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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bưu điện cần phát huy thế mạnh mạng lưới, dữ liệu 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu phát huy tối đa được thế mạnh của mình về dữ 
liệu khách hàng hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với hạ tầng công 
nghệ số, Bưu điện Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. 

Cần phát huy thế mạnh về dữ liệu 

Ngày 28/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Phạm Anh Tuấn. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự đổi mới của Bưu điện Việt 
Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả cao của doanh nghiệp 
này trong các dự án gắn liền với nền tảng công nghệ mới như: Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, 
mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; nền tảng Bản đồ số Việt Nam - Vmap; mã bưu chính quốc gia, 
thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội... 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bưu điện Việt Nam có một thế mạnh đó là mạng lưới hoạt 
động. Con người Bưu điện sinh sống và hiện diện trong từng thôn, bản. Đây là lợi thế để Bưu 
điện Việt Nam dễ dàng tiếp cận, trao đổi, nắm bắt thông tin tới từng khách hàng. 

Trong thời đại số hiện nay điều quan trọng nhất với doanh nghiệp là dữ liệu khách hàng tiêu 
dùng. Hiện Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với nhiều bộ, ngành, điển hình như Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam để thu nhập dữ liệu về tình trạng tham gia bảo hiểm y tế của các hộ gia đình 
trong toàn quốc. 

“Nếu phát huy tối đa được thế mạnh của mình về dữ liệu khách hàng hợp pháp trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh cùng với hạ tầng công nghệ số, Bưu điện Việt Nam chắc chắn sẽ 



tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
nhấn mạnh. 

Bưu điện phải trở thành doanh nghiệp công nghệ 

Cũng tại buổi làm việc, phân tích câu chuyện tại sao Bưu điện phải trở thành một doanh 
nghiệp công nghệ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng lấy ví dụ về Zug, từng là thành 
phố nghèo nhất của Thụy Sỹ. Thành phố này không chuyên về công nghệ blockchain. 

Thời điểm blockchain mới ra đời, chỉ có Zug là tạo điều kiện để các startup, công ty 
blockchain phát triển. Đến nay Zug đã trở thành trung tâm của hàng loạt tập đoàn công nghệ, 
dịch vụ, hàng trăm công ty tiền ảo và là thiên đường số 1 thế giới của blockchain. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, hiện tại, Bưu điện Việt Nam không phải là công ty về 
công nghệ, nên việc quan trọng của Bưu điện là đưa ra những ý tưởng kinh doanh, đưa ra các 
đầu việc, các đề bài và quy tụ người tài để triển khai các đầu việc đó trên nền tảng công nghệ. 

Bộ trưởng lưu ý thêm, Bưu điện Việt Nam cần có cách tiếp cận khách hàng mới trên cơ sở 
phát huy lợi thế của mạng lưới. Mỗi nhân viên Bưu điện phải nắm bắt các thông tin cơ bản 
cũng như những nhu cầu thiết yếu của người dân tại địa bàn mình quản lý để phát triển khách 
hàng cho đơn vị mình. 24 triệu hộ gia đình không chỉ đơn thuần là khách hàng mà còn là 24 
triệu cửa hàng, đại lý của Bưu điện trên nhiều lĩnh vực, dịch vụ. 

Tiếp thu những ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng 
các đại biểu, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định 
quyết tâm đổi mới và thực hiện thành công chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2030. 

Theo đó, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020, toàn mạng lưới sẽ tập trung đổi 
mới, tận dụng thế mạnh về công nghệ để triển khai các giải pháp kinh doanh, tạo nền tảng 
vững chắc cho Bưu điện Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới. 
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Bưu điện Việt Nam: Phát huy thế mạnh về mạng lưới và công nghệ phát triển bền vững 

Phát huy thế mạnh về hơn 13.000 điểm giao dịch trải rộng tới tận cấp xã cùng hệ thống dữ 
liệu khách hàng tới từng hộ gia đình, thông qua hạ tầng công nghệ số, tới đây Bưu điện Việt 
Nam sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số. Đây là 
hướng đi cần thiết để Bưu điện Việt Nam ngày càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho xã hội, 
người dân và doanh nghiệp. 

 

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam 

Trao đổi về những nội dung này, ngày 28/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng dự 
có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Phạm Anh Tuấn. 

Đánh giá cao về sự đổi mới của Bưu điện Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự 
tham gia tích cực, hiệu quả cao của doanh nghiệp này trong các dự án gắn liền với nền tảng 
công nghệ mới như: Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; nền tảng Bản 
đồ số Việt Nam - Vmap; mã bưu chính quốc gia, thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo 
hiểm xã hội... 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bưu điện Việt Nam có một thế mạnh đó là mạng lưới 
hoạt động. Con người Bưu điện sinh sống và hiện diện trong từng thôn, bản. Đây là lợi thế để 
Bưu điện Việt Nam dễ dàng tiếp cận, trao đổi, nắm bắt thông tin tới từng khách hàng. Trong 
khi đó, thời đại số hiện nay điều quan trọng nhất với doanh nghiệp là dữ liệu khách hàng tiêu 
dùng. 

Hiện Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với nhiều Bộ, ngành, điển hình là Bảo hiểm xã hội để 
thu nhập dữ liệu về tình trạng tham gia BHYT của các hộ gia đình trong toàn quốc. Nếu phát 
huy tối đa được thế mạnh của mình về dữ liệu khách hàng hợp pháp trong hoạt động sản xuất 



kinh doanh cùng với hạ tầng công nghệ số, Bưu điện Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục có những 
bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc 

Tại sao Bưu điện phải trở thành một doanh nghiệp công nghệ? Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn 
Mạnh Hùng lấy ví dụ về Zug, từng là thành phố nghèo nhất của Thụy Sỹ. Thành phố này 
không chuyên về công nghệ blockchain. Thời điểm blockchain mới ra đời, chỉ có Zug là tạo 
điều kiện để các startup, công ty blockchain phát triển. 

Đến nay, Zug đã trở thành trung tâm của hàng loạt tập đoàn công nghệ, dịch vụ, hàng trăm 
công ty tiền ảo và là thiên đường số 1 thế giới của Blockchain. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng lưu ý, Bưu điện Việt Nam không phải là công ty về công nghệ, nên việc quan trọng của 
Bưu điện là đưa ra những ý tưởng kinh doanh, đưa ra các đầu việc, các đề bài và quy tụ người 
tài để triển khai các đầu việc đó trên nền tảng công nghệ. 

Bộ trưởng lưu ý thêm, Bưu điện Việt Nam cần có cách tiếp cận khách hàng mới trên cơ sở 
phát huy lợi thế của mạng lưới. Mỗi nhân viên Bưu điện phải nắm bắt các thông tin cơ bản 
cũng như những nhu cầu thiết yếu của người dân tại địa bàn mình quản lý để phát triển khách 
hàng cho đơn vị mình. 24 triệu hộ gia đình không chỉ đơn thuần là khách hàng mà còn là 24 
triệu cửa hàng, đại lý của Bưu điện trên nhiều lĩnh vực, dịch vụ. 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Phạm Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng công ty 

Tiếp thu những ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng 
các đại biểu, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định 
quyết tâm đổi mới và thực hiện thành công chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2030. 

Theo đó, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020, toàn mạng lưới sẽ tập trung đổi 
mới, tận dụng thế mạnh về công nghệ để triển khai các giải pháp kinh doanh, tạo nền tảng 
vững chắc cho Bưu điện Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới. 
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Lào Cai thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, dựa trên cơ sở các quyết định, kế hoạch 
của tỉnh, thời gian qua, Sở Lao động-TBXH Lào Cai đã ban hành các văn bản hướng dẫn các 
huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội như các chính 
sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách cho người cao tuổi, chính sách miễn, giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cứu trợ đột xuất cho các hộ bị thiên tai, hoả hoạn, rủi ro, đặc 
biệt là hỗ trợ gạo cho nhân dân trong các dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt. 

Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện tốt với sự tham gia của các cấp, các ngành, 
các đoàn thể và tổ chức xã hội, tờ rơi tuyên truyền về chính sách trợ giúp người khuyết tật 
được Sở Lao động – TBXH cấp phát rộng rãi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công tác quản lý, tổ 
chức thực hiện chế độ trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo, kịp 
thời, chính xác, đúng đối tượng. 

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, năm 2018, Sở Lao động – TBXH đã tổ chức 03 
lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 221 cộng tác viên thôn, bản theo Đề án 32 (Đề án phát 
triển nghề công tác xã hội); Tổ chức 02 lớp tận huấn nâng cao kỹ năng trợ giúp cho người tâm 
thần, người rỗi nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng theo Đề án 1215 cho 165 học viên là cán bộ 
cấp tỉnh, huyện, thành phố, trung tâm trực thuộc Sở và các cộng tác viên y tế thôn, bản. Ngoài 
ra, còn tổ chức 02 cuộc điều tra, rà soát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018; 
điều tra rà soát thống kê TEMC không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV, 
trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 – 2020 tỉnh Lào Cai năm 2018. 

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 12.845 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng 
đồng, kinh phí thực hiện 53.523.950 triệu đồng, trong đó: Đối tượng đang được hưởng trợ cấp 
thường xuyên tại cộng đồng là 12.737 đối tượng (trong đó có: 196 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi; 96 
người cao tuổi cô đơn; 5.999 người từ 80 tuổi trở lên; 01người cao tuổi có người nhận chăm 
sóc tại cộng đồng; 1.200 người khuyết tật đặc biệt nặng; 3.631 người khuyết tật nặng; 107 hộ 
gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi: 107 hộ gia đình; 390 người đơn thân nuôi con nhỏ; 15 
người nhiễm HIV/AIDS; 1.102 hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Và đối 
tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội: 109 người (trong đó có: 82 trẻ 
em mồ côi, bỏ rơi; 07 cụ người cao tuổi cô đơn; 20 người khuyết tật). Toàn bộ 100% đối 
tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng cũng được cấp thẻ BHYT và khám chữa bệnh 
theo qui định. 

Thực hiện công tác cứu trợ đột xuất, thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
luôn phối hợp với Cục dự trữ Quốc gia khu vực Hoàng Liên Sơn, UBND các huyện, thành 
phố để tổ chức thực hiện kịp thời việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trong các dịp Tết 
Nguyên đán, giáp hạt và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng năm 2018, đã hỗ trợ 
283,770 kg cho 4.631 hộ = 49.717 khẩu (kinh phí thực hiện là 3.773.250.000 đồng). Cụ thể, 
trung ương hỗ trợ: 3.141 hộ, 12.666 khẩu, bằng 189,990 kg gạo. Địa phương hỗ trợ : 1.490 
hộ, 37.051 khẩu, bằng 93,780 kg gạo. 

Trong các dịp thiên tai xảy ra, công tác cứu trợ, hỗ trợ cũng được tỉnh triển khai nhanh chóng, 
đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giải quyết được những khó khăn trước mắt cho 
nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống. Trong năm 2018, thiên tai xảy ra đã làm 39 người trên 
địa bàn tỉnh bị chết, mất tích, 4 người bị thương và gây thiệt hại về nhà ở là 19 nhà bị sập đổ, 



trôi, cháy và hư hỏng nặng. Tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ cho 62 hộ gia đình bị ảnh hưởng 
do thiên tai, mưa lũ và tai nạn giao thông với kinh phí là 576,875 triệu đồng. 

Ngoài ra, Sở Lao động - TBXH còn phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội tổ chức hội thảo đánh 
giá hệ thống bảo trợ xã hội cảnh báo sớm và ứng phó với thiên tai, các cú sốc tại  huyện Bảo 
Thắng và Văn Bàn. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do ảnh 
hưởng thiên tai và sự cố nghiêm trọng như: 9 nạn nhân bị thiệt hại do tai nạn trên sông Hồng 
thuộc địa phận huyện Bát Xát, kinh phí 242,6 triệu đồng; 4 nạn nhân bị chết, bị thương do sạt 
lở kè đất tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, kinh phí 25,9 triệu đồng; Phối hợp với 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh Lào Cai  hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 
gia đình nạn nhân bị chết do thiên tai bão lũ gây ra tại huyện Sa Pa. 

Đối với người cao tuổi, năm 2018, tỉnh không chỉ triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách trợ 
cấp hàng tháng cho 6.096 người, góp phần trợ giúp người cao tuổi có điều kiện ổn định đời 
sống, mà còn tổ chức trao tặng quà chu đáo của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 
317 cụ thọ 90 tuổi, 19 cụ thọ 100 tuổi, đôn đốc và hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức 
chúc mừng thọ cho 4.580 cụ thọ từ 70,75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi, kinh phí thực hiện 
814,300 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng được quan 
tâm, chú trọng, các cấp, các ngành có nhiều hoạt động thiết thực về thể dục, thể thao, văn hóa 
văn nghệ…để người cao tuổi tích cực tham gia. 

Tỉnh còn động viên người cao tuổi sống vui, sống có ích thông qua việc phát hành 02 phóng 
sự truyền hình về người cao tuổi làm kinh tế giỏi và phát huy vai trò người cao tuổi trong đời 
sống cộng đồng để các cụ noi theo và truyền đạt, dạy bảo con cháu.. 

Công tác triển khai thực hiện chính sách cho người khuyết tật được đảm bảo, kịp thời, đúng 
đối tượng. Tính đến hết tháng 12/2018, toàn tỉnh đã thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp cho 
4.831 người trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó có 1.200 người khuyết tật đặc biệt nặng; và 3.631 
người khuyết tật nặng). 

Năm 2018, Sở Lao động – TBXH cũng phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ 
côi Việt Nam trao tặng 130 suất quà và 50 xe đạp (trị giá 150 triệu đồng) cho trẻ em mồ côi, 
khuyết tật và hộ nghèo tại huyện Bắc Hà; 50 suất quà trị giá cho trẻ em mồ côi người khuyết 
tật tại huyện Sa Pa; Phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm trao 100 xe 
đạp trị giá 170 triệu đồng cho các huyện Bảo Yên và Văn Bàn.  

Tại các Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, tính đến cuối năm 2018, có 109 đối tượng đang được 
chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định. Trung tâm Công tác xã hội cũng đã tiếp nhận 71 
đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó: tiếp nhận 13 đối tượng vào nuôi dưỡng tạm thời 
(huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai) và tiếp nhận 58 nạn nhân bị buôn bán. Trung tâm còn tiếp 
nhận tài trợ của Văn phòng con nuôi AC Thụy Điển hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng 
những đối tượng được nhận làm con nuôi trong các gia đình Thụy Điển. 

Có thể khẳng định, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Tỉnh uỷ, HĐND 
và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, 
các đoàn thể và nhân dân, trong những năm qua, việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Lào Cai đã góp phần tích cực trong việc giúp các đối tượng và 
gia đình giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống hoà nhập cộng đồng. 

Tuy nhiên, công tác bảo trợ xã hội ở Lào Cai cũng còn một số khó khăn và hạn chế như Đội 
ngũ cán bộ, trình độ của cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội ở cơ sở thường xuyên luân chuyển 
do vậy còn thiếu kiến thức, chuyên môn về lĩnh vực bảo trợ xã hội.  Công tác tuyên truyền về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội còn hạn chế do trình độ dân trí, nhận thức của 
người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc huy động các 
nguồn lực từ cộng đồng, từ xã hội theo tinh thần xã hội hoá chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội 
còn hạn chế, chủ yếu vẫn thực hiện hỗ trợ, trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn 
kinh phí ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, các cơ sở nhận nuôi dưỡng, phục hồi chức năng 



cho trẻ em bị khuyết tật nặng, trẻ em bị bệnh về thần kinh; người tâm thần... trên địa bàn toàn 
tỉnh chưa có. Hầu hết các công trình công cộng hiện nay chưa thuận tiện đối với người khuyết 
tật. Kinh phí thực hiện các Đề án theo kế hoạch đề ra còn hạn chế (Đề án Nghề Công tác xã 
hội; Đề án trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Đề án trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt ...). 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ 
chức thực hiện tốt chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; thường xuyên 
theo dõi, nắm bắt tình hình thiệt hại do thiên tai và xây dựng kế hoạch, phương án, đề xuất kịp 
thời các giải pháp khắc phục hậu quả. Triển khai áp dụng công nghệ thông tin quản lý cơ sở 
dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm công tác xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại các huyện, thành phố. Thực hiện chi trả cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định 78/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã 
hội trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh, 
xây dựng phần mềm quản lý các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn 
cho các hộ gia đình có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Bên cạnh 
đó, Sở Lao động – TBXH phối hợp với Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả 
trợ cấp cho các đối tượng BTXH thông qua dịch vụ Bưu điện cho các huyện, thành phố. Phát 
hành tờ rơi tuyên truyền về chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi 
nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Sổ tay kiến thức nghề công tác xã hội theo Đề án 32. Đồng 
thời, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ ý tế; gia đình có người khuyết tật; các hộ gia đình có 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 
hội viên chi hội người cao tuổi cấp thôn, bản. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với 
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh./. 
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Khai trương "Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử" 

Hệ thống thông tin “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” sẽ chính 
thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/. Lễ khai trương Hệ thống 
thông tin này đã được Bộ TT&TT tổ chức sáng nay 29/11/2019, tại Hà Nội. Thứ trưởng 
Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn tới dự và chủ trì Lễ khai trương. 

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai trương “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai 
Chính phủ điện tử” 

  

Tại buổi Lễ, đại diện Cục Tin học hóa cho biết, trong thời gian qua, cùng với sự phát triển 
Chính phủ điện tử (CPĐT), nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn, những câu hỏi cần giải đáp về 
CPĐT tại các cơ quan nhà nước (CQNN) cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Tuy nhiên, việc xin ý 
kiến, hỏi đáp hay đóng góp ý kiến về CPĐT đối với các cơ quan có thẩm quyền chủ yếu vẫn 
là trao đổi trực tiếp, chưa được tập hợp thành một kho tri thức chia sẻ, giúp truyền tải kinh 
nghiệm cũng như các giải pháp triển khai CPĐT được nhanh chóng, hiệu quả. 

  

Chính vì vậy, để góp phần tăng tốc và đẩy nhanh tiến trình phát triển CPĐT, hướng tới Chính 
phủ số, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã giao Cục Tin học hóa phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (VNPOST) và Công ty Cổ phần Công nghệ DTT xây dựng Hệ thống thông tin 
“Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” và sẽ chính thức đi vào hoạt động tại 
địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/. 

  

“Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” hoạt động theo cơ chế một cửa, hỗ 
trợ cộng tác và quản trị tri thức. Hệ thống bao gồm nhiều tính năng được bổ sung liên tục 
nhằm bảo đảm việc hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử được minh bạch, kịp thời và cùng chia 
sẻ. Tính năng đầu tiên là một cửa điện tử hỗ trợ giải đáp về CPĐT: với chức năng chính là 
tiếp nhận, xử lý, chuyển câu trả lời, giải đáp đến đơn vị, cá nhân đã hỏi. Đây là những câu hỏi, 
kiến nghị, phản ánh hoặc xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về các lĩnh vực do Bộ 



quản lý trong phát triển CPĐT như: Các cơ chế, chính sách, pháp luật về CPĐT; Xây dựng, 
triển khai chương trình, kế hoạch CPĐT; Nền tảng, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật phát triển 
CPĐT; Triển khai các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia; Kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu CPĐT; 
Nguồn lực phát triển CPĐT; Đánh giá, xếp hạng, đo lường phát triển CPĐT; Các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan CPĐT; An toàn, an ninh mạng trong phát triển 
CPĐT;… 

  

Đồng thời, hệ thống cũng sẽ là kênh lưu trữ dữ liệu các câu hỏi và nội dung trả lời được cung 
cấp, chia sẻ về mọi vấn đề phát triển CPĐT. Hệ thống bao gồm danh mục các cơ chế, chính 
sách, hướng dẫn kỹ thuật về CPĐT để các CQNN tiện tra cứu. Tìm kiếm, kết xuất nội dung 
trả lời tự động khi câu hỏi mới nhận được tương tự câu hỏi đã được trả lời trước đó. Thực 
hiện các phân tích, thống kê, báo cáo mong muốn dựa trên kho dữ liệu (ví dụ thống kê tần 
suất các vấn đề được hỏi để đánh giá độ nóng của vấn đề; thống kê mức độ hài lòng về trả lời 
câu hỏi theo nhóm nội dung, theo đơn vị trả lời,…) . 

  

Mặt khác, hệ thống bước đầu được thiết kế dành cho người dùng thuộc các cơ quan nhà nước 
cần tham vấn về các lĩnh vực CPĐT, thực hiện kết nối đến Trung tâm để gửi câu hỏi, kiến 
nghị về phát triển CPĐT. Theo đó, các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện 
tiếp nhận, trả lời câu hỏi, kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý một cách nhanh chóng, hiệu quả. 
Về lâu dài, Hệ thống sẽ hỗ trợ đo lường các chỉ số triển khai CPĐT để chủ động tìm ra các 
điểm nóng, điểm nghẽn, giúp Bộ TT&TT hỗ trợ được nhanh hơn và hiệu quả hơn. 

  

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc đẩy 
mạnh phát triển Chính phủ điện tử là việc làm cấp thiết hiện nay của cơ quan nhà nước các 
cấp để cải cách hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, cung cấp thông tin, dịch 
vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tạo sự minh bạch, nhanh chóng, hướng tới xây 
dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. 

  

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn biểu dương và đánh giá cao việc thành lập "Trung tâm một cửa 
hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” và sự vào cuộc nhanh và trách nhiệm của các đơn vị có 
liên quan. Hệ thống cũng sẽ kết nối, tích hợp với các hệ thống CPĐT để cung cấp trực tuyến 
các thông tin về chỉ số phát triển CPĐT như Chỉ số về dịch vụ phục vụ người dân, doanh 
nghiệp; về hoạt động nội bộ của CQNN và an toàn, an ninh mạng trong phát triển CPĐT… 

  

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới cần bổ sung thêm các tính năng mới, dễ sử dụng và có 
thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân biết được về “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” này, tránh 
tình trạng vẫn còn sử dụng giấy tại các cuộc họp, hội nghị; nâng cao trình độ cho đội ngũ làm 
CNTT, Chính phủ điện tử tại các cơ quan; có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp để triển khai Chính phủ điện tử…/. 

Đăng Quý 

 


