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BHXH đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

BHXH Việt Nam liên tiếp ra công văn chỉ đạo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
tháng 8, 9/2020 tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. 

BHXH Việt Nam vừa gửi Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH- 
TCKT tới Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Về nội dung này, trước đó, BHXH Việt Nam cũng đã ra Công văn số 2388/BHXH-TCKT ngày 
28/7/2020 nhằm mục đích cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, 
chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Nhân viên bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân 

BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố trên thực 
hiện bổ sung một số nội dung: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào 
cùng một kỳ chi trả. Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông 
người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh nêu trên, nghiêm túc 
triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có 
khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết. 



Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự 
an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang 
diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.  

Vào tháng 4 vừa qua, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BHXH Việt Nam 
cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan Bưu 
điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng. 

Trong số đó, Cơ quan Bưu điện đã chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.475.000 người với số tiền 
khoảng 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền khoảng 
4.013 tỷ đồng. 

Thái Anh 
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Giải bài toán dữ liệu để xây dựng chính phủ số tại Việt Nam 

Để phát triển Chính phủ số, tạo nền tảng phát triển đồng bộ kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy triển 
khai mạnh mẽ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đang xây dựng Chiến lược phát 
triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Dự thảo Chiến lược đã được Bộ TT&TT xin ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, 
tổ chức, các chuyên gia trong nước và quốc tế. 

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, ngày 6/8/2020, Cục Tin học hoá - Bộ TT&TT đã tổ 
chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp (DN) về Dự thảo Chiến lược, nhằm xin ý kiến đóng góp 
của các DN, hội, hiệp hội CNTT về các mục tiêu, giải pháp phát triển Chính phủ số Việt Nam 
giai đoạn mới. Tới tham dự và đóng góp ý kiến còn có đại diện cơ quan chuyên trách CNTT của 
các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Các đại biểu đến từ các DN công nghệ số, các hội, hiệp hội về CNTT đã khẳng định sẽ đồng 
hành tham gia xây dựng chính phủ số tại Việt Nam. 

Chính phủ số là trụ cột trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội 

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá cho biết: Ngày 3/6/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 2030, trong đó 1 trong 3 trụ cột cần triển khai trong thời gian tới là phát triển chính phủ số. 

 

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá 

Ngoài việc thực hiện trụ cột phát triển chính phủ số, tại Nghị quyết 01 cũng như tại thông báo kết 
luận của Thủ tướng tại Hội nghị Uỷ ban quốc gia về chính phủ điện tử (CPĐT) ngày 12/2/2020, 
Bộ TT&TT còn được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển CPĐT trong giai đoạn 2021 
– 2025 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Bộ 



TT&TT đã xây dựng Dự thảo chiến lược phát triển chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025 và định 
hướng tới năm 2030. 

Tại Dự thảo Chiến lược, tầm nhìn phát triển Chính phủ số Việt Nam đến năm 2030 được xác 
định là: Chính phủ số là trụ cột trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết Chính phủ số 
với kinh tế số, xã hội số, giúp Chính phủ có năng lực phục vụ và kiến tạo tới mức độ cá thể hoá 
theo nhu cầu của người dùng và DN, dựa trên phân tích dữ liệu để đổi mới quản trị hành chính 
công. 

Để hiện thực hoá tầm nhìn, Dự thảo Chiến lược xác định việc xây dựng, phát triển Chính phủ số 
gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng và chủ quyền số quốc gia theo quan điểm như sau. 

Thứ nhất, chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) lên môi trường số; coi 
chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định, chuyển đổi số phải toàn trình, từ đầu đến cuối 
trong triển khai hoạt động của CQNN. CQNN sử dụng dữ liệu và các công nghệ số để ra quyết 
định và quản lý xã hội hiệu quả hơn, tạo nền tảng và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ hai, lấy người dân và DN làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người 
dân và DN vào hoạt động của CQNN. Giảm bớt thủ tục hành chính (TTHC), thay đổi nhận thức 
từ nền hành chính công "một cửa cố định" đến "một cửa bất kỳ" hay "không cửa", cung cấp thêm 
các dịch vụ tiện ích số mang lại giá trị gia tăng cho mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, thân thiện, 
dễ dàng sử dụng. Hình thành văn hoá số, người dân có thói quen sử dụng dịch vụ số. 

Thứ ba, kết hợp hài hoà mô hình tập trung và phân tán; tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện 
tử (CPĐT) Việt Nam. Các nền tảng dùng chung cho Chính phủ số phải được làm trước, làm tốt, 
làm tập trung sau đó nhân rộng; phát triển các nền tảng theo hướng dịch vụ có thể sử dụng tại 
mọi nơi, không phân biệt cấp chính quyền. 

Thứ tư, dữ liệu cần được quản lý như là tài nguyên quan trọng, được chia sẻ một cách tối đa 
trong các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, DN theo quy định của pháp luật. Đảm bảo 
người dân, DN chỉ cần cung cấp một lần đối với một loại dữ liệu khi thực hiện các TTHC. Dữ 
liệu số được được pháp lý hoá để có giá trị như dữ liệu truyền thống. 

Thứ năm, mục tiêu kép là gắn phát triển Chính phủ số với phát triển các DN công nghệ số Việt 
Nam. DN công nghệ số Việt Nam làm chủ các công nghệ lõi, làm chủ các nền tảng mở phục vụ 
Chính phủ số. Các DN có thể tham gia quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công. 

Dự thảo Chiến lược xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian 
tới. Một số mục tiêu quan trọng đến năm 2025 như: 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng 
định danh, xác thực một lần và thanh toán trực tuyến; cho phép thực hiện TTHC từ đầu đến cuối 
trên môi trường mạng, ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của 
pháp luật; 100% CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số bao gồm các CSDL quốc 
gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký DN, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ 
trên toàn quốc; 80% CQNN tham gia cung cấp dữ liệu mở, dưới định dạng máy có khả năng 
đọc, để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và 
phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực 
hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% cán bộ, công chức, 
viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó, 30% được tập huấn, bồi dưỡng về 
kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu;… 

Giải bài toán dữ liệu để xây dựng chính phủ số tại Việt Nam 



Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ nhiệm CLB Phần mềm tự do nguồn mở (VFOSSA) 
đánh giá dự thảo Chiến lược có định hướng rõ ràng, theo xu hướng phát triển của thế giới chuyển 
từ giai đoạn CSĐT sang giai đoạn Chính phủ số, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất 
lượng điều hành của Chính phủ trong thời đại của CMCN 4.0 theo chủ trương của Đảng và Nhà 
nước. 

Theo OECD và Gartner, Chính phủ số là mô hình phát triển ở mức độ 4 sau CPĐT, trong đó 
điểm khác biệt quan trọng là công nghệ số được lồng ghép trở thành thành phần hữu cơ khi thiết 
kế và sử dụng các dịch vụ ở khu vực công (DVC). Các DVC cũng như việc hoạch định chính 
sách sẽ sử dụng trực tiếp công nghệ số thay vì chỉ sử dụng CNTT và truyền thông để tăng cường 
hiệu quả hoạt động hiện có nhằm tạo ra các giá trị mới trên cơ sở chia sẻ dữ liệu và có sự đóng 
góp của cộng đồng trong việc thu thập, phân tích dữ liệu. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Như vậy, theo ông Quang, Chính phủ số sẽ thay đổi phương thức điều hành của Chính phủ dựa 
trên nền tảng công nghệ và dữ liệu được chia sẻ thay vì chỉ hướng vào việc cải tiến, nâng cao 
hiệu quả như CPĐT. 

"Dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay, song song với những tác động tiêu cực tới kinh tế, xã 
hội cũng tạo ra cơ hội nhận thức về nhu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi số, đặc biệt ở trong 
khu vực công. Do đó, việc định hướng xây dựng Chính phủ số tại thời điểm hiện nay là phù 
hợp", ông Quang nhận định. 

Sau khi Thủ tướng phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia, ông Hà Thái Bảo, đại diện 
cho VNPT cho biết: Bộ TT&TT tiếp tục xây dựng chiến lược chính phủ số giai đoạn 2021 – 
2025 và định hướng đến năm 2030 là cần thiết, đặc biệt giúp cho động đồng DN công nghệ, 
trong đó có VNPT có được những định hướng rõ ràng trong việc phát triển các sản phẩm, dịch 
vụ về CNTT. 

Theo định nghĩa của Gartner, chính phủ số là chính phủ được thiết kế để vận hành và tận dụng 
lợi thế của dữ liệu trong việc tối ưu hoá, chuyển đổi và tạo ra các dịch vụ mới. Theo đó, Dự thảo 
với quan điểm là lấy người dân, DN làm trung tâm, ông Hà Thái Bảo cho rằng: Việc tích hợp và 
chia sẻ dữ liệu phải được thực hiện để làm sao để người dân chỉ cần đến một nơi có thể thực hiện 



tất cả các thủ tục và dữ liệu cũng cần duy nhất. Tức là khi người dân, tổ chức đã từng khai báo 
các dữ liệu cần thiết như giấy tờ để làm TTHC thì các dữ liệu đó phải được kế thừa.  

Cũng chia sẻ tầm quan trọng của dữ liệu số, ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam (BĐVN) cho biết: Trong thời gian vừa qua, BĐVN đã tham gia sâu trong 
cung cấp các dịch vụ công, xây dựng CPĐT, chính phủ số. BĐVN mong muốn tiếp tục tham gia 
xây dựng, thu thập, khai thác các CSDL quốc gia cũng như CSDL chuyên ngành để phục vụ 
chính phủ số. 

Thời gian qua, BĐVN đã tham gia nhiều phối hợp với các cơ quan, bộ ngành trong việc xây 
dựng và tạo lập CSDL. Câu chuyện xây dựng CSDL không chỉ trên môi trường số hoàn toàn vì 
dữ liệu đôi khi cần phải khảo sát, gia công tạo nguồn đầu vào, đôi khi cần bảo trì, cập nhật so với 
thực tế. Bưu điện đã tham gia xây dựng CSDL bảo hiểm xã hội, dân cư và một số dữ liệu chuyên 
ngành khác. BĐVN sẽ đồng hành các cơ quan của chính phủ để tạo lập dữ liệu. 

Trao đổi về nội dung này, đại diện Viettel cho rằng việc xây dựng, chia sẻ các CSDL lớn như 
dân cư, đất đai… nếu không có hành lang pháp lý thì cũng gặp những khó khăn. 

Còn theo ông Nguyễn Quang Đồng, Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam, trong tiến trình chuyển 
đổi số, dữ liệu sẽ được thu thập nhiều hơn và dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong chính phủ số 
để điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch và phát triển các lĩnh vực. Nếu dữ 
liệu được tổng hợp, xử lý có thể đóng góp cho việc ra quyết định cho các lĩnh vực phát triển. 
Trong Dự thảo chiến lược nên làm rõ hơn vai trò của dữ liệu. 

Lan Phương 

 


