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Việt Nam sẽ hình thành Chính phủ số vào năm 2025 

Chính phủ số sẽ được hình thành vào năm 2025. Chuyển đổi từ Chính phủ điện tử thành 
Chính phủ số là sự chuyển đổi có tính căn bản. Thách thức của Chính phủ số là quản lý 
sự thay đổi. 

Chính phủ điện tử: Điểm sáng trong nhiệm kỳ 

Chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử (CPĐT), đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban này với nội dung chính là sơ 
kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 
CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

 

Phiên họp diễn ra chiều 10/3. Ảnh: Đức Huy 

Thủ tướng đánh giá cao kết quả đạt được sau 3 năm triển khai. Một số cơ sở dữ liệu (CSDL) 
quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy hiệu quả như CSDL đăng ký doanh nghiệp, y 
tế, giáo dục, hộ tịch… Đặc biệt, CSDL quốc gia về dân cư đã được khai trương với 14 trường 
dữ liệu, nếu ứng dụng hiệu quả sẽ giúp đáng kể giảm giấy tờ, giúp công tác quản lý các vấn đề 
xã hội thuận lợi hơn. 

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao được phát triển, phục vụ tốt hơn người dân và 
doanh nghiệp, nhất là Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ điều hành, hiện 
có 2.800 dịch vụ được tích hợp, người dân và doanh nghiệp rất mừng vì có thể giảm chi phí, 
tiêu cực. 

Hoạt động trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã thành nền nếp, giúp tiết 
kiệm thời gian, chi phí hành chính. Trên 90% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà 
nước, hơn 4,5 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 
Công cuộc chuyển đổi số quốc gia được khởi động. 

Sau khi Bộ TT&TT trình Chính phủ và được phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số, trên 50% 
bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề án chuyển đổi số. Các doanh nghiệp công 



nghệ của Việt Nam đã nỗ lực làm chủ nhiều công nghệ cốt lõi. Bộ TT&TT thường xuyên ra 
mắt các nền tảng Make in Việt Nam (gần 40 nền tảng). 

Những kết quả nêu trên đã giúp Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng CPĐT. Theo báo 
cáo của Liên Hợp Quốc về CPĐT năm 2020, Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia, lãnh thổ, 
tăng 3 bậc so với năm 2018. 

“Có thể nói, CPĐT là một điểm sáng trong nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua, nhất là năm 2020, 
năm thành công nhất về CPĐT”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định. 

Thủ tướng cũng lưu ý rằng kết quả này còn thấp so với mục tiêu đề ra. Hơn thế, trong khu vực 
Đông Nam Á, Việt Nam vẫn giữ ở vị trí thứ 6, xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, 
Brunei, Philippines. Chỉ số CPĐT các nước trong khu vực tăng mạnh đồng nghĩa môi trường 
đầu tư kinh doanh được cải thiện, trở thành những lựa chọn cạnh tranh đáng gờm của Việt 
Nam, đặc biệt trong thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ. 

5 mục tiêu, 6 chiến lược của Chính phủ số 

Một thông tin thu hút sự quan tâm của phiên họp đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn 
Mạnh Hùng công bố. Đó là trong quý I hoặc đầu quý II năm 2021, Chính phủ sẽ phê duyệt 
Chiến lược CPĐT tiến tới Chính phủ số. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một chiến lược như 
vậy. 

Các chỉ tiêu của CPĐT sẽ cơ bản được hoàn thành trong năm 2021, với trọng tâm là dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%. Chính phủ số Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 
2025 và thuộc top 50 thế giới. Các dịch vụ của Chính phủ được cung cấp tự động 24/7, theo 
nhu cầu và cá thể hóa. Các dịch vụ công mới được phát triển kịp thời dựa trên dữ liệu mở và 
với sự tham gia hợp tác của chính quyền, người dân, doanh nghiệp và giới chuyên gia. Tiếp 
theo là sự liên tục tiến hóa để trở thành chính phủ thông minh. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: "Thách thức của CPĐT là liên thông, tích hợp thì 
thách thức của Chính phủ số là quản lý sự thay đổi". Ảnh: Đức Huy 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính phủ số có sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc 
gia, do vậy phải đi trước, đi đầu và tạo không gian phát triển cho kinh tế số, xã hội số. 

Chiến lược Chính phủ số đặt ra 5 mục tiêu: Cung cấp dịch vụ công chất lượng cao cho người 
dân; Huy động sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp; Sự vận hành tối ưu của các 
cơ quan nhà nước dựa trên dữ liệu và công nghệ số; Giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong 
phát triển kinh tế - xã hội, như y tế, giáo dục, giao thông…; Đột phá về thăng hạng trong xếp 
hạng quốc gia. 



Chiến lược cũng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm quốc gia: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Phát 
triển hạ tầng số quốc gia; Phát triển các nền tảng số quốc gia; Phát triển dữ liệu quốc gia; Phát 
triển các ứng dụng quốc gia; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia. 

Chuyển đổi từ CPĐT thành Chính phủ số là sự chuyển đổi có tính căn bản. Từ dịch vụ công 
trực tuyến thành dịch vụ số. Từ người dẫn dắt là giám đốc CNTT thành người đứng đầu các tổ 
chức. Khái niệm hệ thống công nghệ thông tin được thay bằng nền tảng số. Từ tiếp cận theo 
hướng dịch vụ trở thành tiếp cận theo hướng dữ liệu. Từ công nghệ Web và PC thành công 
nghệ Mobile, Cloud, AI, IoT. Từ sự tham gia của cơ quan nhà nước thành sự tham gia của nhà 
nước, người dân và doanh nghiệp. Từ cải cách thủ tục hành chính thành thay đổi mô hình 
quản trị. Từ đo lường số lượng dịch vụ công lên online thành số lượng dịch vụ công mới được 
phát triển. Thách thức của CPĐT là liên thông, tích hợp thì thách thức của Chính phủ số là 
quản lý sự thay đổi. 

Vướng mắc cần tháo gỡ 

Những nội dung được tập trung thảo luận tại phiên họp lần này là nhận diện tồn tại, hạn chế, 
vướng mắc làm cản trở việc xây dựng CPĐT, tìm đúng nguyên nhân, xác định rõ các nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến trình xây dựng trong thời gian tới. 

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT trăn trở về cơ chế tài chính cho 
CNTT. Thực sự các địa phương, các bộ rất muốn làm, đã nhìn ra vấn đề cần làm gì, nhưng 
vấn đề tài chính vướng. Không biết năm tới các địa phương/bộ có thể chi bao nhiêu cho 
CNTT? Nếu giải quyết được điểm này thì có thể đẩy tốc độ CPĐT. 

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC 
thẳng thắn nhìn nhận tốc độ thay đổi các quy chế, quy định hiện nay để đáp ứng nhu cầu xây 
dựng Chính phủ số còn khá chậm. Bên cạnh đó là nỗi lo về nguồn nhân lực. Vừa rồi Samsung 
giao triển khai CMC dự án xây dựng hệ thống giám sát thông tin toàn cầu với quy mô 1.500 
nhân sự, thế nhưng nguồn nhân lực tại các địa phương chưa thực sự sẵn sàng. 

Còn ông Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ DTT nhấn mạnh sự cần 
thiết của dữ liệu mở, đồng thời nêu một loạt đề xuất: Cần có các mô hình để các bên tham gia, 
đặc biệt là doanh nghiệp, dùng dữ liệu có sẵn để tạo ra các giá trị mới; Chính phủ cần đặt chỉ 
tiêu xếp hạng dữ liệu mở; Bộ TT&TT cần có kế hoạch xây dựng các dữ liệu mở... 

Hành trình xây dựng Chính phủ số 

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định 3 năm qua UBCPĐT QG đã 
triển khai NQ 17 tích cực, trách nhiệm, đạt nhiều kết quả rõ nét. Các Sở TT&TT, cơ quan 
chuyên trách CNTT được kiện toàn, triển khai tốt nhiệm vụ CPĐT. 

Cùng với đó, môi trường pháp lý CPĐT cơ bản hình thành tương đối đầy đủ, trong đó có 
nhiều nghị định rất quan trọng. Ngoài ra, các nền tảng được tập trung phát triển, trong đó nền 
tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu toàn quốc. Kết quả thấy được CPĐT giúp chỉ đạo phòng chống 
Covid thành công ở Việt Nam. Một số CSDL quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy 
hiệu qủa. 



 

Thủ tướng: Các Sở TT&TT, cơ quan chuyên trách CNTT được kiện toàn, triển khai tốt nhiệm 
vụ CPĐT. Ảnh: Đức Huy 

Đánh giá cao Bộ Công an đã có những cố gắng, Thủ tướng lưu ý CSDL quốc gia phải được sử 
dụng hiệu quả, chứ không phải mỗi bộ, cơ quan ôm, không chia sẻ. Ông cũng đề nghị Bộ Tài 
chính đề xuất khung phí phù hợp, thuận lợi. 

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên UBQG, các bộ, 
ngành, địa phương, DN, đặc biệt DN công nghệ. Cùng với đó là biểu dương Bộ TT&TT hoàn 
thành tốt vai trò đầu mối có kết quả tốt; tập trung nhiều cán bộ giỏi; thường xuyên lắng nghe 
chuyên gia công nghệ đóng góp. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhìn nhận môi trường pháp lý CPĐT chưa được hoàn thiện, 
một số việc quan trọng chưa được ban hành, đặc biệt dữ liệu cá nhân, định danh xác thực điện 
tử. Ngoài ra, tỷ lệ DVCTT mức 4 còn thấp. Nhiều tỉnh, bộ chưa kết nối tốt. CSDL chậm được 
triển khai, kết nối. 

Vì vậy, có chiến lược, giao các bộ, ngành, đẩy mạnh DVCTT, triển khai hệ thống CPĐT cấp 
bộ, tỉnh thuận lợi nhất. Cấp bộ, ngành chủ động chia sẻ, cung cấp dữ liệu của mình cho các cơ 
quan khác. 100% cơ quan, tổ chức nhà nước, thậm chí các DN lớn hoàn thành xác định cấp độ 
ATTT, đề xuất phương án ATTT. 

Trưởng ban Kinh tế TƯ, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh: 

Tôi mới về công tác tại Ban Kinh tế TƯ, thấy CPĐT đi rất nhanh, hiệu quả rất tốt, nhưng 
hàng loạt nghị quyết đang vướng về CSDL, không có CSDL thì không nghiên cứu được. Ban 
Kinh tế TƯ cần cơ chế để khai thác, tiếp cận CSDL đang có. Về đất đai, Ban phải đổi mới 
pháp luật đất đai, đã thông qua nhưng đi làm là cả công trình khó khăn. Hàng loạt CSDL về 
hải quan, thương mại… Rất may, Bộ Công an rất mở. Cần tính quy chế về quản lý vận hành 
trên cơ sở nền tảng tích hợp dữ liệu, có cơ chế để các cơ quan chức năng có thể khai thác kỹ 
thuật để phục vụ hiệu quả hoạt động; nếu không sẽ giảm hiệu quả của CSDL, ứng dụng 
CNTT vào quản trị. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 

Trước làm CPĐT từ trên xuống vì phải đổi mới. Giờ cho phép làm 2 mũi cả từ dưới lên. Vừa 
rồi nền tảng y tế xã làm thì thấy, nếu có nền tảng thì hoàn toàn làm từ dưới lên được. Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo làm thí điểm xã điện tử, từ dưới lên, làm đồng khởi thì cả 
nước giống như làm nông thôn mới. 



Nguồn: Báo Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 12/03/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện Bình Xuyên quyết tâm thực hiện mục tiêu kép 

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, tận dụng sức mạnh từ công nghệ số, 
Bưu điện huyện Bình Xuyên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phát triển kinh tế, 
vừa đảm bảo phòng dịch an toàn. 

 

Cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện huyện Bình Xuyên 
phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Những ngày cuối cùng của năm 2020, niềm vui như được nhân đôi với các cán bộ nhân viên 
Bưu điện huyện Bình Xuyên khi trụ sở mới khang trang hoàn thành, cùng lúc, đơn vị vinh dự 
được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đó là những thành quả dành cho những cố gắng không ngừng của các nhân viên bưu chính 
trong suốt giai đoạn từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình 
Xuyên. 

Có mặt tại cơ sở mới của Bưu điện huyện Bình Xuyên, dễ thấy một không gian làm việc rất 
chuyên nghiệp. 

Từ nội thất đến trang thiết bị, máy móc được đầu tư bài bản, đồng bộ theo bộ nhận diện 
thương hiệu Bưu điện Việt Nam như: Máy nâng thủy lực, hệ thống giá để hàng, kho chứa 
được bố trí linh hoạt, giúp hàng hóa vận chuyển nhanh chóng, thuận tiện. 

Ông Nguyễn Đức Tuân, Phó Giám đốc Phụ trách Bưu điện huyện Bình Xuyên chia sẻ: Được 
sự quan tâm, đầu tư của Bưu điện tỉnh, toàn bộ cơ sở vật chất của chi nhánh đã được cải tạo 
nâng cấp. 

Đó là sự đầu tư rất kịp thời, giúp đơn vị cạnh tranh hiệu quả trong lĩnh vực chuyển phát. Nhất 
là, địa bàn huyện Bình Xuyên là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, tính cạnh tranh cao. 

Để giữ chân khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, các nhân viên luôn phải nỗ lực hết mình; 
ngoài việc nâng cao chất lượng các giao dịch tại trụ sở, đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho 
các khách hàng. 



Chị Nguyễn Thị Băng Ngọc, chuyên kinh doanh bán hàng quần áo cao cấp online tại phường 
Hùng Vương, thành phố Phúc Yên cho biết: Công việc kinh doanh của gia đình chị thường 
xuyên phải gửi hàng cho khách ở nhiều địa điểm, nhiều tỉnh với giá trị khá lớn. Trung bình 
mỗi tháng từ 300-400 đơn. 

Dù được rất nhiều đơn vị chuyển phát mời gọi, song chị đã tin tưởng và lựa chọn Bưu điện 
huyện Bình Xuyên. 

Do đặc thù công việc, không có thời gian đến giao dịch tại trụ sở, nhân viên bưu điện huyện 
Bình Xuyên đã đến tận nhà lấy và giao hàng rất chính xác, nhanh gọn. 

Từ khi cộng tác cùng Bưu điện huyện Bình Xuyên đến nay, khách hàng của gia đình có nhiều 
phản hồi tích cực, dịch vụ thanh toán được hỗ trợ với độ tin cậy cao, công việc kinh doanh 
của gia đình đang phát triển rất tốt. 

Kinh doanh trên địa bàn phát triển công nghiệp như huyện Bình Xuyên, ngoài sự cạnh tranh 
từ các đơn vị chuyển phát khác, bưu điện huyện gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, khi sức 
hút từ các KCN với lao động trẻ ngày một tăng. 

Để giữ chân hơn 50 lao động, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình ra quân bán hàng, xây 
dựng các chương trình thi đua; tổ chức tập huấn chuyên sâu khai thác các dịch vụ trọng tâm, 
cốt lõi. Nhờ đó thu nhập của người lao động không ngừng được nâng lên, lực lượng lao động 
ổn định. 

Năm 2020, dù dịch Covid-19 xuất hiện rất sớm trên địa bàn, song đơn vị đã nỗ lực khai thác 
tốt các mảng dịch vụ, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc và thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng dịch. 

Doanh thu tính lương đạt 104% so với kế hoạch. Là đơn vị duy nhất tuyến huyện hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Năm 2021, đơn vị phấn đấu đạt doanh thu trên 22 tỷ, mức tăng trưởng 25 - 30%. Để đạt được 
mục tiêu trên, Bưu điện huyện Bình Xuyên sẽ tập trung khai thác tối đa các khách hàng truyền 
thống; đầu tư thêm máy móc, nâng cao chất lượng các dịch vụ cốt lõi, phấn đầu tăng trưởng 
tốt và phát triển bền vững. 

Bài, ảnh: Chu Kiều 
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Tăng trách nhiệm, nhà bảo hiểm lo “đội” chi phí 

Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới với 
nhiều điểm mới có lợi cho người tham gia bảo hiểm, nhưng cũng đồng thời tăng trách 
nhiệm của nhà bảo hiểm so với trước đây, mà tăng trách nhiệm tức là tăng chi phí. 

 

Nhiều mối lo 

Chẳng hạn, nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm, theo quy định mới, những vụ va 
chạm giao thông thông thường (không có người tử vong) sẽ không cần đến hồ sơ của cơ quan 
công an. Trường hợp có người tử vong, nhà bảo hiểm buộc phải liên hệ với cơ quan công an 
để xác minh, xử lý vụ việc. 

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu mới trong công tác giám định, bồi thường khi rủi ro tai nạn xảy 
ra, ngoài chủ động trong việc phối hợp với các bên liên quan như cơ quan công an, doanh 
nghiệp bảo hiểm cũng phải nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng cho đội ngũ giám 
định viên của mình. 

Đánh giá về vấn đề này, ông Nghiêm Xuân Thái, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Bưu điện 
(PTI) cho rằng, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ 
giám định viên để có thể kịp thời hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. 

Theo ông Thái, trước đây, nếu giám định viên không kịp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thì 
doanh nghiệp bảo hiểm có thể dựa trên hồ sơ xác định lỗi của công an để giải quyết bồi 
thường. Thế nhưng, khi không cần hồ sơ công an thì nhà bảo hiểm cần đảm bảo mạng lưới 
giám định viên phải đủ rộng, tới cả vùng sâu, vùng xa để có thể hỗ trợ khách hàng nhanh 
chóng nhất. 

“Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên 
môn để phân định lỗi một cách chính xác khi có tai nạn xảy ra, từ đó xác định cụ thể, rõ ràng 
trách nhiệm của các bên liên quan. Đây là việc không phải đơn giản nhằm hạn chế sự tranh 
chấp không chỉ giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng, mà còn giữa các doanh nghiệp 
bảo hiểm với nhau (trong trường hợp 2 xe va chạm có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 
dân sự chủ xe cơ giới ở 2 doanh nghiệp bảo hiểm”, ông Thái thông tin thêm. 

Hay về quy định tăng mức bồi thường về người lên 150 triệu đồng/người/vụ, đại diện một 
doanh nghiệp bảo hiểm nhìn nhận, quy định này là cần thiết nhằm đảm bảo yếu tố nhân đạo, 



tính nhân văn của bảo hiểm, nhưng việc tăng chi phí bồi thường lên 50% so với trước cũng sẽ 
gây áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp bảo hiểm. 

“Cũng có ý kiến cho rằng, dù tăng phí bồi thường, nhưng nếu nhà bảo hiểm đảm bảo yếu tố 
‘số đông bù số ít’ thì vẫn hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tăng ngay được số lượng 
người mua bảo hiểm để bù cho mức tăng số tiền bồi thường là điều không thể”, vị này nhấn 
mạnh. 

Đó là chưa kể, theo quy định mới, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải hoàn tất thời gian tạm 
ứng bồi thường về người trong vòng 3 ngày làm việc, ngay cả khi chưa xác minh được phạm 
vi bảo hiểm. Quy định này cũng tạo sức ép lên doanh nghiệp bảo hiểm do phải đẩy nhanh cải 
tiến quy trình xác minh, giám định để kịp thời tạm ứng bồi thường cho khách hàng, cho dù có 
thể được hoàn trả lại tiền tạm ứng sau đó nếu sự việc không thuộc trách nhiệm bảo hiểm. 

“Quy trình bồi thường cần được tối giản và minh bạch thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu 
tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày làm việc đối với bồi thường liên quan đến sinh mạng, 
sức khỏe”, ông Thái nhấn mạnh. 

Nhưng cũng không ít thuận lợi 

Gia tăng trách nhiệm là một mối lo, song Nghị định 03/2021 cũng mang đến không ít thuận 
lợi, một trong số đó là cho phép nhà bảo hiểm được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử đối 
với bảo hiểm bắt buộc trách nhiện dân sự chủ xe cơ giới. 

Cụ thể, kể từ ngày 1/3/2021 là thời điểm Nghị định chính thức hiệu lực, khi mua bảo hiểm bắt 
buộc, ngoài bản giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp như thường lệ, chủ xe có thể được cấp 
giấy chứng nhận điện tử. Đây được xem là lợi thế của các doanh nghiệp bảo hiểm sẵn có nền 
tảng ứng dụng công nghệ thông tin. 

Theo tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán, hầu hết công ty bảo hiểm trên thị trường đều đã 
sẵn sàng cho việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho khách hàng. Đơn cử, đại diện 
Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, Công ty đã nghiên cứu và sẵn sàng cấp giấy chứng nhận bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới điện tử cho khách hàng ngay tại thời điểm Nghị 
định có hiệu lực. 

“Khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm và nhận giấy chứng nhận bản điện tử có thể liên hệ 
với cán bộ kinh doanh tại các đơn vị thành viên của BIC trên toàn quốc để được hỗ trợ và có 
thể lựa chọn nhận giấy chứng nhận này qua email, zalo, viber…. Giấy chứng nhận điện tử có 
giá trị pháp lý tương tương với bản giấy, người tham gia giao thông có thể xuất trình nếu có 
yêu cầu từ lực lượng cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng. Việc kiểm tra thông tin 
được thực hiện thông qua thao tác quét mã QR trên giấy chứng nhận”, đại diện BIC chia sẻ 
thêm. 

Lãnh đạo Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cũng cho hay, việc bán bảo hiểm trực tuyến đã được 
triển khai những năm gần đây và đẩy mạnh hơn từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bắt 
đầu bùng phát, giúp khách hàng duy trì bảo hiểm liên tục và an toàn trong giao dịch như tư 
vấn, cấp đơn, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán online... Vì vậy, hệ thống bảo hiểm PJICO đã 
sẵn sàng cho việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử khi Nghị định 03/2021 được ban 
hành. 

Khi doanh nghiệp bảo hiểm được phép cấp cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, có ý kiến 
cho rằng nên bỏ giấy chứng nhận bảo hiểm vật lý. Về vấn đề này, đại diện PTI cho rằng, 
không nên loại bỏ ngay, bởi để thực hiện được hoàn toàn giấy chứng nhận điện tử cần nhiều 
yếu tố như nền tảng công nghệ thông tin, thói quen sử dụng điện thoại thông minh, máy tính 
kết nối mạng... Trong khi trên thực tế, sự đồng bộ về công nghệ thông tin giữa các vùng miền 
vẫn còn có sự chênh lệch, nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở hạ 
tầng mạng... 



“Tỷ trọng giấy chứng nhận điện tử sẽ tăng lên qua các năm, nhưng để đạt đến con số 100% thì 
cần thêm nhiều thời gian”, đại diện PTI nói. 

Một số điểm nổi bật tại Nghị định 03/2021 

Bên cạnh chấp thuận cho doanh nghiệp bảo hiểm được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, 
Nghị định 03/2021 và Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định còn có một 
số điểm mới theo hướng mang lại nhiều lợi ích hơn cho người tham gia bảo hiểm như mức 
trách bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra tăng 50% so với 
trước đây, lên mức 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; người mua bảo hiểm có thể lựa chọn 
tham gia bảo hiểm với thời hạn từ 1-3 năm tùy từng loại xe; thủ tục, quy trình xử lý bồi 
thường được tối giản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho cả khách hàng và doanh 
nghiệp bảo hiểm; người được bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường 
đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho 
doanh nghiệp bảo hiểm, mức tạm ứng có thể lên tới 70% tổng mức bồi thường bảo hiểm… 

Liên quan tới việc phối hợp với cơ quan công an để xác minh tai nạn có người tử vong, các 
doanh nghiệp bảo hiểm đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) xây dựng bảng 
mẫu các tình huống lỗi nhằm thuận tiện khi áp dụng trong thực tiễn. Trường hợp đã áp dụng 
bảng mẫu mà 2 bên vẫn không thể giải quyết được tranh chấp thì mới cần tới giám định của 
cơ quan công an. 
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Hướng dẫn thủ tục làm căn cước công dân gắn chip 

Từ tháng 1/2021, các tỉnh, thành triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử 
trên toàn quốc. 

 

Người dân đi làm thẻ Căn cước Công dân gắn chip. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN 

Từ tháng 1/2021, các tỉnh, thành triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử 
trên toàn quốc. Các đơn vị công an tiến hành cấp tại chỗ và lưu động đảm bảo mục tiêu đến 
tháng 7/2021 cả nước sẽ cấp được 50 triệu thẻ. 

CCCD mẫu mới gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi 
và tiện ích cho người sử dụng... nhằm bảo đảm cho việc quản lý xã hội, góp phần xây dựng 
Chính phủ điện tử và thực hiện cải cách hành chính. 

Chip gắn trên CCCD nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện 
thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo 
an ninh, an toàn thông tin. Chip không có chức năng định vị, theo dõi công dân. 

Theo quy định, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú thì được cấp 
thẻ CCCD. Người bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều 
khiển hành vi của mình thì vẫn được cấp thẻ nhưng phải có người đại diện hợp pháp. 

Thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp, còn đối với thẻ CCCD (cả mã vạch 
và gắn chip điện tử) sau lần cấp đầu tiên công dân phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và 
trên 60 tuổi công dân không phải đổi. 

Như vậy, đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD mã vạch hoặc sau khi đổi sang thẻ gắn 
chip điện tử, đến thời hạn tuổi quy định phải đi đổi thẻ mới. 

Để được cấp CCCD hợp lệ, người dân phải bổ sung đầy đủ các trường thông tin bắt buộc 
trong sổ hộ khẩu nhất là thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, dân tộc, quốc tịch... 



Vì vậy, người dân cần kiểm tra, đối chiếu thông tin trong sổ hộ khẩu, nếu chưa đầy đủ hoặc 
chưa chính xác, cần liên hệ cơ quan Công an nơi làm thủ tục đăng ký thường trú để điều 
chỉnh, bổ sung trước khi đi làm CCCD. 

Hiện nay, đa số người dân ở tuổi trung niên và lớn tuổi trong sổ hộ khẩu thường không có 
thông tin ngày, tháng, năm sinh. Đối với các trường hợp này, người dân phải đem theo bản 
sao giấy khai sinh có ngày, tháng, năm sinh đến cơ quan Công an để bổ sung. 

Công dân có giấy khai sinh nhưng không có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh hoặc từ trước đến 
nay không có giấy khai sinh, không xác định được ngày, tháng, năm sinh thì phải liên hệ Ủy 
ban nhân dân nơi đăng ký thường trú để được tư pháp hộ tịch hướng dẫn thủ tục bổ sung 
ngày, tháng, năm sinh vào giấy khai sinh hoặc cấp giấy khai sinh. Sau đó, bổ sung đầy đủ vào 
sổ hộ khẩu để phục vụ việc cấp CCCD. 

* Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu? 

Việc cấp Căn cước công dân gắn chip được thực hiện từ ngày 1/1/2021, trong đó, mức thu lệ 
phí cấp Căn cước công dân gắn chip được quy định như sau: 

Theo Thông tư 112/2020/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp 
Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC 
ngày 30/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân. 

Kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức thu lệ phí nêu trên thực hiện theo Thông tư 59/2019/TT-
BTC. 

Mức thu lệ phí: 

Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021: Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp 
thẻ CCCD thu 15.000 đồng/thẻ CCCD. Từ ngày 1/7/2021 thu 30.000 đồng/thẻ CCCD. 

Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021: Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng 
được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê 
quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu, thu 25.000 đồng/thẻ CCCD. 
Từ ngày 1/7/2021 thu 50.000 đồng/thẻ CCCD. 

Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021: Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được 
trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam 35.000 đồng/thẻ 
CCCD. Từ ngày 1/7/2021 thu 70.000 đồng/thẻ CCCD. 

* Thủ tục đổi thẻ CMND 9 số, 12 số qua CCCD gắn chip như thế nào? 

Công dân cần mang theo CMND đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có 
thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. 

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 
(nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực 
tuyến (nếu có). 

Bước 2: Công dân xuất trình CMND đã được cấp trước đó. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai CCCD 
(trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị 
thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được 
kết nối với Cơ sở dữ liệu CCCD để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các 
nội dung thông tin về công dân. 

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư thì cần xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã thay đổi. 



Trường hợp công dân đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu 
thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD để in trên Phiếu 
thu nhận thông tin CCCD và thẻ CCCD theo quy định. 

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; 
trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị 
trí tương ứng của ngón đó. 

Bước 3: Công dân đóng lệ phí cấp CCCD theo quy định 

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý CCCD cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ 
tục; đồng thời: 

- Trả lại CMND (chưa cắt góc) cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ 
cấp thẻ Căn cước công dân nếu CMND còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ). 

- Thu, hủy Chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh 
nhân dân nếu CMND đã được cấp trước đó bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng 
minh nhân dân và chữ). 

Lưu ý: Trước đây khi cấp CCCD mã vạch, mặc dù trong các văn bản QPPL hướng dẫn thủ tục 
cấp, đổi thẻ CCCD không quy định nhưng  thực tế tại các địa phương, người dân cần bước xin 
giấy giới thiệu đổi CMND sang CCCD của công an cấp xã, sau đó mới nộp tại công an cấp 
huyện và làm thủ tục tại công an cấp huyện. Vì vậy, người dân nên liên hệ trước với công an 
cấp xã để biết thông tin về việc cấp CCCD gắn chíp có cần giấy giới thiệu hay không để tránh 
mất thời gian di chuyển nhiều lần. 

* Thủ tục đổi thẻ CCCD mẫu cũ sang thẻ CCCD gắn chip như thế nào? 

Công dân cần mang theo CCCD mã vạch đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về 
việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 

Bước 1: Điền vào Tờ khai Căn cước công dân 

Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển 
khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến. (Xem chi 
tiết cách điền mẫu tờ khai tại đây). 

Bước 2: 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước 
công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người 
cần đổi thẻ. 

- Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp 
pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân. 

- Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay của công dân qua máy thu 
nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội 
dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó. Chụp ảnh chân dung của công dân. 

Bước 3: Nộp lệ phí theo quy định 

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý CCCD cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ 
tục. 

Bước 5: Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện. 



- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD qua đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ 
theo yêu cầu: Tiến hành thu CCCD, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp 
CCCD. 

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD tại đơn vị cấp: Tiến hành thu hồi, cắt góc 
và trả lại CCCD khi trả thẻ CCCD gắn chíp điện tử. 

- Đối với CCCD bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CCCD 

LƯU Ý: Mặc dù Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và 
quản lý căn cước công dân đã được khai trương, đưa vào sử dụng; tuy nhiên ở thời điểm này 
trường hợp dữ liệu chưa hoàn thiện 100% thì sẽ phát sinh trường hợp công dân phải xuất 
trình thêm cả sổ hộ khẩu để phục vụ việc tra cứu những thông tin chưa có trên hệ thống cơ sở 
dữ liệu. Vì vậy, nếu không có thông báo cụ thể về việc có cần mang theo Sổ hộ khẩu hay 
không thì người dân nên mang theo, tránh đi lại nhiều lần. 

* Làm căn cước công dân gắn chip ở đâu? 

Người dân có thể đến Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh nơi đăng ký thường trú hoặc 
tạm trú để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. 

Riêng đối với trường hợp cấp lại thẻ căn cước công dân do bị mất hoặc cấp đổi thẻ căn cước 
công dân do thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; cấp đổi thẻ căn cước công dân khi công dân 
đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi thì người dân có thể đến bất kỳ Công an cấp tỉnh nào nơi 
thuận tiện nhất để làm thủ tục. 

 


