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Đồng chí Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc 
với Sở Thông tin và Truyền thông

Hoàng Phúc

Thực hiện Chương trình công tác của 
Tỉnh ủy Hưng Yên, ngày 01/4/2021 
đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở 
Thông tin và Truyền thông về xây dựng Dự 
thảo Chương trình phát triển, thực hiện kinh 
tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 
2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030 của Tỉnh 
ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh 
đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin 
và Truyền thông báo cáo kết quả xây dựng 
chính quyền điện tử tỉnh, trình bày tóm tắt 
nội dung Dự thảo Chương trình phát triển, 
thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Dự thảo Chương trình). Dự thảo 
Chương trình đưa ra các mục tiêu cơ bản đến 
năm 2025 bao gồm: phát triển chính quyền số, 
nâng cao hiệu quả hoạt động với các chỉ tiêu: 
cung cấp trên 80% dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 và được thực hiện trên các phương 
tiện truy cập hiện đại như máy tính, điện 
thoại thông minh,..; 90% hồ sơ công việc cấp 
tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% 
hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi 
trường mạng; 100% chế độ báo cáo, báo cáo 
định kỳ về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được 
kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo 
cáo của Chính phủ; các cơ sở dữ liệu dùng 
chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; 
50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

(Xem tiếp trang 9)
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Hội nghị Triển khai xây dựng 
Chính quyền điện tử năm 2021

Bùi Lâm

Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh tổ 
chức hội nghị trực tuyến triển khai 
kế hoạch xây dựng chính quyền 

điện tử (CQĐT) tỉnh năm 2021. Đồng chí 
Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 
đạo Xây dựng CQĐT tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác xây dựng CQĐT 
tỉnh Hưng Yên đã đạt được một số kết quả 
tích cực theo tinh thần của Nghị quyết 17/
NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về 
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 
triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-
2020, định hướng đến 2025, góp phần cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường cạnh 
tranh cấp tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật CNTT của 
tỉnh được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan 
hành chính nhà nước; một số phần mềm, 
dịch vụ nền tảng được triển khai rộng rãi 
như: Cổng/trang thông tin điện tử; Phần 
mềm Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa 
điện tử kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cổng 
dịch vụ công quốc gia; Phần mềm quản lý 
văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện 
tử công vụ liên thông đồng bộ 4 cấp chính 
quyền (từ Trung ương đến cấp xã); chữ ký 
số được sử dụng trong công tác ban hành 
văn bản điện tử. Việc giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính được thực hiện công khai, 
minh bạch trên môi trường mạng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xây 
(Xem tiếp trang 6)

Toàn cảnh hội nghị
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Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về 
Viễn thông và Công nghệ thông tin

Bùi Lâm

Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh Hưng 
Yên và Tập đoàn Bưu chính viễn 
thông Việt Nam (VNPT) đã ký 

thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông 
và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) giai 
đoạn 2021-2025. Tham dự có các đồng chí 
Trần Quốc Văn, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Tập đoàn 
VNPT có ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam. 

Giai đoạn 2016 - 2020, VNPT đã tích 
cực phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh 
thực hiện triển khai ứng dụng CNTT, thông 

tin dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành nhằm đảm bảo tốt hoạt động chỉ đạo, 
điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền 
các cấp; đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng 
viễn thông – công nghệ thông tin tại tỉnh 
đồng bộ, hiện đại, kết nối băng thông rộng 
liên thông đa chiều, an toàn, bảo đảm hạ 
tầng truyền dẫn phục vụ xây dựng chính 
quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành 
phố thông minh, góp phần phòng, chống 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng 
Yên và tập đoàn VNPT Việt Nam sẽ tiếp 
tục triển khai các nội dung: Cung cấp các 
giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin 
giai đoạn 2021 – 2025
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phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử 
hướng tới Chính quyền số; Xây dựng cơ 
sở hạ tầng VT-CNTT và phát triển đô thị 
thông minh; Hoàn thiện các giải pháp đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên 
địa bàn tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về CNTT và phát triển nguồn nhân 
lực VT-CNTT; xây dựng nông nghiệp 
thông minh

Phát biểu tại lễ kí kết, ông Tô Dũng 
Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam cho biết: Tập 
đoàn VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Hưng Yên 
khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu 
cầu đầu tư xây dựng hạ tầng Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số. Đồng 
thời, VNPT cũng sẽ tư vấn, xây dựng, 
chuyển giao các công nghệ hiện đại nhất, 
các chương trình ứng dụng CNTT trong 
nội bộ để phục vụ công tác điều hành của 
UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương 
theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để 
phát triển các phần mềm ứng dụng, tích 
hợp các ứng dụng có sẵn, đảm bảo kết nối 
với các ứng dụng chuyên ngành do Chính 
phủ triển khai.

Nhân dịp này, các đại biểu đã bấm nút 
khai trương Trung tâm điều hành thông 
minh tỉnh Hưng Yên.

dựng CQĐT tại tỉnh còn một số hạn chế 
như: Việc sử dụng các phần mềm đã triển 
khai tại một số cơ quan, đơn vị hiệu quả 
còn thấp; tỷ lệ hồ sơ TTHC mức độ 4 còn 
thấp, chỉ đạt khoảng 4%; việc đầu tư ứng 
dụng CNTT dàn trải tại nhiều cơ quan, đơn 
vị và thiếu đồng bộ, một số nội dung còn 
chưa gắn với cải cách hành chính...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều 
ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong xây 
dựng Chính quyền điện tử và triển khai 
kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng 
Yên phiên bản 2.0 trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy 
Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương 
nghiêm túc triển khai thực hiện các Kế 

hoạch của UBND tỉnh về xây dựng CQĐT 
tỉnh; chủ động tham mưu xây dựng các quy 
định cụ thể về phát triển, ứng dụng CNTT 
theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 
vị; Đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng các 
phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung 
đã được triển khai sử dụng. Đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, 
ngành, địa phương phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông trong triển khai các dự 
án ứng dụng CNTT để đảm bảo tính đồng 
bộ, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và 
tránh chồng chéo về đầu tư trang thiết bị, 
phần mềm giữa các cơ quan, đơn vị; Tăng 
cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin, bố trí cán bộ làm chuyên trách về 
CNTT cho phù hợp...

Hội nghị Triển khai...
(Tiếp theo trang 4)
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Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Chính 
vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được quan tâm, đẩy mạnh, góp phần 
vào thành công của cuộc bầu cử và để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn 

của toàn dân.

Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TU ngày 
09/09/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Hưng Yên về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 
– 2026; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 
22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển 
khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch 
số 01/KH-TBCĐCTTTr ngày 21/2/2021 
của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, 
Ủy ban bầu cử tỉnh về Tuyên truyền Cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 – 2026 ; Kế hoạch số 37/KH-UBND 
ngày 03/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về Thông tin tuyên truyền Cuộc bầu cử đại 

Hà Linh

Cán bộ Đài truyền thanh xã Nhân La, huyện Kim Động thực hiện tuyên truyền về 
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
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biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong các văn bản 
chỉ đạo của tỉnh cũng đã nêu rõ mục đích 
của công tác thông tin, tuyên truyền là để 
nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng 
của Cuộc bầu cử, tích cực ủng hộ, nêu cao 
tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, 
tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu 
những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về  
phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc 
hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho 
ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
nhân dân, làm cho ngày bầu cử thực sự trở 
thành ngày hội của toàn dân. 

Xác định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự 
kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng 
của đất nước, của tỉnh, căn cứ chức năng 
nhiệm vụ được phân công, Sở Thông tin và 
Truyền thông đã chủ động triển khai nhiều 
hoạt động thông tin tuyên truyền. Sở đã 
chủ động xây dựng Kế hoạch số 188/KH-
STTTT ngày 15/3/2021 về việc triển khai 
công tác thông tin tuyên truyền Cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 
– 2026. Đồng thời, Sở cũng đã ban hành các 
văn bản chỉ đạo hướng dẫn phòng Văn hóa 
thông tin và Đài truyền thanh cấp huyện 
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, 
chú trọng công tác thông tin tuyên truyền 
trên hệ thống truyền thanh cấp xã. Cùng 
với đó, công tác thông tin tuyên truyền 
cũng được Sở Thông tin và Truyền thông 
thực hiện thường xuyên trên cổng thông tin 
điện tử của Sở và Trang thông tin điện tử 
đối ngoại tỉnh Hưng Yên do Sở quản lý. 
Thông qua công tác thông tin tuyên truyền 
giúp đông đảo nhân dân thấy rõ được mục 
đích, ý nghĩa của việc bầu cử, để ngày bầu 
cử (23.5) được thành công, số cử tri đi bỏ 

phiếu đạt mức cao nhất.
Cùng với công tác thông tin tuyên 

truyền, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
thực hiện tốt việc thẩm định, cấp phép xuất 
bản các tài liệu phục vụ công tác tuyên 
truyền bầu cử; theo dõi, nắm bắt các thông 
tin trên báo chí và mạng xã hội tuyên truyền 
về tỉnh Hưng Yên, nhất là những thông tin 
về bầu cử; tăng cường bảo đảm an toàn 
thông tin trên môi trường mạng. Sở đã chỉ 
đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông 
trên địa bàn tăng cường công tác bảo đảm 
an toàn, an ninh bưu chính phục vụ cuộc 
bầu cử.  

Trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh cũng đã tăng tần suất 
tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, 
chuyên mục để tuyên truyền về bầu cử. 
Trong đó, tập trung thông tin tuyên truyền 
về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước 
hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên 
và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 
của người được giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 
công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh 
trật tự, phòng chống dịch bệnh, tạo điều 
kiện để cử tri đi bỏ phiếu thuận lợi. Các tin, 
bài, phóng sự  đã phản ánh được hoạt động, 
những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh, của các đại biểu Hội đồng nhân 
dân trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại 
biểu đã nêu cao vai trò, trách nhiệm người 
đại biểu nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Đồng thời các tin, bài cũng đã 
nêu bật những điểm mới của cuộc bầu cử 
nhiệm kỳ 2021 – 2026, đáp ứng mong mỏi 
của cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần 
vào thành công của cuộc bầu cử.

Trang thông tin điện tử của các sở ban, 
ngành, các huyện, thị xã, thành phố cũng 
đã đăng tải các tin, bài, mở chuyên mục về 
bầu cử. Sở Tư pháp đã phát động tới cán 
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bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân”  nhằm tuyên truyền 
rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân, qua đó góp phần tích cực 
động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân 
dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, 
nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu 
cử. Cùng với đó, các địa phương đã cho lắp 
đặt, treo các pa nô, áp phích trên các trục 
đường chính, khu vực trung tâm để hoạt 

động tuyên truyền về bầu cử được đa dạng, 
sinh động.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, quyết tâm đẩy mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền, luôn coi công tác thông tin 
tuyên truyền phải đi trước một bước trong 
cuộc bầu cử…, điều này đã tạo không khí 
sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, để nhân 
dân thấy được ngày bầu cử (23.5) tới thực 
sự là ngày hội của toàn dân, góp phần vào 
thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

nhà nước được thực hiện qua môi trường số. 
Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của tỉnh gồm: kinh tế số chiếm từ 
20% GRDP trở lên; tỷ trọng kinh tế số trong 
từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng 
suất lao động hàng năm tăng từ 7% trở lên. 
Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách: hạ 
tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ 
trên 80% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng 
di động 4G/5G và thiết bị thông minh; tỷ lệ 
dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt từ 
50% trở lên…

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo 
đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, 
bao gồm: Chuyển đổi nhận thức của người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh 
đến cấp xã; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây 
dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật của địa phương về công nghệ thông tin, 
điện tử; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số; 
đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng; 
nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo 
trong môi trường số. Chuẩn hóa quy trình 
điện tử xử lý hồ sơ; triển khai một số dịch 

vụ đô thị thông minh. Thực hiện ưu tiên 
chuyển đổi số tại các lĩnh vực: Y tế, giáo 
dục, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, 
giao thông vận tải và logictics, tài nguyên 
môi trường, năng lượng, công nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự 
đã tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo 
chương trình với mục tiêu dự thảo được hoàn 
thiện hơn và tập trung vào các vấn đề trọng 
yếu và các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khẳng định 
việc chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và có 
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 
hội, thực hiện sớm sẽ thúc đẩy tăng năng suất 
lao động, tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh, 
thúc đẩy triển kinh tế của tỉnh từ hình thức sản 
xuất nhỏ và thủ công sang sản xuất lớn và tự 
động hóa cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Thông tin và Truyền 
thông sớm hoàn thiện nội dung Chương trình 
trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các 
cơ quan, đơn vị để báo cáo UBND tỉnh trình 
Tỉnh ủy phê duyệt trong thời gian sớm nhất.  

(Tiếp theo trang 3)

Đồng chí Phó Bí thư...
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Bùi Lâm

Giai đoạn 2016-2020, việc ứng 
dụng và phát triển Công nghệ 
thông tin (CNTT) trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý, cải tiến môi trường và phong 
cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức theo hướng hiện đại; tăng 
năng suất và chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp. Thông qua 
việc triển khai ứng dụng và phát triển 

CNTT kết hợp với việc thực thi các giải 
pháp về xây dựng môi trường chính sách, 
tài chính, xây dựng nguồn lực, các giải 
pháp về công tác tổ chức, cách thức triển 
khai, công tác tuyên truyền phổ biến…đã 
góp phần thúc đẩy hoạt động ứng dụng, 
phát triển CNTT trong các cơ quan nhà 
nước, tạo nền tảng cho xây dựng mô hình 
chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh. Có 
được kết quả đó, tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản về ứng dụng CNTT, xây dựng 
CQĐT. Trong đó phải kể đến Kế hoạch 

Hình thức họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện, xã được triển khai hiệu quả, góp phần tích cực 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Ứng dụng công nghệ thông tin - 
góp phần xây dựng chính quyền điện tử 

tỉnh Hưng Yên
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số 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 về 
ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ 
quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 
2016-2020; Kế hoạch số 44/KH-UBND 
ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 
số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019-2020, định hướng đến 2025.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc 
triển khai ứng dụng CNTT, những năm 
qua, hạ tầng kỹ thuật dùng chung, hạ tầng 
truyền số liệu của tỉnh đã được nâng cấp 
và hoàn thiện. 100% cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; Văn phòng HĐND và 
UBND từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã có 
mạng tin học nội bộ, đáp ứng kịp thời cho 
việc triển khai, sử dụng các ứng dụng hỗ trợ 
công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên 
ngành, lĩnh vực. Trung tâm tích hợp dữ liệu 
của tỉnh được nâng cấp, mở rộng duy trì 
hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu 
triển khai các ứng dụng dùng chung của 
tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 
I, cấp II của tỉnh đã được triển khai đồng bộ 
đến 100% cơ quan hành chính, các cơ quan 
khối Đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Kiến 
trúc CQĐT của tỉnh đã được xây dựng và 
thường xuyên được cập nhật, bổ sung, làm 
nền tảng để thực hiện đầu tư, xây dựng 
các hệ thống thông tin của tỉnh. Ngoài 
ra, các hệ thống thông tin dùng chung đã 
phát huy tốt trong công tác quản lý, điều 
hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 
Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều 
hành đã được triển khai đến 100% các cơ 
quan hành chính của tỉnh, đảm bảo việc gửi 

nhận văn bản liên thông 4 cấp theo yêu cầu 
của Chính phủ. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện 
tử trên môi trường mạng có sử dụng chữ 
ký số đạt trên 95%, bình quân hàng năm 
có khoảng trên 400.000 văn bản được thực 
hiện gửi nhận qua hệ thống, ước tiết kiệm 
từ văn phòng phẩm và phí bưu điện gần 
15 tỷ đồng; Hệ thống Dịch vụ công trực 
tuyến và Một cửa điện tử của tỉnh đã được 
triển khai trên toàn tỉnh, hệ thống cho phép 
tin học hóa toàn bộ quá trình thực hiện thủ 
tục hành chính, liên thông thủ tục hành 
chính các cấp trong tỉnh và được chia sẻ 
trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp việc 
thực hiện thủ tục hành chính của người dân 
và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận 
tiện. Hiện nay, trên hệ thống đã cung cấp 
trên 620 thủ tục hành chính mức độ 4 và 
1100 thủ tục hành chính ở mức độ 3; Tổng 
số hồ sơ cập nhật và xử lý trên hệ thống 
cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa là 
trên 363.000 hồ sơ, đã giải quyết 362.000 
đạt 99,5%. Hệ thống thư điện tử công vụ 
của tỉnh đã cấp gần 10.000 tài khoản cho 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong 
tỉnh để phục vụ công tác trao đổi văn bản 
điện tử giữa các đơn vị; Trang/Cổng thông 
tin điện tử của các đơn vị đã được cung cấp 
đầy đủ thông tin về hoạt động chuyên môn, 
các quy hoạch, kế hoạch và hoạt động của 
các đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số minh 
bạch thông tin trong các cơ quan nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. Các phần mềm phục vụ 
quản lý chuyên ngành, lĩnh vực đã được 
triển khai, cơ bản đáp ứng theo lộ trình 
xây dựng CQĐT tỉnh như: Hệ thống quản 
lý cán bộ công chức, Cơ sở dữ liệu ngành: 
Giáo dục, Y tế, Lao động- Thương binh- xã 
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hội, Công thương, Tài nguyên môi trường, 
Tư pháp… dần được hình thành. Cơ sở dữ 
liệu quốc gia (Dân cư, Đất đai, Đăng ký 
kinh doanh, Tài chính, Bảo hiểm..) đang 
được triển khai tại tỉnh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong các cơ quan nhà nước, việc 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng 
cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Hệ thống 
giám sát an toàn thông tin mạng của tỉnh đã 
được đầu tư xây dựng và kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với trung tâm giám sát an toàn thông 
tin mạng quốc gia, góp phần làm tăng 
hiệu quả công tác giám sát, nắm bắt thông 
tin các cuộc tấn công mạng vào hệ thống 
thông tin của tỉnh, giúp Đội ứng cứu sự cố 
an toàn thông tin mạng tỉnh lên phương án 
giám sát, bóc gỡ mã độc trong hệ thống của 
tỉnh. Từ khi đưa vào hoạt động, hệ thống 
đã ghi nhận trên 3000 kết nối tới máy chủ 
có mã độc và lừa đảo trên mạng. Ngoài 
ra, tỉnh đã đầu tư thêm hệ thống giám sát 
nội dung thông tin mạng qua đó nắm bắt 
được thông tin xấu, độc, thông tin không 
đúng sự thật để sớm ngăn chặn, đấu tranh, 
phòng ngừa… Nguồn nhân lực về an toàn 
thông tin luôn được chú trọng quan tâm bồi 
dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ. Hiện trên địa 
bàn tỉnh có 85 cán bộ phụ trách về CNTT 
và an toàn thông tin, cơ bản đảm bảo nguồn 
nhân lực tại chỗ phục vụ cho công tác an 
toàn thông tin…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn 
còn một số hạn chế như: nhận thức về vị 
trí, vai trò của ứng dụng CNTT ở một số 
đơn vị chưa thực sự đầy đủ, công tác chỉ 
đạo, triển khai và tổ chức thực hiện còn 
mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 

Việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 
thống thông tin của địa phương và giữa 
địa phương với Bộ, ngành còn ít; Công tác 
tuyên truyền, vận động người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
chưa được quan tâm; Nguồn vốn đầu tư 
cho ứng dụng CNTT chủ yếu là nguồn 
ngân sách địa phương, chưa tạo điều kiện 
thu hút các nguồn lực ngoài xã hội, hình 
thức đầu tư về CNTT còn hạn chế…

Nhằm phát huy những kết quả đạt 
được, thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT xây 
dựng CQĐT gắn với phát triển các dịch vụ 
đô thị thông minh trên cơ sở lấy người dân 
và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài 
lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan 
trọng trong phát triển CQĐT; Hoàn thiện 
thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển 
khai xây dựng phát triển CQĐT; Xây dựng 
cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các nguồn nhân 
lực chất lượng cao, chuyên gia công nghệ 
thông tin và an toàn an ninh thông tin giỏi 
làm việc cho các cơ quan nhà nước. Phát 
triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông 
tin đồng bộ làm nền tảng để triển khai các 
ứng dụng; Bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân 
trong quá trình phát triển CQĐT tại địa 
phương tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ của 
chính quyền các cấp; Bảo đảm các nguồn 
lực triển khai xây dựng CQĐT; Tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến và giao tiếp với cơ quan nhà 
nước tại địa phương thông qua hệ thống 
CQĐT…
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Hưng Yên: nhiều hoạt động 
quảng bá hình ảnh ra thế giới

Mai Thanh

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid -19, nên việc tổ 
chức các sự kiện, hoạt động nói 

chung của tỉnh và các sự kiện, hoạt động đối 
ngoại nói riêng gặp không ít khó khăn. Tuy 
nhiên nhờ việc tích cực đẩy mạnh công tác 
quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua hoạt 
động xúc tiến đầu tư trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và thông qua việc tiếp 
xúc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu về môi 
trường đầu tư tại tỉnh. Qua hoạt động xúc 
tiến đầu tư, ngoài việc hỗ trợ nhà đầu tư 
trong việc phổ biến kiến thức về pháp luật, 
chính sách, thủ tục đầu tư, tỉnh còn quảng 
bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ 
hội đầu tư, triển khai dự án đầu tư vào tỉnh. 
Ngoài ra, tỉnh còn tăng cường phối hợp với 
các bộ, ban, ngành trung ương, các đại sứ 
quán, thương vụ của Việt Nam tại nước 
ngoài và các đại sứ quán, thương vụ nước 
ngoài tại Việt Nam để quảng bá hình ảnh 
của tỉnh thông quan việc tổ chức, tham gia 
hội thảo, diễn đàn, hội nghị về xúc tiến đầu 
tư do các ban, Bộ, ngành Trung ương tổ 
chức; cung cấp thông tin giới thiệu, quảng 
bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cho 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam và các tổ chức xúc tiến đầu tư nước 
ngoài như KOTRA, JICA,…

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND 
ngày 24/6/2014 về triển khai Chiến lược 
Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2020, các hoạt động tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh, vùng đất, con 
người Hưng Yên tới đông đảo du khách 
trong nước và quốc tế tiếp tục được triển 
khai thông qua việc tham gia, tổ chức các 
hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Hưng 
Yên tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hội chợ du lịch quốc tế Việt 
Nam - VITM Hà Nội 2020; quảng bá văn 
hóa, du lịch tỉnh Hưng Yên trên tuyến phố 
đi bộ tại Hà Nội, Hội nghị xúc tiến điểm 
đến và kích cầu du lịch tỉnh Hưng Yên; tổ 
chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của đại 
diện hơn hơn 150 doanh nghiệp nước ngoài 
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tham dự 
Chương trình Hội trại trẻ tại Đại sứ quán 
Hoa Kỳ; tham gia Hội thảo xúc tiến đầu 
tư Việt Nga và Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản, 
Hàn Quốc tại Hà Nội. Tại các sự kiện này, 
tỉnh đều bố trí gian hàng giới thiệu, xúc 
tiến, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Bên cạnh 
đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng 
tích cực xây dựng các quầy thông tin du 
lịch tại các điểm di tích, lễ hội văn hóa trên 
địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh và cung cấp 
thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch 
của tỉnh. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, công tác giới thiệu, quảng bá 
tiềm năng phát triển và hình ảnh Hưng Yên 
thông qua việc tổ chức các đoàn ra, đoàn 
vào, các đoàn ngoại giao, doanh nghiệp, 
gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài và kiều 
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bào Việt Nam ở nước ngoài đến tìm hiểu 
môi trường đầu tư, hợp tác kinh doanh tại 
tỉnh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh 
cũng đã tiếp đón 19 đoàn với khoảng hơn 
100 lượt khách, chuyên gia nước ngoài đến 
thăm và làm việc với các cơ quan, tổ chức 
trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là nghiên cứu, 
khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, thực 
hiện các chương trình hợp tác, giao lưu 
hữu nghị quốc tế. Tiêu biểu như đoàn cán 
bộ Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Israel, 
Indonesia, Hàn Quốc tới thăm, làm việc và 
thúc đẩy hợp tác đầu tư tại tỉnh; đoàn Lãnh 
đạo tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản; 
Tập đoàn Hanes Brand (Hoa Kỳ)... đến 
trao đổi, tìm hiểu môi trường hợp tác đầu 
tư tại tỉnh...

Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ra cả nước và 
thế giới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 
các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống dữ 
liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh trên trang Thông tin điện 
tử Đối ngoại Hưng Yên (doingoaihungyen.
vn); hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền 
thông thực hiện nhiều sản phẩm truyền 
thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh 

ra toàn quốc và thế giới như: Tuyên truyền, 
quảng bá về văn hóa, du lịch của tỉnh trên 
các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam 
(Báo điện tử Việt Nam Plus, Vnanet.vn, 
báo Vietnam News, báo Le Courrier Du 
Vietnam); kênh phát thanh VOV5, kênh 
truyền hình VTV4, Báo Nhân dân điện tử 
và trên trang VOVWORLD.VN; phối hợp 
với Tổng Công ty bưu chính Việt Nam 
thực hiện truyền thông, quảng bá hình ảnh 
của tỉnh trên tem bưu chính phát hành qua 
mạng lưới Bưu điện Việt Nam. Sở Văn hóa 
- Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với 
các cơ quan báo chí, truyền thông sản xuất 
các chương trình truyền hình quảng bá về 
Du lịch như : “Khám phá mảnh đất Văn 
Lâm”; “Hưng Yên - những trải nghiệm 
không thể nào quên”; “Hưng Yên - điểm 
đến hấp dẫn”; “Văn Lâm - Hưng Yên báu 
vật trăm năm của đất Việt”; “Hưng Yên 
mùa nhãn chín”…

Cùng với đó, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh đã sản xuất hàng nghìn tin tức, 
phóng sự, phim tài liệu, chương trình với 
nội dung phong phú, toàn diện, đồng thời 
duy trì sản xuất và phát sóng các chương 

Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên tại Hà Nội nhằm quảng bá những đặc sản nổi tiếng của tỉnh

(Xem tiếp trang 22)
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TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 
quyết thủ tục hành chính

Đỗ Thị Xòe

Trung tâm phục vụ hành chính công 
(TTPVHCC) và kiểm soát TTHC 
tỉnh tỉnh được thành lập theo Quyết 

định số 45/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 
của UBND tỉnh và chính thức đi vào hoạt 
động từ tháng 9/2019. Việc thành lập 
TTPVHCC tỉnh góp phần đẩy mạnh thực 
hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh, tạo 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp 
trong quá trình thực hiện các thủ tục hành 
chính (TTHC). Ngay từ khi mới thành lập, 
xác định ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) là nhiệm vụ quan trọng trong công 
tác giải quyết TTHC, góp phần xây dựng 
chính quyền điện tử tỉnh, TTPVHCC tỉnh 
đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong 
giải quyết các TTHC. 

TTPVHCC luôn chú trọng triển khai 
các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC một cách 
khoa học, nhanh chóng và chính xác. Hiện 

nay, TTPVHCC đã đầu tư cơ sở vật chất, 
thiết bị, máy móc hiện đại nhằm đáp ứng 
yêu cầu ứng dụng CNTT trong giải quyết 
TTHC, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người 
dân và doanh nghiệp như: hệ thống phần 
mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống 
thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng 
tra cứu TTHC; hệ thống lấy số chờ phục 
vụ, hệ thống thiết bị văn phòng, hệ thống 
camera an ninh, hệ thống âm thanh thông 
báo, hệ thống ghế chờ với wifi miễn phí… 
Trung tâm cũng bố trí tại mỗi quầy tiếp 
nhận TTHC của các sở, ngành 01 máy tính, 
01 máy in, 01 máy scan, 01 điện thoại bàn 
và xây dựng hệ thống mạng nội bộ kết nối 
Internet… Trung tâm đã chủ động phối hợp 
với VNPT Hưng Yên triển khai xây dựng 
thống nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử nhằm tạo điều 
kiện cho công dân thực hiện TTHC qua 
mạng. Theo đó, người dân có thể nộp hồ 

Ứng dụng CNTT tại TTHCC giúp người dân giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện
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sơ TTHC qua mạng Internet đến Bộ phận 
Một cửa tiếp nhận khi sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3. Với dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4, người dân thực hiện giao 
dịch hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng, 
nhận kết quả và nộp lệ phí bằng nhiều hình 
thức phù hợp mà không cần phải đến trực 
tiếp tại bộ phận Một cửa tại Trung tâm. Nhờ 
đó, việc giải quyết TTHC nhanh hơn, đảm 
bảo minh bạch, tạo sự hài lòng cho người 
dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Trung tâm đã đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến 
trong hoạt động giải quyết hồ sơ TTHC. 
Hiện nay, số TTHC được phê duyệt và đưa 
vào thực hiện tại trung tâm là  1.534  thủ tục 
của 15 sở, ngành. Toàn bộ danh mục TTHC 
được niêm yết công khai, chính xác, đầy đủ 
bằng bản giấy và trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh để người dân và doanh nghiệp tiện 
tra cứu khi thực hiện TTHC. 100% hồ sơ 
TTHC của các sở, ngành được số hóa điện 
tử từ khâu tiếp nhận. Toàn bộ quy trình xử 
lý TTHC được công khai trên hệ thống 
phần mềm điện tử và hiển thị thời gian xử 
lý của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức 
liên quan. Người dân, doanh nghiệp có thể 
kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ của mình 
trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 
http://dichvucong.hungyen.gov.vn). 

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết 
TTHC trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4, đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch 
bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện 
nay, trung tâm đã tư vấn, hướng dẫn người 
dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm 
hạn chế số lượng người đến giải quyết trực 
tiếp tại trung tâm, giảm áp lực cho cán bộ, 
công chức trong xử lý công việc. Trong năm 
2020, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 
5820 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 qua Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng 
dịch vụ công quốc gia.

Việc tăng cường ứng dụng CNTT trong 
giải quyết TTHC tại trung tâm đã tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phục 
vụ, tạo được sự tin tưởng và hài lòng của tổ 
chức, công dân. Trong năm 2020, tỷ lệ hồ sơ 
giải quyết đúng và trước hạn tại TTPVHCC 
của tỉnh đạt trên 99,6%. TTHC được công 
khai, minh bạch trên phần mềm, dễ tra cứu 
giúp người dân và doanh nghiệp có thể kiểm 
tra, biết được tình trạng giải quyết TTHC 
của mình đang ở giai đoạn nào. Qua đó, tạo 
sự chủ động cho người dân đến lấy kết quả 
giải quyết TTHC, góp phần thực hiện Nghị 
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp 
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 
Ngoài ra, việc thực hiện TTHC trực tuyến 
mức độ 4 đã góp phần đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt và rút ngắn quá trình 
hiện thực hóa Chính phủ điện tử, hướng đến 
Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số 
trong tương lai.

Trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh hơn 
nữa việc ứng dụng CNTT, tăng hiệu quả 
trong giải quyết các TTHC, TTPVHCC 
sẽ tăng cường thực hiện ứng dụng dịch vụ 
công mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết 
TTHC; Tiếp tục hoàn thiện phần mềm, đáp 
ứng được nhu cầu quản lý, sử dụng của tổ 
chức và công dân; Đẩy mạnh việc sử dụng 
các ứng dụng thông minh trong đăng ký, 
giải đáp, hướng dẫn, tra cứu kết quả giải 
quyết TTHC; Triển khai đồng bộ ứng dụng 
CNTT trong thu phí, lệ phí chuyển từ biên 
lai tự in sang thu phí điện tử (hóa đơn điện 
tử); tăng cường tuyên truyền cho người 
dân và doanh nghiệp về hiệu quả thực hiện 
TTHC qua hệ thống CNTT.
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Bưu điện tỉnh thực hiện có hiệu quả 
chiến lược sản xuất, kinh doanh

Xuân Thái
Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bưu 
điện tỉnh. Nhưng bằng sự năng động, đổi 
mới tư duy, nỗ lực sáng tạo, cùng sự quyết 
tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên, 
người lao động, Bưu điện tỉnh đã khắc 
phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
sản xuất, kinh doanh.

Xác định để sản xuất, kinh doanh phát 
triển cần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng, trong năm 
qua mạng lưới bưu chính công cộng của 
Bưu điện tỉnh đã được đầu tư, mở rộng với 
49 Bưu cục (01 bưu cục loại 1, 09 bưu cục 
loại 2, 01 bưu cục HCC, 38 bưu cục loại 3) 
và 116 điểm Bưu điện - Văn hoá xã; Bán 
kính phục vụ bình quân 1,36km/điểm phục 
vụ, đảm bảo 100% số xã có điểm Bưu điện 

- Văn hóa xã. Toàn tỉnh có 11 tuyến đường 
thư cấp 2, 83 tuyến đường thư cấp 3 và 181 
tuyến phát xã, phường, thị trấn. Bên cạnh 
việc duy trì mạng lưới phục vụ nhiệm vụ 
chính trị và phát triển kinh tế xã hội, Bưu 
điện tỉnh đã triển khai cung cấp các nhóm 
dịch vụ chủ yếu: dịch vụ bưu chính chuyển 
phát, Dịch vụ tài chính bưu chính, Dịch vụ 
Phân phối truyền thông, đặc biệt là dịch vụ 
công. 

Dịch vụ Bưu chính chuyển phát (BCCP) 
là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy Bưu điện 
tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển 
khách hàng mới, duy trì chăm sóc khách 
hàng hiện có, mở rộng phạm vi cung cấp 
dịch vụ BCCP đến nhiều đối tượng khách 
hàng. Các dịch vụ BCCP từng bước đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của 
khách hàng. Năm 2020, ngoài việc thực 
hiện tốt các dịch vụ chuyển phát truyền 

Nhân viên Trung tâm Khai thác và Vận chuyển Bưu điện tỉnh phân loại bưu phẩm
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thống và thương mại điện tử, công tác phát 
hành báo, tạp chí được xác định là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng của Bưu điện tỉnh. 
Sản lượng báo, tạp chí năm 2020 phát hành 
qua Bưu điện tỉnh Hưng Yên là hơn 5 triệu 
tờ với doanh thu ước đạt trên 12 tỷ đồng. 
Việc Bưu điện tỉnh thực hiện tốt công tác 
phát hành báo, tạp chí đến các độc giả trên 
địa bàn đã góp phần đảm bảo được mục 
tiêu kép đó là tối ưu hóa được mạng phát, 
cơ sở hạ tầng đã được Tổng công ty đầu tư 
trang bị, đồng thời nâng cao năng suất lao 
động, góp phần tăng thêm doanh thu cho 
nhóm dịch vụ BCCP. Năm 2020, doanh thu 
nhóm dịch vụ BCCP đạt 90.278 triệu đồng, 
bằng 89,2% kế hoạch năm; bằng 103,7% 
so với năm 2019.

Dịch vụ hành chính công được triển 
khai nghiêm túc và bài bản. Năm 2020, mô 
hình hoạt động của Bưu cục hành chính 
công được triển khai tại Trung tâm phục 
vụ hành chính công và Kiểm soát Thủ tục 
hành chính tỉnh, phục vụ nhu cầu tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính của công dân. Bưu điện tỉnh đã cung 
ứng các dịch vụ như: tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả phiếu lý lịch tư pháp, chứng minh 
nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận tạm 
trú, cấp, tách, chuyển, điều chỉnh hộ khẩu, 
thẻ thường trú, giấy phép lái xe, giấy đăng 
ký xe, hồ sơ xét tuyển vào các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp, hồ sơ BHXH....
và đã được các tổ chức, công dân đánh giá 
cao. Số lượng người đăng ký nhận kết quả 
tại địa chỉ qua dịch vụ bưu chính công ích 
ngày càng nhiều. Việc chuyển phát các hồ 
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
được thực hiện nhanh chóng, chính xác, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật, theo 
đúng chỉ tiêu thời gian cam kết với các cơ 
quan giải quyết TTHC và người dân. Trong 
năm 2020, tổng số hồ sơ giải quyết TTHC 
được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công 

ích là 2.556 hồ sơ và số hồ sơ được trả qua 
dịch vụ bưu chính công ích là 12.100 hồ sơ. 
Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn tiếp nhận và 
trả kết quả TTHC của các ngành dọc như 
Công an, Bảo hiểm...là 130.969 hồ sơ.

Các dịch vụ tài chính bưu chính cũng 
được Bưu điện tỉnh chủ động triển khai 
như: Dịch vụ Đại lý Ngân hàng, Bảo hiểm 
PTI, BHXH-BHYT tự nguyện, Bảo hiểm 
Nhân thọ Dai-ichi. Phối hợp với Cục thuế 
tỉnh Hưng Yên thực hiện thu thuế khoán 
qua Bưu điện. Phối hợp với BHXH tỉnh 
Hưng Yên triển khai hội nghị tuyên truyền 
về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện; 
phối hợp với ngân hàng Bưu điện Liên Việt 
triển khai chương trình khuyến mại tiết 
kiệm bưu điện và giải ngân tín dụng.

Bên cạnh việc tập trung cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, trong năm qua, Bưu 
điện tỉnh đã ra sức xây dựng mạng lưới, 
nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao 
chất lượng đội ngũ lao động. Xác định rõ 
mỗi đơn vị, mỗi cá nhân người lao động 
tại mọi cấp đều là nhân tố quan trọng 
quyết định chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
của đơn vị, thực hiện mục tiêu “đảm bảo 
chất lượng” và “kiểm soát chất lượng”, vì 
vậy Bưu điện tỉnh đã tổ chức kiện toàn Bộ 
máy quản lý chất lượng, tổ hỗ trợ khách 
hàng thực hiện nhiệm vụ, trong đó nhiệm 
vụ trọng tâm là đảm bảo chất lượng dịch 
vụ bưu chính công ích, đảm bảo chất lượng 
khâu phát, kiểm soát chất lượng Bưu gửi 
khách hàng, Thương mại điện tử, Hành 
chính công, kiểm soát chất lượng khâu thu 
gom, nhận, khai thác, vận chuyển, phát...

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với 
sự chủ động và quyết tâm, trong năm 2020, 
Bưu điện tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao, hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 với tổng 
doanh thu thực hiện đạt gần 300 tỷ đồng, 

(Xem tiếp trang 23)
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Đài truyền thanh xã Mễ Sở: 
Cầu nối "Ý Đảng với lòng Dân"

Thanh Tâm
Đài truyền thanh Văn Giang

Trong những năm qua, Đài truyền 
thanh xã Mễ Sở (huyện Văn Giang) 
đã phát huy tốt vai trò là cầu nối 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước đến các tầng lớp nhân dân. Đài đã 
bám sát định hướng chỉ đạo của huyện và 
xã trong công tác thông tin tuyên truyền, 
thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả 
công tác truyền thanh, góp phần động viên 
nhân dân hăng hái thi đua lao động sản 
xuất, xây dựng quê hương Mễ Sở ngày 
một phát triển.

Đài truyền thanh xã Mễ Sở được thành 
lập năm 1998. Trải qua hơn 30 năm hoạt 
động, Đài đã không ngừng đổi mới và nâng 
cao chất lượng các chương trình truyền 
thanh. Trưởng Đài là một cán bộ trẻ, anh 

Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1987, gắn 
bó với nghề được hơn 7 năm. Tuy thời gian 
công tác chưa lâu, nhưng với sức trẻ, tinh 
thần nhiệt huyết, sáng tạo và nỗ lực học 
hỏi, anh đã quản lý, vận hành và duy trì 
hoạt động Đài phục vụ tốt công tác tuyên 
truyền của địa phương. Anh Luân chia sẻ: 
“Tôi nhận nhiệm vụ phụ trách đài truyền 
thanh xã từ năm 2013. Khi bắt đầu tiếp 
nhận công việc, tôi được Đảng ủy- UBND 
xã chỉ đạo sát sao và nhận được sự quan 
tâm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. 
Cùng với đó, tôi cũng tự học hỏi, tìm hiểu, 
đến nay, việc vận hành và hoạt động của 
Đài truyền thanh xã đi vào nền nếp. đáp 
ứng nhu cầu thông tin của nhân dân”.

Những năm qua, Đài truyền thanh xã 
Mễ Sở được đầu tư nâng cấp, phát triển, 

Cán bộ Đài truyền thanh Mễ Sở đang thực hiện sản xuất chương trình
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được cấp uỷ chính quyền địa phương quan 
tâm, đầu tư kinh phí mua sắm nhiều trang 
thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. 
Đến nay, hệ thống mới của đài gồm 01 
phòng chuyên môn rộng 30m², 02 máy 
tăng âm với tổng công suất 6000W; bộ thu 
phát sóng, máy vi tính, máy in…Toàn xã 
lắp đặt 25 cụm loa, cao 16m với tổng số 
gần 90 chiếc loa trải khắp các thôn trong 
xã để đáp ứng nhu cầu thông tin thông suốt 
của nhân dân.

Đài truyền thanh xã luôn được đài 
huyện và cấp uỷ, chính quyền địa phương 
ghi nhận, đánh giá cao. Nói về hiệu quả 
của Đài truyền thanh xã, đồng chí Nguyễn 
Đông Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch 
UBND xã Mễ Sở cho biết: “Thời gian qua, 
Đài truyền thanh xã đã tuyên truyền tốt 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước đến với người 
dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. 
Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch 
Covid 19, Đài đã tăng cường thời lượng 
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 
để nhân dân trong xã nắm được về diễn 
biến của dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ 
với trạm y tế xã hướng dẫn người dân thực 
hiện phòng chống dịch theo khuyến cáo của 
cơ quan y tế; thông tin kịp thời những biện 
pháp phòng chống dịch đến với nhân dân. 
Nhờ đó, hiệu quả công tác tuyên truyền qua 
hệ thống truyền thanh được nâng lên rõ rệt, 
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.”

Trước yêu cầu tuyên truyền các nhiệm 
vụ chính trị trong giai đoạn mới, những 
năm qua, ngoài việc tiếp âm đầy đủ chương 
trình của đài cấp trên, đài truyền thanh xã 

đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính 
quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, phục vụ 
kịp thời sự chỉ đạo, điều hành các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. 
Hiện, đài truyền thanh xã Mễ Sở trung bình 
mỗi tháng sản xuất được 25 chương trình 
gốc. Trong các chương trình phát sóng 
hàng ngày, ngoài thông tin tuyên truyền 
của địa phương, cán bộ Đài truyền thanh 
xã đã sưu tầm, xây dựng các chuyên mục 
như: khuyến nông, An ninh trật tự, khoa 
học giáo dục, nếp sống văn hoá và vệ sinh 
môi trường…

Với nội dung phong phú, đa dạng, gần 
gũi với người dân nên nhiều năm qua, đài 
đã trở thành nhịp cầu nối giữa cấp uỷ Đảng, 
chính quyền với người dân địa phương. 
Ông Nguyễn Văn Pháp, thôn Hoàng Trạch 
phấn khởi cho biết: “Tôi thường xuyên 
nghe đài truyền thanh của xã. Đài đưa tin 
nhiều nội dung hay, sinh động, hấp dẫn như 
phổ biến chính sách pháp luật, xây dựng 
Nông thôn mới. Đặc biệt, trong thời gian 
qua, đài truyền thanh xã đã làm tốt công 
tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và 
Đại hội Đảng các cấp. Tôi hy vọng trong 
thời gian tới, Đài Truyền thanh xã phát huy 
nhiều hơn nữa để người dân chúng tôi nắm 
bắt được mọi chủ trương đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.”

Với những kết quả đã đạt được trong 
nhiều năm qua, Đài Truyền thanh xã Mễ Sở 
đã được UBND huyện Văn Giang tặng giấy 
khen và là một trong những đơn vị dẫn đầu 
trong công tác truyền thanh cơ sở. Đặc biệt, 
tháng 6/2020, Đài truyền thanh xã đã được 
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Định hướng phát triển ngành Thông tin và 
Truyền thông năm 2021

Ngọc Anh

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi 
số quốc gia, toàn dân và toàn diện 
và phương châm hành động “Làm 

gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-
BTTTT về định hướng phát triển ngành 
TT&TT năm 2021. Theo đó, Bộ trưởng 
Bộ TT&TT yêu cầu toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong 
ngành TT&TT cần tiếp tục nâng cao năng 
suất lao động, tận dụng hiệu quả cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công 
cuộc Chuyển đổi số quốc gia, toàn Ngành đi 
đầu thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát 
triển đồng bộ, tích cực, hiệu quả trên tất cả 6 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, 
tiếp tục nâng cao thứ hạng Việt Nam về bưu 
chính, viễn thông, an toàn thông tin, chính 
phủ điện tử, chuyển đổi số. Trong đó, đặc 
biệt chú trọng vào các nhiệm vụ sau:

Lĩnh vực Bưu chính: Mục tiêu chuyển 
dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang 
dịch vụ bưu chính số. Khuyến khích phát 
triển các nền tảng số để ứng dụng trong lĩnh 
vực bưu chính. 100% xã có điểm phục vụ 
bưu chính có người phục vụ. Giữ vững tốc 
độ tăng trưởng các dịch vụ bưu chính phục 
vụ thương mại điện tử ít nhất 30%. 

Lĩnh vực Viễn thông: Mục tiêu chuyển 
dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, 
hạ tầng quan trọng của chính phủ số, kinh 
tế số, xã hội số, phục vụ tiến trình chuyển 
đổi số quốc gia. Thúc đẩy triển khai thương 
mại 5G với các thiết bị Make in Viet Nam 
theo đúng lộ trình; Phát triển Internet tốc 
độ cao, hạ tầng số an toàn, đáp ứng nhu cầu 

về kết nối và xử lý dữ liệu lớn…
Ứng dụng công nghệ thông tin: Mục 

tiêu đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số 
quốc gia trên cả 3 trụ cột: Chính phủ số, 
kinh tế số và xã hội số. Trọng tâm là phát 
triển các nền tảng số để cung cấp dịch vụ 
theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới để 
cung cấp dịch vụ mới cho người dân. Sớm 
hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát 
triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ 
số. Hỗ trợ hình thành ít nhất 3 đô thị thông 
minh dần tiến tới hình thành một số chuỗi 
đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng 
điểm (Bắc, Trung, Nam) và triển khai phủ 
sóng 5G tại các đô thị này…

Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng: Mục 
tiêu phát triển hệ sinh thái sản phẩm an 
toàn, an ninh mạng Việt Nam, trở thành 
cường quốc về an toàn, an ninh mạng. Tăng 
cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý 
nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn 
thông tin mạng.

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: Mục tiêu 
đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ Make 
in Viet Nam. Phát triển doanh nghiệp công 
nghệ số Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện 
cơ chế, chính sách kiến tạo cho phát triển 
công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông…

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông: phải 
phản ánh trung thực dòng chảy chính của 
xã hội, lan toả năng lượng tích cực, góp 
phần tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin xã 
hội, và khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng 
cường thịnh vượng, góp phần tạo lên sức 
mạnh tinh thần cho đất nước bứt phá vươn 
lên. Quản lý báo chí phải đi với phát triển 
báo chí cách mạng. Hỗ trợ báo chí Chuyển 
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đổi số. Báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục 
đích. Giải quyết triệt để tình trạng nhũng 
nhiễu, báo hoá tạp chí, trang tin, Mạng xã 
hội. Trong hoạt động xuất bản: Tạo điều 
kiện thu hút tối đa nguồn lực của xã hội để 
xây dựng và phát triển văn hóa đọc; xây 
dựng nhà xuất bản trọng điểm. Phát triển 
xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử 
phù hợp với xu thế phát triển chung của các 
nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, về công tác xây dựng cơ chế, 
chính sách, văn bản QPPL, Bộ trưởng 
cũng yêu cầu phải tập trung tham mưu, 
xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật 
trên cơ sở rà soát toàn bộ hệ thống văn bản 
QPPL chuyên ngành TT&TT còn hiệu lực, 
đề xuất kiến nghị sửa đổi các quy định theo 
hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và 

phù hợp với quy định chung.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở TT&TT 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông 
và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương 
thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và chính quyền địa phương; Kịp 
thời tham mưu hiệu quả các chính sách cho 
chính quyền địa phương để thực hiện các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án phát triển lĩnh vực TT&TT ở 
địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu 
mối triển khai Chính quyền điện tử tại địa 
phương.

Hưng Yên: nhiều hoạt động...
(Tiếp theo trang 14)

trình quảng bá hình ảnh về đất và người 
Hưng Yên, đặc trưng văn hóa của Hưng 
Yên như “Bản tin văn hóa”, “Tạp chí văn 
hóa”, “Góc nhìn văn hóa”, “Lưu giữ hồn 
quê” nhằm quảng bá, giới thiệu về mảnh 
đất, con người, các nét đẹp văn hóa truyền 
thống, các di tích lịch sử, văn hóa vật thể, 
phi vật thể của tỉnh đến bạn bè, nhân dân 
cả nước và thế giới. Đặc biệt, năm 2020, 
Đài đã đổi mới, cải tiến sản xuất 02 chương 
trình “Đất và người Hưng Yên” và “Di sản 
Hưng Yên” theo hướng truyền hình thực 
tế phát sóng định kỳ. Tiếp tục quảng bá 
những đặc sản nổi tiếng của tỉnh như chả 
gà Tiểu Quan, giò bì Phố Xuôi, cá mòi, hạt 
sen, long nhãn và hàng trăm tin, bài quảng 
bá cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh 
như: vải trứng, cam, nhãn,…

Có thể nói, thông qua các hoạt động 
tuyên truyền quảng bá về hình ảnh của tỉnh 
Hưng Yên, bạn bè cả nước và thế giới biết 
đến vùng đất và con người Hưng Yên nhiều 
hơn, góp phần quan trọng trong việc xúc 
tiến thương mại, thu hút đầu tư, du lịch, 
mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu sản 
phẩm của tỉnh... Các thông tin về kinh tế, 
văn hóa - xã hội, xúc tiến thương mại, thu 
hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát 
triển công nghiệp dịch vụ, bảo tồn di tích 
lịch sử văn hóa của vùng đất Phố Hiến, bảo 
tồn và phát triển sản phẩm đặc trưng của 
tỉnh... đã giới thiệu, quảng bá cho cả nước 
và thế giới thấy rõ sự phát triển vượt bậc về 
mọi mặt của tỉnh Hưng Yên, về một miền 
quê đáng sống, là điểm đến an toàn và tin 
cậy của đầu tư và khách du lịch. 
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Ngành TT&TT tiếp tục thi đua phấn đấu 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 

năm 2021
Ngọc Anh

Ngày 02/02/2021, Bộ TT&TT đã ban 
hành Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về 
công tác thi đua khen thưởng năm 

2021.Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông phát động phong trào thi đua 
năm 2021 với chủ đề: “Có việc khó thì mới 
có thi đua. Thi đua để làm được việc khó, 
tạo ra giá trị và nhân rộng giá trị, tìm ra cá 
nhân điển hình, tập thể xuất sắc, việc 5 năm 
hãy thi đua hoàn thành trong 1 năm”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn 
ngành tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính 
quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công 
tác thi đua, khen thưởng; xây dựng các giải 
pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển 
hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả 
để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi 
đua đề ra theo kế hoạch; Tiếp tục tham gia 
hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả 

các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính 
phủ phát động: “Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 
phát triển”… bằng các nội dung đổi mới 
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các 
cấp; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ 
kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong 
trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
từng cơ quan, đơn vị, trong đó đề cao tinh 
thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật 
về thi đua, khen thưởng, góp phần đảm bảo 
cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự 
là động lực phát triển và là biện pháp quan 
trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng và mục tiêu, 
tinh thần của Đại hội thi đua yêu nước toàn 
quốc lần thứ X đề ra.

bằng 100,3% kế hoạch năm, thu nhập bình 
quân đầu người tăng 13,7% so với 2019, 
nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.826 
triệu đồng, bằng 118% so với thực hiện 
năm 2019. Với những thành tích đã đạt 
được trong năm 2020, Bưu điện tỉnh vinh 
dự được Bộ TT&TT tặng 02 cờ đơn vị xuất 
sắc dẫn đầu phong trào thi đua (01 cho Bưu 
điện tỉnh và 01 cho Bưu điện huyện Kim 
Động). Ngoài ra, Công đoàn Bưu điện tỉnh, 

Công đoàn Bưu điện huyện Kim Động và 
Công đoàn Bưu điện huyện Tiên Lữ được 
Công đoàn ngành Thông tin và Truyền 
thông tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu 
thi đua khác…Đó là sự khích lệ lớn, là 
động lực giúp Bưu điện tỉnh luôn vững tin 
vào sự phát triển đi lên, hoàn thành các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của 
Tổng Công ty giao và phục vụ tốt nhiệm vụ 
chính trị địa phương.

Bưu điện tỉnh...
(Tiếp theo trang 18)
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Thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo 
in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí 

điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm
Lê Nhuấn

Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành Thông 
tư số 41/2020/TT-BTTTT (Thông 

tư 41) quy định chi tiết và hướng dẫn việc 
cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in 
và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản 
thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo 
chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp 
chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản 
bản tin, xuất bản đặc san.

Theo đó, Thông tư có một số quy định 
mới về Thẩm quyền cấp giấy phép. Cụ thể, 
quy định về thẩm quyền cấp giấy phép của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
đối với từng loại hình báo chí, như sau: 
Giấy phép hoạt động báo in;  Giấy phép 
hoạt động tạp chí in; Giấy phép xuất bản 
thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép sửa đổi, 
bổ sung những quy định ghi trong giấy 
phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/
xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép 
hoạt động báo điện tử; Giấy phép hoạt 
động tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ 
sung những quy định ghi trong giấy phép 
hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy 
phép hoạt động báo in và báo điện tử; Giấy 
phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện 
tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy 
định ghi trong giấy phép hoạt động báo in 

và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.
Đồng thời, Thông tư cũng quy định 

thẩm quyền cấp giấy phép của Cục trưởng 
Cục Báo chí gồm: Giấy phép xuất bản phụ 
trương; Giấy phép mở chuyên trang của 
báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép sửa 
đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy 
phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang 
của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp 
chí điện tử; Giấy phép xuất bản bản tin cho 
các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ 
quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam; Giấy phép xuất bản 
đặc san.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người 
đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 
được giao quyền cấp giấy phép xuất bản 
bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn 
chi tiết về thủ tục, hồ sơ và các đối tượng 
được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai 
loại hình báo chí (Báo in và báo điện tử; 
Tạp chí in và tạp chí điện tử).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 
và thay thế Thông tư số 48/2016/TT-
BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông.
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Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 
hoạt động xuất bản

Lê Nhuấn

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT quy định 

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 
xuất bản.

Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật 
hoạt động xuất bản quy định các mức hao 
phí trực tiếp trong tổ chức, khai thác bản 
thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định 
của Luật Xuất bản; in; đóng gói xuất bản 
phẩm để phát hành và chưa bao gồm hao 
phí của tác giả trong sáng tác đối với tác 
phẩm được xuất bản.

Đối tượng áp dụng định mức kinh tế - 
kỹ thuật bao gồm các cơ quan, tổ chức sử 

dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động 
xuất bản; các cơ quan, tổ chức có liên quan 
đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt 
động xuất bản. Ngoài ra, Bộ Thông tin và 
Truyền thông cũng khuyến khích các cơ 
quan, tổ chức có hoạt động xuất bản không 
sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định 
mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo 
Thông tư này. Đồng thời hướng dẫn các bộ, 
cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương ban hành quy định 
cụ thể định mức đối với hoạt động xuất bản 
thuộc phạm vi quản lý, nhưng không vượt 
quá định mức ban hành tại Thông tư này.
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Ban hành "Định mức xây dựng công trình 
bưu chính, viễn thông"

Ngọc Anh

Ngày 31/12/2020, 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban 

hành Thông tư số 44/2020/
TT-BTTTT ban hành Định 
mức xây dựng công trình bưu 
chính, viễn thông.

Thông tư quy định hao phí 
trực tiếp về nhân công, vật 
liệu, máy thi công sử dụng 
để làm căn cứ xác định chi 
phí xây dựng công trình bưu 
chính, viễn thông của các dự 
án sử dụng vốn đầu tư công, 
vốn nhà nước ngoài đầu tư 
công, dự án đầu tư xây dựng 
theo hình thức đối tác công tư 
(PPP). Các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí 
xây dựng công trình bưu chính, viễn thông 
của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn 
nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP có 
trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định 
tại Định mức này.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định: đối 
với trường hợp chi phí xây dựng công trình 
bưu chính, viễn thông trong tổng mức đầu 
tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm 
định hoặc phê duyệt trước thời điểm Thông 
tư này có hiệu lực, phải được cập nhật định 
mức tại các bước quản lý chi phí tiếp theo. 
Bên cạnh đó, đối với chi phí xây dựng công 

trình bưu chính, viễn thông trong các gói 
thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng 
đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm 
Thông tư này có hiệu lực, người quyết định 
đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng 
các quy định tại Thông tư này để thực hiện. 
Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng 
thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc 
đã ký kết hợp đồng trước thời điểm Thông 
tư này có hiệu lực, thì thực hiện theo nội 
dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp đồng 
đã ký kết.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.
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Kế hoạch Thông tin tuyên truyền Cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
M.T

Ngày 03/3/2021, UBND tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch số 37/KH-
UBND Thông tin tuyên truyền 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên. Theo đó, thời gian tuyên 
truyền được tổ chức 03 đợt với các nội 
dung tuyên truyền sau: 

Đợt 1 (từ tháng 01/2021 đến tháng 
4/2021): Các cơ quan báo chí và hệ thống 
thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin, 
tuyên truyền về hoạt động triển khai công 
tác bầu cử; các nội dung cơ bản của Hiến 
pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các 
văn bản, quy định pháp luật liên quan với 
các hình thức, đối tượng phù hợp; Tuyên 
truyền những thành tựu của Quốc hội và 
HĐND các cấp; thông tin tư liệu, số liệu 
về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ 
khóa I đến khóa XIV. 

Đợt 2 (từ tháng 4/2021 đến ngày bầu 
cử 23/5/2021): Tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại 
biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; 

quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền 
và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về 
trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; 15 ngày 
trước ngày bầu cử, tập trung tuyên truyền 
với tần suất cao nhất và cao điểm trong 
ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin 
về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, 
kết quả bầu cử ở các địa phương, dư luận 
của các tầng lớp nhân dân về Cuộc bầu cử.

Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021): 
Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết 
quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu 
trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Các hình thức tuyên truyền bao gồm: 
các loại hình báo chí của tỉnh (báo hình, 
báo nói, báo in, báo điện tử, Đặc san, bản 
tin); hệ thống truyền thanh cơ sở; trang/
cổng thông tin điện tử của các cơ quan, 
đơn vị; mạng xã hội; đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên ở cơ sở; pa-nô, băng-
rôn, cờ phướn, bảng điện tử; các hoạt 
động triển lãm, văn hóa, văn nghệ; xuất 
bản phẩm; dịch vụ viễn thông (gửi email, 
tin nhắn SMS…)
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Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch 
tả lợn Châu Phi và bệnh lở mồm long 

móng giai đoạn 2021- 2025
M.T

Ngày 26/2/2021, UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch thông tin, tuyên 
truyền phòng, chống bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi và bệnh lở mồm long móng 
giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên.

Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền 
về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu 
Phi, bệnh lở mồm long móng gồm: quan 
điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc 
phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, 
bệnh lở mồm long móng; nguy cơ đối với 
sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác 
hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi do 
hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, 
sản phẩm lợn gây ra; Thông tin, hướng dẫn 
người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp 
an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, 
tiêu độc khử trùng, sát trùng phòng dịch; 
Thông tin về mức độ nguy hiểm của bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long 
móng và cách xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh, 
nghi mắc bệnh dịch; các chủng loại vacxin; 

hướng dẫn sử dụng vacxin; các biện pháp 
quản lý tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn 
của các cơ sở giết mổ khi có bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng; 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để 
người dân không hoang mang, chủ động áp 
dụng các biện pháp phòng bệnh…

Các hình thức tuyên truyền gồm: Tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng (Báo Hưng Yên và Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh cấp 
huyện, bản tin, trang/cổng thông tin điện 
tử, trang mạng xã hội chính thức của địa 
phương; hệ thống truyền thanh cơ sở của 
xã, phường, thị trấn); Tuyên truyền thông 
qua các hoạt động thông tin cơ sở tại cộng 
đồng (điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt 
cộng đồng của người dân; tủ sách của xã, 
phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa 
xã; bảng tin công cộng; tổ chức các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền lưu động...); 
Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội 
thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề.

Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen vì 
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua lĩnh vực thông tin cơ sở …Nhưng 
có lẽ với cán bộ, nhân viên truyền thanh cơ 

sở thì phần thưởng lớn hơn cả đó là niềm 
tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
địa phương để họ tiếp tục nỗ lực vươn lên, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đài truyền thanh xã...
(Tiếp theo trang 20)
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Đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin mạng

Hoàng Phúc

Trong năm 2020, tình hình an 
toàn thông tin liên quan đến các 
hệ thống mạng máy tính tại Việt 

Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Theo 
ghi nhận của Trung tâm Giám sát an toàn 
không gian mạng Quốc gia, có nhiều địa 
chỉ IP sử dụng trong cơ quan nhà nước tại 
các địa phương nằm trong các mạng botnet 
(mạng máy tính được tạo lập từ các máy 
tính mà hacker có thể điều khiển từ xa).  
Ngoài ra, còn có nhiều mã độc, virus máy 
tính mới cũng có có thể gây ảnh hưởng 
đến các cơ quan, tổ chức, tạo ra nhiều đợt 
tấn công vào máy chủ web, kiểm soát hệ 
thống thông tin của các cơ quan tổ chức 
ở nước ta như: vi rút WannaCry (mã hóa 
từng tệp tin trong máy tính cá nhân); vi 
rút của mạng botnet Ramnit (máy tính bị 
chiếm được quyền điều khiển và bị đánh 
cắp dữ liệu trên máy tính, trên cookie của 
các trình duyệt FireFox, Chrome, Internet 
Explorer);  mã độc thuộc loại Ransomware 
(tất cả các dữ liệu trên máy tính như: ảnh, 
tài liệu word, excel, pdf… sẽ tự động bị 
mã hóa, đổi tệp tin và sau đó sẽ hiện lên 
dòng thông báo đòi tiền chuộc và toàn 
bộ dữ liệu trên thiết bị sẽ bị phá hủy khi 
không đáp ứng yêu cầu). Ở nước ta, đã 
có không ít các địa chỉ IP lây nhiễm mã 

độc trên tại các tỉnh Lai Châu, Thành phố 
Đà Nẵng, Tỉnh Thanh Hóa, Thành phố Hà 
Nội, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Long An,... 

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình hình 
về an toàn thông tin cơ bản được đảm bảo. 
Tuy nhiên, trên thực tế, số vụ các máy 
tính của các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh nhiễm mã độc, virus vẫn diễn ra. 
Cụ thể, trong năm 2020, hệ thống giám sát 
an toàn thông tin mạng của tỉnh (SOC) đã 
phát hiện 18875 vụ kết nối đến máy chủ 
điều khiển mã độc, trong đó phải kể đến 
một số mã độc nguy hiểm tấn công vào 
các hệ thống thông tin của tỉnh như: Mã 
độc wannacry mã hóa dữ liệu: tại UBND 
Thành phố Hưng Yên, mã độc Emotet: tại 
Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, UBND 
huyện Kim Động... Ngoài ra còn ghi nhận 
một số cơ quan có cổng thông tin điện tử 
tồn tại lỗ hổng telerik cho phép thay đổi 
giao diện trang chủ... Tình trạng mã độc 
xuất hiện trên thiết bị di động cũng xuất 
hiện ngày càng nhiều. 

Trước tình hình trên, nhằm hạn chế tối 
đa những thiệt hại do mã độc gây ra, Đội 
ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh đã kịp 
thời phát hiện và cảnh báo ngăn chặn các 
lỗ hổng deface cổng thông tin, cập nhật 
lỗ hổng telerik, yêu cầu quản trị mạng tại 
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các đơn vị ngăn chặn mã độc emotet. Hệ 
thống giám sát an toàn thông tin mạng của 
tỉnh (SOC) hiện đang giám sát, theo dõi 
các lỗ hổng bảo mật, cảnh báo tình hình 
lây nhiễm các mã độc và thực hiện chia 
sẻ thông tin mã độc trên địa bàn tỉnh với 
Hệ thống Giám sát an toàn không gian 
mạng Quốc gia. Ngoài ra, Sở Thông tin 
và Truyền thông Hưng Yên đã chủ động 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cùng 
với các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực 
an toàn thông tin thực hiện các biện pháp, 
phương án xử lý mã độc nhằm ngăn chặn 
lây nhiễm trong các hệ thống mạng nội bộ 
(LAN), mạng Truyền số liệu chuyên dùng 
cấp II. Sở đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
phải tuân thủ nghiêm việc sử dụng mạng 
truyền số liệu chuyên dùng để đảm bảo 
các vấn đề an toàn thông tin trong sử dụng 
các cơ sở dữ liệu dùng chung; sử dụng 
hiệu quả phần mềm diệt virus tập trung 
đã được trang bị trên toàn tỉnh; các cán bộ 

quản trị mạng thường xuyên cập nhật và 
xử lý các mã độc nguy hiểm theo khuyến 
nghị của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông 
tin; thực hiện cập nhật các bản vá lỗi về 
bảo mật cho Hệ điều hành máy tính và 
cập nhật hệ điều hành thay thế cho các Hệ 
điều hành từ Windows 7 trở xuống.

Thời gian tới, nhằm đảm bảo an toàn 
thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh, Sở sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng 
các tính năng của hệ thống SOC; Ban hành 
quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin, 
gắn trách nhiệm với người đứng đầu tại 
các cơ quan, đơn vị; Tập huấn chuyên sâu 
về xử lý sự cố an toàn thông tin cho cán bộ 
quản trị mạng gắn với các tình huống thực 
tế tại tỉnh; Tiếp tục sử dụng kênh truyền số 
liệu chuyên dùng với các hệ thống chính 
quyền điện tử để đảm bảo ATTT; Đồng 
thời, duy trì các hệ thống tường lửa cứng 
để đảm bảo an toàn thông tin mạng cho 
người dùng.
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BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN THẺ CĂN CƯỚC 
CÔNG DÂN GẮN CHIP ĐIỆN TỬ

Theo ICTnews

Thẻ căn cước công dân (CCCD) có 
gắn chip điện tử, còn gọi là thẻ căn 
cước điện tử (e-ID) là một loại giấy 

tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có thể 
đóng vai trò thiết bị nhận diện, xác thực 
danh tính và chìa khóa truy cập thông tin 
công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia. Nó có giá trị chứng minh về CCCD và 
cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch 
vụ vốn đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau. 
Thẻ CCCD gắn chip điện tử về cơ bản 

giống như thẻ CCCD mã vạch. Nhưng trên 
thẻ không có các dòng trạng thái thể hiện 
mã vạch mà nó sẽ thay thế bằng chip điện 
tử dung lượng lớn. Thẻ CCCD gắn chip sẽ 
lưu trữ những đặc điểm nhận dạng bằng 
hình ảnh, vân tay và sinh trắc học.

So với CCCD sử dụng mã vạch, 
CMND 09 số và 12 số bằng phôi giấy thì 
thẻ CCCD gắn chip bằng nhựa cứng đảm 
bảo độ bền lâu hơn, có độ bảo mật cao hơn, 
lưu trữ lượng thông tin lớn hơn và có thể 



T
H

Ô
N

G
 T

IN
 C

Ô
N

G
 N

G
H

Ệ

Đặc san Thông tin và Truyền thông32

linh hoạt, mở rộng tích hợp thêm các thông 
tin, dữ liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương 
lai. Khi thẻ CCCD gắn chip điện tử có 
tích hợp đầy đủ thông tin của các Bộ, ban 
ngành khác như thuế, bảo hiểm y tế, bằng 
lái xe và các loại giấy tờ có giá trị thì có thể 
phòng tránh được việc giấy tờ bị giả mạo, 
người dân đi giao dịch và làm thủ tục hành 
chính không phải mang nhiều loại giấy tờ, 
giảm thời gian và chi phí. Ngoài ra, với 
thẻ CCCD gắn chip điện tử, việc xác thực 
danh tính có thể thực hiện offline, không 
cần đường truyền Internet.

Từ tháng 01/2021, các tỉnh, thành phố 
triển khai cấp CCCD gắn chip điện tử trên 
toàn quốc. Các đơn vị công an địa phương 
tiến hành cấp CCCD tại chỗ và lưu động 
đảm bảo mục tiêu hướng tới là đến tháng 
7/2021 cả nước sẽ cấp được 50 triệu thẻ 
CCCD. 

Đặc biệt, thẻ CCCD gắn chíp điện tử 
mang yếu tố bảo an, bảo mật cao, dung 
lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều 
ứng dụng đi kèm như: ứng dụng chữ ký số, 
hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng 
sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… 
có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho 
các dịch vụ công cộng và tư nhân. Việc tích 
hợp chíp trên CCCD đem lại tính linh hoạt 
khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên 
thẻ sau khi phát hành bởi cơ quan công an. 

Dữ liệu trên chíp có thể được truy cập ngay 
lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối 
mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc 
thông tin trên chíp giúp cho khâu xác thực 
danh tính được thực hiện ngay, hạn chế tối 
đa việc giả mạo danh tính.

Chíp sử dụng trên thẻ CCCD tuân thủ 
quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, 
trên chíp có thực hiện ký số nên khó làm 
giả, đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện 
giao dịch. Theo Bộ Công an, mức độ bảo 
mật của chip rất cao nên thông tin định 
danh của công dân trên thẻ là không thể 
thay đổi, không thể giả mạo. Chỉ có chủ sở 
hữu thẻ mới sử dụng được, nếu có bị trộm 
cắp cũng không bị ảnh hưởng gì.

Ngoài ra, chíp được gắn trên thẻ CCCD 
để lưu trữ thông tin của công dân trên thẻ 
CCCD với mục tiêu tạo điều kiện thuận 
tiện cho công dân thực hiện các giao dịch 
hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Chíp gắn 
trên thẻ CCCD không có chức năng định 
vị, theo dõi để xác định vị trí của công 
dân. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên 
chíp tuân thủ quy định của pháp luật Việt 
Nam, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. 
Sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử 
sẽ thuận lợi hơn trong các giao dịch hành 
chính của công dân cũng như phục vụ công 
tác quản lý nhà nước.

* In 445 cuốn, khổ 19x27 cm tại Cơ sở In ấn và Quảng cáo Minh Quang, số 60 Lê Lai, TP. Hưng Yên
* Giấy phép xuất bản Đặc san số 17/GP-XBĐS ngày 13/01/2021 do Cục Báo chí - Bộ Thông tin và 
Truyền thông cấp
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