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Ngày đăng: 11/9/2020 
Mục: Tiêu điểm 

Đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt Nam ra nước ngoài 

Hàng Việt Nam chất lượng cao hiện đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm, theo đó, 
cần đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt ra cả nước ngoài. 

Ngày 11/9/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ TT&TT. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp 

Cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, 
xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và thúc đẩy sản xuất nhiều hàng Việt Nam 
có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thực 
hiện Cuộc vận động, hàng năm, Bộ TT&TT đều ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động cho 
các đơn vị thuộc Bộ. 

Trong năm 2020, Vụ CNTT được giao chủ trì tổ chức Chương trình "Sản phẩm và dịch vụ 
CNTT thương hiệu Việt"; Xây dựng, đăng ký bản quyền bộ nhận diện thương hiệu (logo) 
Make in Vietnam; nghiên cứu hoàn thiện thiết kế logo Make in Vietnam. 

Các đơn vị trong Bộ tích cực thực hiện Cuộc vận động và tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ 
quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động; về phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hảng giả. 

Theo Ban chỉ đạo của Bộ, để đẩy mạnh Cuộc vận động, sắp tới các đơn vị như Vụ Bưu chính 
cần chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) bưu chính đẩy mạnh nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm, 
giải pháp mới góp phần hỗ trợ cho các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ 
trong nước. Cục an toàn thông tin (ATTT) đẩy mạnh rà quét, ngăn chặn thông tin về buôn 
lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường mạng; Ngăn chặn các thông tin sai sự 
thật, thông tin giả mạo về các sản phẩm Việt Nam trên môi trường mạng. 

Cục Tin học hóa thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ số của 
Việt Nam trong các cơ quan, DN và xã hội. 

Cục Xuất bản – In và Phát hành tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng công tác xuất bản, 
in các ấn phẩm, sách, tạp chí trong nước. Cục cũng vận động Người Việt Nam ưu tiên đọc 
sách Việt và các tác phẩm của các tác giả Việt, các Hội Chợ sách hàng năm; tăng cường 
quảng bá cho người dân trong nước và quốc tế về sách của người Việt Nam. 



Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) 
tăng cường trao đổi, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam với các tổ chức, DN khác 
trong nước. Hai DN cũng tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới, nâng 
cao năng lực sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ của mình; có giải 
pháp tăng thị phần tại thị trường Việt Nam, vươn ra thị trường nước ngoài. 

Triển khai cuộc vận động thiết thực, hiệu quả 

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Cục Báo chí cho biết: Đây là cuộc vận động lớn từ cấp trung 
ương đến địa phương. Thời gian qua báo chí cũng đồng hành tích cực với Chương trình. 

Ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên HĐTV Tổng công ty BĐVN cho biết trong thời gian 
qua, BĐVN đã triển khai tốt Cuộc vận động này và có những kết quả cụ thể, thiết thực, thể 
hiện qua việc phân phối hàng hóa tiêu dùng trên mạng lưới. BĐVN cũng có chương trình 
phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để giới 
thiệu các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đến người lao động, các cấp công đoàn, hội viên 
Hội Phụ nữ Việt Nam. 

BĐVN cũng đã giới thiệu các sản phẩm Việt của các xã trên toàn quốc trên sàn thương mại 
điện tử (TMĐT) Postmart của BĐVN. Trong khối DN trung ương, BĐVN cũng triển khai 
tích cực chủ trương các DN trong khối sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau. 

Đại diện Vụ Bưu chính, ông Vũ Chí Kiên, Phó Vụ trưởng cho biết: Bưu chính đã có mảng 
logistics mạnh mẽ, diện rộng. Bưu chính có thể vươn tới nhiều đối tượng khách hàng từ 
người già, người trẻ, các giới… Vụ Bưu chính sẽ cùng đồng hành với BĐVN cung cấp hàng 
cho các cửa hàng bán hàng hóa nhỏ lẻ. 

Trong khi đó, đại diện của Tổng công ty VTC cho biết Cuộc vận động này rất thiết thực, cần 
đẩy mạnh để đi vào cuộc sống. Tổng công ty VTC đã làm các sản phẩm để đóng góp cho 
phát triển đất nước. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt Nam ở nước ngoài. Các 
nông sản Việt Nam như lúa gạo, bánh tráng được các nước châu Âu ưa chuộng. VTC hiện có 
các kênh tuyên truyền VTC 10 và truyền hình Internet là những kênh truyền thông đối ngoại 
có thể đẩy mạnh tuyên truyền các sản phẩm Việt ra nước ngoài. 

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục ATTT cho biết Cục đã thực hiện rà soát đánh 
giá tích cực dòng thông tin liên quan đến từng dòng sản phẩm. Cục cũng sẽ ngăn chặn và 
chặn các thông tin giả mạo hàng Việt Nam chất lượng cao. 

Trong khi đó, theo bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, giai đoạn này là giai 
đoạn mới đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực trong Bộ để đẩy mạnh Cuộc vận động. 
Vụ CNTT khi được giao nhiệm vụ làm đơn vị thường trực Ban chỉ đạo sẽ có trách nhiệm 
thúc đẩy quảng bá, sử dụng sản phẩm TT&TT. 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết thực hiện Cuộc vận động phải trên 
quan điểm người Việt tự hào về hàng Việt. Các đơn vị trong Bộ cần tổng rà soát tất cả các 
sản phẩm Việt thuộc 6 lĩnh vực quản lý của Bộ, các DN trong Ngành để đơn vị thường trực 
của Ban chỉ đạo thuộc Bộ có kế hoạch triển khai giới thiệu, đăng ký với Ban chỉ đạo quốc gia 
nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phát động tiêu dùng và sử dụng. 

Thứ trưởng cũng đề nghị BĐVN cần có một ô trên sàn TMĐT Postmart giới thiệu các sản 
phẩm Make in Vietnam của ngành TT&TT. 

Thứ trưởng giao Vụ CNTT làm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vì đơn vị này hiện đang 
thực hiện các chương trình hỗ trợ DN công nghệ Make in Vietnam. 

Thứ trưởng cho biết thời gian qua, nhất là dịp Covid-19, hàng Việt Nam rất được quan tâm. 
Các đơn vị cần nghiên cứu kinh nghiệm truyền thông của các nước trong việc quảng bá, ưu 



tiên sử dụng hàng trong nước. Việc này giúp DN đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, đóng góp cho 
đất nước, tạo thêm nhiều công ăn việc làm. 

Thứ trưởng cũng giao Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử làm đầu mối cho 
công tác tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Việc 
tuyên truyền cần thực hiện trên cả truyền hình, báo chí, trên không gian mạng, kênh thông tin 
cơ sở, ra nước ngoài và phải xây dựng kế hoạch cụ thể từng bước một. 

Lan Phương 

 

  



Nguồn: Tạp chí tài chính 

Ngày đăng: 11/9/2020 
Mục: Bảo hiểm 

Chi trả hơn 4.100 tỷ đồng thông qua tài khoản ATM trong 8 tháng đầu năm 

Nhằm đẩy mạnh phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trong thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành để tích hợp, mở rộng cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành nhằm 
nâng cao chất lượng công tác phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. 

Tính đến nay đã có 15 dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội, dịch vụ công liên thông với 
các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, có 3 dịch vụ công 
nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các bộ, ngành, địa 
phương nói chung và các dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói riêng đã đem lại 
nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, 

Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31/8/2020, ngành Bảo hiểm xã hội đã 
tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. 

Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 31/8/2020, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu 
hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500.000 đơn vị sử dụng lao động và hơn 7.000 cá nhân. 

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công của ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Tại đây, người 
dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất; giải 
quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần... 

 

Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành Bảo hiểm xã 
hội đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử liên 
thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động. 

Ước tính đến hết 6 tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên 



tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 4% so với kết quả đạt được 
năm 2019. 

Số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị 
bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một 
lần, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019. 

Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên 
toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so với kết quả đạt 
được năm 2019. 

Theo báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 8/2020, cơ quan 
Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá 
nhân ATM cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng. 

 

 

  



Nguồn: Báo Bình Thuận 

Ngày đăng: 11/9/2020 
Mục: Chính trị 

Mua, đọc và làm theo báo Đảng trở thành phong trào rộng khắp 

Đây là nhấn mạnh của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo Kết luận số 173; Chỉ thị số 43 và Chỉ thị số 44 của 
Ban Bí thư diễn ra vào sáng 9/9. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các 
ban, ngành, đoàn thể liên quan. 

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu Bình Thuận. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân 
thông báo kết quả thực hiện Kết luận số 29 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ 
Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và những nội dung cơ bản của 
Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư; ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Nhà báo Việt Nam thông báo Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về 
tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới 
và những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Ông Phạm Chí Thành, Tổng Biên 
tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quán triệt Chỉ thị số 44 về “Đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính 
trị”. Các đại biểu còn nghe đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam; Công ty Phát hành báo chí Trung ương phát biểu các tham luận liên quan đến các hoạt 
động xuất bản, phát hành, giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng… Đồng thời, 
thảo luận các giải pháp nhằm giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng, nghiên cứu, học tập 
sách về lý luận, chính trị. 

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban 
Tuyên giáo các cấp đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị 
theo từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành một cách căn cơ, đảm bảo chất lượng, đối 
tượng và thời gian quy định. Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 



là nhiệm vụ thường xuyên; mua, đọc và làm theo báo Đảng trở thành phong trào rộng khắp 
trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với đảng, đoàn, Hội nhà báo, cần quán triệt 
triển khai hoạt động, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính xuyên suốt, thống nhất, chặt chẽ từ 
Trung ương đến cơ sở; mỗi cấp hội cần nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, nâng 
cao đạo đức để mỗi hội viên vừa có tâm vừa có tầm, xứng đáng là cán bộ trên mặt trận tư 
tưởng… 

  

  



Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài gòn 

Ngày đăng: 11/9/2020 
Mục: Kinh tế 

Khó đạt tỷ lệ 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 vào cuối năm 

Chính phủ đặt mục tiêu cuối năm nay có 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên cả 
nước được cung cấp. Tuy nhiên, tính đến hiện tại con số mới chỉ đạt được gần 18%. Các 
chuyên gia cho rằng không dễ để đạt được mục tiêu trên vào cuối năm. 

Nhằm đốc thúc các bộ, tỉnh đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Thông 
tin và Truyền thông ngày 10-9 đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các biện 
pháp thực hiện mục tiêu một cách quyết liệt. 

 

Khi dịch vụ công được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 4 - mức độ cao nhất, người dân và 
doanh nghiệp không cần phải đến các cơ quan công quyền để giao dịch. Ảnh minh họa: 

TTXVN 

Theo Nghị quyết 17 ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025, Chính phủ 
đặt mục tiêu cuối năm nay có 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 được các cơ quan bộ ngành 
tỉnh thành trên cả nước cung cấp vào cuối năm 2020. 

Mức độ 4 là mức độ cao nhất trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cho phép người dân, 
doanh nghiệp có thể giao dịch với cơ quan công quyền hoàn toàn qua mạng. Việc thanh toán 
phí dịch vụ cũng được thực hiện trực tuyến và trả kết quả qua mạng hoặc gửi trực tiếp đến địa 
chỉ của người đăng kí làm dịch vụ qua đường bưu điện. 

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 8 vừa qua, tỷ lệ dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước mới chỉ đạt gần 18%. 

Tính đến tháng 8 vừa qua, số bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 
30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 22 gồm 9 bộ và cơ quan ngang bộ sau: Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài Nguyên và Môi 
trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam. Có 13 tỉnh đã hoàn thành gồm có Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Nam Định, Bình 



Dương, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh, An Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bình 
Phước, Ninh Thuận. 

Có đến 27 bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dưới 10% gồm có 
5 bộ (Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Giáo dục và 
Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội) và 22 tỉnh, thành phố (Tây Ninh, Thanh Hóa, Gia 
Lai, Bạc Liêu, Hải Phòng, Kon Tum, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi, 
Hà Tĩnh, Yên Bái, Đồng Tháp, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Lai Châu, Đắk Nông, Bắc 
Giang, Khánh Hòa, Cao Bằng). 

Được biết tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được tổ chức mới 
đây, Thủ tướng Chính  phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, tỉnh đẩy nhanh cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để đạt mục tiêu đã đề ra vào cuối năm nay. 

Nhằm đốc thúc thực hiện mục tiêu nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các bộ 
ngành tỉnh thành thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 
bộ, cấp tỉnh với 2 hệ thống thông tin. Thứ nhất, kết nối đến hệ thống thu thập, đánh giá việc 
sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ này để phục vụ đánh giá hiệu quả sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến. Thứ hai, kết nối đến hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công 
trực tuyến toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công 
trực tuyến, giúp nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 lên mức 4. 

Các bộ, tỉnh cũng được đề nghị hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 
bộ, tỉnh trong tháng 10 tới và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết 
nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mức độ cao. 

Bộ Thông tin và Truyền thông còn đề nghị các bộ, tỉnh giao đơn vị chuyên trách về công 
nghệ thông tin là đầu mối tổ chức triển khai các nội dung trên, trước ngày 20 hằng tháng gửi 
báo cáo về hiện trạng tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tại bộ, tỉnh qua địa chỉ 
https:bcudcntt.aita.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

  



Nguồn: Tin tỉnh ủy Ninh Bình 

Ngày đăng: 11/9/2020 
Mục: Kinh tế 

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến: Giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

Trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính, người dân phải đến trực tiếp cơ quan 
Nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ... 

Thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể thực hiện mọi quy trình 
liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) thông qua những thiết bị được kết nối Internet ở bất 
kỳ đâu, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ của mình.  

Do đó, triển khai các dịch vụ công trực tuyến là giải pháp quan trọng giúp người dân và 
doanh nghiệp tiết kiệm được đáng kể thời gian, chi phí đi lại. Đây là một trong những giải 
pháp quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần xây dựng chính 
quyền điện tử. 

Xác định được tầm quan trọng của việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và với mục tiêu 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thời gian qua UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch 
vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Đồng thời chỉ đạo rà soát lại, tái cấu trúc quy trình thủ tục để đơn giản hóa việc xử lý, tích 
hợp và sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia, đảm bảo 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đều 
được tin học hóa quy trình và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một 
cửa điện tử của tỉnh.  

Đến nay, cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai và hoạt động hiệu quả trên cơ sở tích 
hợp, kết nối liên thông với hệ thống Một của điện tử của 29 sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố và 143 đơn vị cấp xã và đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Theo đó, hiện nay tất cả hồ sơ đều được gắn địa chỉ, tích hợp, đồng bộ thủ tục, trạng thái thủ 
tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ninh Bình là địa phương xếp thứ 9 trong 63 tỉnh, thành 
phố về đồng bộ hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia với 142.908 hồ sơ được đồng bộ.  

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 1.853 TTHC được các cấp có thẩm quyền công bố, toàn bộ các 
TTHC này đã được chuẩn hóa, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Toàn tỉnh có 
1.440 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 áp dụng giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh.  

Cùng với việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai 
dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.  

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã ký kết thỏa thuận với 
Bưu điện tỉnh và niêm yết công khai Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua 
dịch vụ Bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của đơn 
vị. UBND tỉnh đã công bố danh mục 992 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 140 điểm phục vụ (bao 
gồm 28 Bưu cục cấp 1, 2, 3 và 112 điểm Bưu điện văn hóa xã); 100% hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC được phát đến địa chỉ nhận đều không bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung 
bên trong, không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp 
khiếu kiện, bồi thường.  



Trong 8 tháng năm 2020, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận 
524 hồ sơ và trả 5.273 kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Việc chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp qua giao dịch trực tuyến trong giải quyết TTHC 
là một xu thế tất yếu trong thời đại 4.0, vì vậy hình thức này đã và đang nhận được sự hưởng 
ứng, đồng tình của nhiều người.  

Bà Nguyễn Thị Thuận ở xã Gia Sinh (Gia Viễn) cho biết: Gia đình tôi có nhu cầu sang tên 
chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, qua tìm hiểu, tôi được biết đến dịch vụ công trực tuyến, tôi 
đã lựa chọn hình thức giao dịch trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập trên cổng thông tin điện 
tử của tỉnh để nộp hồ sơ đăng ký sang tên chủ sở hữu.  

Thay vì mang hàng loạt giấy tờ đến nộp trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải, thì nay tôi chỉ 
việc ngồi ở nhà với 1 chiếc máy tính có kết nối mạng Internet là đã giao dịch trực tuyến thành 
công. Đăng ký giao dịch trực tuyến rất thuận tiện, vừa đảm bảo chính xác lại không mất quá 
nhiều thời gian đi lại, bảo đảm an toàn giao thông.  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã góp phần chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp sang 
trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, tiết kiệm được thời 
gian và chi phí thực hiện TTHC, góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý công vụ.  

Tính đến cuối tháng 8 năm 2020, tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh là 175.448 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 
đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân và doanh nghiệp về ứng dụng 
CNTT trong giải quyết TTHC; nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 


