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Mục: Doanh nghiệp 

Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu năm 2022 đạt trên 197 tỷ đồng 

Ngày 6/1, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 
2021 và triển khai kế hoạch (KH) năm 2022. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tổng doanh thu đạt 101,9% KH, trong đó, bưu chính chuyển 
phát đạt 78,9% KH; tài chính bưu chính đạt 98,1% KH; phân phối truyền thông đạt 114% 
KH. Nộp ngân sách Nhà nước 5,3 tỷ đồng. Một số đơn vị hoàn thành KH sản xuất, kinh 
doanh cao như: Bưu điện Trùng Khánh đạt 104,9% KH; Bảo Lâm đạt 102,4% KH; Hòa An 
đạt 94,6% KH; Quảng Hòa đạt 90,5% KH. Bưu điện tỉnh hỗ trợ nông dân tiêu thụ 124,5 tấn 
nông sản với tổng doanh số trên 5 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 169 điểm bưu điện; 9 mô hình 
văn hóa xã… 

 

Thừa ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông 
tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 cho Bưu điện 

tỉnh. 

Năm 2022, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy 
định của Nhà nước. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm 
dịch vụ chính: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy mạnh 
cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, đúng thời 
gian. Phấn đấu tổng doanh thu năm 2022 đạt trên 197 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 191,7 
triệu đồng/người/năm. Tập trung mở rộng lĩnh vực chuyển phát, thu chi hộ hành chính công, 
phát triển dịch vụ thương mại điện tử; tịch cực triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã 
hội… 

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Hòa An được Bộ Thông tin và Truyền thông 
tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; Công đoàn Bộ 
Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021. 



Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm 2021; 
khen thưởng 1 bưu tá xuất sắc có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Công 
đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen 4 tập thể công đoàn cơ sở thành viên 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn 
vững mạnh năm 2021. Bưu điện tỉnh khen thưởng 2 đơn vị có thành tích hoàn thành tốt dịch 
vụ bưu chính năm 2021; 14 đơn vị có thành tích phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm Dai-Ichi; dịch vụ tín dụng. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

P.O 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: Tin tức 

Năm 2021, Bưu điện Đồng Nai đạt doanh thu hơn 609 tỷ đồng, tăng 13% 

Chiều 6-1, Bưu điện tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Đến dự 
Hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Ở điểm cầu trực tuyến có đồng chí 
Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam. 

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao cờ thi đua của Bộ Thông tin - truyền thông 
cho Bưu điện 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần 
nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đã đạt 
được nhiều kết quả. Trong đó, doanh thu thực hiện 609,6 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam giao và tăng trưởng 13% so năm 2020. Lợi nhuận thực hiện 13,6 
tỷ đồng, đạt 65,2% kế hoạch so với năm 2020, tăng 19%; nộp ngân sách 13,95 tỷ đồng. Bên 
cạnh đó, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh. 

Đặc biệt, trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện tỉnh đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết yếu, chung tay chia sẻ khó khăn với bà con trên địa bàn tỉnh gắn liền với 
chuỗi hoạt động chung tay vì cộng đồng, vượt trên thách thức của dịch Covid-19 của Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam. Bưu điện tỉnh đã phát 100 tấn gạo miễn phí Hạt vàng Bưu điện 
tại các điểm bán hàng bình ổn của Bưu điện, tại các khu cách ly, mái ấm tình thương; tổ chức 
32 điểm giao dịch bưu điện bán hàng bình ổn gồm các hàng hóa thiết yếu, rau củ quả; hỗ trợ 
bà con nông dân tiêu thụ rau củ quả tại các địa bàn Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Long 
Khánh, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa… 



 

Bưu điện tỉnh trao quà cho các bưu tá có thành tích xuất sắc năm 2021 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng biểu dương và đánh giá 
cao những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, 
trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bưu điện 
tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết định 
45/QĐ-TTg và QĐ 468 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và bộ phận một cửa. 

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Dịp này, Bộ TT-TT 
đã trao cờ thi đua cho Bưu điện TP.Long Khánh; Bưu điện tỉnh cũng tôn vinh 10 gương mặt 
tiêu biểu xuất sắc; đồng thời trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc năm 2021. 

My Ny 

 



 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: Xã hội 

Chi đoàn Bưu điện tỉnh hỗ trợ xoá nhà dột nát 

Ngày 5-1, Chi đoàn Bưu điện tỉnh đã tổ chức bàn giao công trình thanh niên hỗ trợ xoá 
nhà dột nát cho gia đình anh Nguyễn Thanh Liêm, thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh (Yên 
Sơn). 

 

Gia đình anh Nguyễn Thanh Liêm, thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh (Yên Sơn) nhận hỗ trợ. 

Gia đình anh Nguyễn Thanh Liêm thuộc hộ nghèo, con trai anh bị khuyết tật. Sau khi tìm hiểu 
hoàn cảnh của gia đình, đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Bưu điện tỉnh đã tham gia sơn, 
sửa nhà và hỗ trợ 15 triệu đồng giúp gia đình có ngôi nhà kiên cố. 

Đây là hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ Bưu điện tỉnh hướng tới đại hội đoàn các cấp, tiến tới 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 
2027. 

Tin, ảnh: Thu Trang 

 



 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Gỡ nút thắt tiêu thụ cho cam Hà Giang 

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Giang và nhiều tỉnh, 
thành trên cả nước đã tác động đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông sản nói chung và 
sản phẩm cam nói riêng, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống nhằm tiêu 
thụ cam trên địa bàn, các hợp tác xã cơ bản đã vận hành tốt gian hàng trực tuyến trên 
sàn thương mại điện tử và việc tiêu thụ sản phẩm bước đầu đạt được kết quả tích cực. 

Thông tin này được ông Hoàng Gia Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết tại 
Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang, niên vụ 2021-2022 do Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức ngày 6/1 tại Hà Nội. 

 

Phân loại cam vàng Hà Giang trước khi mang đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN 

Tiêu thụ gặp khó 

Theo ông Hoàng Gia Long, cam sành và cam vàng là 2 loại cây ăn quả chủ lực của Hà Giang 
và được trồng tập trung tại 3 huyện: Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. 

Niên vụ 2021-2022, tổng diện tích cam toàn tỉnh trên 8.000ha, diện tích cho thu hoạch là 
7.400ha, sản lượng ước đạt 77.000 tấn; trong đó, sản lượng cam sành đạt trên 58.000 tấn và 
diện tích cam sành được cấp giấy chứng nhận VietGAP là 4.268ha. 

Đang bước vào vụ thu hoạch cam Hà Giang, sản lượng cam đã được tiêu thụ là gần 5.000 tấn; 
trong đó 30% tiêu thụ trong tỉnh. Thế nhưng, khó khăn đặt ra là sản lượng cam của tỉnh lớn, đi 
liền với đó là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến sức mua của thị trường được dự báo 
giảm, các phương tiện vận chuyển cam về các tỉnh, thành tiêu thụ gặp không ít khó khăn. 

Ông Đặng Văn Phong, Giám đốc Hợp tác xã thương mại vật tư nông nghiệp xã Tiên Kiều 
(Bắc Quang) chia sẻ: Hợp tác xã có diện tích 315ha cam; trong đó cam sành 216 ha và đã 
được cấp chứng nhận VietGAP, chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, hợp tác xã còn tham gia các hội chợ, 
liên kết với các siêu thị để tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. 

Tuy những năm gần đây giá cam đạt 20.000 đồng/kg có cao hơn trước nhưng với cam 
VietGAP giá như vậy vẫn còn thấp và chưa phản ánh đúng giá trị sản phẩm. 

Hơn nữa, việc tiêu thụ hiện nay chủ yếu qua thương lái, mối liên kết giữa hợp tác xã với 
doanh nghiệp tuy đã được hình thành nhưng lượng cam tiêu thụ vẫn còn khiêm tốn. 



Theo ông Đỗ Văn Hưng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Sơn (Quang Bình), 
dù hợp tác xã đã cố gắng tìm thị trường tiêu thụ nhưng sản lượng lên đến 200 tấn, trong khi 
đầu ra chưa ổn định nên quá trình tiêu thụ còn khó khăn, mức tiêu thụ ít. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt 
Nam, nhấn mạnh: Khó khăn về tiêu thụ sản phẩm cam ở Hà Giang cũng là khó khăn chung 
của các hợp tác xã hiện nay. 

Chính vì vậy, Hội nghị nhằm thực hiện chương trình số 503/Ctr-LMHTXVN ngày 4/8/2021 
của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa 
do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; nhất là lương thực, thực phẩm, nhu 
yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Việc này nhằm hỗ trợ các 
hợp tác xã, tổ hợp tác trồng cam trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiêu thụ cam niên vụ 2021 – 2022 
trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.  

Bắt tay hợp tác 

Thống kê cho thấy, cả nước có trên 26.000 hợp tác xã, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh 
vực; trong đó, có hơn 17.000 hợp tác xã nông nghiệp. Đáng lưu ý, nhiều hợp tác xã đã đẩy 
mạnh chế biến, liên kết với doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; 
sản phẩm xuất khẩu đạt giá trị cao và sản lượng có xu hướng tăng lên. 

Điều này khẳng định, việc đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường là rất 
quan trọng, nhất là trong bối cảnh hoạt động giao thương trực tiếp bị gián đoạn bởi COVID-
19. 

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trực tiếp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ 
xúc tiến thương mại trực tuyến giúp các hợp tác xã đạt được hiệu quả trong việc chinh phục 
thị trường nước ngoài. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: Hội nghị là cơ hội để các hợp tác xã, hộ nông dân trồng 
cam của tỉnh Hà Giang tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy liên 
kết, tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang đến thị trường cả nước. 

Đây cũng là cơ hội để địa phương nhìn nhận thực trạng sản xuất, tiêu thụ cam trên địa bàn 
nhằm quy hoạch vùng trồng phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như tiềm năng của địa 
phương; qua đó có định hướng, cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững cam Hà 
Giang. 

Để bảo đảm giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra cho cam Hà Giang, việc đưa cam vào các siêu 
thị hay xuất khẩu là hướng đi quan trọng. Tuy nhiên, để làm được điều này thì còn rất nhiều 
việc phải làm. 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Co.op mart Hà Nội cho hay: Để hàng vào được hệ 
thống siêu thị, hợp tác xã, hộ sản xuất phải bảo đảm đầy đủ các giấy tờ liên quan như chứng 
nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chứng nhận vùng trồng, giấy đăng ký kinh doanh. 

Dù cam sành là sản phẩm được tiêu thụ mạnh trong thời điểm này nhưng Hà Giang cần có 
kho lạnh ở Hà Nội để thuận lợi cho tiêu thụ cũng như bảo đảm độ tươi ngon của sản phẩm. 

Theo bà Hà Thị Trà My- Trưởng Phòng cung ứng Trung tâm Logistics (Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam), doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu khá cao về dư lượng thuốc, bảo quản, đóng 
gói nên việc hoàn thiện quy trình sản xuất là vô cùng cần thiết. 

Thế nhưng, hầu hết người dân và hợp tác xã đều đang cố giữ cam trên cây đến khi nào thực 
hiện giao dịch mua bán mới hái cam. Điều này cần thay đổi và có kế hoạch thu hoạch khi cam 
chín vừa độ, sau đó bảo quản trong kho lạnh để gia tăng giá trị. 

Bà Phạm Thị Bảo Anh, Giám đốc Công ty TNHH BaCo Việt Nam cũng nêu ý kiến: Các hợp 
tác xã nên tìm hiểu sở thích, khẩu vị của khách hàng từ đó có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 
phù hợp hơn. 



Đơn cử như nhiều khách hàng lại ưa dòng cam ngọt, nhưng có khách hàng lại thích cam mọng 
nước hay có những người chỉ muốn thu mua cam mà vỏ có nhiều tinh dầu để chế biến. 

Đặc biệt, để đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, ngoài đóng gói, vận chuyển, các 
hợp tác xã cũng cần chú trọng đến việc xây dựng các combo, làm các video kể các câu chuyện 
sản xuất để tạo hiệu ứng truyền thông. 

Ông Hoàng Gia Long khẳng định: Thời gian tới, Hà Giang sẽ tăng cường triển khai việc kiểm 
soát chất lượng cam, đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến, 
tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, giá cả, để kịp thời dự báo, 
cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân sản xuất và tiêu thụ cam tham khảo, quyết định. 

Đặc biệt, Hà Giang sẽ tập trung hỗ trợ hợp tác xã, hộ trồng cam quảng bá, tiêu thụ sản phẩm 
trên kênh truyền thông và trên các sàn thương mại điện tử như sendo.vn, voso.vn, 
dacsanhagiang.vn; liên kết giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với các cơ quan Trung ương về 
thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm cam. 

Hội nghị đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc tiêu thụ sản phẩm cam Hà 
Giang giữa 11 hợp tác xã sản xuất cam trên địa bàn tỉnh với 5 đơn vị xuất nhập khẩu và sàn 
thương mại điện tử. 

Cụ thể, gồm Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Coop Mart), Tập 
đoàn Central Retail Việt Nam (Big C), Công ty cổ phần Siêu thị và Xuất nhập khẩu Thương 
mại Việt Nam, Công ty TNHH Mia Fruit, Công ty cổ phần Sản xuất và XNK Nông sản Thắng 
Lợi. 

Uyên Hương (TTXVN) 



 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: Tin tức 

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

 

Năm 2022, hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân 
dân (9 số) với Căn cước công dân trên cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định 
danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi 
số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: 1- Phục vụ giải quyết thủ 
tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 2- Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; 3- 
Phục vụ công dân số; 4- Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 
dữ liệu dân cư; 5- Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

Với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
năm 2022, hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân 
dân (9 số) với Căn cước công dân trên cổng Dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định 
danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công 
cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện được việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp. 

Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 
liệu thuế trong quý I năm 2022 phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các 
thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, 
giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công 
dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID), trong đó, tập trung thực hiện ngay đối 
với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc 
giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức... 



Giai đoạn 2023-2025, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất các các hệ thống thông 
tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 

100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định 
danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, 
tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia; không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về 
dân cư đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;... 

Với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giai đoạn năm 2022-2023, nâng cấp, 
hoàn thiện hệ thống định danh và xác thực điện tử; nghiên cứu mở rộng việc ứng dụng hệ 
thống trong các giao dịch điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với 
các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, 
nước... lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử;... 

Còn với nhóm tiện ích phục vụ công dân số, năm 2022, bảo đảm xác thực 100% các thông tin 
thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử 
như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... từng bước thay thế các 
giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật; cung cấp các dịch vụ 
công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch 
vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác;... 

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án là hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung 
cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ phát triển 
công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân 
cư. 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo, điều hành toàn 
diện hoạt động của Đề án, phân công đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ giúp 
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Đề án; xem xét, 
giải quyết các công việc thường xuyên của Đề án. 

Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án (Tổ công tác) do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ 
trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó, đồng chí Nguyễn Duy 
Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ phó thường trực. Thành viên là đại diện lãnh đạo các 
bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài 
chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, Cục trưởng 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, đồng chí Tô Anh Dũng - Phó Cục 
trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an là thành viên - thư ký 
Tổ công tác. 

Tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai 
các nhiệm vụ tại Đề án. Định kỳ hàng tháng, Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng 
chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Tổ công tác sử dụng bộ máy giúp việc 
là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính - Văn phòng Chính phủ và được huy động chuyên gia trong nước, quốc tế để thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

Chí Kiên 

 

 


