninh 

Bà Phạm Thị Hải Yến chia sẻ: “Do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết nên công tác chi trả 
diễn ra an toàn và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Tính riêng trong đợt chi trả tại 4 
xã phong tỏa tại thị xã Đông Triều, chúng tôi đã nhanh chóng chi trả gần 5,8 tỷ đồng cho hơn 
2.000 đối tượng. Toàn bộ nhân viên thực hiện chi trả đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng 
chống dịch. Bảo vệ an toàn cho cán bộ công nhân viên không chỉ là trách nhiệm nhiệm của 
ngành Bưu điện mà chính là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nên dù phải vất vả chúng tôi 
cũng luôn nỗ lực hết mình”. 



Nhân viên Bưu điện chi trả trợ cấp xã hội tại nhà người dân 

Ông Nguyễn Văn Chung (tại Thôn 2, xã Nguyễn Huệ) là thương binh nặng vừa nhận tiền trợ 
cấp 2 tháng tại nhà cho biết: “Nhờ có sự tận tình của nhân viên bưu điện, tôi không phải ra 
ngoài, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và vẫn được an tâm đón Tết cùng gia đình. Đúng là Bưu 
điện của nhân dân, những lúc khó khăn thế này, tôi mới thấy hết tấm lòng và sự trân quý của 
ngành Bưu điện dành cho chúng tôi”. 

Bưu điện Việt Nam cam kết đảm bảo vận chuyển thông suốt 

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết với mạng 
lưới phủ rộng đến tận cấp xã, phường, nên dù trong tình huống nào, Bưu điện Việt Nam vẫn 
đảm bảo các dịch vụ bưu chính đến với từng người dân. Riêng đối với lĩnh vực chuyển phát, 
Vietnam Post sẽ tăng cường tối đa công suất các phương tiện vận chuyển để đảm bảo lưu thoát 
hàng hóa tốt nhất trong thời gian diễn ra dịch Covid-19. Đặc biệt, Vietnam Post cũng đã xây 
dựng các phương án riêng trong việc vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện thuộc các gói hàng cứu 
trợ, nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư đến vùng dịch... để đảm bảo mục tiêu cao nhất là chuyển phát 
hàng hóa nhanh chóng và an toàn. 



Bưu điện Quảng Ninh tiến hành phun khử khuẩn sàn khai thác 

Với vai trò tiên phong, dẫn dắt của  doanh nghiệp bưu chính quốc gia, đặc biệt với kinh nghiệm 
đồng hành cùng các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch từ đầu năm 2020, Vietnam 
Post cam kết đảm bảo thông suốt việc chuyển tải các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ 
trong phòng,chống dịch Covid - 19 theo đường KT1; chuyển phát hàng hóa đến tay người nhận 
trước Tết Nguyên đán dù trong vùng dịch, vùng cách ly. Bên cạnh đó, Vietanm Post sẽ tiếp tục 
đồng hành cùng các chiến sĩ tuyến đầu bằng những hành động thiết thực như: vận chuyển miễn 
cước vật tư, thiết bị y tế của Hội thầy thuốc trẻ, Khối Doanh nghiệp Trung ương đến các Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) để chung tay cùng vượt qua đại dịch. 

 


