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Đề xuất duy trì cơ chế hoạt động hiệu quả của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

Chiều ngày 10/3/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hai năm 
triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 và định hướng phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số giai đoạn mới. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng 
Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và các thành viên của UBQG về CPĐT 
đã tham dự phiên họp này. 

Trong phát biểu báo cáo tổng hợp tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng 
nhận định hầu hết chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết 17 và Ủy ban Quốc gia về CPĐT đặt ra đến 
năm 2020 đã hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra. Để vươn lên, thay đổi 
thứ hạng quốc gia, Bộ TT&TT đề xuất kiên trì duy trì cơ chế hoạt động hiệu quả này của Ủy 
ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) trong 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa. 

 

Quang cảnh phiên họp 

Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam – nền tảng triển khai CPĐT tại các Bộ ngành, địa 
phương 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, một trong những việc mà chúng ta đã làm tương đối 
bài bản là ban hành Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào 
đó để ban hành Kiến trúc CPĐT, CQĐT của mình làm cơ sở cho việc triển khai CPĐT tại bộ, 
ngành, địa phương mình. 

Với vai trò là cơ quan được giao trách nhiệm điều phối, đôn đốc triển khai CPĐT, Bộ TT&TT 
đã tổng hợp kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các bộ, ngành, địa phươngtrên năm góc độ 
thành phần của Khung Kiến trúc, cụ thể: Phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển cơ sở dữ liệu, 
phát triển nền tảng, phát triển ứng dụng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Nếu như trong các giai đoạn trước đây, hạ tầng kỹ thuật cho CPĐT vẫn còn nhiều hạn chế, 
yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, là điểm nghẽn của quá trình phát triển, thì thời gian vừa qua, 



một số bộ, ngành, địa phương đã có cách làm hiệu quả để tháo gỡ điểm nghẽn, đáp ứng nhu 
cầu phát triển CPĐT. 

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai trước, thiết kế tổng thể, đồng bộ từ hạ tầng mạng, đến 
Trung tâm dữ liệu, dựa trên công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây, dùng chung cho tất cả 
các cơ quan Đảng, HĐND và UBND các cấp để triển khai tập trung các ứng dụng có quy mô 
toàn Thành phố. Mô hình một hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho tất cả các cơ quan trong hệ 
thống chính trị tại địa phương đã thể hiện rõ tính ưu việt. Cách làm này giúp tiết kiệm thời 
gian, chi phí trong xây dựng, quản lý, vận hành, bảo đảm ATTT, đồng thời tăng cường kết 
nối, chia sẻ dữ liệu, tránh chồng chéo, lãng phí. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thay vì tự đầu tư, tự vận hành Trung tâm dữ liệu của Tỉnh, đã triển 
khai hình thức thuê dịch vụ điện toán đám mây của Công viên Phần mềm Quang Trung. Cách 
làm này đã giải quyết vấn đề tồn tại từ nhiều năm nay: Các trung tâm dữ liệu được đầu tư với 
chi phí lớn nhưng không hoàn toàn sử dụng hết năng lực đã đầu tư và hoạt động thiếu ổn định, 
tin cậy, an toàn, hiệu quả do thiếu nhân sự kỹ thuật vận hành. 

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu 

Trong nhiều năm, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là điểm nghẽn của quá trình phát triển CPĐT. 
Nhưng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong các năm 2019 và 2020, chúng ta đã có những 
bước tiến dài trong việc giải quyết vấn đề nhức nhối này. Giải pháp là việc triển khai Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các 
bộ, ngành, địa phương (LGSP). Trong nội bộ mỗi bộ, ngành, địa phương có “một nền tảng nội 
bộ” và giữa các bộ, ngành, địa phương có “một nền tảng quốc gia” để kết nối, tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và các phần mềm khác nhau. 

Năm 2018 chỉ có 3%, năm 2019 chỉ có 27% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu. Năm 2020, con số này là 100%. 

Năm 2018 chưa có hệ thống thông tin nào kết nối, chia sẻ dữ liệu, năm 2019đã có 51 hệ thống 
và năm 2020 đã có hơn 200 hệ thống kết nối thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia. Năm 2019 có khoảng hơn 2triệu giao dịch. Năm 2020 có gần 9 triệu giao dịch thực 
hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Trung bình, cứ 1 phút có 18 giao 
dịch chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa 
phương qua Nền tảng quốc gia. 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận định, trong thời gian qua, một số cơ sở dữ liệu (CSDL) 
quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT đã được xây dựng, bước đầu phát huy hiệu quả, tiêu 
biểu như CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tưtriển khai. 
CSDL quốc gia này đã tạo ra những cải cách lớn về đăng ký kinh doanh như: Đơn giản hóa 
thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên toàn quốc; Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp; Tin học hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp. 

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chứa thông tin gốc có giá trị pháp lý còn được chia 
sẻ với các bộ, ngành, địa phương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. 

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp phục vụ xác minh 
thông tin doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp mỗi khi thực hiện thủ tục hành chính; không phải điền lại thông tin về đăng ký 
kinh doanh vào biểu mẫu điện tử mỗi khi sử dụng dịch vụ công; công chức xử lý hồ sơ thuận 
tiện, không phải nhập dữ liệu trên các phần mềm khác nhau. 

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệpcủa Bộ Giao thông Vận tải, kết nối thông qua Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc giaphục vụ việc cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, 
đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. Hoạt động này đã tiết kiệm thời gian, công sức cho xã hội, từ 



việc chứng thực, di chuyển, thời gian di chuyển, thời gian chờ xử lý, chưa kể chi phí lưu trữ 
bản giấy, rủi ro khi tham gia giao thông. 

Hiện có khoảng 700.000 doanh nghiệp đang hoạt động với hàng triệu lần thực hiện thủ tục 
hành chính hàng năm. Việc kết nối, khai thác CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp có thể 
giúp tiết kiệm cho xã hội một giá trị hữu hình và vô hình rất lớn. Nghiên cứu của Nhật Bản 
năm 2020chỉ ra rằng, việc thực hiện 100% giao dịch như vậy trên môi trường mạng giúp tạo 
ra một giá trị đương đương 1% GDP của quốc gia. 

Về sử dụng và phát triển nền tảng 

Trước đây, việc triển khai ứng dụng CNTT theo từng bước, từng phần, từng dự án, từng hệ 
thống thông tin. Vì vậy, chi phí lớn, thời gian triển khai lâu, muốn triển khai trên phạm vi 
toàn quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đây cũng là một điểm nghẽn trong quá trình phát 
triển CPĐT. 

Một số bộ, ngành, địa phương đã nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của công nghệ để sớm 
quyết định và lựa chọn sử dụng nền tảng. Một ví dụ điển hình là Bộ Y tế. Trước đây, các hệ 
thống chuyên ngành y tế như y tế dự phòng, khám chữa bệnh thực hiện kết nối trực tiếp 
xuống xã, khoảng 12.000 trạm y tế xã, làm phát sinh nhiều phần mềm, một xã có thể lên đến 
hàng chục phần mềm, nhưng lại không kết nối, liên thông và không tạo được dữ liệu y tế cơ 
sở để sử dụng chung cho địa phương. 

Để khắc phục tồn tại nhiều năm trên, trong năm 2020, Bộ Y tế đã sử dụng Nền tảng V20 để 
kết nối tất cả các xã, thu thập, quản lý thông tin y tế cơ sở tập trung trên toàn quốc. Từ đó, 
tổng hợp, phân tích, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở đầy đủ, chi tiết, kịp thời, chính xác phục vụ cho 
hoạt động y tế của tất cả các tuyến xã, huyện, tỉnh, Trung ương. Đây là bài học điển hình 
trong triển khai ứng dụng chuyên ngành trên quy mô quốc gia dựa trên một nền tảng. 

Thực hiện tinh thần Make in Viet Nam,Bộ TT&TT đã chỉ đạo, thúc đẩy cộng đồng doanh 
nghiệp công nghệ Việt Nam xây dựng các nền tảng phục vụ phát triển CPĐT và chuyển đổi 
số quốc gia. Đến nay, đã có gần 40nền tảng đã được giới thiệu, ra mắt với các “tên tuổi cũ” 
như Viettel, VNPT, FPT, CMC, BKAV, MISA và “tên tuổi mới” như 1Office, Base, ezCloud. 

Về phát triển ứng dụng, dịch vụ 

Một trong những chỉ tiêu cơ bản nhất của Chính phủ điện tử là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
mức 4. Đây cũng một trong những là chỉ tiêu quan trọng nhất mà Nghị quyết số 17 đã đặt ra. 

DVCTT mức 4 năm 2016 chỉ có dưới 2%, năm 2017chỉ có dưới 3%, năm 2018chỉ có dưới 
5% và năm 2019 mới chỉ khoảng 10%. Tỷ lệ 30% DVCTT mức 4vào năm 2020 mà Nghị 
quyết số 17 đặt ra tưởng như sẽ rất khó khả thi. 

Tuy nhiên, đến hết năm 2020, cả nước đã có gần 31% DVCTT mức 4, vượt mục tiêu mà Nghị 
quyết số 17 đặt ra. 

Bộ Y tế, Bộ TT&TT,Bảo hiểm xã hội Việt Namngay trong năm 2020 đã đạt được con số 
100%dịch vụ công đủ điều kiện mức độ 4. 

Bến Tre, Tây Ninh là các tỉnh điển hình đã về đích với 100% dịch vụ công đủ điều kiện mức 
độ 4 chỉ trong năm 2020trong khi xuất phát đầu năm với tỉ lệ rất thấp. 

Kinh nghiệm, cách làm hiệu quả là sự quyết tâm vào cuộc của Lãnh đạo cấp cao nhất, sự đồng 
hành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và sử dụng giải pháp đột phá là triển khai trên 
các nền tảng. Khi đó, triển khai 100% DVCTT mức 4 sẽ nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả 
hơn nhiều so với triển khai theo cách truyền thống. 

Về triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng 



Việc bảo đảm ATTT là điều kiện tiên quyết để triển khai CPĐT. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
nguồn lực còn hạn chế, các cơ quan nhà nước ưu tiên ứng dụng trước mà chưa quan tâm đến 
an toàn, an ninh mạng. Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn, có thể làm mất lòng tin, làm chậm tiến 
trình chuyển đổi số quốc gia. 

Điểm nghẽn trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong các CQNN chủ yếu là trình 
độ nhân lực về ATTT còn hạn chế, chưa có nhiều chuyên gia giỏi đáp ứng nhu cầu, thiếu bộ 
phận chuyên trách, thống nhất để bảo đảm ATTT. 

Để giải quyết các vấn đề trên, Bộ TTTT đã ban hành hướng dẫn triển khai bảo đảm ATTT 
theo mô hình 4 lớp, bao gồm: Tổ chức lực lượng ATTT tại chỗ; Tổ chức hoặc thuê doanh 
nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ 
ATTT; Kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống giám sát quốc gia. 

Nếu như năm 2019 chưa có bộ, ngành, địa phương nào triển khai bảo vệ 4 lớp thì đến hết năm 
2020, 100% các bộ, ngành, địa phương đã triển khai bảo vệ 4 lớp ở mức cơ bản, giúp các cơ 
quan nâng cao mức độ sẵn sàng hơn trong việc ứng phó với rủi ro mất an toàn, an ninh mạng. 

Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với nhau tốt hơn, cảnh báo nhiều lỗ hổng, 
điểm yếu, giúp các cơ quan, tổ chức nhà nước khắc phục nhiều sự cố nghiêm trọng. 

Đề xuất duy trì cơ chế hoạt động của UBQG về CPĐT 

Nhận định về tình hình triển khai phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 -2020 tên thực 
hiện Nghị quyết số 17, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, hầu hết chỉ tiêu cơ bản 
mà Nghị quyết số 17 và Ủy ban Quốc gia về CPĐT đặt ra đến năm 2020đã hoàn thành, một số 
chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra.Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành chủ yếu bao gồm nhóm 
các chỉ tiêu về mức độ sử dụng DVCTT của người dân và chỉ tiêu về định danh và xác thực 
điện tử. 

Đối với mức độ sử dụng DVCTT chưa đạt chỉ tiêu, một trong những nguyên nhân là chúng ta 
đã điều chỉnh cách làm, là trước tiên tìm cách đưa 100% DVCTT lên mức độ 3,4 trước, từ đó, 
sẽ thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng. Đồng thời, từ đó cũng sẽ phát hiện ra những 
dịch vụ nào không có nhu cầu sử dụng để điều chỉnh, đơn giản hoá. 

Đối với chỉ tiêu về định danh và xác thực điện tử, Bộ TT&TT sẽ sớm trình lại Chính phủ xem 
xét, thông qua Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử sau khi tiếp thu ý kiến 
Thành viên Chính phủ và có kế hoạch thúc đẩy phổ cập danh tính số trên phạm vi toàn quốc. 

Một số chỉ tiêu còn lại đặt mục tiêu 100% trong Nghị quyết 17 đều đã tiệm cận mức độ trên 
98% vào cuối năm 2020 và sẽ hoàn thành trong Quý I/2021. 



 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chụp ảnh lưu niệm 

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định, trong 5 năm vừa qua, và đặc biệt là 2 năm 2019 
và 2020 gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về 
CPĐT, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, mà một trong những ví dụ điển 
hình là Văn phòng Chính phủ, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, có cách tiếp 
cận mới để giải quyết các điểm nghẽn, từ đó giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại dai dẳng từ 
nhiều năm qua, đặt nền móng cho sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn trong giai 
đoạn 5 năm tiếp theo. 

Hướng tới chính phủ số, nghĩa là chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm và còn phải làm 
nhiều việc hơn. Đặc biệt, khi chúng ta quyết tâm thì bạn bè các nước xung quanh chúng ta và 
những nước ở nhóm dẫn đầu thế giới cũng đều quyết tâm và có những hành động mạnh mẽ. 
Để vươn lên, thay đổi thứ hạng quốc gia, xin đề xuất kiên trì duy trì cơ chế hoạt động hiệu 
quả này của UBQG trong 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề 
xuất./. 

PV 

 

 

 

  



Nguồn: Viettimes 

Ngày đăng: 11/03/2021 
Mục: Xã hội 

Nhận thẻ CCCD tại nhà qua bưu điện tạo sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian  
cho người dân 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)  phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội chuyển phát thẻ căn cước công dân nhằm đem lại sự thuận tiện cho 
người dân. 

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế hoàn thiện mô hình chính quyền số, xã hội sốTây Ninh phấn 
đấu đến năm 2030 vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số ở mức kháSIM rác, 
tin nhắn rác ít hơn, nhà mạng đã thực thi yêu cầu của Bộ tốt hơn 

 

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), việc Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD 
đến Công an các tỉnh không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí di chuyển mà còn góp phần giảm 
áp lực cho cơ quan Công an trong việc phân bố nhân lực thực hiện các công việc này. 

Như vậy, ngoài việc nhận thẻ CCCD tại bộ phận một cửa của Cơ quan Công an, người dân có 
thể nhận thẻ qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. Việc nhận thẻ CCCD tại nhà 
thông qua bưu điện đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. 
Người dân chỉ cần đến bộ phận một cửa của cơ quan công an 01 lần duy nhất để làm thủ tục, 
chụp ảnh, lăn tay, xác định nhận dạng,… Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân chỉ cần 
mang giấy hẹn đến bàn phục vụ của bưu điện ngay tại nơi cấp thẻ và đăng ký thông tin để 
nhận thẻ CCCD tại địa chỉ. Khi có thẻ từ cơ quan công an, Bưu điện có trách nhiệm chuyển 
phát thẻ CCCD đến tận tay người dân đã đăng ký. 

Cũng theo Bưu điện Việt Nam, đơn vị này đã bố trí đầy đủ nhân lực tại các điểm cấp CCCD 
để tham gia hỗ trợ cán bộ công an một trong các công đoạn tiếp nhận thông tin là thẻ CCCD. 
Đồng thời tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD tại nhà sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho người dân, đặc biệt là những người ở vùng có điều kiện đi lại khó khăn và người cao tuổi. 

Theo Bưu điện Việt Nam đến thời điểm cuối tháng 2/2021, số lượng người dân có nhu cầu 
chuyển phát thẻ CCCD qua bưu điện tại một số địa phương đạt 90 – 100%, điển hình như 
Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Quảng Nam,… 



Đại diện Bưu điện Việt Nam cũng cho biết thêm, bằng quy trình phối hợp chặt chẽ từ khâu 
giao nhận với cơ quan công an đến khâu khai thác, chuyển phát trả thẻ, qua gần 10 năm thực 
hiện, hàng chục triệu chứng minh nhân dân, thẻ CCCD đã được chuyển đến tay người dân an 
toàn, chính xác, không xảy ra bất kỳ trường hợp phản ánh từ người dân về mất, thất lạc, hư 
hỏng. 

 

  



Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 11/03/2021 
Mục: Công đoàn 

BHXH tỉnh Quảng Nam: Chi trả 264 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp 

 

BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch 
COVID-19 vào tháng 3.2020. Ảnh: Thanh Dũng 

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam (BHXH) đã chi trả tiền trợ cấp thất 
nghiệp với số tiền hơn 264 tỉ đồng cho người lao động khó khăn. 

Ngày 11.3, BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam 
từ cuối tháng 1.2020 đã gây tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm qua, hàng trăm doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự nên số 
lượng người lao động thất nghiệp tăng cao. Kéo theo đó là người lao động hưởng trợ cấp thất 
nghiệp cũng tăng lên rất nhiều. 

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 22.538 quyết định hưởng trợ cấp 
thất nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tăng gần 70% so với năm 
2019. Đặc biệt, trong tháng 5.2020, có tới 4.352 người lao động có quyết định hưởng trợ cấp 
thất nghiệp. 

Để chi trả kịp thời trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, ngay sau khi nhận được quyết định 
hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh Quảng Nam đã cập nhật dữ liệu, in 
danh sách và chuyển cho bưu điện thực hiện chi trả. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với cơ quan Bưu điện tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng 
nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã chi trả tiền trợ cấp 
thất nghiệp với số tiền hơn 264 tỉ đồng. 

HỮU LONG 

  



Nguồn: Thương hiệu & Công luận 

Ngày đăng: 11/03/2021 
Mục: Văn hóa 

TP. HCM: Tổ chức tập trung và trực tuyến Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 
thứ 8 trên toàn quốc kết hợp hình thức tổ chức tập trung và trực tuyến nhằm đa dạng 
hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người dân. 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ 
chức Lễ khai mạc và các hoạt động của Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (kết hợp cả hình thức 
tổ chức tập trung/trực tuyến). Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên triển khai Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong 
cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa. 

Đối với các Bộ, ngành, tổ chức Hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của 
Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu 
cầu thực tế. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 đến 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội; lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam 
với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị. 

Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động do Bộ 
Thông tin và Truyền thông chủ trì; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách trong các tổ 
chức thành viên của Hội. 

Được biết, Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 dự kiến khai mạc vào 9h ngày 17/4 trên sàn 
book365.vn và 10h ngày 18/4, Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra tại 
Đường sách TP. HCM. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các sự kiện giao lưu, toạ 
đàm, hội thảo theo chuyên đề, giới thiệu sách, giao lưu tác giả tác phẩm với bạn đọc, giới 
thiệu trao đổi về văn hoá đọc, chuyển đổi số trong xuất bản và cách tiếp cận sách trong thời 
đại công nghệ 4.0; Tổ chức “Tháng phát hành sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 
8” trên phạm vi toàn quốc…  

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song nhờ 
việc áp dụng hình thức chuyển đổi từ trực tiếp sang trực tuyến nên vẫn duy trì được hoạt động 
phát hành sách, phát triển văn hóa đọc. Năm 2020, toàn ngành xuất bản trên 33.000 đầu sách 
với 410 triệu bản sách, doanh thu ước tính 2.700 tỷ đồng (bằng 97% so với năm 2019). 

TL-TB 

  



Nguồn: ICTNews 

Ngày đăng: 10/03/2021 
Mục: Cuộc sống số 

Sàn TMĐT Postmart sẽ thêm chương trình thúc đẩy tiêu thụ nông sản 

Tiếp nối chương trình hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương, trên sàn thương mại điện tử 
(TMĐT) Postmart, Vietnam Post dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình thúc đẩy 
nông sản nói riêng và các sản phẩm nói chung của các địa phương khác. 

Mỗi ngày có gần 300 đơn hàng nông sản Hải Dương trên sàn Postmart 

Trong suốt hơn 1 năm qua, khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng, tác động đến mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội, các doanh nghiệp bưu chính, nhất là những doanh nghiệp bưu chính lớn đã có 
những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo duy trì dòng chảy vật chất không ngừng nghỉ, 
giao thương thông suốt hàng hóa. 

Đặc biệt, những ngày gần đây, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã dẫn đến nông sản ở các vùng 
dịch bị ùn ứ, trong đó nhiều nhất là nông sản của các hộ nông dân Hải Dương. Với hạ tầng 
mạng lưới đã được đầu tư trong nhiều năm, các doanh nghiệp bưu chính lớn đã tích cực triển 
khai các hoạt động để giúp nông dân Hải Dương không những tiêu thụ nhanh chóng sản phẩm 
mà còn được tiếp cận với kênh phân phối mới – qua sàn thương mại điện tử, từ đó góp phần 
chuyển đổi số khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

Với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) – doanh nghiệp “anh cả” trong lĩnh 
vực bưu chính, trao đổi với ICTnews, Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết, 
nhận thức được sứ mệnh phục vụ cộng đồng, đặc biệt là những người nông dân nơi vùng dịch 
đang gặp khó khăn, từ cuối tháng 2, đơn vị đã khẩn trương xây dựng các chương trình đồng 
hành cùng bà con nông dân. 

 

Sau gần 10 ngày triển khai chương trình "Chung tay cùng nông dân Hải Dương tiêu thụ nông 
sản", tổng số đơn hàng trên sàn Postmart đã đạt gần 3.000 đơn, trung bình gần 300 

đơn/ngày. 

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ và đồng hành cùng bà con Hải Dương trong giai đoạn khó 
khăn này, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa, tháo gỡ ách tắc trong giao thương, 
vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để giúp bà con 
nông dân thay đổi về nhận thức trong kinh doanh, chuyển đổi số trong phương thức kinh 
doanh nhằm tăng trưởng sản lượng. 



Cụ thể, Vietnam Post đã xây dựng một quy trình đầy đủ giúp bà con nông dân Hải Dương dễ 
dàng trong việc lựa chọn sản phẩm, xác định phương thức kinh doanh, hiểu và ứng dụng quy 
trình đóng gói, vận chuyển sản phẩm, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong cả hệ thống, đồng 
thời đảm bảo an toàn phòng dịch với các sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. 

Để hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản một cách nhanh nhất, cũng như đưa 
các mặt hàng nông sản đến gần và dễ dàng hơn với người tiêu dùng, Vietnam Post đã áp dụng 
chuyển đổi số, từ đó bà con có thể bán nông sản trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua sàn 
thương mại điện tử Postmart (https://postmart.vn/). 

Đội ngũ vận hành sàn Postmart đã ngay lập tức xây dựng và thiết kế một trang landing page 
riêng dành cho chương trình trong thời gian rất ngắn, đồng thời thiết lập và đảm bảo hệ thống 
hạ tầng vững chắc, đảm bảo quá trình mua hàng trên sàn diễn ra thông suốt và thuận lợi, 
không gặp trở ngại. 

Cùng với đó, Vietnam Post cũng đã thành lập khẩn trương tổ công tác trực tiếp đi khảo sát và 
làm việc với các hộ sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn Hải Dương để lựa chọn các hộ 
phù hợp và có khả năng cung ứng tốt với số lượng lớn nông sản đảm bảo chất lượng, đồng 
thời triển khai đào tạo trực tiếp cho bà con nông dân về cách thức bán sản phẩm trên sàn, cách 
thức đóng gói đảm bảo an toàn phòng dịch với các sản phẩm và quy trình tiếp nhận vận 
chuyển. 

Thực tế, ngay sau khi chuyên trang “Chung tay cùng nông dân Hải Dương tiêu thụ nông 
sản” được xây dựng vào ngày đầu tiên của tháng 3, từ ngày 3/3 các gian hàng giải cứu nông 
sản đã có mặt trên sàn Postmart. Các sản phẩm nông sản Hải Dương đều được Vietnam Post 
miễn, giảm phí vận chuyển đến tay người tiêu dùng. 

Theo thống kê, sau gần 10 ngày triển khai chương trình, tổng số đơn hàng trên sàn Postmart 
đã đạt gần 3000 đơn, trung bình có gần 300 đơn/ngày, tăng trưởng gấp 5 lần so với giai đoạn 
trước đó. 

Lập Tổ công tác giúp bà con nông dân chuyển đổi số 

 

Vietnam Post sẽ tiếp tục sử dụng cách thức đã áp dụng với Hải Dương để triển khai ở các địa 
phương khác, tuy nhiên sẽ có điều chỉnh để phù hợp với đặc thù nông sản ở mỗi tỉnh, thành. 

Chia sẻ về kế hoạch thời gian tới, Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết, tiếp 
nối thành công của chiến dịch hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương, trên sàn thương mại điện tử 



Postmart, Tổng công ty sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình thúc đẩy nông sản nói riêng và 
các sản phẩm nói chung của các địa phương khác. 

Cụ thể, cách thức đã áp dụng với Hải Dương sẽ được Vietnam Post tiếp tục sử dụng để triển 
khai ở các địa phương khác, tuy nhiên sẽ có điều chỉnh để phù hợp với đặc thù nông sản ở 
mỗi tỉnh, thành phố. 

Một thách thức không nhỏ để chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn là nhiều người nông dân 
chưa nhận thức được giá trị của việc đưa hàng lên bán trên sàn thương mại điện tử cũng như 
chưa có kỹ năng ứng dụng công nghệ số. 

Với mong muốn góp phần giải quyết khó khăn, thách thức trên, thời gian qua, trong quá trình 
hỗ trợ chuyển đổi số cho bà con nông dân, Vietnam Post đã thành lập Tổ công tác trực tiếp 
làm việc với bà con nông dân. Các thành viên của Tổ công tác là cán bộ, nhân viên của Tổng 
công ty tại địa phương, để có thể nắm rõ tình hình cũng như thói quen, hành vi của bà con 
trong việc kinh doanh. 

“Tổ công tác có nhiệm vụ tư vấn, đào tạo và thực hiện hỗ trợ 100% về công nghệ, nội dung 
cho bà con nông dân trong thời gian ban đầu. Sau khi bà con nông dân đã quen thuộc và 
thành thạo hơn, Tổ công tác sẽ chỉ hỗ trợ chính trong việc tư vấn lựa chọn sản phẩm và hỗ 
trợ đơn hàng cho bà con, với mục tiêu đặt ra là đảm bảo sản lượng đơn hàng thành công 
nhiều nhất cho bà con nông dân”, Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho hay.  

Trong Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2021, với lĩnh vực Bưu chính, 
Bộ TT&TT đã nêu rõ mục tiêu chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ 
bưu chính số, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Bưu chính chuyển 
phát trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số, của thương mại điện tử; góp phần thúc 
đẩy Chính phủ số, xã hội số. 

Vân Anh 

 

 

 


