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Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn: Chính phủ điện tử “đo” bằng dịch vụ hành chính công 
trực tuyến 

Cho rằng thước đo của Chính phủ điện tử là dịch vụ hành chính công trực tuyến, Thứ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho rằng mặc dù rất nhiều lĩnh vực đã có dịch 
vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, 4, (nộp hồ sơ và thanh toán online), tuy nhiên số lượng người 
dân lựa chọn dịch vụ này vẫn chưa cao, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính công tại điểm giao dịch bưu điện. Ảnh: Kiều Minh. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng việc đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực hành chính 
công của một doanh nghiệp bưu chính Nhà nước có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm hiện nay. 

Nội dung trên được trao đổi tại khóa bồi dưỡng đầu tiên về hành chính công đã được Học viện 
Hành chính Quốc gia phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, diễn 
ra trong 3 ngày 20-22/2. 

Dự kiến, trong năm 2020, gần 2.000 lãnh đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố và lực lượng cán 
bộ công nhân viên trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt 
Nam sẽ được các giảng viên thuộc Học viện Hành chính quốc gia bồi dưỡng về lý luận, kĩ 
năng quan trọng nhất trong việc triển khai dịch vụ hành chính công vào cuộc sống. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, từ năm 2021, công chức, viên chức Nhà nước sẽ 
thực hiện theo bảng lương mới. Tất cả các chức danh được hưởng lương ngân sách đến tận 
cấp xã đều phải xác định cụ thể từng công việc phải làm. Thêm vào đó, rất nhiều tỉnh, thành 
phố sẽ thực hiện sáp nhập cấp huyện, cấp xã. Đầu mối và số lượng công chức sẽ giảm đáng 
kể, tuy nhiên khối lượng công việc lại không hề giảm, thậm chí sẽ tăng lên. 



 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại khóa học.  
Ảnh: Kiều Minh 

"Hiện nay chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến trình đổi mới là xã hội hóa các dịch 
vụ công để giảm tải cho cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ công, 
đáp ứng nhu cầu của người dân và doang nghiệp. Để triển khai chủ trương này, các doanh 
nghiệp, các tổ chức Nhà nước có mạng lưới rộng khắp tới tận xã phải chung tay đảm nhiệm 
một phần công việc của cơ quan hành chính. 

Trong đó Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện tốt nhất để triển 
khai các dịch vụ hành chính công. Bởi đây không chỉ là doanh nghiệp bưu chính công ích duy 
nhất của Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp tới tận cấp xã mà còn có nhiều kinh nghiệm trong 
việc triển khai các dịch vụ hành chính công trên cả nước", Thứ trưởng nói. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng với mạng lưới đến tận cấp xã, Bưu điện Việt Nam 
cần tiếp tục chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công tại các điểm giao dịch để hỗ trợ 
người dân một cách tốt nhất tại địa bàn xã. Nhân viên Bưu điện dù không phải là công chức 
Nhà nước nhưng sẽ được đào tạo và phải có những kĩ năng triển khai dịch vụ hành chính công 
như những công chức hành chính để đảm bảo việc triển khai dịch vụ hành chính công đạt hiệu 
quả cao, phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp một cách tốt nhất. 
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Bưu chính nỗ lực trở thành doanh nghiệp công nghệ 

Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ phát triển mạnh mẽ, dịch vụ bưu chính truyền 
thống sụt giảm trên toàn cầu đã buộc các doanh nghiệp bưu chính trong nước phải đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất, cung ứng dịch vụ; đồng 
thời tham gia sâu vào chuỗi cung ứng thương mại điện tử để tạo ra các dịch vụ số trong 
bưu chính… 

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) Lê Quốc Anh, 
công nghệ thông tin đang trở thành nền tảng và công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng 
trên toàn mạng lưới. Hiện, đơn vị có mạng lưới ứng dụng công nghệ thông tin rất lớn với tổng 
số gần 20.000 máy tính kết nối mạng, hơn 10.000 điểm kết nối mạng trực tuyến (online) để 
cập nhật phiếu gửi của khách hàng. Bưu điện Việt Nam cũng đã trang bị hệ thống chia chọn 
tự động (công suất 18.000 bưu phẩm/giờ), giúp phân phối hàng hóa nhanh chóng, bảo đảm 
chất lượng, đồng thời cập nhật thông tin tự động để hỗ trợ hoạt động điều hành kịp thời. 

Với thực tế trên cho thấy, các doanh nghiệp bưu chính lớn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, 
có một thực tế, sự ra đời nhiều mô hình kinh doanh mới đã cạnh tranh trực tiếp với bưu chính 
truyền thống. 

Trong đánh giá về tổng doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2019, Vụ Bưu chính (thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông) nhận định, khoảng cách doanh thu từ bưu chính và tổng doanh 
thu đạt được ngày càng có chiều hướng nới rộng… Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã nhiều lần yêu cầu, các doanh nghiệp bưu chính cần thay đổi mô hình hoạt 
động, trở thành các công ty về công nghệ, đặc biệt hướng tới phục vụ khách hàng cá nhân, hộ 
gia đình hơn nữa. 

Về hướng phát triển này, ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam cho biết, trong số các dự án chuyển đổi số, VietnamPost đặc biệt coi trọng dự án về phát 
triển sản phẩm dịch vụ số và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ kết hợp số và vật lý. Với 
thế mạnh sở hữu cơ sở dữ liệu mã địa chỉ bưu chính, tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu dân cư, nên Bưu điện Việt Nam xây dựng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hướng tới 
phục vụ các hộ gia đình, bước đầu ở các thành phố lớn như Hà Nội. 

Về việc chuyển hướng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ 
trưởng Vụ Bưu chính cho biết, kinh doanh trên mạng xã hội và nền tảng di động đang trở 
thành xu hướng, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân. Các doanh 
nghiệp lớn như VietnamPost không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bán lẻ trên 
quy mô toàn quốc, mà còn cho thấy việc họ mở rộng phát triển hệ sinh thái đa dịch vụ sẽ nâng 
cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra nguồn thu mới. 
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Chi trả tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn xe máy cho người dân 

Ngày 21/2/2020, Bưu điện tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực 
Tây Nguyên tiến hành chi trả tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn xe máy cho một hộ dân trên 
địa bàn huyện Tuy Đức. 

 

Đại diện đơn vị bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn xe máy cho bà Lương Thị Minh 

Người được chi trả tiền bồi thường là bà Lương Thị Minh (SN 1979), thôn 9, xã Đắk Búk 
So (Tuy Đức). Khoảng 15 giờ ngày 1/7/2019, ông Đinh Công Tuyên (SN 1978, chồng bà 
Minh), điều khiển xe máy BKS 48K1-022.04 chở theo bà Minh và con gái Đinh Thị Hằng 
(SN 2015) lưu thông trên đường ĐT741 đoạn qua thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) thì 
đụng vào phía sau xe ô tô tải. Vụ tai nạn làm ông Tuyên tử vong, bà Minh bị gãy chân và xe 
máy bị hư hỏng nặng. 

Gia đình bà Minh mua bảo hiểm tai nạn xe máy của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Tây 
Nguyên. Do đó, sau vụ tai nạn, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Tây Nguyên đã xác lập 
hồ sơ thiệt hại để bồi thường cho gia đình bà Minh theo quy định. Theo đó, tổng mức bồi 
thường gia đình bà Minh được hưởng là 11,8 triệu đồng. Trong đó, bà Minh bị thương được 
bồi thường 1,8 triệu đồng; ông Tuyên chết được bồi thường 10 triệu đồng. 

Tin, ảnh: Văn Tâm 
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Gửi bưu phẩm có văn hóa phẩm đồi trụy bị phạt đến 30 triệu đồng 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và 
giao dịch điện tử. 

Theo đó, hành vi gửi, chấp nhận, vận chuyển hoặc phát bưu phẩm gửi chứa văn hóa phẩm trái 
đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. 
Ngoài ra, tổ chức cũng có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu gửi, chấp nhận hoặc vận 
chuyển bưu phẩm gửi chứa: vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước cấm xuất, nhập 
khẩu; vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông; vật phẩm, hàng hóa cấm vận 
chuyển bằng đường bưu chính. 

Mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi cung ứng dịch vụ bưu 
chính nhưng không có giấy phép; mua bán, cầm cố giấy phép bưu chính hoặc cho thuê, cho 
mượn giấy phép bưu chính; chuyển nhượng giấy phép bưu chính trái pháp luật. Ngoài ra, 
hành vi mua bán, cầm cố giấy phép bưu chính còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép 
bưu chính từ 1 - 3 tháng. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2020. 
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Trung Quốc dùng robot giao hàng giữa mùa dịch Covid-19 

Để giải quyết lo ngại của khách hàng về dịch bệnh Covid-19, một số hãng thương mại điện tử 
lớn ở Trung Quốc đã đưa ra dịch vụ giao hàng sử dụng robot. 

 

Một xe giao hàng tự động của JD.com trên đường phố trong thời gian dịch bệnh Covid-19 
bùng phát. Nguồn: South China Morning Post 

Các đại gia thương mại điện tử Trung Quốc đang nỗ lực triển khai chương trình dùng robot để 
giao hàng nhằm nỗ lực ngăn chặn lây lan virus Covid-19 thông qua tiếp xúc giữa người với 
người. 

Meituan Dianping, ứng dụng giao hàng thực phẩm đã đưa ra sáng kiến “giao hàng không tiếp 
xúc” trên khắp Đại lục hồi tháng trước, trong tuần này nói rằng họ đã bắt đầu dùng xe tự lái 
để giao hàng tạp hóa cho khách hàng ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Hiện công ty đang cố 
gắng ra mắt dịch vụ robot giao hàng tương tự ở các quận khác trong thủ đô. 

Meituan Dianping bắt đầu thử nghiệm robot giao hàng và máy bay không người lái để giao 
hàng vào năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên họ triển khai phương tiện giao hàng tự hành 
trên đường phố công cộng. Theo một phát ngôn viên của công ty, một xe giao hàng tự hành có 
thể chở 100 kilogram hàng hóa và giao từ ba đến năm đơn hàng mỗi chuyến. 

“Dự án này nhằm giảm rủi ro nhiễm bệnh thông qua tiếp xúc giữa người với người, đồng thời 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian đặc biệt này”, Meituan Dianping nói trong 
một tuyên bố. 

Sáng kiến dùng robot để giao hàng đã giải quyết lo ngại gần đây của khách hàng khi tiếp xúc 
với nhân viên chuyển phát, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 đang phủ bóng lên ngành công 
nghiệp giao hàng thực phẩm của Trung Quốc. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa 
phương, một nhân viên giao hàng ở Thâm Quyến đã làm việc trong 14 ngày trước khi anh 
được xác định nhiễm virus Covid-19, trong khi đó bốn nhân viên ở một cửa hàng thức ăn 
nhanh tại Trùng Khánh cũng bị nhiễm bệnh. 



Mặc dù dịch vụ giao hàng tự hành đã tồn tại trước dịch Covid-19, nhưng dịch bệnh bùng nổ 
đã “thúc đẩy sự phổ biến của dịch vụ này”, Yang Xu, nhà phân tích cao cấp tại công ty nghiên 
cứu Analysys, nói. 

Ngoài Meituan Dianping, các nền tảng thương mại điện tử khác vốn đã có dịch vụ giao hàng 
tự hành cũng tuyên bố triển khai dùng robot để giao hàng nhiều hơn, đặc biệt ở những khu 
vực bị cách ly. Cụ thể, JD.com, hãng bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh, đầu tháng này 
tuyên bố họ đang cung cấp vật tư y tế cho Bệnh viện Thứ 9 và hàng tạp hóa cho các cộng 
đồng địa phương bằng phương tiện tự động ở Vũ Hán, trung tâm dịch Covid-19. 

“Robot giao hàng tự động của JD có thể giúp giảm tiếp xúc giữa người với người, bảo vệ cả 
khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Điều này khiến chúng trở thành giải pháp lý tưởng để 
giao hàng ở Vũ Hán trong thời gian đặc biệt này”, Qi Kong, người đứng đầu bộ phận xe tự 
hành tại JD Logistics, nói trong một bài đăng trên blog của công ty. 

Tháng trước, Ele.me, nền tảng giao hàng thực phẩm thuộc sở hữu của Alibaba, cũng triển khai 
chương trình robot giao hàng để gửi hàng tới một khách sạn bị cách ly ở thành phố Ôn Châu. 
Ele.me đã thử nghiệm máy bay không người lái và robot để giao hàng trong vài năm qua. 

 


