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Phát huy vai trò, vị trí tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước 

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp tại Đảng bộ 
Agribank, góp phần thay đổi hình ảnh và hiệu quả hoạt động. 

Quy định 69-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy 
cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã khẳng định vai trò lãnh đạo 
toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Quy định đó đã xác lập vị trí, vai trò 
của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Vấn đề 
đặt ra là làm thế nào để tổ chức đảng trong DNNN thật sự phát huy vai trò nòng cốt, 
dẫn dắt doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động tương 
xứng vị trí và nguồn lực được Nhà nước đầu tư. 

Sắp xếp hợp lý, hoạt động hiệu quả 

Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 35 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, 
ngân hàng, đơn vị, với 1.101 tổ chức cơ sở đảng, gần 82 nghìn đảng viên và hơn 720 nghìn 
người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối. Ðảng bộ Khối quản lý rất nhiều đảng viên 
nắm giữ các vị trí chủ chốt trong cấp ủy, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, 
những người có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo toàn, phát triển khối lượng tài sản và 
nguồn vốn rất lớn của Nhà nước. Trong các doanh nghiệp thuộc Khối, tổ chức đảng giữ vai 
trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, hơn lúc nào hết, vai trò 
của tổ chức đảng trong DNNN càng cần được củng cố và nâng cao. Trong đó, yêu cầu về sắp 
xếp tổ chức bộ máy hợp lý, tinh gọn và hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng 
trong doanh nghiệp được đặt ra, nhằm tạo tiền đề, động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 

Theo đồng chí Ðào Ðình Thi, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HÐQT) Tập đoàn 
Bảo Việt, Ðảng ủy Tập đoàn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong DNNN, 
đề cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với mọi mặt công tác của doanh nghiệp (DN), 
từ đó chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng. Việc hợp 
nhất các ban giúp việc của Ðảng ủy với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương 
đồng; chuyển đổi mô hình tổ chức chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm cấp trung 
gian đã cho thấy hiệu quả thực tế. Chủ trương nhất thể hóa các chức danh, cơ cấu Ủy viên 



Ban Thường vụ Ðảng ủy Tập đoàn đồng thời là người đại diện vốn của Nhà nước tại Tập 
đoàn và là thành viên HÐQT Tập đoàn; tổ chức họp Ban Thường vụ Ðảng ủy Tập đoàn 
thường kỳ hằng tháng, họp Ban Chấp hành hằng quý theo quy định khi thực thi đã giúp nâng 
cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng trong DN, tạo sự thống nhất cao trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền. 

Tại Ðảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đổi mới phương thức lãnh 
đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy được xác định là khâu đột phá quan 
trọng, tạo động lực để VNPT tổ chức thành công Chiến lược phát triển Tập đoàn VNPT4.0. 
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng các 
Nghị quyết chuyên đề; trên cơ sở hệ thống các giải pháp, nhiệm vụ mà báo cáo chính trị Ðại 
hội Ðảng bộ Tập đoàn đã chỉ rõ; đồng thời cập nhật kịp thời các yêu cầu đặt ra trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể. Ðây là tiền đề quan trọng để VNPT nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, đột phá về năng lực cạnh tranh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ... 

Việc thực hiện nghiêm Quy định 69-QÐ/TW, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, tiến 
hành hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn trong 
các đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương, đã giúp tinh gọn đầu mối, 
giảm cán bộ lãnh đạo, khâu trung gian, bước đầu nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm vai 
trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ðảng tại DNNN. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan 
trọng của tổ chức đảng trong DNNN; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động DN. 

Xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ 

Ðột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được Ðảng ta 
tiếp tục khẳng định tại văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng. Tại Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, đột phá này được các cấp ủy triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo dựng một 
đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là 
người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối. 

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, từ những bài học sâu sắc về cán bộ trong DNNN, nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy 
Khối đã hoàn thiện, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, về tiêu chuẩn chức danh, tiêu 
chí đánh giá cán bộ trong DN, ngân hàng, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, 
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ… Mỗi cấp ủy đơn vị 
có cách làm sáng tạo, phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính trị cụ thể. Ðáp ứng yêu cầu tiếp tục 
đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả DNNN theo quan điểm của Nghị quyết số 12-
NQ/TW 
(khóa XII), đặt ra những nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo nhằm xây dựng cho được đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực 
nổi trội, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, uy tín cao. 

Tại Ðảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), công tác 
cán bộ được đổi mới từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân 
chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đến cơ chế lương, thưởng… Ðồng chí Phạm Ðức Ấn, 
Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, Ðảng ủy, Ban lãnh đạo chỉ 
đạo triển khai xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác cán bộ 
đầy đủ, chặt chẽ và khoa học; xây dựng cơ chế tiền lương, thu nhập gắn với vị trí, năng lực, 
hiệu quả và đóng góp của người lao động; đánh giá lại nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác 
tuyển dụng để thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao; quan tâm phát hiện cán bộ trẻ, luân 
chuyển cán bộ giữa trụ sở chính và chi nhánh, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo giữa các 
chi nhánh; sẵn sàng miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ không phát huy chức trách, nhiệm 
vụ được giao… Ðể tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, Ðảng ủy, Ban lãnh đạo 



tập trung hướng đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với mô hình ngân hàng số; chuyển 
đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo thông lệ quốc 
tế, Agribank tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác cán bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu 
đi đầu của cán bộ đảng viên, người đứng đầu, song hành thực hiện nghiêm túc nội quy lao 
động, văn hóa Agribank, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân 
hàng… 

Một trong những nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là "nâng 
cao năng lực đội ngũ, thu hút nhân tài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo, phát 
triển kinh doanh". Bước vào giai đoạn mới, Bưu điện Việt Nam đặt quyết tâm khẳng định vị 
thế dẫn đầu tại thị trường bưu chính Việt Nam, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong cộng 
đồng các DN bưu chính quốc tế, vươn lên tốp đầu các DN bưu chính khu vực châu Á. Một 
điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu là phải chuẩn bị tốt các nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn nhân lực để chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi chung của cả đất nước. Ðảng 
ủy Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ để các giải pháp đào tạo phát huy tối đa hiệu quả, 
góp phần phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị hiện 
đại… 

Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ, đặc biệt là người đứng đầu các DN thuộc Khối, Ðảng ủy Khối phối hợp Ban Kinh tế 
Trung ương và các ban, bộ, ngành hữu quan xây dựng và tổ chức thực hiện Ðề án "Ðào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ quản lý DNNN", xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ 
nhiệm cán bộ quản lý, quản trị DNNN phù hợp thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế, với phương châm cán bộ giỏi chuyên môn, nắm chắc các quan 
điểm, nhiệm vụ và nguyên tắc của Ðảng, thành thạo vận dụng nghiệp vụ công tác đảng. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Ðại hội Ðảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định năm nhiệm vụ trọng tâm, bốn đột phá 
phát triển. Trong đó, quan tâm trọng dụng nhân tài, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt. Ðó là 
yếu tố tiên quyết góp phần hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm kỳ, quyết tâm củng cố vị trí, vai 
trò lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng và phát triển bền vững các DNNN ngày càng đáp 
ứng yêu cầu hội nhập, tham gia chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. 

Lê Vy 

  



Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 12/03/2021 
Mục: Tin tức 

Khối thi đua 16 đạt doanh thu trên 180 ngàn tỷ đồng 

Chiều 12-3, tại trụ sở Viễn thông Đồng Nai (VNPT Đồng Nai), Khối thi đua khối 16 đã tổ 
chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và triển khai phương hướng 
nhiệm vụ năm 2021. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Khối thi đua 16 có 8 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh 
gồm: Viễn thông Đồng Nai, Công ty cổ phần động cơ và máy nông nghiệp miền Nam, Công 
ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai, Bưu điện Đồng Nai, Công ty TNHH MTV 
điện lực Đồng Nai, Công ty xăng dầu Đồng Nai, Công ty cổ phần may Đồng Nai, Công ty cổ 
phần Vina cà phê Biên Hòa... 

Theo Giám đốc Viễn thông Đồng Nai Phạm Hùng Đức - Khối trưởng khối thi đua 16 - năm 
2020 các đơn vị trong khối đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của tình hình dịch bệnh và khó 
khăn của thị trường, 8 đơn vị của khối đều hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề 
ra, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
và đóng góp cho ngân sách tỉnh. Tổng doanh thu của 8 đơn vị trong khối năm 2020 đạt 180,4 
ngàn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 2,1 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 102 ngàn tỷ 
đồng. 

Trong năm, Khối đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, qua 
đó đã kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng 
doanh thu. Các đơn vị trong khối đã ủng hộ trên 6,2 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện, 
chung sức xây dựng nông thôn mới… 

Công Nghĩa 

  



Nguồn: Thời báo Tài chính 

Ngày đăng: 12/03/2021 
Mục: Bảo hiểm 

Hà Nội triển khai đồng loạt cài đặt ứng dụng VssID 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1086/BHXH-QLT ngày 
10/3/2021 gửi các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh cài đặt ứng 
dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. 

 

Triển khai cài đặt ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số 

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tham gia trong quá trình thụ hưởng chính sách bảo hiểm 
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN), đảm bảo an sinh xã hội 
trên địa bàn, BHXH thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố 
Hà Nội, Đảng Bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất 
Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý có sử dụng điện 
thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID, đăng ký giao dịch 
điện tử cá nhân. 

Đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đang làm việc, học tập 
tại các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục, các cơ sở khám chữa 
bệnh trên địa bàn thành phố có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử 
dụng ứng dụng VssID. 

Ứng dụng VSSID- bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục 
vụ người dân của BHXH Việt Nam, được cung cấp miễn phí trên Kho ứng dụng App Store 
(hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android). Ứng dụng VssID hiện cung cấp 
các tiện ích, thông tin thiết yếu như: Thẻ bảo hiểm y tế, theo dõi quá trình tham gia BHXH, 
BHTN, BHYT, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách. 

BHXH thành phố Hà Nội cũng yêu cầu BHXH các huyện khẩn trương báo cáo, xin ý kiến 
UBND huyện cho phép đăng tải nội dung hướng dẫn cài đặt tài khoản VssID trên Website 
Cổng thông tin điện tử của huyện. 



Các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện và các đơn vị thuộc Bưu điện thành phố tổ chức hỗ 
trợ kê khai giao dịch hồ sơ điện tử (mẫu số 01) và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID cho người 
lao động tại các đơn vị theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên: 

Người lao động trong các cơ quan hành chính (các cơ quan trung ương, thành phố, huyện, xã) 
theo phân cấp quản lý thu; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 28/3/2021. 

Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Người tham gia BHXH, BHYT thuộc các đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp; do tác tổ 
chức quản lý. 

Phân công viên chức tại bộ phận “một cửa” vận động, hướng dẫn tất cả các cá nhân khi đến 
giao dịch tại bộ phận “một cửa” đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID... 

BHXH Hà Nội cũng đề nghị Bưu điện thành phố chỉ đạo, phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ 
các cá nhân khi đến giao dịch tại các Bưu cục/Đại lý thu Bưu điện thực hiện đăng ký giao 
dịch điện tử và cài ứng dụng VssID; phối hợp với cơ quan BHXH phê duyệt tài khoản giao 
dịch điện tử cho các cá nhân. 

Yêu cầu các cuộc làm việc giữa cơ quan BHXH với các đơn vị (đơn vị sử dụng lao động, cơ 
sở KCB BHYT, các cơ quan, tổ chức khác…) phải có nội dung hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký 
giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID cho người lao động của đơn vị. 

Trước đó, BHXH Thành phố cũng đã ban hành văn bản số 1084/BHXH-QLT ngày 09/3/2021 
hướng dẫn cụ thể các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện cài 
đặt, các bước cài đặt ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số đến toàn bộ người lao động tại các 
đơn vị. 

An Nhi 

 

  



Nguồn: Báo Nghệ An 

Ngày đăng: 12/03/2021 
Mục: Xã hội 

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền về huyện Quỳnh Lưu trên Báo Nghệ An 

Chiều ngày 12/3, Báo Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu đã có buổi làm việc đánh giá công 
tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng năm 2020, triển khai công 
tác phối hợp năm 2021. 

Các đồng chí: Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu; Trần Hữu Nghĩa - Phó 
Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì buổi làm việc. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương 

Năm 2020, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã có sự phối hợp tốt với Báo Nghệ An trong việc tuyên 
truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.  

Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn 
huyện; tuyên truyền các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển du lịch, cải cách hành chính, thực thi công vụ; Đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... bằng các hình thức thể hiện 
đa dạng, phong phú trên các ấn phẩm. 

Đội ngũ cộng tác viên ở Trung tâm VHTT&TT huyện tích cực gửi tin, bài phối hợp với Báo 
Nghệ An thực hiện các chuyên đề, các tác phẩm dự thi các giải báo chí Trung ương và địa 
phương. Các bài viết của Quỳnh Lưu chất lượng khá tốt, phản ánh nhanh, kịp thời các mặt về 
kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội... 

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Phóng viên Phòng Phát 
hành Báo Nghệ An và Bưu điện huyện thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị 
và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đặt mua và sử dụng báo Đảng. 

Trong năm 2021, Báo Nghệ An sẽ phối hợp với Huyện ủy Quỳnh Lưu làm tốt công tác tuyên 
truyền bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tập trung tuyên truyền về 
khai thác tiềm năng ở các vùng miền để phát triển kinh tế, du lịch và các ngành dịch vụ; trong 
đó trọng điểm vẫn là kinh tế biển; tập trung thu hút các dự án lớn  đầu tư vào địa bàn, xây 
dựng các nhà máy, khu công nghiệp để tạo thêm việc làm cho lao động; tăng cường tuyên 



truyền, mở rộng đối tượng phát hành báo Đảng đến các tổ chức, cá nhân. Cùng với đó tuyên 
truyền về công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng đưa Nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng huyện NTM... 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Báo Nghệ An trong công tác tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh, con người Quỳnh Lưu và đề nghị trong năm 2021, hai bên cần xây 
dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền có hiệu quả trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác 
cải cách hành chính, đặc biệt có nhiều bài viết, chuyên đề sâu cổ vũ, động viên việc xây dựng 
huyện Quỳnh Lưu trở thành huyện nông thôn mới. 

Thu Hương 

 

   



Nguồn: VTV 

Ngày đăng: 12/03/2021 
Mục: Chính trị 

Những dấu ấn đặc biệt trong phát triển Chính phủ điện tử 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 
ngày 09/12/2019. Ảnh: Gia Huy/VGP 

Tháng 08/2018, lần đầu tiên, Việt Nam có một Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do 
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. 

Đây là một quyết tâm rất lớn với mục tiêu hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội 
số, góp phần thay đổi toàn diện đời sống người dân, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp và 
nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Chỉ sau hơn 2 năm, Việt Nam đã đạt được những kết quả vượt bậc. Lần lượt Trục liên thông 
văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin 
báo cáo quốc gia… được hoàn thiện và đưa vào vận hành. 

Cũng ngay trong nhiệm kỳ này, Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng giao trọng 
trách tiên phong, vừa dẫn dắt, vừa đồng hành cùng các địa phương phát triển các nền tảng 
cho Chính phủ điện tử. 

Hướng tới cuộc sống số, nền kinh tế số, hiện, Việt Nam thuộc top 40 nền kinh tế lớn nhất thế 
giới. GDP tăng trưởng dương ngay cả trong dịch COVID-19. Cuộc sống ổn định trong bình 
thường mới. Là điểm đến hàng đầu về du lịch, đầu tư... Đó là một số thành quả của nhiệm kỳ 
"Chính phủ đột phá trong hành động, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện". 

Nghị quyết 17 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó, điểm nhấn là dịch vụ công 
trực tuyến. Chỉ tính riêng dịch vụ công mức cao nhất, mức 4, tức là người dân chỉ cần ngồi ở 
nhà khai thông tin hồ sơ, sẽ được nhận kết quả tại nhà mà không phải đi ra cơ quan hành 
chính, chiếm tới hơn 31% trong tổng số dịch vụ công. 

Chính phủ điện tử - Hiệu quả với người dân, doanh nghiệp 

Chị Tống Thị Hoài (Phường Kim Tân, TP. Lào Cai) có nhu cầu đổi giấy phép lái xe. Chỉ cần 
ngồi nhà, khai thông tin trên Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai, sau vài ngày, chị đã được nhân 
viên bưu điện chuyển giấy phép lái xe đến tận nhà. 

Nếu trước đây, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone phải mất tới 2 ngày gửi 
hồ sơ thông báo khuyến mại đến Sở Công Thương ở những nơi xa nhất. Thì nay với dịch vụ 



công trực tuyến, chỉ cần khai thông tin, click chuột là xong. Chi phí tiết kiệm khoảng 200 
triệu/năm. 

Tính đến hết tháng 2/2021, đã có gần 2.800 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp; với 
khoảng 109 triệu lượt truy cập. Chỉ tính riêng cổng dịch vụ công quốc gia, tổng chi phí tiết 
kiệm lên tới khoảng 8.000 tỷ đồng/năm. 

Với dịch vụ công trực tuyến, đã có hơn 5.000.000 trẻ em được khai sinh điện tử và cấp mã số 
định danh cá nhân. 

Để các dịch vụ công hoạt động thông suốt, bảo mật cao, 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu quốc gia. Đặc biệt, 100% bộ ngành, địa phương đã triển khai hệ thống bảo vệ an toàn 
an ninh mạng 4 lớp. 

Một trong những điểm nhấn của năm qua đó là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trong đó chú trọng 
mục tiêu Việt Nam sẽ làm chủ các nền tảng công nghệ, tích hợp chia sẻ dữ liệu, sử dụng các 
sản phẩm an toàn, an ninh mạng Make in Vietnam để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy cho 
Chính phủ điện tử. 

Hướng tới Chính phủ số 

Trong thời điểm dịch COVID-19, hàng loạt các sản phẩm công nghệ Make in Vietnam đã ra 
đời, hỗ trợ người dân phòng chống dịch hiệu quả như: Bluezone, nCoV hay tokhaiyte... Công 
nghệ Việt giúp cuộc sống ổn định trong trạng thái bình thường mới. Nghiên cứu, sáng tạo các 
sản phẩm Make in Vietnam cũng là chiến lược trong thời gian tới và bước đi cần thiết giúp 
Chính phủ điện tử Việt Nam phát triển bền vững. 

Thời gian tới, các Bộ ngành sẽ sớm hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ 
điện tử và Chính phủ số, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật về Chính phủ điện tử 
nhất là về tích hơp và chia sẻ dữ liệu và định danh cá nhân. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ và địa phương tiếp tục mở rộng cung cấp các dịch vụ công 
trực tuyến cấp độ 4, để giảm chi phí và thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 
Đến tháng 7 tới đây, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cần hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc 
gia. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng trong quản lý tài nguyên đất đai và cũng là nền tảng để 
phát triển các dịch vụ Chính phủ điện tử. 

 

 


