
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Thanh Tra 

Ngày đăng: 12/01/2021 
Mục: Chính trị 

Bưu chính là hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số 

Là kế hoạch của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giai đoạn 2021- 2025 được 
đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn 
ra sáng nay (12/1). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự 
và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TG 

Báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị cho thấy, năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016 - 2020 
nói chung, ngành TT&TT tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Toàn ngành đã đạt 
được nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc tập trung thực hiện chiến lược cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Ba đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trong ngành, và đạt được nhiều kết 
quả khả quan: Hệ thống hóa cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại 
và rộng khắp.  

Mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển nhanh chóng vững chắc. Công nghệ thông tin phát 
triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà 
nước và đời sống xã hội. 

Đặc biệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt 
Nam đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách của xã hội, từ Trung ương đến địa phương.  

Báo chí đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc; phản ánh dòng chảy của xã hội Việt Nam, góp phần tạo đồng thuận niềm tin xã hội và 
khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu toàn ngành TT&TT đã có bước tăng 
trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 3 triệu tỷ đồng so với gần 2,2 triệu tỷ đồng năm 2016.  

Tổng nộp ngân sách Nhà nước của ngành đạt gần 106 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 
2016 (76 nghìn tỷ đồng). Tổng số doanh nghiệp toàn ngành TT&TT năm 2020 đạt con số hơn 
64 nghìn doanh nghiệp, tăng 50% so với năm 2016 (41 nghìn doanh nghiệp). 



Bức tranh toàn cảnh về các lĩnh vực thuộc quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT nổi lên rất nhiều 
điểm sáng tích cực trong suốt 5 năm 2016-2020. Cụ thể, lĩnh vực bưu chính đã duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao (35%/năm) trong 5 năm qua với tổng doanh thu đạt 56.500 tỷ đồng, tăng gấp 
3 lần so với năm 2016 (18.300 tỷ đồng). 

Trong đó, lĩnh vực báo chí tuyên truyền, Bộ TT&TT đã thực hiện Quy hoạch Báo chí theo 
Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai sắp xếp tinh 
gọn các cơ quan báo chí. Hiện nay, tính đến cuối năm 2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí 
(năm 2016 có 859 cơ quan báo chí). 

Mạng xã hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, cạnh tranh vơi các mạng xã hội quốc tế, với 
các tên tuổi như Zalo, Mocha, Lotus, Gapo, tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2016. Số lượng 
tài khoản người dùng đạt hơn 90,5 triệu. 

Trong 5 năm qua, thứ hạng của Việt Nam trong các lĩnh vực bưu chính, ứng dụng ICT, chỉ số 
phát triển ICT, Chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng trong các bảng xếp hạng quốc tế đã 
có những bước tiến mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng. Năm 2019, Việt Nam 
xếp hạng thứ 50 về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (CGI) trên 175 quốc gia được khảo sát, 
đánh giá, tăng 50 hạng so với năm 2017. 

Năm 2021, là năm đầu tiên của một giai đoạn mới. Giai đoạn 5 năm tới đây sẽ là giai đoạn 
bản lề để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp và tiến bước trở thành một nước phát 
triển có thu nhập cao trong 20 năm tiếp theo. Đất nước bay lên bằng đôi cánh: Một bên là khát 
vọng hùng cường, thịnh vượng, một bên là công nghệ. 

Ý thức được trách nhiệm tiên phong trong việc thực hiện sứ mệnh, đặt ra mục tiêu cao, cải 
thiện thứ hạng quốc gia trên tất cả các lĩnh vực với cách tiếp cận mới và giải pháp đột phá. 

Theo đó, kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025, bưu chính là hạ tầng quan trọng của nền kinh 
tế số, là dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. 

Tốc độ tăng trưởng 30-40%/năm, trở thành một trong các trụ cột của kinh tế số, phục vụ phát 
triển chính phủ số, xã hội số. Phát huy đầy đủ vai trò phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền tiếp 
cận thông tin theo hướng mở rộng dịch vụ phổ cập. Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính có 
người phục vụ năm 2021 đạt 100%.  

Nền tảng mã địa chỉ Vpostcode gắn với bản đồ số hỗ trợ các hộ gia đình thúc đẩy thương mại 
điện tử. Xếp hạng phát triển bưu chính năm 2025 top 45 thế giới. 

Thứ hai, viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số. Hạ tầng số được đầu tư trước, đi cùng nhịp 
với các nước trên thế giới về ứng dụng công nghệ mới. Triển khai thương mại 5G với các 
thiết bị Make in Việt Nam theo pha, đúng lộ trình. Mỗi người dân một điện thoại thông minh. 
Phổ cập điện thoại di động thông minh với mục tiêu tỷ lệ thuê bao băng rộng di động trên 100 
dân năm 2021 đạt trên 80%, năm 2025 đạt 100%. Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang. Tỷ 
lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang năm 2021 đạt 60%, năm 2025 đạt 80%... 

Thứ ba, tăng tốc chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số toàn dân, toàn 
diện, hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2021-2025 sớm trước thời hạn đặt ra. 

Thứ tư, an toàn, an ninh mạng bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. 
Tốc độ tăng trưởng 25-30%/năm. Phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt 
Nam.  

Năm 2021, Việt Nam làm chủ 100% hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng. Tỷ 
lệ máy chủ, máy trạm và thiết bị đầu cuối của các cơ quan nhà nước được bảo vệ đạt 100%. 
Phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi về an toàn, an ninh mạng. Xếp hạng an toàn, an ninh mạng 
năm 2025 top 30 thế giới. 



Thứ năm, phát triển nền công nghiệp ICT Make in Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng doanh thu 
hàng năm cao gấp 2,5 - 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Doanh nghiệp công nghệ số tăng 
trưởng 20-30%/năm. 

Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân năm 2021 đạt 0,7 và năm 2025 cứ 1000 dân có 1 
doanh nghiệp công nghệ số. Hình thành nền công nghiệp ICT quốc gia lưỡng dụng, vừa phục 
vụ quốc phòng - an ninh vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ sáu, báo chí thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận và 
niềm tin xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường.  

Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận ít nhất một loại hình 
báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu năm 2021 đạt 95% và 
năm 2025 đạt 100%... 

Thân Giang 
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Bưu điện tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích 
xuất sắc trong công tác của tập thể, cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Nghệ An từ năm 
2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Chiều nay (12/1), Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 và 
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Tới dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan. 

Về phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên 
Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch 
Công đoàn Bưu điện Việt Nam. 

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An Bùi Thị Minh khẳng định, năm 2020, 
mặc dù trong điều kiện khó khăn, thách thức trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, 
lũ lụt xảy ra, nhưng Bưu điện tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh. Doanh thu đạt 
574,3 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Tổng công ty giao, chênh lệch thu chi đạt 33,9 tỷ đồng, 
tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, tổng nộp NSNN đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 
2019. Tiền lương bình quân tăng 7% so với năm 2019. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bưu 
điện tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuyển phát hàng cứu trợ miễn phí tới đồng bào 
các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt; quyên góp ủng hộ tiền 338 triệu đồng và 
thực phẩm, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho đồng bào bị lũ lụt và nhiều hoạt động thiện 
nguyện khác. 

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn định kỳ, năm 2020 đánh dấu là năm nhiều đề án lớn của Tổng 
công ty được triển khai đòi hỏi sự nỗ lực, vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên 
Bưu điện. Đó là việc tham gia tiếp nhận và trả hồ sơ GQTTHC cho tổ chức, người dân tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Tham gia nhập dữ liệu trong Dự án Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; Điều tra xã hội học đo lường chỉ số cải cách hành 
chính và chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ; 
Tham gia phục vụ tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Lần đầu tiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh huy động gần 950 cán bộ, công 
nhân viên và người lao động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, chế độ trợ cấp ưu đãi người có 
công với cách mạng, chế độ trợ giúp bảo trợ xã hội tại nhà cho 216.000 lượt người kịp thời, 
an toàn. 



 

Trung tâm giao dịch Bưu điện thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường 

Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố tiên quyết đến việc nâng cao hiệu 
quả SXKD, trong năm 2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An ứng dụng nhiều phần mềm mới (MPITS, 
Ding Dong, Bản đồ số, Mã địa chỉ bưu chính,…) vào hoạt động SXKD, góp phần tối ưu hóa 
quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ. 

Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam đến toàn 
thể người lao động, áp dụng Văn hóa doanh nghiệp vào các khâu, các công đoạn trong quy 
trình tổ chức sản xuất. 

Để có được những kết quả đó là nhờ Bưu điện tỉnh đã đổi mới phương thức điều hành SXKD 
theo hướng linh hoạt, kịp thời, các giải pháp kinh doanh được triển khai quyết liệt ngay từ đầu 
năm. Đặc biệt, trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác điều hành SXKD được 
thống nhất, thích ứng với điều kiện mới. Triển khai mở rộng dịch vụ chi trả chế độ ưu đãi cho 
người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh; Tham gia tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh nâng 
cao hiệu quả hoạt động tại các điểm BĐ-VHX, các điểm triển khai mô hình trưởng BĐ-VHX 
và chuyển đổi mô hình cấp thứ 4. Nâng cao chất lượng khâu phát tại các đơn vị sau khi thực 
hiện chỉ đạo của Tổng công ty về thành lập Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bắc Trung Bộ. 

    TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 

Năm 2021, định hướng phát triển của Bưu điện tỉnh Nghệ An là tiếp tục kiện toàn, nâng cao 
năng lực bộ máy điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn Bưu điện tỉnh, đặc biệt 
là đội ngũ BĐ-VHX. Triển khai cơ chế kế hoạch, cơ chế kinh doanh, cải tiến sản phẩm, thúc 
đẩy kinh doanh tập trung vào các sản phẩm hiệu quả và có tính cạnh tranh cao, mở rộng triển 
khai các dịch vụ mới trong cả 3 lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính và Phân 
phối truyền thông để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các sở, ngành, UBND các cấp để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích nhằm tăng chỉ số cải cách hành chính của địa phương; Triển khai sâu, 
rộng văn hóa doanh nghiệp trên toàn mạng lưới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa và lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
ghi nhận những thành tích của Bưu điện tỉnh giai đoạn 2015 - 2019. Trong đó nêu rõ, Bưu 
điện tỉnh Nghệ An đã thể hiện tốt vai trò của mình, xứng đáng là doanh nghiệp chủ lực về bưu 
chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh. 



 

Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh 

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, 
ngành cung cấp tốt các dịch vụ công của tỉnh. Trong thời gian tới, các đồng chí mong muốn 
Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ để cùng tỉnh Nghệ An triển khai 
hiệu quả các dịch vụ công, góp phần vào công tác an sinh xã hội và cải cách hành chính trên 
địa bàn tỉnh.  

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019. 

 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bưu điện 
tỉnh. Ảnh: Đức Anh 



 

Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 
2020. Ảnh: Đức Anh 

Và với những thành tích xuất sắc trong năm 2020, Bưu điện tỉnh được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Cờ thi đua; Công đoàn Bưu điện tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ 
thi đua. 

Hai đơn vị là Bưu điện huyện Đô Lương và Yên Thành được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông 
tin và Truyền thông.  

Bốn Bưu điện huyện gồm: Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên được tặng Bằng 
khen của UBND tỉnh.  

Dịp này, tập thể Bưu điện tỉnh Nghệ An và cá nhân Giám đốc Bùi Thị Minh được Ủy ban 
MTTQ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 

Nhân dịp này, Báo Nghệ An tặng Giấy khen 5 bưu điện (thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, 
Tương Dương, Quỳ Châu, Hưng Nguyên) có thành tích xuất sắc trong việc mua và sử dụng 
báo Đảng./.  

Hà Chi - Đức Anh 

  



Nguồn: Báo Ninh Thuận 

Ngày đăng: 12/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 

Ngày 12-1, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế 
hoạch năm 2021. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành; ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân 
viên bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2020, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID -19 gây ra, Bưu điện tỉnh đã có 
nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, kinh doanh, các mục tiêu, nhiệm vụ đều đạt 
và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu đạt trên 113 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; doanh thu tính 
lương đạt 100% kế hoạch giao; năng suất lao động đạt 146 triệu đồng/người/năm, tăng 25% 
so với kế hoạch. Đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng, tăng 203% so 
với cùng kỳ. Các chế độ thanh toán cho người lao động được thực hiện nhanh chóng, nghiêm 
túc, đúng quy định. Kết quả thực hiện các nhóm dịch vụ đạt cao: Nhóm dịch vu Bưu chính 
chuyển phát từng bước đổi mới và tạo đột phá trong chuyển phát thương mại điện tử, đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công, trong năm, doanh thu 
thực hiện 29,77 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Đối với nhóm tài chính bưu chính, Bưu 
điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia chính sách bảo hiểm đến 
tận thôn, khu phố, thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính và đạt kết quả cao, 
doanh thu thực hiện 16,08 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn 
thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: phối hợp với Công an tỉnh triển khai nhập dữ liệu dân 
cư; triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số giai đoạn 2 với hơn 43.500 địa chỉ; cập nhật số liệu 
cung lao động cho cả tỉnh… các công tác an sinh xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ an 
ninh Tổ quốc cũng được quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức. 

 

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho tập thể có thành tích 
xuất sắc năm 2020. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục xây dựng phương án kinh doanh, phát triển các dịch vụ ở cả 
3 nhóm: Bưu chính chuyển phát; tài chính bưu chính và phân phối truyền thông; củng cố 
mạng Bưu chính; nâng cao chất lượng bưu chính chuyển phát, các dịch vụ hành chính công và 
hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã. Phấn đấu tổng doanh thu và doanh 



thu tính lương đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm trước; 
hoàn thành và vượt chỉ tiêu nộp ngân sách địa phương. 

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021 và tặng Giấy khen cho 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 

Dạ Nguyệt 

 

  



Nguồn: Báo Vietnamnet 

Ngày đăng: 12/01/2021 
Mục: Công nghệ 

Nam Định đã đưa gần 80% dịch vụ công lên trực tuyến mức 4 

Tính đến ngày 6/1, Nam Định đã cung cấp trên Cổng dịch công của tỉnh tại địa chỉ 
dichvucong.namdinh.gov.vn tổng số 1.386 dịch vụ công trực tuyến mức 4, chiếm 79,84% 
tổng số dịch vụ công. Dự kiến tỷ lệ này sẽ đạt trên 90% vào giữa tháng 1/2021. 

Hoàn thành đưa gần 80% dịch vụ công lên online mức 4 

Nam Định là một trong những địa phương được Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đánh giá cao về 
việc triển khai đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thời gian qua. 

 

Nam Định đã nâng số dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh từ 100 dịch vụ hồi tháng 3/2020 lên 1.386 dịch vụ vào đầu năm 2021. 

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 
Nam Định (gọi chung là Cổng dịch vụ công trực tuyến) đã được xây dựng và đưa vào vận 
hành tại địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn từ tháng 7/2018. 

Hệ thống Cổng dịch vụ công luôn được Sở TT&TT Nam Định vận hành ổn định; song tính 
đến tháng 3/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trên Cổng mới chỉ là 
100 dịch vụ, chiếm 5,83%, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tại thời điểm đó, số liệu thống kê trên cho thấy, nếu không triển khai quyết liệt, Nam Định 
khó có thể hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020 
theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 17/2019. 

Tuy nhiên, trong thông tin mới chia sẻ, Sở TT&TT tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này tiến 
hành làm việc với các đơn vị và tính đến ngày 6/1/2021 đã hỗ trợ 232/254 sở, ngành, địa 
phương hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, bao gồm: 16/18 sở, ngành; 10/10 
huyện, thành phố và 206/226 xã, phường, thị trấn. 

Cụ thể, tính đến ngày 6/1/2021, Cổng dịch vụ công tỉnh Nam Định cung cấp 1.386 dịch vụ 
công trực tuyến mức 4, đạt tỷ lệ 79,84% và dự kiến đến giữa tháng 1/2021 sẽ nâng lên khoảng 
90 - 92%. 

Cũng theo số liệu của Sở TT&TT tỉnh Nam Định, ở cấp sở, ngành, tổng số dịch vụ công trực 
tuyến mức 4 được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là 1.075 dịch vụ, chiếm 76,45%. Số 



dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp ở cấp huyện là 218 dịch vụ, đạt 100%. Con số 
này ở cấp xã, phường, thị trấn là 93/96 dịch vụ, chiếm 96,87%. 

Đặc biệt, Nam Định đang là địa phương dẫn đầu trong cả nước khi có tới 943 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, 
đã có 328 dịch vụ công của tỉnh Nam Định có phát sinh phí, lệ phí và tích hợp với Nền tảng 
thanh toán trực tuyến. 

Người đứng đầu phải thực sự vào cuộc 

Nhận xét về kết quả triển khai thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến mức 4 của tỉnh Nam Định, 
đại diện Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Cục Tin học hóa cho hay: “Nam 
Định là tỉnh có lãnh đạo quyết liệt, làm đến nơi đến chốn và bám sát theo đúng định hướng, 
hướng dẫn của Bộ TT&TT”. 

Chia sẻ bài học kinh nghiệm của địa phương mình, ông Trần Minh Đăng, Phó Giám đốc Sở 
TT&TT Nam Định cũng chỉ rõ, trước hết là sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh. “Làm 
ứng dụng CNTT, chuyển đổi số chắc chắn lãnh đạo tỉnh phải thực sự vào cuộc”, ông Đăng 
nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, vị Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nam Định chỉ ra 2 yếu tố quan trọng khác để 
Nam Định có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong 
thời gian ngắn, đó là: Nền tảng ứng dụng CNTT tốt, các ứng dụng của tỉnh như hệ thống quản 
lý văn bản, ký số, hệ thống một cửa điện tử… đã và đang vận hành rất tốt nên việc đưa lên 
dịch vụ công trực tuyến mức 4 không quá bỡ ngỡ với đội ngũ cán bộ, công chức; Đối tác triển 
khai là các công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển Chính phủ điện tử và đô thị 
thông minh nên giải pháp kỹ thuật đơn giản mang tính tùy biến cao và dễ sử dụng. 

Đại diện Sở TT&TT tỉnh Nam Định cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung đẩy 
mạnh tuyên truyền rộng rãi trên truyền hình, báo giấy, báo điện tử, hệ thống truyền thanh cơ 
sở, mạng di động, mạng xã hội… để nhiều người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng các dịch 
vụ công trực tuyến mức 4 đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ 
công quốc gia. 

Bên cạnh đó, Sở TT&TT Nam Định tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 
cho hệ thống Công dịch vụ công của tỉnh, tránh để xảy ra lộ lọt thông tin, mất an toàn trong 
giao dịch trực trực tuyến. Đồng thời, sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối với 6 cơ sở dữ liệu 
quốc gia giúp việc xác thực người dùng, giảm các giấy tờ không cần thiết, giúp phần rút ngắn 
thời gian giải quyết dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. 

Vân Anh 

  



Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 13/01/2021 
Mục: Thương mại – Dịch vụ 

Bước tiến của bưu điện văn hóa xã 

Hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) đang có sự khởi sắc trở lại sau 
một thời gian dài gặp khó khăn, thậm chí một số điểm bị đóng cửa ở vùng nông thôn, 
miền núi… 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bưu điện xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Ảnh: B.Đ 

Khởi sắc 

Theo Sở Thông tin và truyền thông, hệ thống BĐVHX được hình thành từ năm 1998 nhằm 
đưa các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cơ bản tiếp cận với người dân các 
vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… 
Sau giai đoạn đầu phát triển hiệu quả, ở giai đoạn tiếp theo, hoạt động kinh doanh của ngành 
bưu điện khó khăn, hệ thống BĐVHX chỉ mang tính chất công ích nên gặp rất nhiều trở ngại, 
nhiều nơi bị đóng cửa. 

Nhằm củng cố và duy trì hoạt động BĐVHX, xây dựng và hoàn thiện điểm cung cấp dịch vụ 
bưu chính viễn thông công cộng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên 
địa bàn tỉnh, ngày 23.9.2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2937 về phê duyệt Đề án 
nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX giai đoạn 2012 - 2015. Đề án được triển khai cho 
50 điểm BĐVHX thuộc 50 xã về đích NTM giai đoạn 2011 - 2015. Từ thành công của đề án 
này, ngày 29.5.2014 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1650 phê duyệt Đề án phát triển hệ 
thống điểm BĐVHX đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng NTM đến năm 
2020. 

Qua 6 năm triển khai và thực hiện đề án (2015 - 2020), hoạt động điểm BĐVHX đã có nhiều 
khởi sắc, hiệu quả. Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông 
nhìn nhận, cùng với sự đầu tư của nhà nước và của ngành bưu điện, BĐVHX đã được “thay 
áo” mới. Đến nay, 100% điểm BĐVHX được cải tạo, sửa chữa, hoàn thành tiêu chí số 8 về 
xây dựng NTM, đảm bảo cung ứng các dịch vụ công ích... BĐVHX đang chuyển đổi để trở 
thành mô hình phục vụ cấp thứ 4, tạo đầu mối kết nối với các cơ quan chính quyền, các đơn 
vị, tổ chức tại địa phương; đảm bảo mục tiêu phục vụ cộng đồng, đón đầu làn sóng chuyển đổi 
số. 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh cho biết, nhờ sự thay đổi cung cách phục vụ, năng động phát triển 
dịch vụ, nhất là từ khi triển khai các đề án của tỉnh, hoạt động của BĐVHX đã thu hút sự quan 



tâm của đông đảo người dân. Ngoài các dịch vụ truyền thống của ngành, Bưu điện tỉnh triển 
khai, mở rộng thêm nhiều dịch vụ về hành chính công, chi trả lương hưu, trợ cấp người có 
công với cách mạng, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thu cước các dịch vụ viễn thông, kinh doanh 
các loại hình bảo hiểm, bán hàng tiêu dùng về nông thôn... Bưu điện tỉnh đang triển khai mô 
hình BĐVHX đa dịch vụ. Nhờ đó đã kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ của nhân 
dân, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Phục vụ cải cách hành chính 

Từ kết quả triển khai các đề án nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX, đến năm 2020, tất 
cả xã đăng ký về đích NTM giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt tiêu chí số 8.1 (điểm phục vụ bưu 
chính). Qua đó góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng nông thôn, khu vực khó khăn; nâng cao khả năng 
tiếp cận thông tin cho người dân, đặc biệt là các khu vực miền núi. 

Những bước chuyển mình của hệ thống BĐVHX đã tạo tiền đề để ngành bưu điện có những 
bước đi mới trong việc tham gia phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực 
hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính 
thực hiện trên địa bàn tỉnh, đến nay 5 xã đã chuyển giao Bộ phận một cửa sang BĐVHX (gồm 
Bình Triều - Thăng Bình, Duy Vinh - Duy Xuyên, Đại Hồng - Đại Lộc, Tam Lộc - Phú Ninh, 
Quế Lộc - Nông Sơn). Hầu hết điểm BĐVHX trên địa bàn tỉnh đã triển khai dịch vụ tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, Sở Thông tin và truyền thông sẽ tham mưu cơ chế chính 
sách để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng BĐVHX, mạng lưới điểm phục vụ bưu chính 
trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính thành hạ tầng thương mại điện 
tử, phát triển nền tảng kinh tế số. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 45 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 và Quyết định số 143 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thí 
điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính để góp phần thực 
hiện việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tập trung đảm bảo các hoạt động cung ứng 
dịch vụ công ích của mạng lưới bưu chính trong chỉ đạo điều hành của các cấp, phục vụ nhân 
dân, phục vụ các chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

Bà Quyên cho rằng ngành bưu điện cần phải rà soát các điểm BĐVHX, hướng tới điểm 
BĐVHX đa năng, hiện đại. Đồng thời tiếp tục đào tạo công nghệ thông tin cho nhân viên 
BĐVHX, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu 
chính, từng bước chuẩn hóa hoạt động, nhân lực BĐVHX đáp ứng với yêu cầu kinh doanh 
trong thương mại điện tử, kinh tế số và phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn 
tỉnh. 

TÂM ĐAN 

 

 

 


