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Cục Tin học hóa và VietnamPost hợp tác đưa chuyển đổi số vào thực tiễn 

Hợp tác giữa Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VietnamPost) hướng tới mục tiêu thúc đẩy nhận thức về chuyển đổi số, đưa các định 
hướng của chuyển đổi số vào thực tiễn tại doanh nghiệp. 

 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa (ngồi bên trái) và ông Chu Quang Hào,
Tổng giám đốc VietnamPost đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (VietnamPost) trong lĩnh vực chuyển đổi số diễn ra chiều ngày 21/8 tại Hà Nội. 

Hợp tác này nhằm thúc đẩy nhận thức về chuyển đổi số, đưa các định hướng của chuyển đổi 
số vào thực tiễn tại doanh nghiệp bằng cách phối hợp xây dựng mô hình và phương thức triển 
khai tối ưu cho VietnamPost. 

Các bên sẽ đúc rút những chiến lược ứng phó, nhận diện nguồn lực chủ yếu để giải quyết vấn 
đề chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó xây dựng hình mẫu 
thành công cho quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp Việt Nam. 



 

Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng mong muốn các hoạt động hợp tác về chuyển 
đổi số của Cục và VietnamPost sẽ đạt được những kết quả cụ thể. 

Chia sẻ tại lễ ký, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết 
Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ TT&TT đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của 
VietnamPost trong thời gian tới. Sự kỳ vọng này là cơ hội nhưng cũng là thách thức với 
VietnamPost, đòi hỏi Tổng Công ty phải nỗ lực hơn nữa, nhất là trong tiến trình chuyển đổi 
số. 

Nhấn mạnh Cục Tin học hóa và VietnamPost cần rốt ráo hơn nữa trong việc triển khai hoạt 
động hợp tác về chuyển đổi số, ông Dũng cho biết, gần đây hai đơn vị đã và đang đồng 
hành thực thi nhiều hoạt động, nhiều dự án lớn về chuyển đổi số, tiêu biểu như nền tảng bản 
đồ số Vmap, nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn… 

Ngoài ra, theo ông Dũng, khi Chính phủ ban hành Nghị định về định danh, xác thực điện tử, 
Cục Tin học hóa rất kỳ vọng với lợi thế tự nhiên, đã có sẵn nền tảng mã địa chỉ, VietnamPost 
sẽ xây dựng được một nền tảng định danh, xác thực điện tử, trở thành hạ tầng hỗ trợ xác thực 
các giao dịch trên mạng. 

Người đứng đầu Cục Tin học hóa đề nghị VietnamPost đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của 
doanh nghiệp. Cục Tin học hóa cam kết tiếp tục phối hợp với Tổng công ty cùng xây dựng và 
triển khai thành công lộ trình chuyển đổi số của VietnamPost nói riêng và ngành bưu chính 
nói chung trong thời gian sớm nhất. 



 

Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost khẳng định, chuyển đổi số được Tổng công ty xác 
định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa sống còn. 

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost khẳng định, Tổng công 
ty đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn.   

Trên thực tế, VietnamPost đã thực hiện chuyển đổi số từ khá sớm, thông qua các dự án, đề án 
gắn với Chính phủ điện tử, Chính phủ số và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, CNTT trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Thanh cho biết, chuyển đổi số của VietnamPost có nhiều đặc thù 
khác biệt. Vì thế, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Tin học hóa trong việc xây dựng chiến 
lược, giải pháp cụ thể, chắc chắn quá trình chuyển đổi số của VietnamPost sẽ sớm có kết quả.  

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, thời gian tới, Cục Tin học hóa tư vấn giải pháp chuyển đổi 
số, bao gồm định hướng mô hình tổng thể, phương thức triển khai cũng như cơ chế giải pháp 
để VietnamPost chuyển đổi số thành công. 

Bên cạnh đó, Cục Tin học hóa sẽ tư vấn định hướng và tạo điều kiện cho VietnamPost tham 
gia một số dự án, đề án gắn với quá trình tham gia xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, xã 
hội số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số. 

Cùng với việc tạo điều kiện cho VietnamPost tham gia các buổi hội thảo, hội nhập liên quan 
đến chuyển đổi số, Cục Tin học hóa sẽ kết nối VietnamPost với các doanh nghiệp cung cấp 
giải pháp công nghệ hoặc đơn vị, tổ chức có uy tín để tổ chức những buổi chia sẻ kinh 
nghiệm, kiến thức về chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ để đào tạo. 

 

Vân Anh 
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Vietnam Post hợp tác với Cục Tin học hóa triển khai chiến lược chuyển đổi số 

Nhằm thúc đẩy nhận thức về chuyển đổi số, đưa các định hướng của chuyển đổi số vào 
thực tiễn tại doanh nghiệp, Cục Tin học hóa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) vừa ký thỏa thuận hợp tác để xây dựng mô hình và phương thức chuyển 
đổi số tối ưu cho doanh nghiệp này. 

 

 

Thông qua hợp tác triển khai chuyển đổi số cho Vietnam Post, hai bên sẽ đưa ra các chiến 
lược triển khai, từ đó xây dựng hình mẫu thành công cho triển khai chuyển đổi số tại doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Theo đó, Cục Tin học hóa sẽ tư vấn các giải pháp chuyển đổi số, định hướng mô hình tổng 
thể, phương thức triển khai, các giải pháp để Vietnam Post thực hiện chuyển đổi số trong thời 
gian tới, đồng thời hỗ trợ Vietnam Post trong việc tham gia, triển khai một số dự án gắn với 
quá trình xây dựng Chính phủ số, đô thị thông minh…. Ngoài ra, Cục Tin học hóa cũng sẽ kết 
nối Vietnam Post với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ hoặc uy tín để 
chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ trong đào tạo. 

Chia sẻ về sự hợp tác của hai đơn vị, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa 
cho biết Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông kì vọng rất nhiều vào sự phát triển của 
Vietnam Post trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi quá trình chuyển đổi số của Việt Nam cần 
thêm nhiều nỗ lực hơn nữa. Gần đây, Cục Tin học hóa và Vietnam Post đã cùng đồng hành 
triển khai nhiều hoạt động, nhiều dự án lớn như nền tảng bản đồ số Vmap, nền tảng mã địa 
chỉ bưu chính Vpostcode, cổng dữ liệu quốc gia… Hai đơn vị chắc chắn sẽ tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ để cùng xây dựng và triển khai thành công lộ trình chuyển đổi số trong thời gian sớm 
nhất. 

  

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
khẳng định, việc chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ sống 
còn của Bưu điện Việt Nam. Thực tế, Vietnam Post đã triển khai chuyển đổi số từ khá sớm, 
thông qua việc triển khai các dự án, đề án gắn với Chính phủ điện tử, Chính phủ số và ứng 



dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy 
nhiên việc chuyển đổi số của Vietnam Post sẽ có nhiều đặc thù mang tính khác biệt, với sự 
phối hợp chặt chẽ của Cục Tin học hóa trong việc xây dựng chiến lược, giải pháp cụ thể, chắc 
chắn việc chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam sẽ sớm có nhiều kết quả, tiến tới thành công 
trong thời gian tới.. 

Thu Hương 
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Phát hành bộ tem Công an nhân dân Việt Nam 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Bộ Thông tin và 
Truyền thông phối hợp Bộ Công an phát hành bộ tem Công an nhân dân Việt Nam. 

Mẫu tem được thiết kế với hình tượng con số 75 cách điệu thể hiện ý nghĩa 75 năm chiến đấu, 
xây dựng và trưởng thành. Lồng vào trong số 75 là hình ảnh các lực lượng đặc trưng của 
Công an nhân dân Việt Nam; bên trái là hình ảnh tượng đài Hòn đá Bạc, biểu tượng lịch sử 
truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Tất cả được đặt trên nền lá cờ Bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. 

Tác giả thiết kế là họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). 

Bộ tem gồm một mẫu tem khổ 43x32mm (giá mặt 4.000 đồng) và một mẫu blốc khổ 140,8 x 
82mm (giá mặt 19.000 đồng); được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 19-8-
2020 đến 30-6-2022. 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Phúc online 
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Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Gửi hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích giúp các 
tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, góp phần tăng hiệu quả cải cách hành chính. Sau 
một thời gian triển khai, dịch vụ bưu chính công ích đang được cá nhân, tổ chức đón 
nhận một cách tích cực. 

 

Người dân kiểm tra lại thông tin đã đăng ký qua mạng Internet khi nhận hồ sơ qua sử 
dụng dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: 
Dương Chung 

 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã 
tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trong đó, Công an là một trong những ngành có số lượng lớn hồ sơ được chuyển trả qua dịch 
vụ bưu chính công ích, gồm căn cước công dân, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy đăng ký xe, thu hộ 
phí phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ và chuyển phát giấy tờ tạm giữ đến tận tay cho 
công dân theo yêu cầu. 

Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), Bưu điện tỉnh đã thực hiện việc chuyển phát hồ sơ 
BHXH từ cơ quan BHXH đến đơn vị sử dụng lao động và ngược lại, chuyển phát tờ rời sổ 
BHXH đến tận tay người lao động… Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn thực hiện các dịch vụ công 
khác như chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho BHXH; chi trả người có công với cách mạng 
và bảo trợ xã hội cho Sở LĐ-TB&XH. 

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho 157.215 hồ sơ, tăng 182,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 2.713 tỷ 
đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trong mùa dịch Covid-19, 5/9 
huyện, thành phố đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 
chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích gồm thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc 
Yên và các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô. 



Dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dịch vụ bưu 
chính công ích còn gặp nhiều khó khăn như dịch vụ bưu chính công ích chưa thật sự nhận 
được sự đồng thuận của nhân viên bộ phận một cửa; vì là dịch vụ mới nên người dân vẫn e 
ngại khi sử dụng, vẫn còn có thói quen đến cơ quan nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả trực tiếp; 
công tác truyền thông chưa thật sự hiệu quả, nên thông tin đến người dân còn nhiều hạn chế... 

Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã thực hiện 
nhiều giải pháp như bố trí nhân viên tham gia tại bộ phận một cửa ở một số sở, ngành và 
UBND các huyện, thành phố để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tư vấn người dân chuyển trả 
kết quả qua dịch vụ. Ký hợp đồng với Văn phòng UBND tỉnh và thực hiện luân chuyển hồ sơ 
giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành. Từ tháng 6 đến nay đã vận 
chuyển 5.929 lượt hồ sơ, doanh thu đạt 154 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với bộ phận một cửa các cấp để giới thiệu, 
thuyết phục người dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích do Bưu điện tỉnh cung cấp; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch 
của bưu điện. Từ đó nắm bắt khó khăn, giúp người dân dần thay đổi tư duy, thói quen trong 
việc sử dụng dịch vụ này. 

Tuyên truyền tới người dân biết và sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích, đặc biệt là các hồ sơ có thủ tục đơn giản như nộp phạt vi 
phạm Luật Giao thông đường bộ, nộp hồ sơ BHXH… 

Tiếp tục phối hợp với Sở TT&TT, các sở, ngành đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điện về 
cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh để 
hướng dẫn và thực hiện cho người dân… 

Đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 
anh Nguyễn Văn Mạnh, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần đi 
làm các loại giấy tờ cho công ty, tôi mất rất nhiều thời gian do phải qua nhiều đơn vị để thực 
hiện. 

Nhưng giờ đây, với việc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên mạng Internet, 
tôi chỉ việc khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu, gửi hồ sơ trực tuyến và sau 7 ngày là tôi 
đã nhận được kết quả. Tôi thấy rất tiện lợi và hài lòng với việc đổi mới này của các cơ quan 
nhà nước”. 

Ông Nguyễn Văn Toàn, xã Quang Yên, huyện Sông Lô cũng cho rằng, việc nộp hồ sơ, nhận 
kết quả qua bưu chính công ích rất thuận lợi cho người dân, nhất là những trường hợp ở vùng 
sâu, vùng xa. 

Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, thay vì phải đi đến từng đơn vị như trước đây, 
ông chỉ việc tới các điểm văn hóa xã, bưu điện gần nhất để nhân viên bưu điện tư vấn, hỗ trợ 
chuẩn bị hồ sơ. Sau đó, sẽ chuyển đến các cơ quan hành chính theo yêu cầu, đồng thời tiếp tục 
kiểm tra, đối chiếu. Đến ngày hẹn, nhân viên bưu điện sẽ tới nhận kết quả và nhanh chóng 
chuyển phát chính xác, an toàn tới đúng địa chỉ yêu cầu. 

Có thể khẳng định, dịch vụ bưu chính công ích đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí 
cho doanh nghiệp, người dân. Không chỉ nhận được sự hài lòng của đại bộ phận người dân 
tham gia sử dụng dịch vụ, việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích còn góp phần giảm áp 
lực cho các cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ nhân dân, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Thiệu Vũ 
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Nghiên cứu tổ chức online Triển lãm Tem bưu chính quốc gia năm 2020 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Triển lãm Tem bưu chính quốc gia (Vietstampex) năm 
2020 sẽ không diễn ra theo cách thức truyền thống, mà sẽ được nghiên cứu tổ chức theo 
hình thức trực tuyến. 

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp lần 2 của 
Ban Chỉ đạo Triển lãm Tem bưu chính quốc gia (Vietstampex) năm 2020. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Triển lãm Tem bưu chính 
quốc gia năm 2020 

Theo kế hoạch ban đầu của Bộ TT&TT, Vietstampex 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 31/10 
đến 2/11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), với một số hoạt động chính gồm: Phát hành bộ 
tem “Ẩm thực Việt Nam” (sáng 31/10); Phát hành bộ tem “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu 
Tam Phủ của người Việt – Di sản văn hóa phi vật thể và đại diện của nhân loại (chiều 1/12); 
Hội thảo chủ đề “Phát triển phong trào sưu tập tem ở Việt Nam” (chiều 30/10); Đại hội đại 
biểu Hội Tem Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội 
Tem Việt Nam (sáng 1/12)... 

Tuy nhiên, tại cuộc họp chiều 20/8, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị các thành viên Ban 
Chỉ đạo cân nhắc lại việc tổ chức Vietstampex theo cách thức truyền thống, bởi trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, hầu hết các sự kiện lớn thế giới và trong nước 
đều đã phải hoãn, hủy, hoặc chuyển sang hình thức khác. Nhiều hội tem địa phương hiện vẫn 
chưa thể triển khai triển lãm tem cấp địa phương để tuyển chọn những bộ sưu tập xuất sắc 
nhất tham dự triển lãm cấp quốc gia. 

Thứ trưởng chỉ đạo Vụ Bưu chính và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nghiên cứu tổ chức 
Triển lãm Vietstampex 2020 theo hình thức trực tuyến. Còn Vietstampex theo cách thức 
truyền thống sẽ được tạm lùi lại cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh do Covid-19 
gây ra. 
Các thành viên Ban Chỉ đạo Triển lãm Vietstampex năm 2020 đều nhất trí cao với ý kiến của 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn. 



Vietstampex là sự kiện cấp quốc gia, được tổ chức 5 năm/lần. Năm 2020 sẽ là lần thứ 6 
Vietstampex được tổ chức từ trước tới nay. 

Bình Minh 
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Nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 Với mục tiêu triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao tần suất 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định 
của Bộ Nội vụ về chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với cấp tỉnh. Khai thác, sử dụng 
hiệu quả hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng 
dịch vụ công quốc gia; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ 
sơ qua dịch vụ BCCI. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 hàng năm (bắt đầu từ năm 2021). 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Hệ thống 
phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo theo quy định và 
thuận lợi cho người sử dụng; kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với 
Cổng dịch vụ công quốc gia. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và triển khai các biện pháp về an toàn, 
an ninh thông tin để Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh hoạt động an toàn, thông suốt và ổn định. Cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao theo Kế 
hoạch này vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin hàng năm của các cơ quan, địa phương… 

LTTín 


