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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  14   tháng  7  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình công tác QLNN 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

A. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

I. Lĩnh vực Bưu chính 

1. Thông tin chung về lĩnh vực  

1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã làm việc với Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam (VNPost) để định hướng một số nội dung, nhiệm vụ phát triển VNPost 

thành doanh nghiệp hạ tầng, phục vụ phát triển kinh doanh, hạ tầng của kinh tế 

số, thương mại điện tử (TMĐT), logistics…tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; 

giúp người nông dân thoát nghèo, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong giải 

quyết các vấn đề xã hội, nâng tầm quy mô, vị thế, sứ mệnh doanh nghiệp Bưu 

chính quốc gia. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã chỉ đạo các đơn vị chức năng 

đảm bảo chuyển phát kịp thời 100% các chỉ đạo điều hành của Hội đồng bầu cử 

quốc gia đến các Uỷ ban bầu cử, tỉnh uỷ, UBND, HĐND, MTTQ các tỉnh, thành 

phố. 

- Bộ TTTT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát hành 

đặc biệt bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Bộ 

tem ra mắt nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Ngoại giao phát hành đặc biệt 

bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-

1998)”, nhằm tri ân và tôn vinh công lao của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. 

- Bộ TTTT đã phối hợp với các doanh nghiệp, các sàn thương mại hỗ trợ 

thông tin về thời vụ, giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ nông sản, tập trung vào hỗ trợ 

tiêu thụ vải thiều cho tỉnh Bắc Giang, theo đó đã xây dựng và triển khai Chuyên 

mục về Chương trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc 

Giang” trên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) của Bộ để giới thiệu đến người dân 

cả nước. 
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1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

Chỉ tiêu 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tháng 

6/2021 

So với cùng 

kỳ năm 

trước 

Doanh thu bưu chính (triệu 

USD) 
1.580 1.900 870 +23% 

Sản lượng bưu gửi: thư, 

gói/kiện hàng hóa (triệu bưu 

gửi) 

1.060 1.400 590 +30% 

Tính đến hết tháng 6/2021, số DNBC mới được cấp phép gia nhập thị 

trường tăng 47 doanh nghiệp (Bộ TTTT cấp 34, Sở TTTT cấp 13), lũy kế 620 

doanh nghiệp, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 8% so với cuối năm 

2020. Ước 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu bưu chính đạt trên 20.000 tỷ đồng 

(tăng 23% so với cùng kỳ); sản lượng bưu gửi (thư, gói, kiện) đạt trên 590 triệu 

bưu gửi (tăng trên 30% so với cùng kỳ). 

Sản lượng bưu gửi KT1:  
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Sản lượng bưu gửi KT1 6 tháng đầu năm 2021 gần như tương đương 6 tháng đầu 

năm 2020 (giảm 1,2% so với năm 2020)  

1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

Trong 6 tháng đầu năm, qua theo dõi và giám sát, Bộ TTTT nhận thấy người 

dân ở một số địa bàn phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá 

cước, về chuyển phát căn cước công dân của VNPost. Để kịp thời chấn chỉnh 

nhằm nâng cao hoạt động cung ứng dịch vụ của VNPost, Bộ đã có công văn số 

1334/BTTTT-BC ngày 29/4 yêu cầu VNPost nâng cao chất lượng cung ứng dịch 

vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

(BCCI) (trong đó có yêu cầu về giá cước, chất lượng dịch vụ chuyển phát căn 

cước công dân). 

1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT: 

  Các Sở TTTT phối hợp rà soát xã có điểm phục vụ bưu chính có người 

phục vụ (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ); thực 

hiện đúng quy định nội dung báo cáo thống kê bưu chính hiện hành; Một số Sở 

TTTT được lựa chọn phối hợp tốt trong triển khai các chương trình kiểm tra chất 

lượng dịch vụ BCCI; điều tra sản lượng, giá cước bình quân năm 2021… 

Một số Sở TTTT như Hà Nội, Gia Lai và Sơn La đã kịp thời có văn bản 

hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính (DNBC) bảo đảm duy trì dịch vụ 

cho người dân trong thời điểm dịch COVID-19 tái bùng phát và diễn biến phức 

tạp. 

Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng Nghị quyết số 21/NQ-CP để tập 

hợp nhu cầu tiêm vacxin của các DNBC tại tỉnh, gửi Sở Y tế để thực hiện tiêm 

chủng kịp thời. 

1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

 Kinh nghiệm 1: 05 rủi ro cho chuỗi cung ứng toàn cầu năm 2021 (1)  

2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

  - Chỉ đạo DNBC tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong quá 

trình cung ứng dịch vụ; không nhận vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua đường 

                                           

1
https://lot.dhl.com/5-emerging-risk-trends-for-global-supply-chains-to-watch-in-

2021/?utm_source=owned-dhl-02-newsletter-

ogot&utm_medium=email&utm_campaign=logot_newsletter-edm-30f1&fbclid=IwAR3fsUfDn-

IP1qLTCcdU5WpUtMqDtVx0d-8KC3ltn-QB5mbu6huwdaame-k 

 

https://lot.dhl.com/5-emerging-risk-trends-for-global-supply-chains-to-watch-in-2021/?utm_source=owned-dhl-02-newsletter-ogot&utm_medium=email&utm_campaign=logot_newsletter-edm-30f1&fbclid=IwAR3fsUfDn-IP1qLTCcdU5WpUtMqDtVx0d-8KC3ltn-QB5mbu6huwdaame-k
https://lot.dhl.com/5-emerging-risk-trends-for-global-supply-chains-to-watch-in-2021/?utm_source=owned-dhl-02-newsletter-ogot&utm_medium=email&utm_campaign=logot_newsletter-edm-30f1&fbclid=IwAR3fsUfDn-IP1qLTCcdU5WpUtMqDtVx0d-8KC3ltn-QB5mbu6huwdaame-k
https://lot.dhl.com/5-emerging-risk-trends-for-global-supply-chains-to-watch-in-2021/?utm_source=owned-dhl-02-newsletter-ogot&utm_medium=email&utm_campaign=logot_newsletter-edm-30f1&fbclid=IwAR3fsUfDn-IP1qLTCcdU5WpUtMqDtVx0d-8KC3ltn-QB5mbu6huwdaame-k
https://lot.dhl.com/5-emerging-risk-trends-for-global-supply-chains-to-watch-in-2021/?utm_source=owned-dhl-02-newsletter-ogot&utm_medium=email&utm_campaign=logot_newsletter-edm-30f1&fbclid=IwAR3fsUfDn-IP1qLTCcdU5WpUtMqDtVx0d-8KC3ltn-QB5mbu6huwdaame-k
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bưu chính; không để tình trạng thất lạc, tồn đọng, mất mát gây phát sinh khiếu nại 

của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (văn bản số 249/BTTTT-

BC ngày 28/01/2021). 

- Chỉ đạo các DNBC chủ động và nghiêm túc thực hiện khẩn trương, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 (văn bản số 316/BTTTT-BC). Sao 

gửi văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

trong vận chuyển hàng hóa.  

- Về tem bưu chính: Phát hành 04 bộ tem bưu chính (2), trong đó tổ chức lễ 

phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ 

Thạch (1921-1998)”. Đến dự buổi lễ có PTTgCP Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ 

TTTT và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Họp Hội đồng quốc gia về tem bưu chính 

(phiên 1 năm 2021). 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ TTTT đã yêu cầu 

doanh nghiệp triển khai các biện pháp sau: 

- Khử khuẩn, khử trùng bưu gửi trước khi chuyển đến các Văn phòng Trung 

ương đảm bảo an toàn phòng dịch;  

- Bảo đảm thời gian toàn trình đối với các bưu gửi KT1 liên tỉnh nhất là các 

bưu gửi có độ khẩn trước bối cảnh cắt giảm các chuyến bay, hạn chế phương tiện 

đi lại và cách ly xã hội tại một số địa phương.  

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình cung ứng 

dịch vụ; không nhận vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua đường bưu chính; không 

để xảy ra tình trạng thất lạc, tồn đọng, mất mát gây phát sinh khiếu nại của khách 

hàng.  

- Chủ động, nghiêm túc và khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, 

chính xác, an toàn trong mọi tình huống;  

- Chỉ đạo VNPost triển khai kế hoạch phủ 100% điểm phục vụ bưu chính 

có người phục vụ; tổ chức Hội nghị “Tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng 

lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”. Khai trương “Hệ thống chia chọn tự động 

tại Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Trung” của VNPost, một trong những 

trung tâm quan trọng, đảm nhận khai thác, giao nhận vận chuyển các bưu phẩm, 

bưu kiện, hàng hóa... cho 09 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.  

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho tỉnh Bắc 

Giang trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như: gửi nội dung tin nhắn đến 

                                           

2 “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” (QĐ số 650/QĐ-BTTTT), “Kỷ niệm 100 năm sinh 

nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)” (QĐ số 628/QĐ-BTTTT), “Chung sống an toàn với đại 

dịch COVID-19” (QĐ số 554/QĐ-BTTTT), Truyền thuyết Mai An Tiêm (Sự tích Quả dưa hấu). 
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các thuê bao di động trên cả nước để vận động người dân chung tay hỗ trợ bà con 

nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều; xây dựng Chuyên mục về Chương 

trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang” trên Cổng 

TTĐT của Bộ để giới thiệu đến người dân cả nước, … 

- Về bưu chính quốc tế: Tham gia trực tuyến kỳ họp thường niên của Hội 

đồng Điều hành của Liên minh bưu chính thế giới (CA 2021.1), tổng hợp và báo 

cáo kết quả các phiên họp được phân công. Tham gia hội thảo trực tuyến của UPU 

“các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với việc thực hiện các nghĩa vụ bưu 

chính phổ cập”. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội UPU 27: Nghiên cứu tài 

liệu, các nội dung đề xuất sửa đổi Công ước UPU, Nghị định thư cuối cùng Công 

ước UPU, các vấn đề bảo lưu của Việt Nam và đánh giá tác động đến nội luật gửi 

Vụ HTQT để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

- Về nhiệm vụ xây dựng nền tảng địa chỉ số và phát triển sàn TMĐT của 

DNBC: 

+ Chỉ đạo các đơn vị chức năng gửi các doanh nghiệp yêu cầu báo cáo đánh 

giá hiện trạng về kỹ thuật, công nghệ, nhân sự, phương thức làm địa chỉ số và vận 

hành sàn TMĐT...; đề xuất của các doanh nghiệp về giải pháp, nội dung cần thực 

hiện để xây dựng nền tảng địa chỉ số và phát triển sàn TMĐT của hai doanh 

nghiệp. 

+ Chỉ đạo đơn vị chức năng “Xây dựng nội dung, yêu cầu tuyên truyền và 

phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ tuyên truyền cho các sàn TMĐT của DNBC 

tại địa phương. 

+ Chỉ đạo sàn TMĐT (Postmart, Voso) xây dựng thêm tính năng để gắn giá 

trị sản phẩm với thương hiệu cụ thể của từng gia đình, từng hộ nông dân. 

- Tổng hợp nhu cầu của các DNBC về xây dựng Trung tâm trung chuyển 

bưu chính quốc gia (megahub).  

- Phối hợp với Vụ Thư viện - Bộ VH,TT&DL thảo luận các nội dung dự 

kiến đưa vào Chương trình phối hợp giữa 2 Bộ về luân chuyển sách báo đến các 

điểm BĐ-VHX; Góp ý với VNPost về các bảng biểu rà soát, thống kê các điểm 

BĐ-VHX có đủ khả năng tham gia triển khai chương trình. 

- Về Mã bưu chính quốc gia (MBCQG): Ban hành các Quyết định về việc 

sửa đổi, bổ sung MBCQG trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chỉ đạo VNPost rà soát, cập nhật MBCQG trên các trang tin điện tử. 

- Bộ chỉ đạo đơn vị chủ trì triển khai theo kế hoạch đối với 12 phương án/kế 

hoạch thực thi QLNN về bưu chính. 

- Bộ chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai cấp tài khoản thí điểm cho các 

DNBC báo cáo trực tuyến, trong đó có kết nối dữ liệu trực tiếp của 3 DNBC lớn 

(VNPost, VTPost và GHTK). 
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2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:  

a) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính 

-  Ý nghĩa của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

47/2011/NĐ-CP 

+ Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng 

dịch vụ bưu chính; đảm bảo hoạt động cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực bưu 

chính. 

+ Khắc phục những vướng mắc, bất cập xuất phát từ các quy định của Nghị 

định số 47/2011/NĐ-CP, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tổ 

chức thi hành Nghị định này. 

+ Việc xây dựng Nghị định này cũng nhằm triển khai Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. 

b) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 

26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Mạng bưu chính 

phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước: 

- Ý nghĩa của Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg 

+ Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

+ Tăng cường công tác bảo đảm bí mật nhà nước; bảo đảm bí mật, an ninh, 

an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. 

+ Khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tổ chức 

thi hành Quyết định; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước đối với việc 

cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. (Chi 

tiết các đề án, Thông tư tại Phụ lục I kèm theo). 

3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Ghi nhận, xử lý: 01 kiến nghị của Đại Sứ Quán Ba Lan về sự cố mở bưu 

phẩm bởi VNPost; 01 kiến nghị của cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết TTHC tại Hà Nội.  

4. Kiến nghị của các Sở TTTT:  

- Trao đổi, giải đáp 37 lượt câu hỏi, thắc mắc của 10 Sở TTTT về các nội 

dung liên quan trong lĩnh vực bưu chính như: Nhượng quyền thương mại, sửa 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, xây dựng phần mềm quản lý DNBC, xây dựng 

điểm phục vụ bưu chính tại xã để đạt tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, hỗ trợ, 

cung cấp thông tin của sản phẩm để đưa lên sàn TMĐT Postmart, Voso… Nhiều 

ý kiến được ghi nhận, tiếp thu để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản QPPL 

liên quan trong thời gian tới. 
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5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

Nhiệm vụ trong Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ 

về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu 

toàn quốc XIII của Đảng): “Chiến lược phát triển hạ tầng Bưu chính đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030”. 

7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số nội dung của Luật bưu chính. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển hạ tầng bưu chính đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển bưu chính giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng nền tảng “Địa chỉ số”. 

- Triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ “Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC” theo phân công. 

- Báo cáo kết quả triển khai Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Nhiệm vụ số 28, phụ lục số 3 ban hành kèm 

theo): Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ đạt 100%. 

- Tiếp tục nghiên cứu các nội dung đề xuất sửa đổi văn kiện UPU, chuẩn bị 

tài liệu và tham gia họp Đại hội UPU. 

II. Lĩnh vực Viễn thông  

1. Cục Viễn thông  

1.1. Thông tin chung về lĩnh vực  

1.1.1. Sự kiện quan trọng: 

-  Ngày 23/6/2021, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá thi 

hành Luật Viễn thông theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các Sở TTTT, 

các doanh nghiệp viễn thông (DNVT). 

-  Tính đến hết tháng 5/2021, các DNVT (Viettel, VNPT, MobiFone) đã 

triển khai thử nghiệm dịch vụ 5G tại 07 địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Phước, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng với hơn 300 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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trạm phát sóng, tốc độ trung bình đạt từ 500-600 Mbps - nhanh hơn gấp 10 lần so 

với tốc độ truy cập của mạng 4G. 

-  Bộ TTTT đã tổ chức Lễ ký kết kế hoạch xử lý SIM rác giữa các 

DNVT(Viettel, VNPT, MobiFone), bằng cách áp dụng các giải pháp mới cả về 

công nghệ và cơ chế quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác xử lý SIM kích 

hoạt sẵn và triển khai các quy định của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 

24/4/2017 của Chính phủ. 

-  Bộ TTTT đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước với  

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an đối với việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile 

Money. Quy chế đã quy định cụ thể về nguyên tắc, phương thức và các nội dung 

phối hợp, phân công giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ TTTT, và là 

một bước quan trọng để hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thí 

điểm dịch vụ Mobile Money. 

- Bộ TTTT đã chính thức cho ra mắt ứng dụng đo tốc độ Internet trên thiết 

bị di động (ứng dụng i-Speed) hỗ trợ người dân chủ động đo và tự đánh giá tốc 

độ truy cập Internet mà mình đang sử dụng một cách trung thực, chính xác. Việc 

phát triển ứng dụng i-Speed và công bố thống kê tốc độ truy cập Internet sẽ góp 

phần hoàn thiện “bức tranh” thống kê đa chiều về Internet Việt Nam, thúc đẩy 

tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp. 

1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:  

Chỉ tiêu chính 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

6 tháng  

đầu 2021 

So với cùng kỳ 

năm trước 

Tổng doanh thu (tỷ USD)  16,5 17,8 7,83 -4,2% 

Tỷ lệ người sử dụng Internet 70,3% 71% 70,5% 1,9% 

Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang 58% 67% 61,6% 4,4% 

Xếp hạng Việt Nam Top 77 Top 72   

Tính đến hết tháng 6/2021: 

- Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt gần 66,29 nghìn tỷ đồng (tăng 

5,29% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: 

 + Dịch vụ viễn thông di động mặt đất: 46,33 nghìn tỷ (tăng 0,6% so với 

cùng kỳ năm trước); 

                                           
3
 Số liệu ước tính 
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 + Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất: 19,27 nghìn tỷ (tăng khoảng 14,85% 

so với cùng kỳ năm trước). 

 - Tổng số thuê bao điện thoại: 126,35 triệu (giảm 0,01% so với cùng kỳ 

năm trước), trong đó: 

  + Số thuê bao điện thoại cố định: 3,32 triệu (giảm 3,61% so với cùng kỳ 

năm trước); 

  + Số thuê bao điện thoại di động: 123,03 triệu (tăng 0,09% so với cùng kỳ 

năm trước). 

- Tổng số thuê bao băng rộng: 86,27 triệu (tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 

trước), trong đó: 

 + Số thuê bao băng rộng di động: 68,08 triệu (tăng 5,78% so với cùng kỳ 

năm trước); 

+ Số thuê bao băng rộng cố định: 18,18 triệu (tăng 14,65% so với cùng kỳ 

năm trước). 

1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: 

Trong thời gian qua, nhìn chung, các quy định pháp luật của lĩnh vực viễn 

thông được các doanh nghiệp, tổ chức tuân thủ, thực hiện khá nghiêm túc, không 

có những vụ việc hoặc những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Các DNVTđã tích cực phối hợp với các đơn vị trong Bộ triển khai các biện 

pháp nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 (nhắn tin tuyên truyền, 

hỗ trợ truy vết, ...) cũng như triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Nghiêm túc triển khai các giải pháp truyền thông và kỹ thuật để ngăn chặn 

cuộc gọi giả mạo số điện thoại và ngăn chặn cuộc gọi rác quấy rối người tiêu 

dùng; từ tháng 7/2020 – tháng 5/2021, các DNVT đã chặn hơn 40 triệu cuộc gọi 

có dấu hiệu lừa đảo và 164 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi rác, giúp đảm bảo an 

toàn, an ninh và trật tự xã hội (trong đó từ tháng 1 - 5/2021 đã chặn hơn 19,68 

triệu cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo và hơn 75 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi 

rác). 

Các DNVT di động đã tổ chức triển khai việc nhắn tin phục vụ công tác 

tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy theo đề nghị của Bộ Công an; nhắn tin 

tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND” theo đề nghị của Bộ Tư pháp; nhắn tin vận động tiêu thụ 

vải thiều theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức 04 Đoàn Thanh tra trong đó đã ban hành  

02 Quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là 55 triệu đồng. 
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 1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT:  

Trong 6 tháng vừa qua, nhìn chung, các Sở TTTT đã triển khai thực hiện 

đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, điều hành của Bộ như  tuyên truyền sử dụng dịch vụ I 

speed; thúc đẩy các DNVTtăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng; phối hợp 

trong công tác đo kiểm chất lượng, thanh/kiểm tra. 

Hiện đã có 56/63 tỉnh thành ban hành Kế hoạch sử dụng chung hạ tầng viễn 

thông tại địa phương (còn 7 tỉnh thành chưa ban hành là: Bạc Liêu, Đắk Nông, 

Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa). 

1.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

Theo số liệu Speedtest của Ookla tháng 05/2021: Tốc độ tải xuống băng 

rộng di động của Việt Nam là 44,49 Mbit/s xếp hạng 56 (tăng 10 bậc so với tháng 

4/2021), tốc độ tải xuống băng rộng cố định là 70,05 Mbit/ xếp  hạng 60 (tăng 1 

bậc so với tháng 4/2021) (4). 

1.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành: 

 1.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

Bộ TTTT đã chỉ đạo các DNVT triển khai các biện pháp đảm bảo thông tin 

liên lạc phục vụ Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 

đảm bảo an toàn mạng lưới, chất lượng mạng và dịch vụ khi thử nghiệm công 

nghệ 4G, 5G; tổ chức cài đặt âm thông báo vận động người dân tham gia bầu cử 

theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và triển khai 07 đợt nhắn 

tin toàn quốc với tổng số hơn 2,7 tỷ bản tin SMS tuyên truyền, phục vụ bầu cử 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 14-23/5/2021) 

- Chỉ đạo các DNVT triển khai các biện pháp nhắn tin tuyên truyền, áp dụng 

công nghệ để hỗ trợ truy vết, triển khai kết nối các camera giám sát các khu cách 

ly... nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó từ 27/4 đến 22/6, các DNVT đã nhắn hơn 6 tỷ bản tin SMS tuyên 

truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cài đặt âm báo đối 

với tất cả các cuộc gọi khởi phát từ thuê bao điện thoại di động trên toàn  quốc; 

Kết nối 576 điểm (đạt tỷ lệ 94% số điểm có khả năng kết nối) tại 58 

tỉnh/thành phố với tổng số hơn 7300 camera vào hệ thống giám sát camera tập 

trung và sẵn sàng khai thác khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo quốc gia. Các 

DNVTcũng đã triển khai nhắn hơn 5,2 tỷ bản tin sms vận động người dân tham 

                                           

4 https://www.speedtest.net/global-index/vietnam 
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gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ; triển khai các 

gói cước ủng hộ vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, theo đó các doanh 

nghiệp sẽ trích 5.000 đồng/mỗi lượt đăng ký hoặc gia hạn gói cước để ủng hộ vào 

Quỹ, bắt đầu từ ngày 24/6/2021 và có thời hạn trong 02 tháng. Ngoài ra VNPT đã 

thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế và các DNVTđã thực hiện việc miễn 

cước cuộc gọi đến đường dây nóng (số 18001119).  

- Chỉ đạo các DNVTthực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các cuộc 

gọi rác, cuộc gọi giả mạo với mục đích lừa đảo; triển khai thỏa thuận về khung 

giá dùng chung, kế hoạch dùng chung cơ sở hạ tầng năm 2021, các biện pháp 

nhằm thúc đẩy ứng dụng VoLTE. 

- Ban hành kế hoạch và tổ chức đo kiểm đánh giá chất lượng dịch vụ viễn 

thông năm 2021.  

- Cấp phép cho các DNVT (Viettel, VNPT, MobiFone) mở rộng phạm vi 

thử nghiệm mạng 5G tại các địa phương, tính đến tháng 5/2021, các DNVTdi 

động đã triển khai thử nghiệm thương mại dịch vụ 5G tại 07 tỉnh, thành (Hà Nội, 

TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Phước, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng) 

với hơn 300 trạm phát sóng, tốc độ trung bình đạt từ 500-600 Mbps (nhanh hơn 

gấp 10 lần so với tốc độ truy cập của mạng 4G). 

1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

 Bộ TTTT đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành:  

- Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 quy định về đấu giá, 

chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (thay thế cho 

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ). 

Việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Viễn thông, 

Luật Quản lý và sử dụng tài sản công về đấu giá tài kho số viễn thông, tên miền 

Internet có cấu trúc đặc biệt, có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt 

quá khả năng phân bổ. Ngoài việc cập nhật các quy định về điều kiện, quy trình, 

thủ tục đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số, tên miền được phân bổ 

qua đấu giá, Quyết định đã quy định rõ cấu trúc của kho số viễn thông phải được 

phân bổ qua đấu giá; phương pháp xác định giá khởi điểm để đảm bảo tính công 

khai, minh bạch, khả thi. 

- Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt triển khai 

thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá 

trị nhỏ (Mobile Money). Việc ban hành Quyết định này sẽ góp phần phát triển 

hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.  

Việc triển khai dịch vụ sẽ giúp các DNVT tận dụng hiệu quả hạ tầng, công 

nghệ, mạng lưới, điểm giao dịch có sẵn để mở rộng không gian hoạt động, cung 

cấp thêm một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân 
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Việc cho phép triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money cũng là một nội 

dung chính sách thí điểm (sandbox) theo đề xuất của Bộ TTTT theo đúng tinh 

thần Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Đã trả lời 43 thắc mắc, đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp về kiểm tra 

chất lượng chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 

- Đã phối hợp với các doanh nghiệp di động giải quyết các khiếu nại liên 

quan dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số của cơ quan, tổ chức và người dân, cụ 

thể từ 01/01-21/6 đã tiếp nhận và xử lý hơn 6236  khiếu nại của người dân liên 

quan đến dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số. 

1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ TTTT đã nhận và trả lời 80 kiến nghị của các 

Sở TTTT. 

1.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (đã cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

1.6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  Không có 

1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Triển khai, hoàn thiện các VBQPPL theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, 

trong đó tập trung triển khai nghiên cứu sửa đổi Luật Viễn thông; hoàn thiện Nghị 

định sửa đổi Nghị định 25; 

-  Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các DNVTsớm triển khai thí điểm 

dịch vụ Mobile Money theo Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ góp phần phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử, tài chính điện tử, tài chính 

toàn diện nhằm thúc đẩy TMĐT, các sàn giao dịch hàng hoá nông nghiệp, nhất là 

vùng xa, thúc đẩy dịch vụ công (DVC) trực tuyến. 

-  Đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp rà soát, công bố lại tốc độ Internet 

4G. Tăng cường triển khai áp dụng kỹ thuật giúp tăng hiệu quả phổ tần (MIMO, 

CA); refarm băng tần 3G sử dụng cho 4G. 

-  Thống kê, đánh giá kết quả thử nghiệm, tổ chức họp với các DNVT thúc 

đẩy triển khai các biện pháp sớm thương mại hóa dịch vụ 5G. 

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý rác viễn thông (SIM rác, cuộc gọi rác); 

ngăn chặn cuộc gọi giả mạo số điện thoại, ngăn chặn tình trạng mua bán SIM kích 

hoạt sẵn. 

-  Chỉ đạo, giám sát các DNVT triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 

mạng lưới và duy trì và nâng cao hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời thực hiện tốt tuyên truyền về công tác 

chống dịch cũng như các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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2. Cục Tần số vô tuyến điện: 

2.1. Thông tin chung về lĩnh vực 

2.1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Ngày 19/3/2021, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết Luật tần số VTĐ. 

Luật Tần số VTĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nên hành lang pháp 

lý tương đối đầy đủ, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến 

điện. Trong 10 năm qua, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các hộ sử 

dụng tần số vô tuyến điện đã phối hợp chặt chẽ và nghiêm túc tổ chức thực hiện 

kịp thời, hiệu quả. Nhờ vậy, các chính sách và mục tiêu lớn mà Đảng và Nhà nước 

đặt ra khi xây dựng Luật Tần số VTĐ cơ bản đã được thực hiện tốt. 

- Bộ TTTT công bố Việt Nam đã hoàn tất việc tắt sóng truyền hình tương 

tự mặt đất (analog) và chính thức hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất (Đề án số hóa truyền hình) được ban hành theo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

Chỉ tiêu chính 
Đơn vị 

tính 

 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

(Dự 

kiến) 

6 

tháng  

năm 

2021 

So với 

cùng kỳ 

năm 

2020 

Số doanh nghiệp 

được cấp phép 

băng tần triển khai 

thử nghiệm 5G 

Doanh 

nghiệp 
3 3 3 100% 

Số lượng thiết bị 

VTĐ đã cấp phép 

tần số 

Thiết 

bị/hệ 

thống 

127807

03 
12561250 

530241

3 
98% 

Số vụ can nhiễu xử 

lý 
Vụ 107 102 59 135% 

Lượng phổ tần số 

đã cấp phép cho 

IMT 

MHz 1229,6 1229,6 160 160% 

 

 2.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: 

Nhìn chung các đối tượng sử dụng tần số đã chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật về tần số vô tuyến điện. Qua thanh tra, kiểm tra, một số vi phạm về sử 
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dụng thiết bị vô tuyến điện như không có giấy phép, sử dụng thiết bị vô tuyến điện 

không đúng quy định trong giấy phép, Bộ (Cục Tần số VTĐ) đã có hình thức xử 

phạt vi phạm hành chính nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định của pháp luật về sử dụng tần số. Cụ thể: 

Thanh tra theo kế hoạch đối với 03 đơn vị, kiểm tra định kỳ đối với 47 đơn 

vị, kiểm tra đột xuất 138 tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô 

tuyến điện. Đã ban hành 71 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ 

chức, cá nhân; trong đó phạt tiền 69 vụ/114.500.000 đồng (6 tháng đầu năm 2020 

có 33 quyết định xử phạt; trong đó phạt tiền 31 vụ/130.000.000 đồng). 

2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT:  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Các Sở TTTT tiến tục phối hợp tốt trong công 

tác phối hợp QLNN tại địa phương: 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã thực sự được chú trọng. 

- Các Sở TTTT đã chủ động và phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm; kiểm soát lưu động; xử lý can nhiễu; đo tham số kỹ thuật các 

đài PTTH-TTKD; cấp phép sử dụng tần số VTĐ...v.v. 

Các Sở TTTT đã phối hợp tuyên truyền Luật Tần số VTĐ và các văn bản 

pháp luật liên quan tại 25 tỉnh, thành phố theo kế hoạch phối hợp; Phối hợp cấp 

mới và gia hạn 666 giấy phép đài Truyền thanh không dây và 364 giấy phép cho 

các phương tiện nghề cá; Phối hợp thanh kiểm tra, xử lý đối với 104 vi phạm về 

tần số VTĐ, 15 vụ can nhiễu. 

2.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có 

2.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

 2.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

Công bố Việt Nam hoàn tất việc tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất 

(Analog) và chính thức hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

mặt đất.  

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tần số vô tuyến điện. 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản, chính sách quản lý 

về tần số VTĐ nói riêng, thông tin truyền thông nói chung tới các đối tượng sử 

dụng tần số. 

Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch băng tần 3.5 GHz cho 5G 

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/3/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số 

vô tuyến điện; Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư 
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số 18/2018/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép 

sử dụng tần số. 

2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế chính sách 

- Xây dựng Nghị định về thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện; đấu giá và 

chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần: Đã gửi Công 

văn số 2081/BTTTT-CTS ngày 14/6/2021 đến VPCP giải trình, tiếp thu đối với ý 

kiến Thành viên Chính phủ của Bộ Công án về dự thảo Nghị định. 

Việc xây dựng Nghị định giúp hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ việc 

thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện; đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng 

tần số vô tuyến điện. 

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Tần số VTĐ: Đã trình Chính phủ Tờ 

trình số 21/TTr-BTTTT ngày 25/5/2021 đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Tờ trình số 30/TTr-BTTTT ngày 

21/6/2021 bổ sung cho đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tần số vô tuyến điện. 

Việc sửa đổi Luật Tần số VTĐ sẽ khắc phục các vướng mắc, bất cập về mặt 

chính sách; duy trì hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của thị trường 

viễn thông; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

thông tin di động đầu tư, phát triển mạng lưới khi giấy phép băng tần được cấp 

sắp hết hạn sử dụng, phù hợp xu hướng cấp phép băng tần hiện nay trên thế giới. 

2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Giải đáp hơn 50 câu hỏi/thắc mắc về số hóa truyền hình của các tổ chức, 

cá nhân. 

- Trả lời/giải đáp gần 100 câu hỏi/thắc mắc về thủ tục cấp phép, hướng dẫn 

sử dụng tần số thông qua thư điện tử, hệ thống hỏi đáp trên web của Cục Tần số. 

2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: Không có 

2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2.6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Triển khai đấu giá băng tần để triển khai thông tin di động 4G, 5G. 

- Nghiên cứu xây dựng Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông VINASAT-1, 

VINASAT-2. 

- Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/3/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số 

vô tuyến điện và trình Bộ trưởng xem xét, ban hành. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông 

tư số 18/2018/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn 

giấy phép sử dụng tần số và trình Bộ trưởng xem xét, ban hành. 

- Xây dựng Quy hoạch băng tần 3,5 GHz cho hệ thống thông tin di động 

IMT của Việt Nam. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. 

- Triển khai Kế hoạch phát triển Hệ thống kỹ thuật kiểm soát tần số vô 

tuyến điện quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

3. Cục Bưu điện Trung ương: 

3.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

3.1.1. Sự kiện quan trọng: 

Xây dựng phương tổ chức phục vụ và trực tiếp đảm bảo thông tin liên lạc 

cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với sự thành công của 

đại hội. 

Đảm bảo đường truyền và an ninh thông tin phục vụ các kỳ họp Quốc hội 

và các phiên họp thường xuyên, đột xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

trong công tác chỉ đạo điều hành. Thiết lập phục vụ 28 phiên điện đàm quốc tế 

của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ với người đồng cấp quốc 

tế. Chủ trì phương án phục vụ truyền hình hội nghị (THHN) cho Hội nghị nghiên 

cứu, học tập, quán triệt phổ biến nghị quyết quán triệt nghị quyết XIII của Đảng 

trên quy mô toàn quốc với trên 7000 điểm cầu. Phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt. 

3.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

3.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có. 

 3.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT:  

+ Về triển khai kết nối Mạng Truyền số liệu chuyên dùng (Mạng TSLCD) 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước: Số liệu thống kê các cơ quan, đơn vị có mạng 

WAN có khả năng kết nối vào mạng TSLCD theo mô hình tham chiếu tại công 

văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 là 100% tỉnh/thành phố kết nối từ 

Trung ương đến các quận, huyện trên toàn quốc. 

+ Về nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ mạng TSLCD: Đã bổ sung kết 

nối bảo đảm dự phòng đường truyền 1+1 cho 40/95 bộ, ngành và UBND các 

tỉnh/thành phố. 

+ Phối hợp với tỉnh Hà Giang, Đắk Nông, Lạng Sơn, Yên Bái triển khai 

phần mềm giám sát mạng WAN giai đoạn I. 48/63 tỉnh đã ban hành quy chế sử 
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dụng mạng TSLCD tại địa phương (theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2019/TT-

BTTTT ngày 05/11/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 quy định về quản lý, vận hành, kết nối sử 

dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà 

nước). 

3.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có. 

3.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành:  

 3.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

3.2.1.1. Lĩnh vực bưu chính: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức chuyển phát toàn trình 47 chuyển 

phát bưu gửi độ Tuyệt mật; Xây dựng dự thảo định mức hoạt động nghiệp vụ 

mạng bưu chính KT1 là sở cứ để xây dựng dự toán ngân sách, cấp phát, thanh 

quyết toán chi phí cho các hoạt động nghiệp vụ của mạng bưu chính sử dụng kinh 

phí ngân sách nhà nước. 

Với tỷ trọng bưu gửi khẩn, mật so với bưu gửi thường ngày càng lớn, Cục 

BĐTW tập trung kiện toàn các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính 

KT1 với mục tiêu đảm bảo thời gian toàn trình trung bình được rút ngắn trung 

bình từ 3-6%/năm (năm 2021 thời gian toàn trình trung bình nội tỉnh là 9,5 giờ, 

liên tỉnh là 29,5 giờ) 

 

(Sản lượng được tính đến 21/6/2021) 
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Sản lượng bưu chính KT1 6 tháng đầu năm giảm 7,3% so với 6 tháng đầu năm 

2020.  

3.2.1.2. Lĩnh vực viễn thông: 

- Mạng điện báo hệ đặc biệt: Hoàn thành thử nghiệm khai thác đài điện 

báo tại các tỉnh/thành ủy; Tiếp tục làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Tp Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Quảng Ninh về tiến độ cấp mặt 

bằng cho trạm phát và trạm dự phòng; Triển khai Kế hoạch Đề án Mạng điện báo 

Hệ đặc biệt đã được phê duyệt; Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ điện báo cho các đài 

điện báo theo quy định tại Quyết định 03/2020/QĐ-TTg; Từng bước quy hoạch 

mạng lưới, rút ngắn thời gian toàn trình trung bình chuyển nhận điện báo từ 3,88 

giờ năm 2020 xuống còn 3.8 giờ vào năm 2021. 

 

Sản lượng điện báo 6 tháng đầu năm 2021 tương đương so với năm 2020 
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- Mạng TSLCD: Triển khai giai đoạn II nâng cấp thiết bị mạng TSLCD 

theo công nghệ mới (Segment Routing) tại 36 tỉnh, thành phố; Thí điểm triển khai 

giám sát mạng TSLCD đến cấp xã tại Đăk Nông, Hà Giang và Lạng Sơn; Phối 

hợp với DNVT triển khai Private cloud cho Trung tâm dữ liệu mạng TSLCD. 

 

 Sản lượng THHN 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,1% so với năm 2020 

 3.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

Xây dựng và trình Ban Bí thư đề án “Tổ chức khai thác đài điện báo của 

Cục BĐTW tại địa phương” với mục đích đảm bảo an ninh, an toàn trong khai 

thác, vận hành Mạng điện báo Hệ đặc biệt do tính chất của mạng là bảo đảm phục 

vụ thông tin chỉ đạo, điều hành cơ mật và khẩn cấp của các cơ quan Đảng và Nhà 

nước, đặc biệt đối với nhiệm vụ dự phòng khi tất cả các mạng viễn thông khác bị 

tê liệt, khi xảy ra bạo động, bạo loạn, thiên tai hoặc các tình huống đặc biệt. 

3.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Không có 

3.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: Không có 

3.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

3.6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

Vận hành, khai thác nền tảng điện toán đám mây dùng riêng của Bộ. 

3.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tổ chức khai thác đài 

điện báo của Cục BĐTW tại địa phương”; Triển khai các dự án của Đề án Mạng 

điện báo Hệ đặc biệt; Tổ chức diễn tập và ban hành phương án phục vụ thông tin 

trong trường hợp khẩn cấp. 

- Triển khai giám sát hành trình phương tiện vận chuyển bưu gửi KT1, phần 

mềm bưu chính KT1 mới. Tiếp tục triển khai hạ tầng, nền tảng dùng chung phục 

vụ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Hoàn thiện định mức hoạt động 

nghiệp vụ mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Rà soát, lên phương 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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án tổng thể triển khai hệ thống thông tin lưu động phục vụ các sự kiện lớn. Hoàn 

thiện mô hình tham chiếu bảo đảm TTLL, an toàn thông tin (ATTT) phục vụ các 

sự kiện quan trọng của quốc gia.  

4. Trung tâm Internet Việt Nam: 

4.1. Thông tin chung về lĩnh vực phụ trách: 

4.1.1. Sự kiện quan trọng:  

- Hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng i-Speed by VNNIC trên nền 

tảng di động, đã được đưa lên kho ứng dụng của Apple, Google ngày 30/3/2021 

và tổ chức công bố chính thức từ ngày 2/4/2021. 

- Tặng Bộ Giáo dục và Đào tạo tài liệu “Giao thức Internet thế hệ mới IPv6 

và chuyển đổi Internet sang IPv6” để các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh việc 

đào tạo nội dung về Internet IPv6 cho sinh viên các ngành, lĩnh vực điện tử, viễn 

thông và công nghệ thông tin (CNTT). 

- Tổ chức buổi hội thảo trực tuyến chuyên đề “Hướng dẫn quy hoạch địa 

chỉ IPv6” cho các Sở TTTT khu vực miền Trung và Tây nguyên. Chương trình 

được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên nền tảng VNNIC Internet Academy 

(https://academy.vnnic.vn).  

4.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:  

4.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

4.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Sở TTTT trong việc xử lý vi phạm liên 

quan đến cung cấp thông tin trên mạng; Phối hợp thực hiện tạm ngừng 64 tên 

miền, thu hồi 01 tên miền và giữ nguyên hiện trạng 06 tên miền 

4.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

  - Tên miền .gov chuyển cơ quan quản lý từ Cơ quan DVC Hoa Kỳ sang Cơ 

quan An ninh Hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ (thuộc Bộ An ninh nội địa), với 

khả năng miễn phí hoặc một khoản phí không đáng kể, trong khi Verisign đang 

vận hành hoạt động hệ thống kỹ thuật cho .gov với mức phí 400$/tên miền/năm. 

http://domainincite.com/26421-as-gov-changes-hands-would-verisign-

run-it-for-free 

-  Phần mềm COMAR, một dự án chung của .NL (Hà Lan), .FR (Pháp) và 

một số trường Đại học Châu Âu: Giải pháp độc đáo này sử dụng AI để khám phá 

và phân loại các tên miền bị xâm phạm bằng cách phân tích dữ liệu được thu thập 

từ các nguồn mở trên 38 thông số.  

https://comar-project.univ-grenoble-alpes.fr/   

https://academy.vnnic.vn/
http://domainincite.com/26421-as-gov-changes-hands-would-verisign-run-it-for-free
http://domainincite.com/26421-as-gov-changes-hands-would-verisign-run-it-for-free
https://comar-project.univ-grenoble-alpes.fr/
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4.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành:   

4.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong  6 tháng đầu 

năm 2021: 

  - Duy trì hệ thống DNS quốc gia, hệ thống VNIX, hệ thống cấp phát tài 

nguyên tên miền quốc gia ".vn", tên miền tiếng Việt và địa chỉ IP đảm bảo chất 

lượng, hoạt động an toàn ổn định: tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

định, không để xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ nào (SLA 99,999%, thực tế đạt 

100%). 

- Với mục tiêu phát triển công cụ đo tốc độ truy cập Internet chính thức của 

Bộ TTTT dành cho người dân, thay thế sản phẩm nước ngoài, chủ động thu thập 

quản lý số liệu, đảm bảo quyền lợi người sử dụng, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Trung tâm đã hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng i-

Speed by VNNIC trên nền tảng di động, đã được đưa lên kho ứng dụng của Apple, 

Google ngày 30/3/2021 và phối hợp với Cục Viễn thông tổ chức công bố chính 

thức từ ngày 2/4/2021. 

- Thống nhất với doanh nghiệp triển khai cài đặt cho cán bộ tại các DNVT, 

Internet; và đặc biệt là miễn cước data khi sử dụng ứng dụng i-Speed, chính thức 

triển khai trong tháng 6/2021. 

- Kết quả: mở rộng số điểm đo trên cả nước lên 37 điểm đo tại IDC của 

nhiều doanh nghiệp (tăng 60% số điểm đo so với Qúy 1/2021). Số lượng cài ứng 

dụng là 18.525, số lượng mẫu đo trong gần 2 tháng từ 01/4/2021 đến 28/5/2021 

là 323.951 (Tổng số mẫu đo từ đầu năm 2021 là 535.627; năm 2020: 336.923), 

gần đây tăng lên đạt khoảng 10.000-11.000 mẫu đo/ngày, thống kê cho thấy người 

dùng thực hiện đo 24h trong ngày, từ 0h-7h sáng hàng ngày đạt gần 1000 mẫu đo; 

- Thực hiện tiếp nhận, xây dựng mới toàn bộ tài liệu hệ thống IT của Bộ tại 

trung tâm tích hợp dữ liệu do TTTT quản lý trước đây. Đưa vào khai thác, giám 

sát 24/24 tại NOC của VNNIC. Phối hợp với TTTT, Cục ATTT, Viettel đảm bảo 

ATTT. 

- Công tác quản lý và xây dựng chính sách quản lý tài nguyên Internet: 

+ Đối với tên miền “.vn”: (1) Đề xuất chính sách mở thêm một số đuôi tên 

miền cấp 2 với 2 ký tự. (2) chuyển đổi số (CĐS), cung cấp dịch vụ trực tuyến, liên 

thông. Đảm bảo xác thực thông tin, tránh giả mạo, giảm chi phí nhân công, thuận 

tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp. (3) Thực hiện làm sạch không gian tên 

miền. 

+ Đối với tên miền quốc tế (TMQT): (1) Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính 

sách thực hiện quản lý TMQT bình đẳng, đồng bộ như như tên miền “.vn” theo 

quy định về dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư mới ban hành 2020, 

hiệu lực từ 01/01/2021, xây dựng môi trường Internet sạch, an toàn. (2) Số lượng 

nhà đăng ký TMQT tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng mới 01 nhà 

đăng ký, tổng số Nhà đăng ký TMQT đến thời điểm hiện tại là 52 nhà đăng ký. 
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(3) Tính đến ngày 20/6/2021, tổng số TMQT do Nhà đăng ký tên miền báo cáo là 

517.093 tên miền. 

      - Hoàn thành việc xây dựng quy định về đấu giá tên miền ngắn, đẹp 1,2 ký 

tự, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tại Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg 

ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về  đấu giá, chuyển nhượng 

kho số viễn thông và tên miền Internet, thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg). 

Đây là cơ chế pháp lý quan trọng để tên miền “.vn” tham gia sâu hơn vào các quan 

hệ giao dịch dân sự (mua bán chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng), mở rộng 

thêm không gian phát triển, qua đó giúp cho nâng cao giá trị của tên miền “.vn”, 

phổ dụng trong cộng đồng.  

      - Tính đến thời điểm (28/5/2021) có 10.942 tên miền .vn chuyển nhượng 

thành công, trong 6 tháng đầu năm 2021 là 1.408 tên miền. Tên miền chuyển 

nhượng có giá trị cao nhất: ucancook.vn (450 triệu đồng); idesign.vn (300 triệu 

đồng); generali.com.vn (250 triệu đồng)... 

      + Trong 6 tháng đầu năm 2021, tên miền đăng ký mới tăng 9.2%, số phát 

triển (net) trong 6 tháng đầu năm tăng 119% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số 

tên miền lũy kế đạt 535.190 đến hết ngày 21/06/2021, tăng 4.7% so với năm 2020. 

Tỷ lệ tên miền “.vn”/quốc tế đạt 51,7% / 49,3%. Tên miền “.vn” hiện giữ vị trí số 

1 Đông Nam Á trong 10 năm liền, thứ 46 toàn cầu. 

+ Việt Nam có 16,097 triệu địa chỉ IPv4, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam 

Á; đứng thứ 8 khu vực Châu Á và đứng thứ 29 toàn cầu. Địa chỉ IPv6 tăng 31%, 

số hiệu mạng ASN tăng 8%, thành viên địa chỉ tăng 9.9% so với 2020, đạt 601 

thành viên.   

- Hoạt động phát triển cộng đồng, đưa Internet vào cuộc sống: Triển khai 

VNNIC Internet Academy 2.0 giai đoạn 2021-2023 nhằm xây dựng nguồn nhân 

lực về Internet, CĐS thông qua hình thức trực tuyến, miễn phí, đào tạo nâng cao, 

đào tạo lại và đào tạo cả đời. Triển khai mô hình 3 bên VNNIC-Sở TTTT- Nhà 

đăng ký tên miền quốc gia .VN. Chương trình được triển khai theo hướng hỗ trợ 

các doanh nghiệp, người dân ở địa phương tiếp cận các gói dịch vụ (miễn phí) sử 

dụng tên miền “.vn” phục vụ các hoạt động kinh doanh online. Hiện chương trình 

đã triển khai thực tế ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trong năm 2021 sẽ triển khai 

tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Triển khai đưa tên miền “.vn”, các dịch vụ số 

tới sinh viên các trường Đại học thông qua hợp tác với các Nhà đăng ký tên miền 

“.vn”, các trường Đại học. Trong tháng 4/2021 đã triển khai 01 chương trình tại 

Đại học Công nghệ TP.HCM, năm 2021 sẽ triển khai tại 15 trường Đại học trên 

cả nước. 

- Triển khai thành công Ứng dụng thuần Việt đầu tiên đo đọc tốc độ truy 

cập Internet (i-Speed by VNNIC) trên nền tảng di động. Phát triển, thúc đẩy người 

sử dụng (cung cấp trên các kho phần mềm của Google và Apple). Đây là sản phẩm 

thuần Việt (Make in Vietnam), sẽ được sử dụng để dần thay thế công cụ của nước 
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ngoài; Triển khai đặt máy chủ điểm đo trên nhiều địa bàn ở nhiều tỉnh, thành, vượt 

số lượng điểm đo của ứng dụng quốc tế. Người sử dụng Internet có thể tự đo, kiểm 

tra tốc độ truy cập Internet của mình giúp lựa chọn gói cước và điểm truy cập 

Internet phù hợp với nhu cầu sử dụng. Qua kết quả đo của người sử dụng, cơ quan 

quản lý sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về tốc độ, chất lượng truy cập Internet, trải 

nghiệm của người dùng; hỗ trợ tốt công tác quản lý nhà nước, phát triển mạng 

Internet Việt Nam, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet của 

doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng.  

4.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

- Hoàn thành xây dựng Dự thảo 1 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

24/2015/TT-BTTTT về Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Với 

mục tiêu chủ đạo sửa đổi, bổ sung để tạo không gian mới, thúc đẩy cho phát triển, 

dự thảo đã mở rộng không gian tài nguyên Internet (tên miền quốc gia “.vn”, địa 

chỉ IP, số hiệu mạng ASN), mở rộng phạm vi cho phép sử dụng tài nguyên đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức; Bổ sung quy định ưu tiên trong 

đăng ký sử dụng tên miền “.vn”; Đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng tối đa phương 

thức trực tuyến, hồ sơ điện tử, liên thông dữ liệu đảm bảo chính xác thông tin, 

thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức đăng ký sử dụng tài 

nguyên Internet. Bên cạnh đó, Dự thảo bổ sung quy định nguyên tắc đăng ký, sử 

dụng TMQT; trình tự thực hiện tạm ngừng, thu hồi TMQT có vi phạm trên tinh 

thần bình đẳng, đồng bộ với tên miền “.vn”; sửa quy định về tạm ngừng tên miền, 

xử lý tên miền tranh chấp, đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”, giữ chỗ, bảo vệ tên 

miền “.vn” để chuẩn hóa, giới hạn cụ thể về thẩm quyền và quy trình thực hiện, 

tránh lạm dụng ảnh hưởng tới quyền lợi của chủ thể liên quan. 

- Hoàn thành Dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với tài nguyên 

Internet và Trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIX tại Nghị định sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

+ Thực hiện rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung đối với tài nguyên 

Internet tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP; Nghị định 

số 119/2020/NĐ-CP nhằm mở rộng không gian phát triển của tài nguyên Internet, 

gắn với phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội và CĐS. Cụ thể: Mở rộng không gian 

cho tên miền “.vn”; bổ sung quy định pháp lý cho sự ưu đãi về phí, lệ phí đăng ký 

sử dụng tên miền cho một số đối tượng ưu tiên phù hợp chiến lược phát triển kinh 

tế, xã hội (công dân Việt Nam độ tuổi từ 18-23; doanh nghiệp mới khởi nghiệp). 

Một số quy định về đảm bảo Internet độc lập, an toàn. Thực hiện chính sách quản 

lý theo tinh thần bình đẳng, đồng bộ giữa quản lý tên miền quốc gia Việt Nam 

“.vn” và TMQT, có quy định quản lý dịch vụ xuyên biên giới; Triển khai quy định 

về dịch vụ kinh doanh đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền (dịch vụ có điều 

kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư) theo hướng bình đẳng giữa tên miền quốc 

gia “.vn”, TMQT;  
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4.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Không có 

4.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:  

Tiếp nhận và trả lời 01 kiến nghị của Sở TTTT Hà Nội về  các quy định 

đăng ký, sử dụng tên miền Internet. 

4.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

4.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: Không có 

4.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, 

dịch vụ Cơ quan Nhà nước (CQNN); đào tạo, tập huấn, hỗ trợ các Bộ, ngành, các 

tỉnh, thành phố chuyển đổi Cổng TTĐT, Cổng DVC trực tuyến hoạt động với 

IPv6. 

- Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 -2025. 

- Công tác quản lý, khai thác, vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống 

mạng dịch vụ DNS, hệ thống VNIC và hệ thống kỹ thuật quản lý, cấp phát tài 

nguyên Internet quốc gia 

+ Duy trì hệ thống DNS quốc gia, hệ thống VNIX, hệ thống cấp phát tài 

nguyên tên miền quốc gia ".vn", tên miền tiếng Việt và địa chỉ IP đảm bảo chất 

lượng, hoạt động an toàn ổn định: tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

định, không để xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ nào (SLA 99,999%, thực tế đạt 

100%). 

+ Trình ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-

BTTTT. Hoàn thành công tác xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung đối với tài 

nguyên Internet và Trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIX tại Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

Bảo vệ định mức kinh tế kỹ thuật đăng ký, duy trì tên miền .VN của Trung tâm 

Internet Việt Nam. 

- Công tác thúc đẩy triển khai Ipv6, chương trình Ipv6 For Gov: Hoàn thành 

nhiệm vụ thúc đẩy triển khai Ipv6 trong mạng, dịch vụ của CQNN (Chương trình 

IPv6 For Gov); đạt chỉ tiêu 50% Bộ, ngành, tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi Ipv6; 25% Bộ, ngành, tỉnh, thành phố chuyển đổi Ipv6 cho cổng 

TTĐT; Tỉ lệ chuyển đổi Ipv6 của Việt Nam đạt từ 45-50% đứng thứ 2 Asean, top 

10 toàn cầu.  

- Công tác hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy phát triển Internet: Thúc đẩy ứng 

dụng Ispeed, đạt chỉ tiêu 40-50 điểm đo, vượt số lượng điểm đo của phần mềm 

quốc tế; 45.000 lượt cài đặt sử dụng; đạt 1 triệu mẫu đo. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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III. Lĩnh vực Ứng dụng CNTT 

1. Cục Tin học hóa 

1.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1.1. Sự kiện quan trọng:  

 - Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTTTT thiết lập Trung tâm 

Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia. Qua đó, thiết lập lực lượng 

công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đây là đầu mối 

điều phối, phối hợp với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp 

tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Sở TTTT  các địa phương nhằm đẩy 

mạnh kết nối CSDLQG về dân cư, cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4, thực hiện 

CĐS tại các địa phương theo nội dung tại văn bản 1145/BTTTT-CNTT ngày 

19/4/2021 hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và 

hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong 

năm 2021. 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển 

khai CĐS và ATTT mạng tại địa phương. Tại Hội nghị, Bộ TTTT đã đưa ra định 

hướng và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ thực hiện một số giải pháp để 

hỗ trợ các Sở TTTT thực hiện các nhiệm vụ về CĐS và an toàn an ninh mạng 

trong tình hình thiếu thốn về nguồn lực hiện nay. Ngày 26/5/2021, Ban Cán sự 

đảng Bộ TTTT đã có văn bản số 16-CV/BCSĐ gửi Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực 

thuộc Trung ương kèm theo mẫu hướng dẫn xây dựng Nghị quyết về CĐS. 

-  Đặc biệt, Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành lập Ủy 

ban Quốc gia về CĐS trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển và đề xuất xây dựng Chiến 

lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số, Bộ TTTT sẽ trở thành Bộ đầu mối chủ 

trì triển khai kinh tế số, xã hội số của quốc gia; phối hợp tổ chức phiên họp Ủy 

ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; phối hợp với 

các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Lễ Khởi động Chương trình Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS tại Hà Nội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa CĐS bằng các nền tảng số xuất sắc Make in Viet Nam trong năm 2021, hướng 

tới việc hiện thực hóa mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, xã hội, trong bối cảnh 

dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam đủ năng lực chiếm lĩnh thị trường trong nước và đi ra toàn cầu. 

- Bộ TTTT đã ban hành Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

CĐS: Chương trình nhằm đẩy nhanh việc CĐS trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc 

do Chương trình lựa chọn; các hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh 

nghiệp SMEs tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng 
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cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp 

phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

a) Về cung cấp DVC trực tuyến 

Chỉ  tiêu 2020 2021 

6 tháng 2021 

(số liệu đến 

20/6/2021) 

so với cùng 

kỳ năm trước 

(số liệu đến 

20/6/2020) 

DVCTT mức độ 4 31% 100% 37,43% Tăng 22,80% 

DVCTT phát sinh hồ sơ 38% 50% 29,67% Tăng 1,33% 

Hồ sơ xử lý trực tuyến 24% 40% 26,64% Tăng 7,37% 

b) Phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia: 

- Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư: Hoàn thành kết nối, 

đưa vào sử dụng chính thức CSDLQG về dân cư và CSDLQG về bảo hiểm, đưa 

vào sử dụng chính thức với hơn 2,8 triệu giao dịch được thực hiện; hoàn thành kết 

nối CSDLQG về dân cư và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, sẵn 

sàng đưa vào sử dụng chính thức từ 01/7/2021; Hoàn thành kết nối thử nghiệm 

60/63 địa phương với CSDLQG về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin 

công dân, trong đó có 45/63 địa phương sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức từ 

01/7/2021. 

- Số giao dịch (tính đến 11h30 ngày 24/6/2021): 13.755.981 giao dịch. 

1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có 

1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có: 60/63 địa phương hoàn thành kết nối 

thử nghiệm với CSDLQG về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công 

dân. 49/60 tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, 

phiên bản 2.0. 37/60 tỉnh, thành phố xây dựng ban hành Chương trình/Kế hoạch 

CĐS. 

1.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có 

Kinh nghiệm triển khai nền tảng/hệ thống tương tự hệ thống Cổng hỗ trợ 

thanh toán quốc gia của Mỹ, UK, Australia, Ấn độ, Thái Lan, Singapore, Hồng 

Kông… Học tập xu hướng quốc tế đặc biệt là chiến lược dữ liệu của Vương Quốc 

Anh. 
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1.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

 1.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

- Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành, 

Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh/thành phố đề nghị người dân 

cài đặt ứng dụng truy vết tiếp xúc gần Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh 

những người có khả năng bị lây nhiễm; ban hành tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ 

giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết COVID-19 trong cộng đồng”, giới thiệu 

bộ giải pháp công nghệ số phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới; gửi Bộ Y tế dự thảo tài liệu kỹ thuật và khuyến nghị việc xây dựng hệ thống 

Hộ chiếu vắc xin và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19; đề xuất BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19 áp dụng vòng đeo tay chuyên dụng nhằm hỗ trợ giám sát người cách ly tập 

trung và sau cách ly. Kết quả tính đến hết ngày 22/6/2021 đã có hơn 38 triệu lượt 

thuê bao di động cài đặt và sử dụng Bluezone.  

- Hoàn thành đánh giá Hiện đại hóa cải cách hành chính phục vụ đánh giá 

ParIndex 2020. 

- Hoàn thành đánh giá CĐS cấp bộ, tỉnh năm 2020 đã được Lãnh đạo Bộ 

thông qua nội dung, đang hoàn thiện để công bố . 

- Triển khai CĐS cấp xã La Bằng, huyện Đại Từ, và số hóa tỉnh Thái 

Nguyên và Xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Hoàn thành số hóa 3D, 

4D khu An toàn khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

- Đến tháng 6/2021, Bộ TTTT đã hướng dẫn, góp ý cho 12 bộ, ngành và 49 

tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0. Bộ TTTT đã 

hướng dẫn, cho ý kiến góp ý đối với Chương trình/Kế hoạch CĐS của bộ ngành, 

tỉnh thành phố ban hành: kết quả đã có 48/93 bộ ngành, tỉnh thành phố ban hành 

Chương trình/Kế hoạch CĐS. (Trong đó có 11 bộ ngành và 37 tỉnh, thành phố). 

Cụ thể: 

● 12/93 bộ ngành, tỉnh thành phố ban hành: 

*Tỉnh (12): Bến Tre, Thái Nguyên, Hậu Giang, Tây Ninh, Hải Dương, Ninh 

Bình, Bình Phước, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bắc 

Giang 

* Đang làm (7): Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Thuận, Thanh Hóa, Sơn La, 

Vĩnh Long, Phú Yên  

● 48/93 bộ ngành, tỉnh thành phố ban hành Chương trình/Kế hoạch CĐS: 

* Bộ ngành (11): Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, GTVT, Y tế, TTTT, Nội vụ, 

TNMT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư 

pháp. 
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* Tỉnh (37): TP. HCM, Điện Biên, Huế, Lạng Sơn, Đăk Nông, Hải Phòng, 

Phú Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Sơn La, Khánh Hòa, Bến Tre, Quảng Ngãi, 

Quảng Nam, Hà Tĩnh, Long An, Bắc Ninh, Ninh Thuận, Lai Châu, Bạc Liêu, Cao 

Bằng, Bình Định, Cà Mau, Gia Lai, Quảng Trị, Bình Thuận, Kiên Giang, Hòa 

Bình, Hà Nam, Đồng Nai, Vĩnh Long, Nam Định, Tây Ninh, Yên Bái, Hậu Giang, 

Lào Cai, Bình Dương. 

* Đang làm (5): Hải Dương, An Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Quảng Ninh. 

- Từ 2020 đến nay, hỗ trợ CĐS cho: 17 Tỉnh (Thái Bình, Hà Nội, Hưng 

Yên, Bình Phước, Hậu Giang, An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Bến Tre, TP HCM, 

Tây Ninh, Đồng Tháp, Quảng Bình, Thái Nguyên, Cần Thơ, Bắc Giang, Bà Rịa 

Vũng Tàu), 6 Bộ, cơ quan khác (Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Viện 

KSNDTC, Toà án Tối cao, Mặt trận tổ quốc), 2 DN (Tập đoàn EVN, Ngân hàng 

MB Bank). 

- Trực tiếp hỗ trợ công tác chống dịch (Tổ chức đoàn phối hợp truy vết, hỗ 

trợ công tác nhắn tin, gọi điện, tuyên truyền về Bluezone…): Đà Nẵng, Hải 

Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh,  TP. HCM  

- Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn triển khai các giải pháp công nghệ trên địa bàn 

tỉnh: cho cả 63 tỉnh  

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện các nền tảng số tốt do 

doanh nghiệp Việt Nam phát triển, từ năm 2021, Bộ TTTT đã tổ chức Diễn đàn 

“Thách thức công nghệ số Việt Nam” hàng tuần để giới thiệu và tổ chức đánh giá 

công khai các nền tảng số. Trong 6 tháng năm 2021 đã có thêm 03 nền tảng được 

lựa chọn để giới thiệu nâng tổng số nền tảng được giới thiệu từ năm 2020 đến nay 

là 43 nền tảng. 

1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

- Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Chính phủ điện tử 

hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

(942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021). Đây là văn bản chiến lược đánh dấu bước ngoặt 

quan trọng của công cuộc CĐS nói chung và phát triển Chính phủ số nói riêng 

của Việt Nam. Chiến lược lần đầu tiên đưa ra khái niệm Chính phủ số với nhiều 

điểm mới, đột phá về tầm nhìn chiến lược, tư tưởng chiến lược với các giải pháp 

đột phá là sử dụng nền tảng và định hướng mở để thúc đẩy phát triển chính phủ 

số. 

- Lập đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 

về việc cung cấp thông tin và DVCTT trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của 

CQNN; đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về 

ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN. 
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Ý nghĩa: (1) Nghị định thay thế Nghị định 43/2011/NĐ-CP bảo đảm môi 

trường pháp lý để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong cung cấp thông tin 

và DVC trực tuyến thời gian qua, đồng thời cập nhật các nội dung mới phù hợp 

với sự phát triển công nghệ, thực tiễn cung cấp dịch vụ số trong nước và quốc tế, 

bảo đảm tính khả thi khi thực hiện các mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số nói chung và mục tiêu Cung cấp dịch vụ chất lượng phục 

vụ xã hội nói riêng trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết 

định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. (2) Nghị định 

thay thế Nghị định 64/2007/NĐ-CP là cơ sở pháp lý khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT thời gian qua; hoàn thiện khuôn 

khổ pháp luật về CĐS hoạt động của CQNN hướng tới phát triển chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số; Đảm bảo các điều kiện thực hiện CĐS trong hoạt động của 

CQNN, đưa toàn bộ hoạt động của CQNN lên môi trường số. 

- Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng 

dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Quyết định số 129/QĐ-

BTTTT ngày 03/3/2021: Quyết định này giúp giải quyết vấn đề vướng mắc về 

xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT lâu nay. 

Giúp cơ bản thống nhất trong các CQNN về phương pháp xác định đơn giá nhân 

công, góp phần hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng 

CNTT.  

1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

1.4. Kiến nghị của địa phương: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, liên quan đến lĩnh vực ứng dụng CNTT, Bộ 

TTTT đã trả lời 64 câu hỏi của Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương liên quan đến CĐS, DVC trực tuyến, kiến trúc chính quyền điện tử, đô thị 

thông minh, hướng dẫn thực hiện định mức, đơn giá, mức chi đối với dự án 

CNTT…  

1.5 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

1.6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021: 

- Hoàn thành mục tiêu đưa 100% DVC trực tuyến mức độ 4 đủ tiêu chuẩn 

lên cổng DVC quốc gia. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao nhận thức, đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược dữ liệu quốc gia hướng 

tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ ban hành Danh mục 

các CSDL quốc gia ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; 

- Nghiên cứu để xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị định thay thế 

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; 

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 

06/11/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin, DVC trên trang thông 

tin, cổng TTĐT của CQNN. 

2. Trung tâm Thông tin (triển khai ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động 

chỉ đạo, điều hành của Bộ TTTT): 

2.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

+ Quản lý Cổng TTĐT của Bộ, thống nhất công tác thông tin trong Bộ. 

+ Phối hợp trong Quản trị hạ tầng, nền tảng dùng chung của Bộ. 

2.1.1. Sự kiện quan trọng: 

2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

2.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

2.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có. 

2.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

 2.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong  6 tháng đầu 

năm 2021: 

- Công tác thông tin, tuyên tryền và phát triển Cổng TTĐT của Bộ: 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thông tin đã bám sát các hoạt động 

của Lãnh đạo Bộ, cập nhật thông tin thường xuyên các Văn bản quy phạm pháp 

luật, về xử phạt trong lĩnh vực TTTT, rà soát các chuyên mục trên Cổng TTĐT, 

xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2021.  

+ Phối hợp tổ chức 05 buổi họp báo, mời phóng viên báo chí đến dự và đưa 

tin: Công bố Việt Nam chính thức hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất; Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Bộ; Họp báo công 

bố giải thưởng số Make in Vietnam; Mời báo chí dự Hội thảo ICT Việt Nam - Ấn 

Độ; Mời phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin về lễ ký MOU giữa Bộ và Ngân 

hàng ADB. 

+ Đưa tin kịp thời các buổi tiếp của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong 

công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và các thông tin về cả nước đón xuân Tân Sửu 

2021 vui tươi, an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 
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+ Kịp thời cập nhật thông tin theo các kênh thông tin chính thống của Bộ Y 

tế và các Bộ, Ngành liên quan về phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên chuyên 

trang trên Cổng TTĐT của Bộ. 

+ Trong tháng 5, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Trung tâm đã nhanh 

chóng phối hợp với Vụ Bưu chính thiết lập chuyên mục trên Cổng TTĐT của Bộ 

về Chương trình "Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang" 

và tạo trang tin với đường dẫn http://mic.gov.vn/vaithieu để thuận tiện cho việc 

truy cập thông tin, hỗ trợ người tiêu dùng. Thường xuyên cập nhật thông tin và 

giới thiệu về hai sàn TMĐT voso.vn và postmart.vn trên cổng TTĐT nhằm tuyên 

truyền, chung tay hỗ trợ bà con nông dân xuất khẩu và tiêu thụ nông sản. 

+ Ngày 7/6/2021: Cổng TTĐT của Bộ bị sự cố không truy cập được, nguyên 

nhân số lượng người truy nhập quá nhiều vào chuyên trang vải thiều trên hệ thống 

Cổng. Trung tâm đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện khắc phục ngay sự 

cố trên trong ngày. Hệ thống đã được cài đặt và tối ưu lại hoạt động bình thường. 

Qua theo dõi, ngày 08/6/2021 với số lượng người truy cập gần gấp đôi so với ngày 

07/6, hệ thống vẫn hoạt động bình thường. 

+ Kết quả tin bài trên Cổng trong 6 tháng đầu năm 2021: Có 10.698.403 

lượt truy cập page view (lượt xem trang); người dùng: 2.229.761; Phần Tin tức sự 

kiện cập nhật 1.528 tin, bài viết; 15 videoclips; Trả lời kiến nghị cử tri: 27 câu trả 

lời; Mục Hỏi đáp: Đã trả lời 228 câu hỏi; Tin địa phương: 18; Tin bài dịch tiếng 

anh: 60. 

Theo các kết quả thống kê trên Alexa, đến tháng 6/2021, Cổng TTĐT của 

Bộ đạt mức xếp hạng 711 tại Việt Nam (tháng 01/2021 xếp hạng 1419), xếp hạng 

109.581 trên toàn cầu (tháng 01/2021 xếp hạng 170.824), xếp hạng 7/21 trong các 

Bộ (tháng 01/2021 xếp hạng 8/21). 

- Hỗ trợ, đảm bảo hoạt động hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở Bộ: 

+ Quản trị, duy trì hoạt động hệ thống điện, điều hòa. Tiếp tục phối hợp các 

đơn vị liên quan duy trì hoạt động hệ thống mạng máy tính tại trụ sở Bộ, hệ thống 

Wifi, hệ thống IP phone, hệ thống điều hòa, Bảng điện tử, Ti vi. 

+ Phối hợp với Cục BĐTƯ triển khai các cuộc họp trực tuyến.  

+ Phối hợp xử lý thư rác trên hệ thống email, đóng các tài khoản nhận cảnh 

báo phát tán thư rác. 

+ Phối hợp với nhân sự các đơn vị VNNIC, Cục BĐTƯ, THH, ATTT triển 

khai khắc phục các điểm yếu trên hệ thống mạng nội bộ. Xây dựng cấu trúc mới 

đảm bảo an toàn thông tin. 

+ Phối hợp hãng Emerson kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống điều hòa, 

UPS tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ. Theo khuyến cáo của hãng, hệ thống 

điều hòa P206FA bị hỏng cần phải thay máy nén do đã bị hỏng. Hệ thống phun 
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ẩm hoạt động không tốt, khuyến cáo cần phải có hệ thống lọc nước để hệ thống 

phun ẩm hoạt động. Hiện tại hệ thống điều hòa chỉ có 03 máy đang hoạt động. 

- Phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn thông tin: 

+ Rà soát chủ động các máy chủ trọng yếu, đưa ra khuyến nghị và phương 

pháp đối cách với 05 máy chủ có nguy cơ hacker có thể lấy được password nếu 

có quyền điều khiển. 

+ Xử lý triệt để các cảnh báo ATTT trên hệ thống SOC, cập nhật bản vá cho 

hệ thống mail Server. 

+ Phối hợp bàn giao và khắc phục lỗ hổng được cảnh báo trên hệ thống 

email: Nội dung update bản vá các lỗ hổng được MS cảnh báo. Kết luận không có 

mã độc trên máy chủ mail Exchange. 

+ Triển khai các công việc theo yêu cầu về cấp độ ATTT cho các hệ thống 

thông tin quan trọng của Bộ. 

+ Phối hợp với Viettel và các đơn vị liên quan trong Bộ duy trì hoạt động 

hệ thống SOC của Viettel tại Bộ: Đầu mối phối hợp, thông tin cảnh báo các điểm 

yếu trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử, phối hợp Công ty an ninh mạng Viettel 

rà soát mã độc các máy chủ trọng yếu trên hệ thống (email, AD, Hệ thống cổng 

…). Xử lý triệt để các cảnh báo ATTT trên hệ thống SOC, cập nhật bản vá cho hệ 

thống mail Server. 

- Công tác ứng dụng CNTT trong Bộ: 

+ Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Bộ: Đã hoàn thành 

xây dựng chức năng hồ sơ lưu trữ tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản điều 

hành. Hệ thống duy trì phục vụ tốt yêu cầu của cán bộ, công chức, viên chức của 

Bộ. Kết quả triển khai gửi, nhận văn bản đến nay: Duy trì việc triển khai gửi, nhận 

văn bản điện tử. 100% các đơn vị và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ đã sử dụng văn bản 

điện tử và ký số vào văn bản điện tử. Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc Bộ 

xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) được ký số trên môi trường mạng 

đạt 98,9% tổng số văn bản.  

+ Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Cập nhật TTHC công bố theo QĐ của 

Bộ: Hiện tại, tổng số TTHC: 207 thủ tục; Số DVC: 219 DVC. Tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến: 51%. Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến 77%. Tình hình kết nối 

DVC trực tuyến lên Cổng DVC QG: Số hồ sơ được nộp từ Cổng DVC quốc gia 

từ đầu năm: 2568 hồ sơ; Tổng số hồ sơ được đồng bộ lên Cổng DVC QG: 19.614 

hồ sơ. Về thanh toán trực tuyến, có 145 giao dịch thành công. Hoàn thành nhiệm 

vụ mỗi năm đưa 20% số DVCTT trên Cổng DVCQG. Hiện nay, Trung tâm Thông 

tin đang quản trị, hỗ trợ người sử dụng Cổng DVC của Bộ. Trung bình hàng tháng 

tiếp nhận và xử lý 170 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

(chưa kể lượng yêu cầu hỗ trợ nhận được qua email, SMS). Bên cạnh đó, Trung 

tâm Thông tin cũng tiếp nhận và xử lý trung bình 60 cuộc gọi, SMS yêu cầu hỗ 

trợ của các đơn vị trong Bộ cho các hệ thống (Báo cáo Chính phủ; Báo cáo liên 
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thông của Bộ; Xử lý PAKN; Cơ sở dữ liệu quốc gia; Liên thông Hải quan Một 

cửa; Cổng DVC của Bộ). 

+ Triển khai hệ thống quản lý nhân sự của Bộ: Đến hết tháng 4, đã có 1763 

công chức, viên chức, người lao động của Bộ nhập dữ liệu trên Hệ thống quản lý 

nhân sự. Sau tháng 4/2021, hệ thống này đã được bàn giao sang đơn vị khác quản 

lý theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. 

+ Triển khai hệ thống báo cáo của Bộ:  Hỗ trợ người dùng hệ thống thông 

tin báo cáo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Đã thực hiện giao, gửi dữ liệu báo cáo 

liên thông (mẫu ATTT, BTTTT-01, BTTTT-02, CT_194) lên HTTT Báo cáo 

Chính phủ. 

- Triển khai hệ thống LGSP: Hoàn thành và đưa vào vận hành nền tảng chia 

sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của Bộ. Nền tảng đã đảm bảo kết nối liên thông 

giữa các hệ thống bảo hiểm xã hội, CSDL doanh nghiệp, xác thực tập trung 

Micconnect, triển khai Kiến trúc Bộ TTTT điện tử. 

- Công tác khác: 

+ Hoàn thành bàn giao toàn bộ công tác vận hành, quản trị các hệ thống 

dùng chung, hệ thống mạng lõi của Bộ sang VNNIC theo Quyết định số 479/QĐ-

BTTTT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên 

quan đảm bảo các hệ thống dùng chung của Bộ hoạt động ổn định, liên tục trong 

quá trình bàn giao.  

+ Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành việc điều chuyển công tác cho 

06 cán bộ từ Trung tâm Thông tin sang các đơn vị khác thuộc Bộ (Cục THH; Cục 

ATTT) theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. 

+ Hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng nhiệm vụ 

các phòng mới theo Quyết định số 2379/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2020 của Bộ 

trưởng. 

+ Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác tuyển dụng viên chức đợt 1 

năm 2021. Hiện tại đang trong quá trình đăng thông báo tuyển dụng. Dự kiến tổ 

chức thi tuyển trong Quý 3/2021. 

2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

(Chi tiết các đề án, Thông tư tại Phụ lục I kèm theo). 

2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:  

2.5 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2.6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021: 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức năm 2021, đảm bảo bổ sung 

được các nhân sự có chất lượng, đáp ứng các nhiệm vụ được giao. 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ mới của Trung tâm theo 

hướng tinh gọn, chuyên môn sâu. Tập trung vào công tác thông tin, tuyên tryền 

về các định hướng chỉ đạo của Bộ trưởng, các chiến lược phát triển của Bộ. 

- Ứng dụng các nền tảng công nghệ mới vào phát triển Cổng TTĐT của Bộ. 

IV. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng 

1. Cục An toàn thông tin 

1.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1.1. Sự kiện quan trọng:  

- Với sự đồng hành, liên hiệp của các đơn vị chuyên trách của 3 Bộ: TTTT, 

Quốc phòng, Công an cùng các doanh nghiệp, an toàn, an ninh mạng của kỳ Đại 

hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp đã 

được đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

- Ngày 06/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/QĐ-TTg 

phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 – 

2025”. Đề án được ban hành với mục tiêu tổ chức 6.000 lượt đào tạo ngắn hạn về 

kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các công chức, viên chức và người 

lao động có sử dụng thiết bị CNTT khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 

nhà nước; lựa chọn và tổ chức đào tạo 200 chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các 

hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước; đưa 150 giảng viên, nghiên cứu viên 

đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về ATTT ở nước ngoài, trong đó có tối thiểu 70 

tiến sĩ; đào tạo 5.000 thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân ATTT... 

- Ngày 20/5/2021, Cốc Cốc ra mắt Chiến dịch Khiên Xanh nhằm tạo ra một 

môi trường Internet an toàn cho người Việt. Đây là chiến dịch khởi động cho 

chuỗi chương trình “Cốc Cốc vì Việt Nam số” 2021, với nhiều hoạt động hưởng 

ứng và hỗ trợ quá trình CĐS Quốc gia trên các lĩnh vực: An toàn an ninh mạng, 

CĐS giáo dục và phát triển kỹ năng số của người Việt. Chiến dịch được triển khai 

từ ngày 20.5.2021 đến 13.6.2021 với hoạt động trọng tâm là kêu gọi mỗi cá nhân 

hãy chủ động báo cáo trang web không an toàn. 

- Ngày 27/5/2021, Bộ TTTT đã thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ 

em trên môi trường mạng. Một trong những nhiệm vụ chính của Mạng lưới ứng 

cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là tiếp nhận, phân loại các phản ánh về 

nội dung xấu độc, không phù hợp lứa tuổi để chuyển các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền xử lý. Hiện nay, Bộ TTTT (Cục ATTT) và Công ty Cốc Cốc khởi 

động triển khai các nhiệm vụ của Mạng lưới với hoạt động trọng tâm là kêu gọi 

mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn để bảo vệ người dùng 

Internet tại Việt Nam. 
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- Ngày 01/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 830/QĐ-TTg 

phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo 

trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.  Chương trình có mục tiêu bảo vệ 

thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân khi trẻ em tiếp cận thông tin, 

tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi 

dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới 

mọi hình thức theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 11/6/2021, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia 

(NCSC) đã chính thức triển khai hệ sinh thái tín nhiệm mạng. Hệ sinh thái Tín 

nhiệm mạng hướng đến mục tiêu bảo vệ người dân trên môi trường mạng, tạo 

dựng niềm tin số cho sản phẩm, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy không 

gian mạng Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh. 

- Ngày 29/6/2021, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã công bố báo cáo 

đánh giá, xếp hạng chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) cho giai đoạn 

2019-2020 (GCIv4). Theo đó, Việt Nam xếp thứ 25 / 194 quốc gia, tăng 25 bậc 

so với xếp hạng của giai đoạn 2017-2018 (GCIv3). Đây là thứ hạng cao nhất của 

Việt Nam trong 04 lần được xếp hạng và tiếp tục duy trì đà cải thiện xếp hạng 

toàn cầu của Việt Nam trong 03 lần gần đây nhất lần lượt là: 100, 50, 25.  Mặc dù 

đã có nhiều cải thiện ở thứ hạng toàn cầu, trong ASEAN, Việt Nam vẫn có xếp 

hạng sau Singapore, Malaysia và Indonesia. 

1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

Chỉ  tiêu Năm 2020 Năm 2021 

6 tháng 

đầu năm 

2021 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

Tổng doanh thu (tỷ đồng) 
1.948 2.530 

951 Tăng 

22,8% 

Tổng số doanh nghiệp 

87 100 

89 Tăng 05 

doanh 

nghiệp 

CQNN bảo vệ 4 lớp mức cơ 

bản 
100% 100% 

100% Tăng 88% 

CQNN bảo vệ thiết bị đầu cuối  55% 80%     

Tỷ lệ hệ sinh thái Việt Nam 
91% 95% 

91% Tăng 

26,4% 
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Tỷ lệ sản xuất/nhập khẩu  
45% 50% 

51,4% Tăng 

0,61% 

 

1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:  

1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

1.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5/2021 

nhằm cải thiện an toàn, an ninh mạng của chính phủ Hoa Kỳ sau cuộc tấn công 

chuỗi cung ứng SolarWinds và cuộc tấn công Đường ống dẫn dầu. 

- Chính phủ Singapore ban hành kế hoạch dán nhãn các thiết bị IoT cho 

khách hàng. Được biết, đây là kế hoạch dán nhãn thiết IoT đầu tiên tại châu Á. Từ 

cuối tháng 01/2021, chương trình dán nhãn đã được mở rộng cho tất cả các thiết 

bị IoT tiêu dùng, ví dụ: camera IP, khóa cửa thông minh, đèn thông minh, máy in 

thông minh,… 

1.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

1.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong  6 tháng đầu 

năm 2021: 

- Thực hiện theo dõi giám sát, phân tích xử lý thông tin xấu độc, vi phạm 

pháp luật, trong đó có 02 sự kiện được quan tâm nhất: 

+ Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Từ ngày 01/01/2021 đến 

28/02/2021, trên không gian mạng có gần 290 nghìn (289.130) đề cập (bài viết, 

bài chia sẻ, bình luận) liên quan đến kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ đề cập xuất phát từ MXH Facebook 

là 68,8% với hơn 670 triệu (670.002.002) lượt người đọc. Tỷ lệ luồng dư luận tiêu 

cực là 4,7%. 

+ Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 10/6/2021, trên không gian mạng có 

trên 477 nghìn (477.560) đề cập (bài viết, bài chia sẻ, bình luận) liên quan đến kỳ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ 

đề cập xuất phát từ MXH Facebook là 42,3% với hơn 1,3 tỷ (1.325.399.345) lượt 

người đọc. Tỷ lệ luồng dư luận tiêu cực là 1,06%. 

- Đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ ATTT Make in Việt Nam chất 

lượng cao, gửi khuyến nghị sử dụng đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại 

Việt Nam 

- Tổ chức ký thỏa thuận hợp tác trong công tác bảo đảm ATTT mạng với 

02 đơn vị là Bộ Tư lệnh 86 (thuộc Bộ Quốc phòng vào tháng 1) và Vụ Tổ chức – 

Hành chính (thuộc Văn phòng Chủ tịch nước vào tháng 5) 
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- Đánh giá các hệ thống thông tin quan trọng như CSDLQGvề dân cư (Bộ 

Công an), Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường), Hệ thống trục liên thông tích hợp CSDLQG(Bộ TTTT)... 

- Ban hành các Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai 03 Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành bao gồm Quyết định số 1907/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2020, Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021, Quyết định số 

830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021) 

- Xây dựng và vận hành triển khai hệ thống kỹ thuật theo yêu cầu của Nghị 

định số 91/2020/NĐ-CP, trong đó cấp 4565 tên định danh cho các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và ghi nhận 21.206 phản ánh về tin nhắn rác về đầu số 5656. 

- Hỗ trợ xử lý các sự cố mất ATTT tại các đơn vị như Đài tiếng nói Việt 

Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

- Ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng (https://tinnhiemmang.vn), đây là sản 

phẩm kết hợp giữa Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) 

và Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA). Đã kiểm tra 450 trang đăng ký, trong đó 

dán nhãn 260 trang đạt yêu cầu nhãn gán nhãn của 08 tỉnh/thành phố. 

- Chủ trì tổ chức cuộc họp và đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị 

chuyên trách về CĐS và ATTT. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

triển khai bảo đảm ATTT. Hỗ trợ các cụm mạng lưới số 1 tổ chức đào tạo và diễn 

tập ứng cứu sự cố ATTT tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm mạng lưới doanh nghiệp tổ chức 

Hội nghị Doanh nghiệp với vấn đề bảo đảm ATTT trong tiến trình CĐS. 

1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

Bộ TTTT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành: 

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 phê duyệt Đề án “Đào tạo và 

phát triển nguồn lực ATTT giai đoạn 2021-2025”. Mục tiêu tổng quát của Đề án 

nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ 

chức của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề 

nghị từ các cơ quan, tổ chức này; xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia ATTT 

để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước. 

- Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 phê duyệt Chương trình “Bảo 

vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 

2021 - 2025”. Chương trình có "mục tiêu kép” gồm: Bảo vệ bí mật đời sống riêng 

tư và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em, 

trong đó đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù 

hợp theo từng lứa tuổi (hệ miễn dịch số) để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự 

bảo vệ mình trên môi trường mạng. Mục tiêu thứ hai, chương trình duy trì một 

môi trường mạng lành mạnh, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt 

cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo. 
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- Quyết định 716/QĐ-BTTTT ngày 26/5/2021 về việc thành lập Mạng lưới 

ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Mạng lưới là sự phối hợp liên ngành 

gồm 24 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp giúp Bộ trưởng Bộ TT-TT tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống 

xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo 

lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Mạng lưới sẽ có nhiệm 

vụ đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo 

vệ trẻ em; tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em; 

tổng hợp, phân loại và điều phối các thành viên xử lý những phản ánh, thông tin 

về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. 

- Khung tiêu chuẩn an toàn, an ninh mạng cho thiết bị mạng hạ tầng mạng 

viễn thông; Khung tiêu chuẩn an toàn, an ninh mạng cho thiết bị mạng hạ tầng 

mạng viễn thông bao gồm 16 họ tiêu chuẩn bao trùm hầu hết các lĩnh vực đảm 

bảo an toàn, an ninh mạng cho thiết bị hạ tầng viễn thông cố định hoặc di động, 

thiết bị đầu cuối thuê bao, thiết bị mạng ... Cục ATTT đã gửi văn bản đến các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp thiết lập mạng viễn 

thông công cộng khuyến nghị áp dụng Khung tiêu chuẩn. 

- Danh mục yêu cầu cơ bản bảo đảm ATTT mạng cho thiết bị IoT. Việt 

Nam là một trong 15 nước được đưa vào danh sách những nước đầu tiên đã có 

quy định về ATTT cho IOT theo khảo sát của Panorama. Việc đưa ra các yêu các 

yêu cầu quản lý về ATTT mạng đối với ioT tiêu dùng cần bảo đảm được sự hài 

hòa trong việc quản lý và thúc đẩy phát triển; hài hòa trong xu thế chung về tiếp 

cận quản lý về ATTT của các tổ chức, quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc đề 

xuất xây dựng và ban hành Danh mục yêu cầu cơ bản, Cục ATTT tiếp tục xây 

dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan về bảo đảm ATTT cho các thiết bị IoT 

tiêu dùng. 

1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Không có 

1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: 

 - Tổng số kiến nghị: 02 (TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk) đã trả lời: 02   

1.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

1.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: Không có 

1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 

- Hoàn thiện dự thảo Chiến lược an toàn không gian mạng. 

- Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TTTT về trách nhiệm của 

các doanh nghiệp nền tảng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng quốc gia. 

- Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc tổ chức triển 

khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về diễn tập thực chiến (trên không gian mạng); 

- Hoàn thiện khung hướng dẫn cho nền tảng sử dụng công nghệ mở; 

- Đánh giá và công bố top 03 nền tảng SOC make in Việt Nam; 

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 91/2020/NĐ-CP; 

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định chuẩn và sát hạch đạt chuẩn kỹ 

năng ATTT mạng; 

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư tổ chức, hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố 

ATTT mạng; 

- Hoàn thiện dự thảo Quyết định đưa hệ thống thông tin vào danh mục 

HTTT quan trọng quốc gia; 

- Hoàn thiện Hướng dẫn bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quản trị rủi 

ro; 

- Hoàn thiện dự thảo Chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia; 

- Phát triển sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam được sử dụng rộng rãi; 

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường, cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ và giải pháp an toàn, an ninh mạng ra nước ngoài; Hỗ trợ, thúc đẩy 

các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng phát triển hoàn thiện các chủng loại sản 

phẩm. 

2. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia 

2.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

2.1.1. Sự kiện quan trọng:  

- Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử 

trình Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Hoàn thành Hướng dẫn chi tiết đáp ứng các tiêu chí của Remote Signing; 

-  Hoàn thành Hướng dẫn chi tiết đáp ứng các tiêu chí của Mobile KPI. 

2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: Chữ ký số (có số liệu so sánh 

với Quý trước, cùng kỳ năm trước). 

Tính đến tháng 6/2021 trên cả nước có 16 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng được Bộ TTTT cấp giấy phép hoạt động. Số liệu về sự 

phát triển của thị trường như sau: 

- Số lượng chứng thư số cấp đạt 4.467.244 chứng thư số tăng 13,3% so với 

cùng kỳ năm 2020. 

- Số lượng chứng thư số đang hoạt động là 1.702.843 chứng thư số tăng 

7,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Số chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động là 341.852 chứng 

thư số, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2020.  
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2.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có. 

2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: Không có. 

2.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có. 

2.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

2.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

a) Các nhiệm vụ đã hoàn thành: 

-  Hoàn thành và triển khai thử nghiệm App Mobile ID; 

 -  Hoàn thành triển khai cấp Chứng thư số dấu thời gian cho tổ chức CA 

công cộng; 

 -  Hoàn thành Hướng dẫn chi tiết đáp ứng các tiêu chí của Remote Signing; 

 -  Hoàn thành Hướng dẫn chi tiết đáp ứng các tiêu chí của Mobile KPI; 

 - Hoàn thành Nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề về các vấn đề nóng, 

các kinh nghiệm quốc tế hay, xu hướng mới … trong lĩnh vực phụ trách; 

 -  Hoàn thành Nghiên cứu tiêu chuẩn về khung quản lý danh tính; khung 

quản lý truy cập và tiêu chuẩn về mức độ bảo đảm an toàn của định danh và xác 

thực điện tử; 

 -  Hoàn thành Nghiên cứu, đề xuất phương án đánh giá đóng góp của lĩnh 

vực định danh và xác thực điện tử đối với nền kinh tế. 

b) Các nhiệm vụ đang thực hiện: 

-  Xây dựng Nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử (IDX) - (Giai 

đoạn 2021); 

-  Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP; 

-  Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định về định 

danh và xác thực điện tử; 

-  Xây dựng hệ thống quản lý, tra cứu thông tin chứng thư số công cộng; 

-  Nâng cấp website, tích hợp các công cụ và thông tin quản lý về dịch vụ 

chứng thực chữ ký số; 

-  Xây dựng hệ thống phục vụ ký số và kiểm tra chữ ký số webserver-based; 

-  Xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO 

IEC 27001:2013 tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; 

-  Xây dựng tạp chí, chuyên đề truyền hình quảng bá chữ ký số và xác thực 

điện tử, nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về dịch vụ 

và mở rộng thị trường dịch vụ; 

-  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chữ ký số, xác thực điện tử cho đối 

tượng quản lý và cho xã hội; 
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- Tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

-  Xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt 

Nam năm 2021; 

-  Nghiên cứu phương án triển khai, áp dụng OID và đề xuất triển khai, áp 

dụng tại Việt Nam; 

-  Nghiên cứu lược đồ ký số tập thể; lược đồ ký số dựa trên danh tính; lược 

đồ ký số dựa trên hệ mật mã ECDSA và các ứng dụng thực tế của chúng; 

-  Xây dựng chiến lược quốc gia về Blockchain; 

-  Đánh giá cấp độ ATTT cho hệ thống RootCA quốc gia. 

2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ TTTT đang triển khai hoàn thiện dự thảo 

Nghị định về định danh và xác thực điện tử trên cơ sở tiếp thu góp ý của thành 

viên Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và xã hội. Dự kiến trong tháng 7/2021, Bộ Tư 

pháp sẽ thẩm định dự thảo để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ ban 

hành. Đây là văn bản tạo khung khổ pháp lý cho hoạt động định danh và xác thực 

điện tử tại Việt Nam vốn đang được thực hiện rời rạc tại từng đơn vị cung cấp 

dịch vụ. Bên cạnh đó, việc ban hành các chuẩn cũng sẽ giúp danh tính số của 

người Việt Nam trong tương lai sẽ được chấp nhận trên bình diện quốc tế chứ 

không chỉ ở trong nước. 

(Chi tiết các đề án, Thông tư tại Phụ lục I kèm theo). 

2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Không có 

2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: 

- Tổng số kiến nghị: 02 

- Tổng số Sở kiến nghị: 01, cụ thể là Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn. 

Bộ TTTT (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) đã phối hợp với Ban 

Cơ yếu Chính phủ (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) để hỗ trợ, giải đáp 

kiến nghị của Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn. 

2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2.6. Nhiệm vụ mới phát sinh 

2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định 

về định danh và xác thực điện tử. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện tốt các lĩnh 

vực quản lý về chữ ký số và định danh. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Thực hiện đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí duy trì Hệ 

thống kiểm tra trạng thái chứng thư số của năm 2021 theo đúng quy định. 

V. Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

1. Vụ Công nghệ thông tin: 

1.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1.1. Sự kiện quan trọng:  

Ngày 18/6/2021 tại Hà Nội, Bộ TTTT đã tổ chức Họp báo phát động Giải 

thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021. Đây là một hoạt 

động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Năm 2021 

là năm thứ hai Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ 

số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam và có giá trị thực tế 

lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. 

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Bộ TTTT cũng đã chính thức công bố hệ 

thống cơ sở dữ liệu công nghiệp ICT Make in Viet Nam tại địa chỉ 

makeinvietnam.mic.gov.vn. Hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp ICT Make in Viet 

Nam sẽ gắn liền với giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 

nhằm mục đích hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển các sản phẩm 

Make in Viet Nam. Đây là một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phản ánh đầy đủ, chính 

xác, kịp thời bức tranh toàn cảnh về ngành công nghiệp ICT, với thông tin số liệu 

tổng hợp về hơn 60.000 doanh nghiệp công nghệ số và hơn 800 sản phẩm, DVC 

nghệ số. Hệ thống cũng là kênh thông tin chính thức hỗ trợ doanh nghiệp ICT của 

Bộ TTTT, cho phép các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với cơ quan quản 

lý nhà nước hơn, nắm được các chính sách hỗ trợ nhanh hơn, đồng thời cũng là 

kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư, xúc tiến 

thương mại, công bố sản phẩm, dịch vụ ViBrand Make in Viet Nam. 

1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực 

Chỉ tiêu 
2020 

(ước tính) 

2021 

(ước tính) 

6 tháng 

đầu năm 

2021 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

Tổng doanh thu (tỷ USD) 123,5 139,3 65 22% 

Doanh nghiệp FDI (tỷ USD) 109,8 120,8 56,3   

Doanh nghiệp khác (tỷ USD) 13,7 18,5 8,7   

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng doanh thu công nghiệp ICT 

ước đạt 1.508 tỷ đồng (~ 65 tỷ USD) tăng trưởng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 



43 

 

2020 (tháng 6/2020 doanh thu công nghiệp ICT chỉ tăng trưởng 6,1% so với cùng 

kỳ năm 2019). Điều này dự báo trong năm 2021, ngành ICT sẽ có sự tăng trưởng 

bứt phá so với năm 2020 và có thể đạt được mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng 

của ngành gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP Việt Nam. 

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử đạt khoảng 

1.332 tỷ đồng (~ 57,6 tỷ USD) chiếm gần 90% tổng doanh thu công nghiệp ICT. 

Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt 50,5 tỷ USD chiếm khoảng 

31,6% giá trị xuất khẩu của cả nước với giá trị xuất siêu ước đạt gần 7,7 tỷ USD 

dự báo gấp 5 lần giá trị xuất siêu cả nước. Trong đó, xuất khẩu 02 nhóm hàng hóa 

"máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "Điện thoại và linh kiện các loại" 

luôn là 02 nhóm hàng đứng hàng đầu trong 10 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao 

của cả nước. Cụ thể, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt khoảng 24,5 

tỷ USD và Giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt 26 tỷ USD. 

Ước tính đến hết tháng 6/2021, tổng số doanh nghiệp CNTT khoảng 47.000 

doanh nghiệp với số lao động khoảng 1,055 triệu người. Tính đến hết tháng 

6/2021, tổng số doanh nghiệp công nghệ số là 61.359 doanh nghiệp tăng 2.982 

doanh nghiệp so với cuối năm 2020, cụ thể: 

- Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 3.119 doanh nghiệp. 

- Tổng số doanh nghiệp đã giải thể, làm thủ tục giải thể và tạm ngừng trong 

6 tháng đầu năm 2021: 137 doanh nghiệp. 

Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam tính theo 1.000 

dân đến hết tháng 6/2021 là 0,63 (năm 2020 tỷ lệ này là 0,59). 

 

Trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành Công nghiệp ICT phấn đấu đạt doanh 

thu 140 tỷ USD đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 14% so với năm 2020. 
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1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có 

1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: Không có 

1.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có. 

1.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

1.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

a) Về hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G 

- Đã triển khai 12 trạm Micro 8T8R của Tổng Công ty Công nghiệp Công 

nghệ cao Viettel (VHT) trên mạng lưới: tốc độ download 1.3Gbps, upload 

60Mbps ở dải tần 3.7Ghz, hỗ trợ 16UE. 

- Đang nghiên cứu - phát triển Macro 8T8R và 64T64R. Với tiến độ dự kiến 

sẽ hoàn thiện để thương mại hóa vào tháng 9/2021. 

- Tổ công tác 5G đã tổ chức buổi họp trao đổi kỹ thuật kinh nghiệm nghiên 

cứu phát triển, sản xuất thiết bị mạng 5G giữa VHT với các chuyên gia 5G tại 

Pháp, các công ty công nghệ trên thế giới như: Samsung, Fujitsu,... để hỗ trợ VHT 

giải quyết các thách thức, khó khăn trong quá trình nghiên cứu, sản xuất. 

   b) Về phát triển các khu CNTT tập trung 

 - Trên cơ sở Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết tình hình, kết 

quả thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, ngày 18/6/2021, 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 966/QĐ-TTg về việc tiếp tục thí điểm 

Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung. Theo đó, mô hình thí điểm Chuỗi Công 

viên phần mềm Quang Trung được thực hiện đến hết năm 2023, điều này góp 

phần quan trọng cho phát triển công nghiệp ICT, đặt biệt là tạo động lực để cho 

các địa phương phía Nam trong quá trình CĐS. 

- Ngày 09/6/20121, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 895/QĐ-

TTg về việc thành lập Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ. Đây là khu CNTT 

tập trung thứ 6 của cả nước và là khu đầu tiên của Vùng đồng bằng Sông Cửu 

Long. Việc thành lập khu CNTT tập trung đầu tiên của Vùng đồng bằng Sông 

Cửu Long có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết đại hội lần 

thứ 13 của Đảng và có ý nghĩa đặc biệt đối với Thành phố Cần Thơ nói riêng và 

Vùng đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, đánh dấu sự khởi đầu của việc chuyển 

đổi từ trọng tâm là nông nghiệp sang phát triển công nghiệp công nghệ số với giá 

trị gia tăng cao, tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Khu CNTT tập trung 

Thành phố Cần Thơ được hình thành với mục tiêu tạo nên một digital hub cho cả 

vùng đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực; tạo ra môi trường thuận lợi để thu 

hút nguồn đầu tư FDI chất lượng cao và đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư trong 
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lĩnh vực CNTT trong nước, góp phần phát triển ngành công nghiệp CNTT, tăng 

sức cạnh tranh, mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp CNTT hoạt động của Thành phố. 

- Ngoài ra, Bộ TTTT cũng đang hướng dẫn tỉnh Bắc Ninh trình tự, các bước 

triển khai Đề án bổ sung Khu CNTT tập trung Bắc Ninh vào Quy hoạch tổng thể 

phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng 2025 căn cứ theo 

văn bản số 134/TTg-KSTT ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

  c) Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số 

- Thu thập, tổng hợp số liệu về hoạt động của doanh nghiệp ICT trong 

CSDL công nghiệp ICT Việt Nam. 

- Đã tổ chức công bố chính thức Hệ thống CSDL công nghiệp ICT Make 

in Viet Nam tại địa chỉ: makeinvietnam.mic.gov.vn trong buổi Lễ phát động Giải 

thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin, số liệu về doanh nghiệp, sản phẩm 

công nghệ số Make in Viet Nam trong CSDL. 

- Phối hợp tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp công nghệ số, sàn TMĐT 

để giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

 d) Về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và sản phẩm CNTT 

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực BCĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”: Phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng kịch bản tuyên truyền 

về ưu tiên hàng Việt; làm việc với các đơn vị ngoài Bộ để thống nhất nội dung 

tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ, kết nối sản phẩm, hàng hóa nông sản. 

 - Phối hợp với Sở TTTT Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp CNTT hướng 

dẫn các doanh nghiệp công bố sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được 

ưu tiên đầu tư, mua sắm theo quy định Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT. 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ làm việc với các Bộ NN&PTNT 

và Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ bà con nông dân đưa nông sản lên các sàn 

TMĐT. 

 - Ngày 22/4/2021, Bộ TTTT đã tổ chức làm việc tại Bắc Giang giữa các 

đơn vị Sở TTTT Bắc Giang, Sở Y tế Bắc Giang, các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến 

huyện của tỉnh Bắc Giang và Công ty Vinbrain: nội dung tập trung vào Giới thiệu 

phần mềm Trí tuệ nhân tạo DrAid chẩn đoán hình ảnh; trao đổi về phương án và 

kế hoạch triển khai. Công ty Vinbrain đã phối hợp với Sở TTTT, Sở Y tế và các 

cơ sở y tế hoàn thành việc khảo sát, đánh giá mức độ phù hợp để triển khai các 

sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

 - Triển khai kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 

154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về Khu CNTT tập 

trung 
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 - Phối hợp với các đơn vị trong Bộ hoàn thiện Kế hoạch hoạt động năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực 

TTTT nhằm triển khai có chất lượng và hiệu quả trong việc hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp ngành TTTT (Quyết định số 662/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2021). 

   đ) Về các hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng tài liệu đăng ký công bố sản phẩm, 

dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong CQNN. 

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ TTTT triển khai, thực hiện 

các nhiệm vụ, chương trình, đề án giao Bộ TTTT tại Quyết định số 127/QĐ-TTg 

ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 

  e) Về các hoạt động trọng tâm khác 

- Về việc hợp tác với WEF thành lập Trung tâm liên kết: Đàm phán với 

WEF về việc ký kết thành lập Trung tâm liên kết, Bộ TTTT đang chỉ đạo các đơn 

vị chuyên môn hoàn thiện phương án triển khai tiếp theo. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ: tổng hợp, xây dựng Đề án gửi 

Bộ Công Thương về Chương trình Thương hiệu quốc gia và Đề án Phát triển thị 

trường trong nước. 

- Xử lý hồ sơ cho phép nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm 

nhập khẩu của các doanh nghiệp... 

- Xử lý hồ sơ hoạt động sản xuất phần mềm theo Thông tư 13/2020/TT-

BTTTT. 

- Xây dựng phương án, kế hoạch và dự kiến đề cương Sách trắng CNTT-

TT Việt Nam 2021. 

- Vận động các doanh nghiệp tham gia ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng, 

chống COVID-19. 

1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách  

  - Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4: Đang tiếp thu ý kiến 

của các chuyên gia; rà soát các nhiệm vụ so với Chiến lược quốc gia về phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030 để đảm bảo đồng bộ và khả 

thi khi Chương trình được ban hành. Trên cơ sở đó, Bộ TTTT sẽ hoàn thiện chuẩn 

bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký phê duyệt. Đây là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm thực hiện thành công các Nghị quyết 

của Bộ Chính trị trong việc phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông 

Việt Nam. Trong đó, xác định phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông 

là con đường chủ đạo, làm động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất 

lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã 
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hội theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên so với khu vực và thế giới. Chương 

trình cũng tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá nhằm tạo thị trường; 

nuôi dưỡng hệ sinh thái thuận lợi; thúc đẩy ứng dụng, đổi mới, sáng tạo, làm chủ 

công nghệ số của doanh nghiệp và con người Việt Nam nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng, chất lượng, sức cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

  - Xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số Việt Nam đến năm 2030: Bộ TTTT đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ 

số Việt Nam đến năm 2030. Đây là chiến lược giúp các doanh nghiệp công nghệ 

số Việt Nam chủ động tham gia sớm vào quá trình nghiên cứu, phát triển và làm 

chủ công nghệ số để tự chủ, tự cường trong quá trình phát triển, để có sự phát 

triển đột phá, nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển; là lực lượng chủ lực và 

tiên phong thực hiện CĐS quốc gia, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước 

Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. 

- Lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số: Bộ TTTT đang xây 

dựng báo cáo đề xuất lập đề nghị Luật công nghiệp công nghệ số gồm các nội 

dung: Tổng kết tình hình thực hiện quy định pháp luật về công nghiệp ICT; 

Phương hướng hoàn thiện pháp luật về công nghiệp ICT; Xác định vấn đề bất cập, 

đề xuất nhóm chính sách và đánh giá tác động; Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về 

phát triển công nghiệp ICT). Tạo khung pháp lý để phù hợp với bước phát triển 

tiếp theo của lĩnh vực ICT là công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển và quản lý công nghệ số, sản phẩm số, doanh nghiệp công nghệ số, mô hình 

mới. Là pháp luật gốc, làm căn cứ để Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương 

ban hành các cơ chế chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số; các doanh 

nghiệp công nghệ số hoạt động theo quy định. 

1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: 

1.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

1.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: 

1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021: 

- Trình Chính phủ bộ hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công 

nghệ số. 

       - Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công nghiệp 

CNTT, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chủ động 

tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

       - Tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong kế hoạch. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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       - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công 

nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông, tập trung vào phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số tại địa phương: hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, 

thông tin số liệu trong CSDL doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in 

VietNam. 

       - Tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 

       - Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam năm 

2021. 

- Hỗ trợ hoạt động xây dựng thương hiệu Việt: Xây dựng và thực thi 

Chương trình sản phẩm và dịch vụ CNTT, điện tử viễn thông thương hiệu Việt. 

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G: 

+ Phối hợp với một số chuyên gia nước ngoài tháo gỡ các khó khăn, giải 

quyết các thách thức về kỹ thuật cho doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu 

phát triển thiết bị 5G. 

+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết của hoạt động nghiên cứu sản xuất 

thiết bị 5G. 

- Xây dựng và phát triển một số khu CNTT tập trung mới, trọng điểm để 

tạo hạ tầng cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ICT, thu hút chuyển dịch 

của các doanh nghiệp FDI chất lượng cao. 

2. Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số: 

2.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

2.1.1. Sự kiện quan trọng: Không có  

2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: Không có  

2.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: không có  

2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: Không có  

2.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:  

2.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành  

 2.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

a) Về các hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách 

- Nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu các nền tảng số toàn cầu hoạt động 

xuyên biên giới và đề xuất các biện pháp quản lý tại Việt Nam; Nghiên cứu về 

thực trạng, giải pháp hỗ trợ hình thành hệ sinh thái SmartCity tại Việt Nam; 

Nghiên cứu về nội hàm, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế số Việt Nam. Các 

nhiệm vụ trên Viện đang thực hiện nghiên cứu các nội dung công việc theo tiến 

độ đề cương đã duyệt.  
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- Nhiệm vụ thường xuyên: Nghiên cứu về thực trạng, giải pháp hỗ trợ hình 

thành hệ sinh thái EdTech tại Việt Nam; Nghiên cứu về thực trạng, giải pháp hỗ 

trợ hình thành hệ sinh thái HealthTech tại Việt Nam; Nghiên cứu về thực trạng, 

giải pháp hỗ trợ hình thành hệ sinh thái AgriTech tại Việt Nam. Các nhiệm vụ 

trên Viện đang thực hiện nghiên cứu các nội dung công việc theo tiến độ đề cương 

đã duyệt. 

 - Nhiệm vụ thuộc chương trình CĐS: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc 

đẩy phát triển sản phẩm nội dung số đa dạng, hấp dẫn; Nghiên cứu các nền tảng 

số toàn cầu hoạt động xuyên biên giới và đề xuất các biện pháp quản lý tại Việt 

Nam. Cả 02 nhiệm vụ Viện đang thực hiện nghiên cứu các nội dung theo đề cương 

đã được phê duyệt. Viện đã hoàn thiện trình phê duyệt dự toán chi tiết và đang 

chờ Lãnh đạo Bộ phê duyệt. 

 - Nhiệm vụ Nghiên cứu KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng quy trình và 

phát triển công cụ làm sạch, tích hợp dữ liệu lớn. Mã số: ĐT.30/21 và Nghiên cứu 

đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ CĐS cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tại Việt Nam. Mã số: ĐT.31/21. Cả 02 đề tài trên đã hoàn thiện xong phần đề 

cương và đang triển khai nghiên cứu chuyên đề theo đề cương đã duyệt. 

 b) Về các hoạt động xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  

- Định mức điều tra, khảo sát để lập dự án ứng dụng CNTT: Đã hoàn thiện 

Đề cương và đã gửi đi lấy ý kiến góp ý đề cương lần 2. 

- Định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin 

tuyên truyền (đã bao gồm số hóa, tạo dữ liệu đặc tả cho 3D): Đang thực hiện xây 

dựng dự thảo bộ định mức và thuyết minh xây dựng định mức. 

c) Các hoạt động phối hợp cùng Cục Tin học hóa 

- Xây dựng tiêu chí, thực hiện đánh giá, công bố và khuyến nghị sử dụng 

các sản phẩm, phần mềm, nền tảng công nghệ mở. 

- Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ mở (Open Tech 

Center of Excellences) kết nối các Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ 

của các công ty công nghệ lớn. 

d) Về các hoạt động trọng tâm khác 

- Nhiệm vụ trợ giúp người khuyết tật: Hoàn thiện đề cương trình xin phê 

duyệt chủ trương nhiệm vụ trợ giúp người khuyết tật. 

- Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ, ứng 

dụng về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác CĐS của Viện Công 

nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam”: Đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án.  

2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách 
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2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:  

2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2.6. Nhiệm vụ mới phát sinh:  

Nhiệm vụ triển khai trợ lý ảo trong CQNN: Viện lên phương án tăng cường 

số lượng người dùng trong giai đoạn thử nghiệm phần mềm trợ lý ảo. 

2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Hoàn thiện các nghiên cứu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. 

- Hoàn thiện ứng dụng và hoàn thành trợ lý ảo ở mức cơ bản từ tháng 7/2021 

VI. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông 

1. Cục Báo chí 

1.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

1.1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Một số cơ quan báo chí triển khai thu phí nội dung, cụ thể: ngày 29/3/2021, 

Tạp chí điện tử Ngày nay chính thức ra mắt báo thu phí trực tuyến, ứng dụng các 

công nghệ tài chính số để tương tác; ngày 15/6/2021, Báo Vietnamnet triển khai 

thu phí một phần nội dung chuyên mục Vietnamnet Premium. 

1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực 

- Tính đến ngày 20/6/2021, cả nước có tổng số 798 cơ quan báo chí, trong 

đó 139 báo (Trung ương: 66, Địa phương: 73), 659 Tạp chí (Trung ương: 566, 

Địa phương: 93). 

- Thực hiện cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các báo, tạp chí in 

và điện tử theo Quyết định số 921a/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ TTTT về việc ban hành Đề án cấp, đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (tính 

đến ngày 24/6/2021 đã cấp 9.086 thẻ). Thu hồi 01 thẻ nhà báo do có sai phạm, cơ 

quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can. 

1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: 

Cơ bản các cơ quan báo chí bám sát thực hiện quy định pháp luật về báo 

chí, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong điều chỉnh liều lượng, 

nội dung trong thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện 

"mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát 

triển KT-XH.  

Các cơ quan báo chí, các Đài PTTH đã tích cực thông tin, tuyên truyền về: 

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: từ ngày 20/01/2021 

đến ngày 01/02/2021 các cơ quan báo chí đã có tổng cộng 9.559 tin/bài phản ánh 

về Đại hội Đảng);  

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 (Từ ngày 01/5 đến 15/5,  báo chí và trang tin điện tử đăng tải, đăng 

tải lại, dẫn lại tổng số tin/bài tăng hơn 5,8 lần so với khoảng thời gian từ 23/3 đến 

09/4 là giai đoạn chưa có văn bản chỉ đạo số 1112/BTTTT-CBC của Bộ TTTT. 

Trong ngày bầu cử 23/5, số tin bài về bầu cử được đăng tải trên báo chí là 

8.611/27.914, chiếm 31%; tăng 3.927 tin, bài so với ngày 21/5 và tăng 4.563 tin 

bài so với ngày 22/5), các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước;  

Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, 

trong đó đẩy mạnh các tuyến bài tuyên truyền nhận diện, đấu tranh với các thông 

tin chống phá Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp;  

1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Sở TTTT đã tích cực triển khai Kế hoạch 

công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. 

1.1.4. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

1.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành 

1.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong  6 tháng đầu 

năm 2021: 

- Bên cạnh việc chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thời lượng tuyên 

truyền, mở chuyên trang, chuyên mục thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, Bộ còn chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức đấu tranh, phản bác các 

thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác chuẩn bị tổ chức, tổ 

chức Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên báo chí và không gian mạng. Trước, 

trong và sau Đại hội, thông tin về Đại hội và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIII được đưa dày đặc, theo từng tuyến bài và có chất lượng cao. 

- Các đơn vị chức năng thuộc Bộ TTTT, các Sở TTTT, các cơ quan báo chí 

đã bám sát, thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được duy trì thường xuyên, liên tục 

từ cuối tháng 11/2020 theo Kế hoạch của Bộ TTTT và hướng dẫn của Ban Tuyên 

giáo Trung ương. Bộ TTTT đã có văn bản số 1112/BTTTT-CBC ngày 15/4/2021 

đề nghị: Các cơ quan báo chí tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, 

tần suất, số lượng tin/bài thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử; UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu Sở TTTT chỉ đạo hệ thống TTCS tăng 

ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất phát sóng các chương 

trình phát thanh tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh cấp huyện 

và cấp xã; trên các bảng tin, bản tin và các hình thức TTCS khác; Các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chủ quản báo chí tăng cường chỉ 

đạo, tạo điều kiện để cơ quan báo chí thực hiện cao điểm việc tuyên truyền phục 



52 

 

vụ cuộc bầu cử. Bộ TTTT đã có Báo cáo số 43/BC-BTTTT ngày 15/6/2021 báo 

cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác bầu cử Quốc hội 

khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Về thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực 

hiện rà quét thông tin trên báo chí về dịch COVID-19 hàng ngày để phục vụ chỉ 

đạo tăng tỷ lệ thông tin trên báo chí về cảnh báo nguy cơ, nâng cao ý thức kỹ năng 

của người dân phòng, chống dịch COVID-19. Tỷ lệ tin, bài liên quan đến các giải 

pháp ổn định kinh tế, sản xuất kinh doanh được các các cơ quan báo chí tiếp tục 

duy trì ở mức cao. Bộ TTTT đã có văn bản số 1631/BTTTT-CBC ngày 20/5/2021 

gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Quốc gia về phòng 

chống dịch COVID-19 về phối hợp điều chỉnh cung cấp thông tin cho báo chí về 

phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo quy định quyền riêng tư cá nhân, hiệu quả 

phòng chống dịch, giữ trạng thái chủ động, không chủ quan, lơ là phòng chống 

dịch của người dân. 

- Thực hiện cấp lại giấy phép hoạt động cho 05 cơ quan báo và 25 cơ quan 

tạp chí;  

- Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thành tựu của Việt Nam 

trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch hành động về 

Biển Đông năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình; kiểm tra, đối soát, hướng dẫn hoạt động nộp phí quyền cung 

cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; kiểm tra và xây dựng báo cáo về hoạt động liên 

kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. 

- Thực hiện Quyết định số 2237/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cấp bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để hỗ trợ các cơ 

quan báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Về ban hành, triển khai các Kế hoạch thông tin, tuyên truyền: 

Bộ TTTT ban hành: Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua 

bán người giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 781/KH-BTTTT ngày 19/3/2021), 

Kế hoạch tuyên truyền phòng chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm năm 

2021 (Kế hoạch số 1261/KH-BTTTT ngày 27/4/2021), Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021 (Kế hoạch số 

1560/KH-BTTTT ngày 17/5/2021). 

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (văn bản số 358/BTTTT-CBC ngày 

08/02/2021); Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của 
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Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại diện COVID-19; Kết quả 

triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của 

Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Báo cáo sơ kết công 

tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2021 

(Báo cáo số 40/BC-BTTTT ngày 09/6/2021); Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 (Văn bản số 2190/BC-

BTTTT ngày 21/6/2021). 

- Triển khai rà soát, cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử trong 6 tháng 

đầu năm 2021:  

STT Cấp phép Số lượng 

1 Cấp giấy phép báo      06 

2 Cấp giấy phép tạp chí 39 

3 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung 06 

4 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm 10 

5 Thu hồi giấy phép hoạt động báo, tạp chí 24 

- Cấp phép chuyên trang, đặc san, bản tin trong 6 tháng đầu năm 2021:  

STT Cấp phép Số lượng 

1 Cấp giấy phép chuyên trang 53 

2 Cấp giấy phép xuất bản bản tin 39 

3 Cấp giấy phép xuất bản đặc san 107 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp chấn chỉnh tình trạng “báo hóa tạp chí”: 

Việc cấp phép hoạt động Tạp chí theo quy định tại Thông tư số 41 được rà 

soát chặt chẽ, tôn chỉ mục đích rõ ràng; thể hiện tính chuyên sâu, chuyên ngành 

và đăng tải các nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn phản biện chính sách về lĩnh 

vực theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. Về hình thức của các tạp chí, 

đều có cụm từ tạp chí thể hiện trên măng sét và giao diện trang chủ. 

Triển khai kiểm tra, phối hợp kiểm tra 04 Tạp chí việc chấp hành quy định 

của pháp luật về báo chí. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ 
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quan báo chí tổng số 136 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật, thực hiện 

không đúng quy định của giấy phép, thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích. 

- Triển khai xây dựng và vận hành Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền 

thông số quốc gia. 

- Tổ chức 01 Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về báo 

chí cho hơn 120 học viên là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan báo chí 

trong toàn quốc; 02 Hội nghị tập huấn thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội 

và HĐND; 01 khóa tập huấn kỹ năng thông tin cho phóng viên, biên tập viên; 01 

Trao đổi trực tuyến “Kỹ năng xuất bản nội dung và bảo vệ bản quyền tác phẩm 

báo chí trên nền tảng công nghệ số”. 

1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

Bộ TTTT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ: 

- Ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 phê duyệt Đề án 

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-

2025"; 

- Ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 về nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu 

của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. 

Việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg sẽ phát huy vai trò của cơ quan quản 

lý báo chí trong định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, thông tin thiết yếu; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí đảm bảo kinh 

phí để cơ quan báo chí tăng 20% số lượng tin, bài phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

thông tin thiết yếu. 

- Ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí 

phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong 

hoạt động báo chí, truyền thông. 

Việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

hiện đại để nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

Tổ quốc, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền 

thông, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông tạo sự đồng thuận của cả hệ 

thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. 

- Kéo dài thời gian thực hiện Đề án cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền 

hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài theo Quyết định 

số 1984/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. 

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án Quản lý hoạt 

động truyền thanh - truyền hình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ 

quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020; kết quả 

thực hiện dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet cho người Việt Nam 
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ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020, đề xuất cơ chế duy trì dịch vụ năm 2021 và 

giao Bộ TTTT xây dựng Đề án giai đoạn 2021-2025. 

  (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:  

- Tính đến ngày 20/6/2021, đã tiếp nhận và xử lý tổng số 140 đơn thư, kiến 

nghị về báo chí (tính đến ngày 15/6/2021), trong đó: 63 đơn, thư của cá nhân, 35 

đơn, thư của tổ chức, 42 đơn thư của doanh nghiệp. 

- Về trả lời 02 phản ánh của người dân tại chuyên mục Hỏi đáp trên Cổng 

Cổng TTĐT của Bộ: Công văn số 668/CBC-BCTƯ ngày 24/5/2021 trả lời câu 

hỏi của người dân về xuất bản chuyên san; Công văn số 542/CBC-VP ngày 

29/4/2021 trả lời 01 câu hỏi của người dân về việc cấp phép Tạp chí Cửa Việt 

thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

- Báo cáo về tình hình đơn, thư của 10 báo, tạp chí đứng đầu trong 03 năm 

gần đây (từ năm 2018 đến năm 2020) cụ thể: 

1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: 

 1.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

1.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: 

1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021: 

- Tiếp tục chỉ đạo, định hướng báo chí thực hiện tuyên truyền có hiệu quả 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tuyên truyền việc 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển kinh tế, xã 

hội, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid -19 vừa 

phát triển kinh tế xã hội; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm khác. 

- Đề xuất sửa đổi Luật Báo chí để tiến hành sửa đổi Luật Báo chí cho phù 

hợp với bối cảnh phát triển khoa học công nghệ và truyền thông hiện nay, trong 

đó làm rõ khái niệm, thúc đẩy phát triển tổ hợp báo chí; khái niệm “chủ bút, chủ 

báo”; hệ sinh thái báo chí, báo chí dữ liệu… Hoàn thành sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 49/2016/TT-BTTTT về cấp thẻ nhà báo. 

- Hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 để các Bộ, 

ngành, địa phương tăng ngân sách cho công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 

2025; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, 

định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

- Thực hiện yêu cầu của Quy hoạch báo chí, cấp lại giấy phép hoạt động 

cho khoảng 120 cơ quan báo chí trong năm 2021 (theo văn bản 971/BTTTT-CBC 

ngày 02/4/2021 của Bộ TTTT). Tiếp nhận và thực hiện việc cấp Thẻ nhà báo thời 

hạn 2021-2025, Đợt 2 năm 2021. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai quy hoạch báo chí và thi hành 

Luật Báo chí năm 2016. Tổ chức đánh giá mô hình cơ quan báo chí tại Quảng 

Ninh, Bình Phước. 

- Tăng cường giám sát, đo đạc bằng công nghệ để kịp thời nhắc nhở, chấn 

chỉnh cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của pháp luật, các tạp chí hoạt 

động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành; rà soát tôn chỉ mục đích của các 

cơ quan báo chí và xử lý quyết liệt các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động 

không đúng tôn chỉ, mục đích, các vấn đề còn tồn tại của báo chí như báo hoá tạp 

chí, buông lỏng quản lý văn phòng đại diện, phóng viên, quảng cáo sai, phản cảm 

do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp… Triển khai kế hoạch thực 

hiện bảo vệ quyền lợi báo chí Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới. 

- Hoàn thành triển khai 79 gói thầu thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

dịch COVID-19 với tổng số tiền 45 tỷ theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2237/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về cấp bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

2. Cục Phát thanh, truyền hình và TTĐT 

2.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

  a) Lĩnh vực phát thanh, truyền hình 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Đài PTTH đã tập trung tuyên truyền các 

vấn đề kinh tế, xã hội trọng tâm: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…theo định hướng của cơ 

quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về báo chí. Các Đài cơ bản duy trì thời lượng sản 

xuất chương trình, phát sóng kênh chương trình theo quy định tại GP được cấp; 

sản xuất thêm nhiều chuyên mục mới. 

- Trước tình hình dịch, bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát, các Đài PTTH 

đã tập trung đưa tin, bài liên quan đến công tác phòng chống dịch, tình hình bùng 

phát dịch bệnh ở Việt Nam và các nước trên thế giới; Thông tin về chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19; các hướng dẫn 

phòng, chống dịch cho người dân; Thông tin về tình hình dịch bệnh do Chính phủ, 

Bộ Y tế ban hành. Ngoài ra, các Đài PTTH cũng đã chủ động sản xuất các chương 

trình học tập trực tuyến, đào tạo từ xa để hỗ trợ công tác giáo dục trong tình trạng 

cách ly. 

Nhìn chung các Đài đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền vận động 

người dân và có nhiều kết quả tích cực góp phần vào thành tích chung của xã hội 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Các doanh nghiệp truyền hình trả tiền cơ bản duy trì các hoạt động sản xuất 

kinh doanh, một số đơn vị bị sụt giảm doanh thu do việc giảm các thuê bao như 

quán cafe, địa điểm kinh doanh dịch vụ, tuy vậy, nhìn chung số lượng thuê bao và 

doanh thu của lĩnh vực truyền hình trả tiền không có biến động đáng kể. 
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     b) Lĩnh vực TTĐT 

Trong thời gian qua, về cơ bản, các trang TTĐT tổng hợp và mạng xã hội 

đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà 

nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự 

thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân 

đối với Đảng. Trở thành cánh tay nối dài trong công tác thông tin kịp thời, trung 

thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế. Công 

tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo… 

Đặc biệt, đã có sự vào cuộc rõ nét của các trang TTĐT tổng hợp và trang 

mạng xã hội trong việc chủ động tham gia tuyên truyền, phổ biến các thông tin 

chính thức về dịch bệnh COVID-19, phản bác các quan điểm sai trái, các thông 

tin sai sự thật về dịch bệnh, góp phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh phòng, 

chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực TTĐT đều gặp khó khăn do sụt giảm doanh thu, đặc biệt là 

nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội và trang TTĐT tổng 

hợp. Doanh thu của nhóm doanh nghiệp này chủ yếu đến từ quảng cáo, nên đây 

là nhóm ảnh hưởng nặng nề hơn, gặp khó khăn nhiều hơn so với nhóm doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng và cung cấp nội dung 

trên mạng viễn thông di động. 

Dự kiến, doanh thu các doanh nghiệp trong lĩnh vực TTĐT sẽ dần tăng 

trưởng trở lại trong năm 2021 trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt như 

hiện nay. 

2.1.1. Sự kiện quan trọng: Không có 

2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

Phát thanh, truyền hình: 

- Thực hiện cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các Đài PTTH, Đài 

Phát thanh, Đài Truyền hình và các đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình theo 

Quyết định số 921a/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc 

ban hành Đề án cấp, đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025: tính đến ngày 24/6/2021 

đã cấp 6.350 thẻ nhà báo (khối trung ương: 2.769 thẻ, khối Đài địa phương 3.581 

thẻ) trên tổng số 9.429 hồ sơ đề nghị cấp thẻ. 

Truyền hình trả tiền: 

Chỉ tiêu 2020 2021 

6 tháng 

đầu 

năm 

2021 

so với cùng 

kỳ năm trước 
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Thuê bao truyền hình trả tiền 

(triệu) 

16.2 17 16.3 5.9% 

Doanh thu dịch vụ (tỷ đồng) 8,770 9,000 4,478 12.7% 

Số tiền nộp ngân sách nhà 

nước* (tỷ đồng) 

24.3 22 Ước tính 

10 tỷ 

-15.2% 

 *Số phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (số phí giảm so với 

năm 2020) do: Theo Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài 

chính, các doanh nghiệp THTT  tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn 

hơn 50 tỷ đồng (doanh thu dưới 50 tỷ đồng thì nộp phí là 0 đồng) để giúp các 

doanh nghiệp bớt khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

 Số lượng người dùng mạng xã hội (số liệu ước lượng) 

Chỉ tiêu 2020 2021 

6 tháng 

đầu 

năm 

2021 

so với cùng 

kỳ năm 

trước 

Số lượng người dùng MXH 

Việt Nam (triệu) 

72 80 

(ước 

tính) 

75   

  

2.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: 

- Đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình: 

Các Đài PTTH cơ bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; duy trì thời lượng 

sản xuất chương trình, phát sóng kênh chương trình theo quy định Giấy phép được 

cấp; sản xuất thêm nhiều chuyên mục mới; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…theo định hướng của cơ 

quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về báo chí. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số đài chưa thực sự quản lý chặt 

chẽ hoạt động sản xuất nội dung, để xảy ra một số sai phạm trong nội dung thông 

tin, đặc biệt tập trung vào các chương trình giải trí, phim, trò chơi truyền hình 

(game show), truyền hình thực tế, như: ngôn ngữ phản cảm; hình ảnh, lời thoại 

phản cảm, câu khách, thiếu tính thẩm mỹ, giáo dục, không phù hợp với văn hóa, 

thuần phong mỹ tục Việt Nam; sử dụng hình ảnh gây liên tưởng xấu... Với những 

sai phạm này, Bộ TTTT đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở trực tiếp tại giao ban 

báo chí hằng tuần, nhắc nhở bằng văn bản; thậm chí xử phạt vi phạm hành chính. 

- Đối với lĩnh vực TTĐT:  
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Thời gian qua, Cục PTTH&TTĐT đã thiết lập cơ chế liên lạc giữa Cục và 

đầu mối các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thông qua ứng dụng 

OTT để cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền; phổ biến các quy định của 

pháp luật về TTĐT; thông tin về các vi phạm phổ biến, thông báo về các Quyết 

định xử phạt liên quan để các doanh nghiệp rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời; 

giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực… Qua đó, các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTĐT đã hoạt động đúng và đầy đủ các 

quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp còn vi phạm các 

quy định như: Cung cấp mạng xã hội, trò chơi điện tử không phép, ”báo hóa” 

mạng xã hội, trang TTĐT.... 

2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Sở TTTT đã tích cực chủ động thực hiện 

rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền fake news trên các mạng xã hội 

xuyên biên giới, đặc biệt là các thông tin đến dịch COVID-19, góp phần vào thành 

tích chung trong phòng, chống dịch; không gây hoang mang, và tạo niềm tin đối 

với các hoạt động chống dịch của Chính phủ. Bên cạnh đó, các Sở TTTT cũng 

tích cực phối hợp trong việc thông tin về các sai phạm, các tin giả phát tán trên 

các mạng xã hội xuyên biên giới để các đơn vị chức năng có cơ sở làm việc với 

các mạng xã hội yêu cầu bóc gỡ thông tin kịp thời, không phát tán các tin giả gây 

tình trạng hoang mang dư luận. 

2.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

- Quy định về việc các nước G7 thông qua việc thu thuế 15% các dịch vụ 

kỹ thuật số xuyên biên giới. 

       - Quy định mới của Nga về điều chỉnh hoạt động của các công ty internet 

lớn của nước ngoài tại Nga: 

       Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chủ sở hữu các nguồn Internet nước 

ngoài lớn với lượng người dùng hàng ngày trên 500.000 người Nga nên phải có 

pháp nhân hiện diện tại Nga để đại diện cho công ty mẹ (chi nhánh, văn phòng 

đại diện, thành lập các công ty…). Nếu từ chối,  Nga có thể trừng phạt bằng chế 

tài: cấm phân phối quảng cáo trực tuyến tại Nga, cấm thực hiện giao dịch thanh 

toán đến công ty này và cấm thu thập và lưu chuyển dữ liệu người dùng xuyên 

biên giới. Cơ quan chức năng Nga sẽ thông báo cho người sử dụng Nga trên các 

nền tảng xuyên biên giới về việc vi phạm pháp luật của các nền tảng này. 

       - Ngày 25/2/2021, Chính phủ Ấn Độ đã công bố các quy định mới nhằm 

quản lý nội dung kỹ thuật số, bao gồm bộ quy tắc đạo đức và khuôn khổ giải quyết 

khiếu nại ba cấp đối với các trang web tin tức và nền tảng cung cấp nội dung trực 

tuyến qua Internet (OTT). 

       Quy định mới yêu cầu bất kỳ công ty mạng xã hội nào cũng phải có 3 vị trí 

tại đây: một “nhân viên tuân thủ”, người bảo đảm họ tuân thủ luật pháp địa 
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phương; một “nhân viên khiếu nại”, người giải quyết khiếu nại từ người dùng Ấn 

Độ; một “người liên hệ”, phụ trách phối hợp thực thi pháp luật và luôn phải phản 

hồi cơ quan hành pháp 24/7. Các công ty cũng phải xuất bản báo cáo tuân thủ 

mỗi tháng, nêu chi tiết nhận được bao nhiêu khiếu nại và xử lý như thế nào. 

       Ngoài ra, theo quy định mới, các hãng truyền thông xã hội, cung cấp các 

dịch vụ phát trực tuyến và tin tức kỹ thuật số, trong đó có Facebook và Twitter, 

sẽ phải xóa nội dung trong vòng 24 giờ kể từ khi có khiếu nại. Các công ty này sẽ 

buộc phải tiết lộ người gửi tin nhắn hoặc đăng bài viết khi được yêu cầu làm như 

vậy thông qua một mệnh lệnh có tính pháp lý. 

       * Cơ chế khiếu nại ba cấp 

       - Ở cấp độ thứ nhất, người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp đến các doanh 

nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV, các doanh nghiệp này sẽ có trách nhiệm phải 

xử lý khiếu nại trong vòng 15 ngày. 

       - Ở cấp độ thứ hai, người khiếu nại có thể tới các cơ quan có chức năng tự 

quản lý do hội đồng hoặc một số hiệp hội do các doanh nghiệp sở hữu nền tảng 

OTT TV bầu ra/thành lập. Cơ quan này sẽ được đứng đầu bởi một thẩm phán đã 

nghỉ hưu của Tòa án tối cao hoặc một người nổi tiếng, chuyên gia có kinh nghiệm 

hoạt động độc lập trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, quyền trẻ em, nhân 

quyền hoặc các lĩnh vực khác có liên quan. Cơ quan này cũng có quyền kiểm 

duyệt trong trường hợp phát hiện các nội dung vi phạm. Luật quy định "Kiểm 

duyệt trong trường hợp bất kỳ nội dung nào mà cần phải thực hiện hành động xóa 

hoặc biên tập nội dung để ngăn chặn sự truyền bá, thúc đẩy thực hiện các hành vi 

phạm tội ảnh hưởng đến trật tự công cộng". 

       - Tại cấp độ thứ 3, chính phủ sẽ có quyền được kiểm duyệt nội dung nhưng 

sẽ hoạt động dưới cơ chế giám sát bởi một hội đồng. Hội đồng được thành lập với 

sự tham gia của các Bộ, ban ngành sẽ thực thi chức năng giám sát và sẽ có quyền 

lực ngang hàng như các cơ quan quản lý các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT 

TV. 

       Trên hết tất cả 3 cấp độ khiếu nại nói trên, Chính phủ cũng quy định một 

số quyền hạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Luật quy định "Trong trường 

hợp khẩn cấp, Bộ Thông tin và phát thanh, truyền hình nếu thấy việc ban hành 

quyết định chặn nội dung là hợp lý và chính đáng, sẽ có quyền ra quyết định chặn 

truy cập công khai các nội dung này. Quy tắc cũng quy định thêm rằng người ban 

hành quyết định đó phải giải thích lý do chặn bằng văn bản và đây sẽ chỉ là biện 

pháp xử lý tạm thời.” 

       - Tháng 5 năm 2021, Facebook, Google đã đồng ý chi trả phí bản quyền 

cho cơ quan báo chí ở Úc và Canada, sau sự cố Facebook hạn chế việc đọc và chia 

sẻ tin tức trên nền tảng Facebook ở Úc để phản đối việc Úc thông qua quy định 

các nền tảng xuyên biên giới phải trả phí bản quyền cho các nhà xuất bản nội dung 

tại Úc hồi tháng 2/2021. 
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2.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành 

2.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong  6 tháng đầu 

năm 2021 

- Công tác thanh tra xử lý vi phạm và xử lý khiếu nại tố cáo: 

Trong 06 tháng đầu năm 2021 (tính đến 21/6/2021), Cục Phát thanh truyền 

hình và TTĐT đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp với số tiền 

là 217.500.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu, năm trăm nghìn đồng). Trong đó: 

- Về phát thanh truyền hình: xử phạt 02 trường hợp tổ chức với số tiền là 

40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn). Nội dung vi phạm là: Thực hiện 

báo cáo, giải trình với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra về hoạt động lắp 

đặt, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không trung thực; Quảng cáo thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. 

- Về TTĐT: xử phạt 05 trường hợp cá nhân với số tiền là 177.500.000 đồng 

(Một trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng). Nội dung vi phạm là: Cung 

cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cá nhân các đồng chí Lãnh 

đạo Đảng và nhà nước; Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Không trích dẫn nguyên văn, chính xác 

nguồn tin chính thức theo quy định; Thực hiện không đúng quy định giấy phép 

thiết lập trang TTĐT tổng hợp; Đăng phát tác phẩm báo chí mà không được sự 

đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; Không công khai thỏa thuận cung cấp và 

sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ; Vi phạm một trong các điều kiện về 

nhân sự, tên miền, kỹ thuật, quản lý nội dung thông tin; Cung cấp, chia sẻ thông 

tin sai sự thật. 

         - Tập trung rà soát, kiểm tra, chỉ rõ các biểu hiện của việc “báo hóa” trang 

TTĐT tổng hợp như lợi dụng việc hợp tác với cơ quan báo chí để thực hiện các 

hoạt động báo chí không đúng quy định của pháp luật, cố tình thiết kế giao diện, 

sắp xếp các chuyên mục như báo điện tử hoặc sử dụng các tên miền có liên quan 

tới tin tức của quốc gia, đơn vị hành chính, ... nhằm thu hút người xem và thu hút 

quảng cáo, cố tình mập mờ tên gọi, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí điện tử, ... 

và triển khai xử lý theo quy định. 

         - Công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội và 

trò chơi điện tử không phép: 

         Tăng cường thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên 

mạng xã hội xuyên biên giới. Tập trung rà soát, bóc gỡ các kênh thông tin xấu 

độc, các fanpage phản động. Làm việc với Apple, Facebook về các vi phạm và 

việc hợp tác, triển khai đào tạo của Facebook tại Việt Nam để cùng đưa ra các giải 

pháp mới quản lý các nội dung trên môi trường Facebook hiệu quả hơn; yêu cầu 

Facebook, Google gỡ bỏ các tài khoản, fanpage vi phạm, kênh Youtube xấu độc 

tại Việt Nam. 
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         Từ đầu năm đến 22/6/2021, theo yêu cầu của Bộ TTTT, Facebook đã gỡ 

702 bài viết, tài khoản vi phạm, Google (Youtube) đã gỡ 2544 video và kênh xấu 

độc vi phạm pháp luật Việt Nam.  

- Ra mắt Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) (ngày 15/01/2021) 

nhằm phối hợp cơ quan chức năng thẩm định, công bố tin giả; đánh giá xu hướng 

thông tin chia sẻ, tương tác lớn để dán nhãn cảnh báo tin giả; tiếp nhận, phát hiện, 

thẩm định, gắn nhãn tin giả; công bố thông tin xác thực; hướng dẫn cách nhận 

biết, phòng tránh, đối phó với tin giả. Trong 5 tháng đầu năm, VAFC đã công bố 

dán nhãn 37 tin giả và cập nhật 38 tin xử phạt các cá nhân đưa thông tin giả, sai 

sự thật từ cơ quan báo chí; tổng đài 18008108 hướng dẫn người dân về báo tin giả 

tiếp nhận 2.395 cuộc gọi đến.. 

- Bộ đã có Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc ban hành 

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh 

mạng xã hội tại Việt Nam và xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử 

trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại 

Việt Nam. 

         - Công tác quản lý phát thanh, truyền hình: 

  Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên 

quan, các địa phương, các cơ quan báo chí thường xuyên đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta; Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền tăng cường về 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên 

truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch đối với PTTH; Tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

các vấn đề xã hội quan tâm; công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy 

nổ…. 

- Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, Bộ TTTT đã phối hợp với 

Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo sát sao, kịp thời, có trọng tâm, trọng 

điểm công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ đối 

với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các Đài PTTH đều tăng 

cường thời lượng, tần suất phát sóng, mở mới chuyên mục để thông tin về tình 

hình, diễn biến của dịch bệnh trong và ngoài nước; cung cấp số liệu, kết quả phòng 

chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần 

chủ động phòng, chống dịch, nắm rõ các dấu hiệu mắc bệnh địch COVID-19 và 

chủ động khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch; tăng cường tuyến tin bài mang tính 

khuyến cáo phòng chống dịch, khuyến cáo người dân bảo vệ mình; tăng cường 

các tuyến tin bài về các giải pháp khôi phục kinh tế, sản xuất, kinh doanh và bảo 

đảm an sinh xã hội…; đồng thời đăng tải lại những chương trình trên trang tin 

điện tử, trên fanpage, youtube của các Đài. Các Đài PTTH cũng đồng thời chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GD - ĐT, với các đơn vị giáo 
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dục để sản xuất và phát sóng các chương trình học và hướng dẫn ôn tập trên truyền 

hình; đăng tải trên trang tin điện tử, trên fanpage, kênh youtube của các Đài trong 

thời gian giãn cách xã hội. 

- Đối với dịch vụ PTTH trên Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, 

đã triển khai các nhiệm vụ liên quan đến duy trì dịch vụ PTTH qua mạng Internet 

phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 06/2016/NĐ-

CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Triển khai kế hoạch hỗ trợ cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, 

tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 454/QĐ-BTTTT 

ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Dự kiến các chương trình thực hiện 

nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 theo kế hoạch 

được phát sóng từ tháng 6/2021. 

Đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong 6 tháng đầu năm 2021, 

đã tiến hành nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 lên TCVN ISO 9001:2015 (Quyết định số 6/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 

15/01/2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015), tiến hành áp dụng quy chuẩn mới từ năm 2021. 

- Đảm bảo các TTHC được cung cấp trực tuyến cấp độ 4 trên Cổng DVC 

quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng DVC của Bộ TTTT 

(http://dichvucong.mic.gov.vn). 

2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

- Về xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận 58 đơn thư khiếu tố, kiến 

nghị của cá nhân và các tổ chức trong đó: 42 đơn thư thuộc lĩnh vực TTĐT, 16 

đơn thư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Các đơn thư đã được giải quyết 

dứt điểm, những trường hợp không thuộc thẩm quyền, Cục đã hướng dẫn và 

chuyển đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo đúng thẩm quyền 

2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: Không có 

2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: 

2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-

CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nội dung Internet 

trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

http://dichvucong.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 06/2016/NĐ-CP. 

- Tiếp tục triển khai các công tác liên quan bảo vệ bản quyền nội dung phát 

thanh, truyền hình (đặc biệt trên môi trường mạng Internet)  

- Tiếp tục đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới để đạt được hiệu quả, 

như mục đích, yêu cầu đặt ra; nghiên cứu đề xuất ban hành kịp thời chính sách 

pháp luật sát với thực tiễn, điều chỉnh kịp thời, hiệu quả đối với các nền tảng này. 

- Tăng cường ứng dụng kỹ thuật trong công tác rà quét nhằm phát hiện kịp 

thời nguồn phát tán thông tin vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp; xử lý nghiêm 

minh các hành vi vi phạm. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để từng 

người sử dụng có ý thức, trách nhiệm khi cung cấp, sử dụng thông tin trên không 

gian mạng. 

- Nắm bắt kịp thời các vấn đề, trao đổi, tiếp thu ý kiến của các cơ quan cấp 

trên để cung cấp thông tin thường xuyên cho các Đài; đồng thời kịp thời định 

hướng thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy 

cảm, có diễn biến phức tạp, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông. 

- Tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh với các doanh nghiệp xuyên biên giới 

trong lĩnh vực TTĐT (đặc biệt các mạng xã hội xuyên biên giới). 

- Hoàn thành triển khai 7 gói thầu thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

dịch COVID-19 với tổng số tiền 13 tỷ theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2237/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về cấp bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

3. Cục Thông tin cơ sở: 

3.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

3.1.1. Sự kiện quan trọng: Không có 

3.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực thông tin cơ sở 

Tính đến thời điểm 31/5/2021 hiện nay, cả nước có: 

-  9.681 đài truyền thanh cấp xã/10.602 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 91,3% 

(tăng 0,46% so với 6 tháng đầu năm 2020); trong đó, có 521 đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT, chiếm 5,3% (tăng 624% so với 6 tháng đầu năm 2020). Dự kiến 

cuối năm 2021 sẽ tăng lên 1.000 đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

- 667 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện/705 huyện, quận, thị xã, 

thành phố, đạt tỷ lệ 94,6% (giảm 0,74% so với 6 tháng đầu năm 2020); trong đó, 

có 537 đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đã sáp nhập vào Trung tâm Văn 

hóa Thông tin và Thể thao hoặc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện, 

chiếm 80,5% (tăng 6,3% so với 6 tháng đầu năm 2020). Dự kiến cuối năm 2021 

sẽ tăng lên 547 đài TT-TH cấp huyện sáp nhập. 

3.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có 
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3.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo, điều hành của các Sở 

TTTT: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, qua theo dõi cho thấy 42/63 tỉnh/thành phố 

ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg. 

  Một số Sở TTTT đã thực hiện tốt việc triển khai điều hành về công tác 

thông tin cơ sở (TTCS), điển hình như: Tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch Triển 

khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thái Nguyên tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định về việc phê duyệt Đề án phát triển TTCS tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 

2025; Bắc Kạn tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo Báo cáo tổng kết 03 năm 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về đẩy mạnh công tác TTCS trong tình hình mới và Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế hoạt động TTCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020; xây 

dựng tình hình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác TTCS trong 

tình hình mới;... 

Sở TTTT các tỉnh/thành phố đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống 

TTCS trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền có hiệu quả theo chỉ đạo của 

Trung ương, Bộ TTTT, tỉnh/thành phố, nổi bật như công tác tuyên truyền về bầu 

cử và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Không có 

3.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành 

3.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

2021: 

a. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/02/2020 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 

10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Việc công bố, thảo luận, lấy ý 

kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng”, Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục Thông tin cơ sở đã ban hành Công 

văn số 147/TTCS-TT ngày 09/3/2020 về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các 

cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên hệ thống thông tin 

cơ sở; Công văn số 951/TTCS-TT ngày 30/09/2020 về việc tuyên truyền lấy ý 

kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, đề nghị Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo, hướng dẫn hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền 
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thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương thông tin, truyên 

truyền về các nội dung trên. 

Tham mưu ban hành Quyết định số 2123/QĐ-BTTTT ngày 03/12/2020 về 

việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng trên hệ thống thông tin cơ sở, sản xuất 33 chương trình phát thanh 

phát chỉ đạo tuyên truyền trên kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn quốc; trên 

hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã 

trên toàn quốc. 

Sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-

BTTTT ngày 02/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên hệ thống TTCS năm 2021, 

theo Kế hoạch sản xuất 48 chương trình phát thanh, tuyên truyền về các nội dung 

tuyên truyền về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XIII; Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm 

kỳ Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và định hướng 

phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030’’... 

b. Tuyên truyền về bầu cử 

Năm 2021, là năm diễn ra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ TTTT đã tổ chức, 

hướng dẫn các địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử bảo 

đảm chất lượng, kịp thời và hiệu quả. 

Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục TTCS ban hành 06 văn bản đề nghị Sở TTTT các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh 

- truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động TTCS 

khác trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến mọi tầng lớp 

nhân dân. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống TTCS bảo đảm 

tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đặc biệt vào dịp cao điểm, hệ thống truyền 

thanh cấp huyện, cấp xã đã vào cuộc tích cực, tăng thời lượng, tần suất phát thanh 

hằng ngày, cả ngày nghỉ và ngày lễ. 

c) Tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19: 

Đã ban hành 11 văn bản đề nghị Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh 

cấp xã và các hình thức hoạt động TTCS trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần về tình hình thông tin, tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các địa phương, kịp thời có các giải pháp 

chỉ đạo tuyên truyền phù hợp. 
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Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên hệ thống TTCS đã phát huy rất tích cực lợi thế truyền thông trực tiếp của 

mình đến người dân ở cơ sở bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đặc 

biệt là hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã vào cuộc tích 

cực, tăng thời lượng, tần suất phát thanh hằng ngày, cả ngày nghỉ và ngày lễ. 

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước hết ưu tiên tập trung cho việc vận động 

người dân đóng góp Quỹ vắc xin Việt Nam, tuyên truyền về các lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng dịch bệnh COVID-19, bảo đảm góp phần sớm đưa các hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân sớm trở lại bình thường. 

d) Công tác khác: 

Ban hành 20 văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền trên hệ thống TTCS về 

những vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật của đất nước; Tổ chức bàn giao đài 

truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa do Công ty Savis tài trợ, lắp đặt. 

3.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

- Chủ trì tham mưu xây dựng Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025" được Thủ tướng Chính phủ 

ban hành tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021. Đề án góp phần thay 

đổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ người dân thay đổi thói 

quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần và chuyển dần sang sử 

dụng các sản phẩm gần gũi, thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh công 

tác thu gom, tái chế các sản phẩm nhựa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế 

xanh và tăng trưởng xanh. 

- Thực hiện xây dựng Đề án "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển 

bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025", hiện đã trình Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố 

cho ý kiến về dự thảo Đề án. Đề án góp phần đa dạng hóa các phương thức, hình 

thức thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và đánh giá được hiệu quả tuyên truyền 

trên nền tảng ứng dụng công nghệ. 

- Hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông 

tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0). Văn 

bản này hướng dẫn kết nối giữa Hệ thống thông tin nguồn Trung ương với Hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh; kết nối đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, 

bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác. 

 (Chi tiết các đề án, Thông tư đang xây dựng tại Phụ lục I kèm theo). 

3.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Đã xử lý: Kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về 

việc đề nghị công tác tuyên truyền, việc kiểm tra xử lý các thông tin, đối tượng 
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chống phá Đảng, Nhà nước cần được chú trọng, phải được thực hiện sớm, chứ 

không chỉ đi sau, xử lý như hiện nay. 

- Kiến nghị của Công ty cổ phần công nghệ và truyền hình 4.0 Việt Nam về 

việc quy chuẩn cho cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT. 

3.4.  Kiến nghị của Sở TTTT: 

Đã xử lý 21 kiến nghị (Thanh Hóa: 01, Quảng Ninh: 01, Hòa Bình 02, Thái 

Bình 02, Phú Yên: 01, Hải Dương 02, Hà Nội: 03, Lâm Đồng: 01, Tiền Giang: 

01, Ninh Thuận: 01, Đồng Nai: 01, Quảng Nam: 01, Phú Thọ: 01, Lạng Sơn: 01, 

Tây Ninh: 01, Nghệ An: 01). 

 3.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn) 

3.6. Nhiệm vụ mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021: 

3.7. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021: 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền 

và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển lĩnh vực TTCS; Chiến lược phát triển 

đơn vị; Chiến lược CĐS. 

- Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động TTCS. 

- Xây dựng Dự án thiết lập Hệ thống thông tin nguồn của Bộ theo Quyết 

định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu 

quả hoạt động TTCS dựa trên ứng dụng CNTT. 

- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ TTCS. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ TTCS năm 2021 theo hình thức trực 

tuyến. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 

về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(IUU) định kỳ theo quy định. 

- Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch được phân công. 

4. Cục Thông tin đối ngoại: 

4.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

4.1.1. Sự kiện quan trọng: Không có 

4.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

 Chỉ tiêu 2020 2021 

6 tháng 

đầu năm 

2021 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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Số lượng báo đối ngoại 240 235 235 97,9% 

Số lượng kênh phát 

thanh, truyền hình đối 

ngoại 

3 3 3 100% 

  

4.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có 

4.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 

phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các 

nhiệm vụ TTĐN. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT vẫn 

được đảm bảo. Cụ thể:  

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ TTTT, các Sở TTTT tập trung tham 

mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối 

hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP giữa Bộ TTTT và Bộ Tư lệnh BĐBP văn cứ 

theo Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP giữa Bộ TTTT và 

Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác thông tin, truyền thông và TTĐN khu vực biên 

giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị định số 

72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN.  

- Các tỉnh Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch công tác 

TTĐN giai đoạn 2021-2025. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước phê duyệt 

Đề án phát triển TTĐN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 

số 1347/QĐ-UBND ngày 21/4/2021.  

- Hoạt động TTĐN của một số địa phương vẫn được triển khai hiệu quả 

như: Lâm Đồng, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Quảng Trị… 

4.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

4.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành: 

4.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong  6 tháng đầu 

năm 2021: 

- Hoàn thành các báo cáo về TTĐN, nhân quyền, biển đảo: Tổng kết 10 

năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương  

Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân 

dân trong tình hình mới; tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam 

chấp thuận theo cơ chế UPR chu kỳ III của Bộ TTTT gửi Bộ Ngoại giao; tổng kết 

của Bộ TTTT về việc triển khai Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của 

Việt Nam ở Biển Đông giai đoạn 2008 - 2020 và Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 

22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình, công tác nhân quyền 

gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ; báo cáo 

tuyên truyền chủ quyền biển đảo hằng tháng gửi Thường trực Ủy ban chỉ đạo Nhà 

nước về Biển Đông - Hải đảo. 

- Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền 

và TTĐN tháng 3, 4/2021. Thực hiện gửi tài liệu chuyên đề cho phóng viên báo 

chí thay thế cho Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền 

và TTĐN tháng 5, 6/2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

- Tổ chức nắm bắt dư luận trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam hằng 

tuần, chú trọng theo dõi các ý kiến đánh giá, nhận định của Chính phủ các nước, 

các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia nước ngoài, hằng tuần thực hiện báo 

cáo “Điểm dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam” làm tài liệu tham khảo cho 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nắm bắt sát thông tin để chỉ đạo báo chí trong việc 

giải thích, làm rõ, đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình 

Việt Nam. 

- Tổ chức theo dõi, đánh giá việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí 

Việt Nam để nắm bắt, hằng tuần chỉ đạo thông tin trên báo chí góp phần tăng 

cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đấu tranh, bác bỏ các quan điểm 

sai trái, thù địch. 

- Theo dõi, đánh giá việc tuyên truyền đối ngoại về bầu cử Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Xuất bản 7312 tin, bài và 1814 chương trình truyền hình trên các cổng, 

trang TTĐT: Cổng TTĐN vietnam.vn; Cổng Thông tin aseanvietnam.vn; Chuyên 

trang Việt - Lào; Chuyên trang Việt Nam - Campuchia; Chuyên trang nhân quyền 

(Số liệu cập nhật đến ngày 15/6/2021). 

- Duy trì vận hành Trang vietbao.vn và Trang vmusicchart.vn (không sử 

dụng ngân sách nhà nước). 

- Gửi 25 phim tài liệu Văn hoá và hội nhập cho Đại sứ quán Việt Nam tại 

Algeria; chuyển 48 phim Văn hóa và hội nhập sang Truyền hình Thông tấn, 48 

phim sang VOV. 

- Tổ chức 02 chuyến công tác báo chí cho: Đoàn phóng viên thuộc các hãng 

báo chí, truyền hình thường trú tại Việt Nam và tùy viên báo chí sứ quán các nước 

tại Việt Nam đi Phú Yên, Bình Đình từ ngày 18-20/4/2021; đoàn phóng viên Nhật 

Bản thường trú tại Việt Nam đi Phú Quốc, Kiên Giang từ ngày 06 - 08/5/2021. 

4.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

- Xây dựng Quyết định số 228/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ TTTT ban hành Kế hoạch TTĐN của Bộ TTTT năm 2021, nhằm đảm bảo sự 

thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối 

ngoại (TTĐN) của Bộ TTTT. Góp phần hướng dẫn, phân công trách nhiệm rõ 

ràng giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai công tác TTĐN. 
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- Xây dựng Quyết định số 36/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ TTTT ban hành Kế hoạch của Bộ TTTT triển khai Quyết định số 42/QĐ-TTg 

ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thành 

tựu của Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Mục tiêu 

đề án nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả, thúc đẩy số lượng và chất lượng 

thông tin về thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc 

và tôn giáo, góp phần thực hiện thành công chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 

- Xây dựng Quyết định số 128/QĐ-BTTTT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ TTTT ban hành Kế hoạch hành động về Biển Đông năm 2021 giai đoạn 2021-

2025 của Bộ TTTT. Đây là kế hoạch quan trọng để bảo vệ và thực thi có hiệu lực 

chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời 

đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; giữ gìn mối quan hệ hữu nghị 

Việt Nam - Trung Quốc. Phát hiện và xử lý kịp thời những thông tin sai lệch, 

xuyên tạc về tình hình Biển Đông nhằm đấu tranh với các thế lực thù địch, phản 

động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng, 

Nhà nước. 

Nâng cao nhận thức về chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp, lập trường 

chính nghĩa của Việt Nam trên Biển Đông tạo đồng thuận, ủng hộ của nhân dân 

trong nước, cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. Phát huy vai trò điều phối của Bộ TTTT trong công tác truyền thông, tuyên 

truyền về chủ quyền biển, đảo. 

- Quyết định số 755/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT 

ban hành Kế hoạch tuyên truyền Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) để nâng cao nhận thức cho 

người dân, tạo điều kiện cho dư luận xã hội tiếp cận tích cực với những thay đổi 

của Việt Nam khi tham gia UKVFTA. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò và 

hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

4.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Không có 

4.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:   

Đã trả lời 08 kiến nghị của các Sở TTTT: Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Vĩnh 

Phúc, Sóc Trăng gửi Hội nghị giao ban QLNN Quý I+II của Bộ TTTT. 

4.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

4.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: 

4.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Tiếp tục triển khai công tác nhân quyền; công tác tuyên truyền đấu tranh 

dư luận bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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các thế lực thù địch; duy trì cơ chế Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân 

quyền cho báo chí định kỳ hằng tháng, mở rộng thêm các nội dung quan trọng, 

cấp bách về TTĐN. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Chiến lược truyền thông quảng bá 

hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài; Đề án truyền thông về quyền con người giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 

7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN; tổ chức kiểm tra tình hình 

thực hiện các quy định, các đề án về TTĐN. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác TTĐN năm 2021; tổng kết Chương 

trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP và triển khai Quyết định số 

1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức Triển lãm ảnh, tài liệu về thành tựu đảm bảo quyền con người ở 

Việt Nam năm 2021 “Vì Hạnh phúc của mỗi người”. 

- Gửi Triển lãm Ảnh và Giới thiệu phim "Khám phá Việt Nam" đi Na Uy 

và Cô-Oét. 

5. Cục Xuất bản, In và Phát hành 

5.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 

5.1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Tổ chức trưng bày sách tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng với sự tham gia của trên 30 nhà xuất bản và một số đơn vị phát hành xuất 

bản phẩm. Tổng số sách trưng bày và bán là 3.232 đầu sách với trên 15.000 bản 

sách đến từ 30 nhà xuất bản cả nước, tập trung đa dạng các chủ đề như: Đảng 

quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 

tộc; Thành tựu 35 năm Đổi mới đất nước; Cách mạng Công nghiệp 4.0 và CĐS 

và nhiều đầu sách giá trị, hấp dẫn khác thuộc các mảng sách chính trị - xã hội, 

sách khoa học - công nghệ; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách văn học nghệ 

thuật và sách thiếu nhi. Ngoài sách in, khu trưng bày còn trình diễn sách điện tử 

với số lượng 150 đầu sách của 04 nhà xuất bản là nhà xuất bản: Chính trị Quốc 

gia Sự thật; TTTT; Quân đội nhân dân và NXB Xây dựng. Sách được trưng bày 

trên website của 04 nhà xuất bản với giao diện riêng, tạo thành một tủ sách online, 

trong đó có 50 đầu sách miễn phí phục vụ bạn đọc cả nước. Trong thời gian diễn 

ra Đại hội, Khu trưng bày sách đã đón tiếp hàng nghìn lượt đại biểu đến tham 

quan, xem và mua sách. Ngoài hơn 3.000 bản sách tặng đại biểu đến tham quan 

Khu trưng bày; trung bình mỗi ngày, các đơn vị đã phát hành từ 400-500 bản sách 

với doanh thu trên 30 triệu đồng. 

- Triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TTTT 

(giao cho Cục Xuất bản, In và Phát hành thực hiện) đã ban hành kế hoạch số 

329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên 
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toàn quốc, Kế hoạch số 617/KH-BTTTT ngày 04/03/2021 về tổ chức Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 8. 

+ Về triển khai các công việc và tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam, 

đã triển khai: 

       Tổ chức truyền thông, quảng bá các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam 

lần thứ 8 trên phạm vi toàn quốc, tạo sự lan tỏa, hưởng ứng tham gia của các cấp, 

các ngành từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng. 

       Tổ chức Lễ Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Đường sách TP. 

Hồ Chí Minh, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày Sách Việt Nam trên toàn 

quốc, tạo điểm nhấn để đưa các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam đến với từng 

địa bàn, cơ sở. 

       Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam theo hướng đa dạng, phong 

phú, kết hợp giữa các hoạt động, sự kiện tổ chức tập trung với các hoạt động, sự 

kiện tổ chức trực tuyến: Khai mạc Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày 

Sách Việt Nam lần thứ 8 và các hoạt động của Hội sách trực tuyến; Các sự kiện 

giao lưu, tọa đàm, hội thảo theo chuyên đề; Tổ chức “Tháng phát hành sách chào 

mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8” và “Tuần lễ phát hành sách chào mừng 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8” trên phạm vi toàn quốc. 

 + Về Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 với 

những kết quả đạt được như sau: Hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ 2, năm 2021 

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với chủ đề “Sách cho mọi nhà” khai 

mạc tại sàn Book365.vn được Bộ TTTT chỉ đạo tổ chức đã đạt hiệu quả cao, tạo 

sự lan tỏa, kết nối với bạn đọc trên toàn quốc. Kết quả: Hội sách đã thu hút được 

sự tham gia của gần 100 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước (tăng 20 đơn vị so 

với năm 2020), hội sách đã giới thiệu và cung cấp hơn 40.000 cuốn sách tới bạn 

đọc (tăng 3 lần so với năm 2020); Đã có 27.000 vận đơn được thực hiện (trong đó 

chiếm hơn 60% số vận đơn đến từ các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và thành phố 

Hồ Chí Minh), tăng gấp 2,5 lần số vận đơn so với năm 2020). Doanh số giá bìa 

đạt 4,5 tỷ đồng, doanh số theo giá bán (đã trừ giảm giá của các đơn vị) đạt 3,5 tỷ 

đồng, tăng gấp 3,5 lần so với hội sách 2020 (1 tỷ đồng). Hội sách trực tuyến quốc 

gia năm 2021 có hơn 5,9 triệu lượt độc giả truy cập, tăng 3 lần so với năm 2020 

(gần 2 triệu lượt truy cập). Trong thời gian diễn ra hội sách, có gần 20 đợt trợ giá 

khác nhau, với gần 30.000 cuốn sách được trợ giá từ 50-90% được giới thiệu đến 

bạn đọc. Số tiền tài trợ lên tới gần 1 tỷ đồng từ một số nhà tài trợ. 

- Thực hiện Kế hoạch số 1529/KH-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ TTTT về tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước, Bộ TTTT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm sách trực tuyến kỷ 

niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bộ TTTT giao Cục Xuất 

bản, In và Phát hành và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện Triển lãm Sách 
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trực tuyến và Hội sách trực tuyến tại địa chỉ website https://book365.vn từ ngày 

04/06/2021 đến ngày 15/6/20201 (thời gian tổ chức Hội sách trực tuyến kéo dài 

đến ngày 30/6/2021). 

- Thông qua Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã hỗ 

trợ 296 đầu sách với trên 1.000 bản sách các loại cho Đại sứ quán Việt Nam tại 

Venezuela tham gia Hội chợ sách quốc tế Venezuela năm 2021, phục vụ công tác 

giảng dạy Bộ môn Hồ Chí Minh và xây dựng không gian trưng bày tư liệu, hình 

ảnh về Người tại Trường Đại học Thực nghiệm Quốc gia Romulo Gallegos, bang 

Guárico". 

5.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: 

 STT Tên chỉ tiêu ĐVT 

Dự kiến 

năm 

2021 

Dự kiến 6 

tháng 

đầu năm 

2021 

So sánh 

với cùng 

kỳ năm 

2020 (%) 

1 

Tổng số tiền nộp 

ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực xuất 

bản 

Tỷ 

đồng 
150 55 85% 

2 
Số nhà xuất bản 

nhà xuất 

bản 
58 57 97% 

3 
Số lao động hoạt 

động trong lĩnh vực 

xuất bản 

người 

 

5.200 

 

5.420 100% 

4 
Doanh thu lĩnh vực 

xuất bản 
Tỷ đồng 

 

2.600 

 

1.200 109% 

5 Số văn phòng đại 

diện tại Việt Nam 

của nhà xuất bản 

nước ngoài, tổ chức 

phát hành xuất bản 

phẩm nước ngoài 

văn 

phòng 
8 8 89% 

https://book365.vn/
https://book365.vn/
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6 Số xuất bản phẩm in 

đầu xuất 

bản phẩm 
32.000 14.000 78% 

Nghìn 

bản 
410.000 150.000 50% 

7 
Số xuất bản phẩm 

điện tử 

đầu xuất 

bản phẩm 

 

3.000 
900 378% 

8 Tỷ lệ sách xuất bản 

điện tử 
% 8,57 6.04 82% 

9 Tỷ lệ người dân đọc 

sách 
% 4,2 42 102% 

10 Tổng số tiền nộp 

ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực in 

Tỷ đồng 2.200 920 103% 

11 
Số cơ sở in cơ sở 2.250 2.254 107% 

12 Số lao động của các 

cơ sở in 
người 61.000 61.000 100% 

13 Doanh thu lĩnh vực 

in 
Tỷ đồng 95.000 38.400 101% 

14 Tổng số tiền nộp 

ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực phát 

hành xuất bản phẩm 

Tỷ đồng 72 35,5 102% 

15 Số cơ sở phát hành 

(Công ty phát hành 

sách) 

Công ty 2.050 2.050 100% 

16 Số lao động của các 

cơ sở phát hành 
người 6.500 6.500 140% 
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17 Doanh thu lĩnh vực 

phát hành xuất bản 

phẩm 

Tỷ đồng 4.300 2.500 132% 

  

5.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: 

Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: các hoạt động phát hành sách 

tại các thành phố lớn về cơ bản vẫn duy trì hoạt động tại một số địa điểm: (1) Tại 

TP. Hồ Chí Minh: Chương trình Tết của đường sách TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ 

ngày 25 tháng Chạp âm lịch với nhiều hoạt động thích ứng với tình hình dịch 

COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, đường sách vẫn tiếp tục duy trì và nỗ lực trong 

việc hướng dẫn bạn đọc tự bảo vệ mình khi đến nơi công cộng. 

Hoạt động bán hàng trực tuyến nổi bật như: (1) Dịp Tết Nguyên đán năm 

2021, Công ty Cổ phần Waka đưa ra thị trường gần 20 bộ truyện và cuốn truyện 

hấp dẫn dưới dạng sách điện tử. Waka tặng cho độc giả vào Mồng 1, 2, 3 Tết mỗi 

ngày 1 tập truyện hay, bán với giá khuyến mại 20 bộ truyện điện tử với giá ưu đãi 

cho khách hàng. (2) Một số sàn có bán sách trực tuyến online như Tiki, Amazon, 

Lazada, Book365…vẫn bán hàng trong những ngày Tết và đều có khuyến mại, 

mừng tuổi khách hàng mua sách như Tiki khuyến mại lì xì coupon ngẫu nhiên từ 

20.000 đồng đến 200.000 đồng hoặc cao hơn nữa cho khác mua đơn hàng từ 

250.000 đồng trở lên. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

tác động, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm gặp nhiều khó khăn do bị tác động 

trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát hành, số 

lượng xuất bản phẩm tiêu thụ và doanh thu của cơ sở phát hành giảm nhiều. Hoạt 

động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do ảnh hưởng của dịch nên cũng bị 

đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, việc cấm biên của các nước cũng như Việt Nam 

làm cho chi phí thuê vận chuyển gặp nhiều khó khăn và cước phí tăng lên nhiều 

lần. 

Ngành in gặp nhiều khó khăn nhất là khối in bao bì, nguyên nhân là: (1) giá 

nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giấy in tăng cao với biên độ rất lớn từ 30%-

60% đối với tùy chủng loại giấy. (2) tiếp tục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

đến sản xuất kinh doanh của ngành cụ thể là do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng 

toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu 

dùng vốn được liên kết chặt chẽ, thông suốt rơi vào tình trạng tê liệt, việc cấm 

biên của các nước cũng như Việt Nam làm cho chi phí thuê container và logistic 

tăng lên nhiều lần. 

5.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: 



77 

 

- Bộ TTTT đã hướng dẫn các Sở TTTT về việc tăng cường công tác kiểm 

tra, rà soát, ngăn chặn không để phần tử xấu lợi dụng để phát tán tài liệu chống 

phá Đảng, nhà nước trên địa bàn. Các Sở TTTT đang thực hiện việc cung cấp số 

liệu đến hết năm 2020 phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ TTTT 

(Theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 06/7/2020). 

- Qua công tác đánh giá hầu hết các Sở đều thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước, kịp thời nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, kịp 

thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản nhằm 

nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.  

Các Sở TTTT đã phát huy tốt vai trò là đầu mối trong công tác quản lý nhà 

nước về hoạt động xuất bản tại địa phương: Các Sở TTTT đã chỉ đạo các nhà xuất 

bản thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản; 

Yêu cầu các nhà xuất bản kiểm soát chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm; thực 

hiện việc thẩm định và cấp phép tài liệu không kinh doanh đúng quy định; chủ 

động phát hiện cũng như phối hợp tích cực để xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm 

quy định pháp luật về xuất bản. 

Bên cạnh đó, các Sở TTTT cũng tích cực phối hợp trong công tác tuyên 

truyền và tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 và Hội 

sách trực tuyến chào mừng Ngày sách tại địa phương; Tuyên truyền cuộc thi Đại 

sứ văn hóa đọc năm 2021; Triển lãm trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước. 

5.1.4. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

Theo báo cáo của Hội Xuất bản Việt Nam, năm 2020, Indonesia có 1.821 

nhà xuất bản, trong đó có 747 nhà xuất bản điện tử, xuất bản được 79.000 đầu 

sách, 102 triệu bản sách (trong đó có 35 triệu bản sách giáo khoa); có 12.000 đầu 

sách điện tử. 

5.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành: 

5.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Ngành đẩy mạnh triển khai tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Thông báo kết luận số 19-TB/TW của Ban Bí thư, các 

quy định của Luật Xuất bản và Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất 

bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo (trong đó bao gồm hoạt động quảng 

cáo trên xuất bản phẩm)… 

Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của 

Lãnh đạo Bộ TTTT để phát triển ngành TTTT, xử lý những vấn đề quan trọng, 

phát sinh trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid - 19 cũng 

như thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
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kinh doanh của các đơn vị xuất bản, phát hành xuất bản phẩm ứng phó với dịch 

COVID-19. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xuất nhập khẩu sách năm 2020, 

phương hướng, nhiệm vụ 2021. Tổ chức Triển lãm sách Trưng bày xuất bản phẩm 

phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Tọa đàm 

“Chương trình sách Quốc gia với mục tiêu nâng cao chất lượng xuất bản phẩm”. 

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 

2021. (5) Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. 

Đang triển khai xây dựng: Đề án “Chương trình sách Quốc gia”; Triển khai 

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4; Xây dựng và triển khai một số chính sách 

phát triển xuất bản điện tử; Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ xây dựng 

nhà xuất bản trở thành nhà xuất bản trọng điểm;  Xây dựng hệ thống dữ liệu quản 

lý lĩnh vực in giai đoạn 1; Tổ chức Hội thảo về ứng dụng về mã QR vào quản lý 

sản phẩm in và phòng, chống in lậu; Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển văn 

hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng xã hội hóa; Tiếp tục 

xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu 

và hỗ trợ cho công tác biên tập của nhà xuất bản; Thu thập thông tin về xuất bản 

các nước thế giới; trước mắt là thông tin về sản xuất in trong khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương, Đông Nam Á. (10) Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế; 

tham gia các sự kiện xuất bản quốc tế và khu vực;  Nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn về tiền thuê nhà, đất; thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ 

trợ các nhà xuất bản, cơ sở phát hành. Tổng rà soát công tác đăng ký xuất nhập 

khẩu xuất bản phẩm kinh doanh, xuất bản phẩm không kinh doanh trên cả nước. 

Làm đầu mối liên thông chia sẻ dữ liệu quản lý với một số Sở TTTT thực hiện 

các TTHC phát sinh nhiều hồ sơ trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu xuất bản phẩm 

(TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...). Tổ chức các đoàn Thanh tra chuyên ngành 

(theo Kế hoạch) và các đoàn công tác, kiểm tra của Đoàn liên ngành Trung ương 

phòng, chống in lậu. 

- Về công tác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính: Theo kế hoạch thanh 

tra đã được Bộ trưởng phê duyệt, 6 tháng đầu năm có 01 cuộc thanh tra theo kế 

hoạch, Tuy nhiên do tình hình dịch Covid bùng phát và có diễn biến phức tạp đã 

đề xuất phương án cho phép điều chỉnh kế hoạch thanh tra vào thời điểm phù hợp. 

Đã ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 123 triệu 

đồng đối với 03 đơn vị vi phạm. 

- Đã tổ chức khóa “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên 

tập” tại thành phố Huế cho 56 học viên của 09 nhà xuất bản và 01 đơn vị liên kết 

xuất bản. 

- Tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện DVC trực tuyến của Bộ TTTT 

cho các đơn vị trong Ngành tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. 
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       - Về xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác biên tập của các nhà xuất bản và 

đọc lưu chiểu: Làm việc với đơn vị triển khai phần mềm của Nhà xuất bản Xây 

dựng nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác biên tập xuất bản 

tìm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho công tác biên tập của các nhà 

xuất bản trong thời gian tới được tốt hơn, ngành xuất bản cho ra đời các xuất bản 

phẩm đảm bảo chất lượng về nội dung. Giao nhà xuất bản Xây dựng thí điểm phần 

mềm hỗ trợ quản trị và biên tập dự kiến hoàn thành giai đoạn thí điểm tháng 

6/2021. 

       - Xây dựng: (1) Chuyên đề CĐS với ngành Xuất bản (2) Kế hoạch Hội thảo 

bàn về các biện pháp phòng chống in lậu (Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021). (3) 

Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản theo hướng xã hội hóa với mô hình tổ chức 

phù hợp. 

       - Đã ký nội dung ký kết Chương trình phối hợp với đơn vị X03 (Bộ Công 

an) vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác kiểm tra của Đoàn liên ngành Trung 

ương phòng, chống In lậu. 

* Về TTHC: 

- Kết quả giải quyết TTHC, số liệu liên quan: 

TT Tên TTHC, số liệu khác Đơn vị tính Số lượng 

1 Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất 

bản 

giấy xác nhận 2.441 

2 Lưu chiểu xuất bản phẩm dạng giấy xuất bản 

phẩm/bản 

9.012 xuất bản 

phẩm với 

150.588.411 

bản 

3 Lưu chiểu xuất bản phẩm dạng điện 

tử 

xuất bản phẩm 782 

4 Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong 

giấy phép thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam của nhà xuất bản 

nước ngoài, tổ chức phát hành xuất 

bản phẩm nước ngoài 

Văn bản 01 

5 Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám 

đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà 

xuất bản 

Văn bản 06 
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6 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động 

xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử 

Giấy xác nhận 01 

7 Cấp giấy phép tài liệu không kinh 

doanh 

giấy phép 17 

8 Cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập Chứng chỉ 158 

9 Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in giấy phép 958 

10 Cấp đổi Giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 

giấy phép 

  

02 

11 Giấy phép in gia công xuất bản 

phẩm cho nước ngoài 

giấy phép 21 

12 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không kinh doanh 

giấy phép 12 

13 Cấp Giấy xác nhận đăng ký nhập 

khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 

giấy xác nhận 345 

14 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm 

giấy xác nhận 04 

15 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm. 

giấy xác nhận 07 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã giải quyết 3.973 hồ sơ phát sinh của 13/30 

TTHC thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, tăng 29% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Số lượng hồ sơ quá hạn: Không. 

5.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: 

5.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Tổng số kiến nghị: 17; đã giải quyết xong: 17; cụ thể: Người dân: 07 phản 

ánh, kiến nghị; Doanh nghiệp: 04 phản ánh, kiến nghị; Cơ quan, đơn vị có liên 

quan: 02; Trên Cổng DVC Quốc gia: 02; Câu hỏi của người dân trên chuyên mục 

Hỏi đáp tại Cổng TTĐT của Bộ: 02) 

- Dư luận xã hội: 0 

- Người dân: 07 
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- Doanh nghiệp: 04 

- Cơ quan, đơn vị có liên quan: 02 

- Trên Cổng DVC Quốc gia: 02 

-  Câu hỏi của người dân trên chuyên mục Hỏi - Đáp tại Cổng TTĐT của 

Bộ TTTT: 02 

5.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: 

Tổng số kiến nghị: 30 kiến nghị; đã trả lời: 30 kiến nghị (trong đó có 23 

kiến nghị của 13 Sở TTTT tại Hội nghị giao ban quý I với các Sở TTTT). 

Tổng số Sở kiến nghị: 02 kiến nghị của Sở TTTT tỉnh Hà Tĩnh; 01 kiến 

nghị của Sở TTTT tỉnh Bình Định; 04 kiến nghị của Sở TTTT tỉnh Thái Bình: 02 

của Sở TTTT tỉnh Phú Thọ; 02 kiến nghị của Sở TTTT tỉnh Cao Bằng; 01 kiến 

nghị của Sở TTTT tỉnh Hòa Bình; 02 kiến nghị của Sở TTTT Hưng Yên; 01 kiến 

nghị của Sở TTTT tỉnh Cà Mau; 01 kiến nghị của Sở TTTT Hà Nội; 02 kiến nghị 

của Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc; 03 kiến nghị của Sở TTTT tỉnh Hải Dương; 01 kiến 

nghị của Sở TTTT Cần Thơ; 02 kiến nghị của Sở TTTT Đà Nẵng; 02 kiến nghị 

của Sở TTTT tỉnh Thừa Thiên Huế; 01 kiến nghị của Sở TTTT Bắc Giang; 01 

kiến nghị của Sở TTTT Kon Tum; 01 kiến nghị của Sở TTTT Bến Tre; 01 kiến 

nghị của Sở TTTT Long An. 

5.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

5.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: Không có 

5.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

(1) Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 604/QĐ-BTTTT nhiệm vụ 

tổng kết thi hành Luật xuất bản và lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật xuất bản; (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Đề án “Chương trình Sách Quốc gia”; 

Đề án “Chi phí thẩm định xuất bản phẩm không kinh doanh”. 

- Triển khai Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4. 

- Thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp quản lý xuất 

bản phẩm và phát triển thị trưởng xuất bản bằng tem điện tử”. 

- Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được Bộ 

trưởng phê duyệt. 

- Xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản theo hướng xã hội hóa với 

mô hình tổ chức phù hợp. 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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- Thu thập thông tin về xuất bản các nước thế giới; trước mắt là thông tin 

về sản xuất in trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Đông Nam Á. 

- Khảo sát tình hình phát hành xuất bản phẩm trên các nền tảng TMĐT, 

thực hiện nội dung chiến lược phát triển ngành TTTT 10 năm 2021 - 2030 và định 

hướng đến 2045. 

- Tiếp tục đưa ra một số giải pháp tận dụng thời cơ vượt qua thử thách để 

phát triển ngành xuất bản trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19. 

- Xây dựng Chiến lược phát triển ngành xuất bản giai đoạn 2021-2025 tầm 

nhìn 2030; chương trình hành động thực hiện chiến lược. 

- Tham gia xây dựng Chương trình CĐS ngành xuất bản. 

- Triển khai Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

(Chương trình phối hợp giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành, Công ty Trung 

Nguyên, Vnpost). 

- Hỗ trợ một số nhà xuất bản xây dựng, phát triển nhà xuất bản trọng điểm 

trong tương lai. 

- Phối hợp với cơ quan chủ quản và nhà xuất bản để có biện pháp tăng 

cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị cũng như năng 

lực chuyên môn của đội ngũ biên tập viên, lãnh đạo của các nhà xuất bản nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động xuất bản; đầu tư cơ sở vật chất 

và khoa học công nghệ để đẩy mạnh việc xuất bản xuất bản phẩm điện tử cho nhà 

xuất bản trực thuộc. 

- Về mặt quản lý, trong thời gian tới, áp dụng những quy định chặt chẽ về 

quản lý công tác xuất bản và liên kết xuất bản theo Luật Xuất bản 2012, đã nêu rõ 

các quy định về quản lý công tác xuất bản và liên kết xuất bản. Xử lý nghiêm các 

đối tượng vi phạm, trong đó có đối tượng là đối tác liên kết và biên tập viên nhà 

xuất bản nếu để xảy ra sai phạm nghiêm trọng hoặc kéo dài. 

- Tiếp tục chỉ đạo các nhà xuất bản xuất bản sách, tài liệu đúng quy định 

của pháp luật, định hướng của Đảng và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 

đất nước; định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển ngành xuất bản Việt Nam 

theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. 

- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kiến thức 

pháp luật trong hoạt động xuất bản bên cạnh việc rà soát, chấn chỉnh quy trình 

xuất bản của các nhà xuất bản; nâng cao trình độ, thường xuyên cập nhật kiến 

thức mới cho các biên tập viên. 

- Triển khai ứng dụng CNTT để đổi mới, hiện đại hóa hoạt động xuất bản; 

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. 

6. Nhà xuất bản TTTT: 

6.1. Thông tin chung về lĩnh vực: 
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6.1.1. Sự kiện quan trọng: 

- Tham gia phục vụ trưng bày sách in và sách điện tử tại Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật 

quốc gia” tặng Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

-Thực hiện triển khai Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 trên sàn 

Book365.vn chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. 

- Tham gia triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước được tổ chức từ ngày 04/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021 tại sàn 

book365.vn của Nhà xuất bản TTTT. 

6.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: Không có 

6.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý: Không có 

6.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở 

TTTT: Không có 

6.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập: 

6.2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành: 

6.2.1. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu 

năm 2021: 

- Hoàn thành việc xuất bản bộ sách  Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi 

tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) gồm: Tuyển thơ Vào cõi Bác xưa và 

sách ảnh Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước xuất bản bằng 4 

thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc. 

- Xây dựng Đề án hỗ trợ thông  tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 

2021 (02 đề tài sách in và sách điện tử, Quyết định giao nhiệm vụ số 514/QĐ-

BTTTT ngày 20/4/2021); sách kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng năm 2021 (02 đầu sách, Quyết định giao nhiệm vụ số 634/QĐ-BTTTT ngày 

12/5/2021). 

- Tập trung xuất bản và phát hành bộ sách về CĐS (gồm 6 đầu sách); bộ 

sách nghiệp vụ báo chí  (23 đầu sách); bộ tài liệu ATVSLĐ phục vụ Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2021 (43 đầu sách, ấn phẩm);… 

     - Thực hiện xuất bản 242 xuất bản phẩm, trong đó gồm 170 sách in, 64 sách 

điện tử và 08 ấn phẩm. 

- Xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển của Nhà xuất bản TTTT giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch CĐS của Nhà xuất bản TTTT giai đoạn 2021 

- 2025. 

- Đề xuất tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban, chi nhánh của 

Nhà xuất bản thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Đã ban hành Quyết định 

số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT về sửa đổi Điều 3 
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Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản. 

6.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: Không có 

6.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý: 

Không có 

6.4. Kiến nghị của các Sở TTTT: Không có 

6.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

6.6. Nhiệm vụ mới phát sinh: Không có 

6.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Bám sát nhiệm vụ chính trị và các Chương trình công tác trọng điểm của 

Bộ TTTT để xuất bản các đầu sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ TTTT; tập 

trung xuất bản một số đầu sách về CĐS, kinh tế số, xã hội số… và các sách có 

tính chất định hướng về những xu hướng chuyển dịch của ngành TTTT trong thời 

gian tới. 

- Hoàn thiện và ban hành Chiến lược phát triển của Nhà xuất bản TTTT giai 

đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch CĐS của Nhà xuất bản TTTT giai đoạn 2021 - 

2025. 

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành xuất 

bản 01 đầu sách được phát hành với số lượng người đọc từ 100.000 trở lên. 

- Thực hiện xuất bản các sách tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng năm 2021; sách tuyên truyền về nâng cao nhận thức về 

ATTT; sách phục vụ truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2021; sách thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về 

dân tộc, tôn giáo năm 2021; sách Nhà nước đặt hàng năm 2021;... 

- Hoàn thành sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng, ban, chi nhánh của Nhà 

xuất bản thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021. 

- Thực hiện xuất bản và cấp quyết định xuất bản các xuất bản phẩm theo kế 

hoạch. 

B. CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (cập nhật trên hệ thống 

https://nhiemvu.mic.gov.vn). 

2. Vụ Pháp chế: 

Bộ đã ban hành: Quyết định số 60/QĐ-BTTTT ngày 20/01/2021 công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2020; Quyết định số 

876/QĐ-BTTTT ngày 18/06/2021 ban hành hướng dẫn chiến lược phát triển lĩnh 

vực/đơn vị theo giai đoạn tại Bộ TTTT nhằm trình tự, thủ tục thống nhất trong 

việc xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực/đơn vị theo giai đoạn cho các cơ 

https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
https://nhiemvu.mic.gov.vn/
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quan, đơn vị tại Bộ TTTT; Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 02/4/2021 ban 

hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 376/QĐ-

TCT ngày 15/3/2021 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật 

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021: 

- Thẩm định 05 dự thảo Thông tư lĩnh vực CNTT, tần số vô tuyến điện. 

- Rà soát hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 

của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện 

toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả rà soát, nhận diện 

tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 

quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh 

doanh và đời sống xã hội; đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện đầy đủ các 

tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của 

đại dịch COVID-19; rà soát văn bản pháp luật đất đai; rà soát quy định của pháp 

luật về giáo dục, đào tạo (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp); rà soát văn bản 

QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Biên phòng; rà soát, xử lý hiệu lực 

văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT triển khai 19 nhiệm vụ 

quan trọng khác: phê duyệt Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, 

hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

TTTT; thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc 

“Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”; hoàn thiện 

chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; 

thẩm định hồ sơ thí điểm dịch vụ Mobile Money của Viettel, VNPT; về dự thảo 

Nghị định thu tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ, đấu giá, cấp phép, chuyển 

nhượng quyền sử dụng tần số VTĐ; ký ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)”; trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025; Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; bộ tiêu chí thẩm định hồ sơ đề nghị thí 

điểm dịch vụ Mobile Money của các doanh nghiệp... 

- Tham gia góp ý, có ý kiến đối với các văn bản, đề nghị phối hợp của các 

bộ, ban ngành. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Bộ đã ban hành Quyết định về cơ cấu, tổ chức bộ máy của các đơn vị: Cục 

Viễn thông; Cục TTCS (TTCS); Cục TTĐN; Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền 

thông quốc tế; Nhà xuất bản TTTT; Chuyển một số nhiệm vụ từ Trung tâm Thông 

tin sang Trung tâm Internet Việt Nam.  
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Việc rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Bộ có ý nghĩa 

vô cùng to lớn trong việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị của Bộ nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, thực hiện đúng các yêu cầu của Bộ Chính 

trị về đảm bảo bộ máy quản lý nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Ban hành: Quyết định giao biên chế sự nghiệp năm 2021; Quyết định giao 

biên chế công chức năm 2021; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nước 

sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ năm 2021; Chương trình bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên hạng III; Đạo diễn truyền hình 

hạng III.  

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 

- Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ TTTT 

giai đoạn 2021-2026; Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. 

- Hoàn thành việc khắc phục sai phạm trong tuyển dụng theo Kết luận 71-

KL/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ. 

- Ban hành Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương; thi và xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TTTT. 

- Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Bộ TTTT; kiện toàn 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của 

Bộ TTTT; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ 

TTTT; Thành lập Tổ công tác triển khai hệ thống thông tin dùng chung của Bộ 

TTTT; Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam; phê 

duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục ATTT; kết quả Kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí TTTT. 

- Báo cáo: gửi Bộ Nội vụ văn bản thống nhất về thành lập Hiệp hội 

DNVTViệt Nam; báo cáo về việc thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề 

xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp; Hướng dẫn các đơn vị trong Bộ triển khai, thực hiện Nghị định số 

101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP về triển khai thực hiện việc 

sắp xếp tổ chức bộ máy và số lượng  lãnh  đạo  cấp  phó  các  cơ  quan, đơn vị 

thuộc Bộ; Triển khai Kế hoạch thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC 

năm 2020 của Bộ TTTT và thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2021 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ. Xây dựng kế hoạch vị trí 

việc làm đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

- Đánh giá phân loại cấp trưởng các đơn vị của Bộ và tổng hợp báo cáo về 

đánh giá, phân loại cán bộ năm 2020 gửi Bộ Nội vụ. Đề xuất xây dựng danh mục 

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, 

lĩnh vực tại chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 
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- Lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; đề xuất 

xây dựng danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi 

quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; sắp xếp, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

Báo cáo về Bộ chỉ số đánh giá quản lý nhà nước về TTTT tại địa phương;  Xây 

dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2022 của Bộ; Báo cáo số lượng công chức của Bộ TTTT năm 2021; Xây dựng kế 

hoạch biên chế công chức năm 2022 của Bộ TTTT;  Báo cáo biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có nguồn thu và được thực hiện 

cơ chế tài chính đặc thù và số lượng viên chức sử dụng trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính nhà nước. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính: 

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 

về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị này nhằm 

tăng cường vai trò lãnh đạo của cơ quan chủ quản, đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu; Quan tâm, tạo điều 

kiện để cơ quan báo chí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, góp phần 

thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 

tin thiết yếu; tạo điều kiện cho cơ quan báo chí nâng cao chất lượng thông tin; 

tăng số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất 

mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích đến năm 2025. Nhằm thúc đẩy hơn nữa việc phổ cập dịch vụ 

viễn thông, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền, người dân, đảm bảo sự 

công bằng trong quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông đối với mọi người 

dân và mọi khu vực trên toàn quốc; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Chương trình CĐS quốc gia; hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã 

hội được tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông, các dịch vụ thiết yếu, cơ bản 

trong Chiến lược CĐS của đất nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm 

nghèo của Nhà nước. 

-  Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện một số nhiệm 

vụ hỗ trợ dịch vụ của Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020. Nhằm 

đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn chính sách của Nhà nước về viễn thông 

công ích đối với các dịch vụ khẩn cấp, thiết yếu; góp phần thực hiện mục tiêu 

CĐS, rút ngắn khoảng cách tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông giữa các vùng 

miền; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Nhà nước. 

- Hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện 
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cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước (trong 

đó có: Cục ATTT; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô 

tuyến điện; Cục PTTH&TTĐT). Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép 

kéo dài thời gian thực hiện một số cơ chế tài chính đặc thù áp dụng từ năm ngân 

sách 2021 cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 

số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, cụ thể như sau: (i) Kéo dài thời hạn thí điểm một 

số cơ chế tài chính của Cục Bưu điện Trung ương tại Quyết định số 03/2015/QĐ-

TTg; (ii) Kéo dài thời hạn thí điểm một số chế độ ưu đãi và cơ chế tài chính đặc 

thù cho cán bộ kỹ thuật và lực lượng ứng cứu sự cố ATTT mạng của Bộ TTTT; 

(iii) Thu nhập tăng thêm đối với các Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, 

Cục PTTH&TTĐT. 

- Hoàn thành nhiệm vụ triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Hoàn thành nhiệm vụ trình ban hành danh 

mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ngành TTTT: Đã phối hợp với các đơn vị liên quan 

làm việc với Tổng cục Thống kê rà soát, thuyết minh các chỉ tiêu thống kê quốc 

gia thuộc lĩnh vực TTTT để hoàn thiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 

số 1678/BTTTT-KHTC ngày 25/5/2021. 

- Hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính 

phủ cho phép kéo dài thời gian thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của 

một số đơn vị (Cục ATTT; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Viễn thông; Cục Tần 

số vô tuyến điện; Cục PTTH&TTĐT). 

- Bộ TTTT đã ban hành quy định thay thế về danh mục mua sắm tập trung 

của Bộ (Quyết định số 294/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2021). 

- Tổng hợp, thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện dự toán NSNN năm 2021 

cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (công văn số 1830/BTTTT-KHTC ngày 

31/5/2021). 

- Thẩm định, trình phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tuyên truyền phòng 

chống dịch COVID-19 và tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh để các đơn vị triển khai, đảm bảo đúng mục tiêu của 

Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. 

- Hoàn thành việc rà soát cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 

theo tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ và văn 

bản hướng dẫn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính. 

- Ban hành 17 quyết định giao nhiệm vụ cho 17 đơn vị thuộc Bộ tổ chức 

lập, điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Đã triển khai thực hiện rà soát kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật giai đoạn 2020-2022 và trình Kế hoạch sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

235/QĐ-BTTTT ngày 26/02/2021. 
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- Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện Đề án Phát thanh truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở 

nước ngoài trong năm 2021 tại Tờ trình số 18/TTr-BTTTT ngày 23/4/2021 và đã 

được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 683/TTg-KGVX ngày 

25/5/2021. 

- Phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội rà soát, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện 

Tiểu dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” tham gia Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, 

gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Quốc 

hội xem xét, phê duyệt tại Tờ trình số 143/TTr-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ. 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ 

NN&PTNT rà soát, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện các 

nội dung về TTTT tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ NN&PTNT tổng hợp trình Chính phủ báo cáo 

Quốc hội xem xét, phê duyệt tại Tờ trình số 150/TTr-CP ngày 26/5/2021. 

- Hoàn thành thẩm tra, trình phê duyệt ban hành tiêu chuẩn định mức sử 

dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

- Hoàn thành rà soát, tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng thể về quản lý, sử 

dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TTTT. 

- Hoàn thành báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 của 

Bộ TTTT. 

5. Vụ Khoa học và Công nghệ: 

- Ban hành: Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT 

quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ TTTT. 

Thông tư bổ sung 08 QCVN mới (ban hành trong năm 2020), bổ sung mã 

HS, mô tả hàng hóa đối với thiết bị đầu cuối di động mặt đất không phải là máy 

điện thoại di động. Do đó, Thông tư này đã đồng bộ văn bản quản lý, làm rõ các 

đối tượng SPHH phải áp dụng QCVN mới, tạo sự rõ ràng, thuận tiện để doanh 

nghiệp, cơ quan quản lý áp dụng. Thông tư với các QCVN mới đảm bảo chặt chẽ, 

cụ thể hơn về các chỉ tiêu an toàn, cập nhật theo sự phát triển của công nghệ (đảm 

bảo theo đúng quy hoạch tần số, không gây can nhiễu, đảm bảo an toàn pin) so 

với QCVN trước đây, do vậy đảm bảo sự vận hành an toàn của thiết bị, mạng và 

an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, Thông tư này hỗ trợ các cơ quan hải quan 

trong nghiệp vụ xác định đúng mặt hàng, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và tạo thuận 

lợi cho công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, thông quan 

nhanh chóng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu. 
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- Ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 21/6/2021 về việc ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông 

tin báo cáo quốc gia. 

Thông tư ban hành Quy chuẩn là căn cứ triển khai hệ thống thông tin báo 

cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hệ thống thông tin 

báo cáo của các UBND cấp tỉnh (trao đổi thông tin giữa các Hệ thống thông tin 

báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Hệ 

thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Hệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia). Quy chuẩn này sẽ giúp các bộ ngành, cơ quan, địa 

phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của 

mình phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo 

cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, góp phần đảm bảo kết nối liên 

thông, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp. thúc đẩy phát triển chính phủ điện 

tử/chính phủ số thời gian tới. 

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021: 

- Chỉ định 08 tổ chức thử nghiệm, 01 tổ chức chứng nhận và thừa nhận 35 

phòng thử nghiệm nước ngoài; công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 

9250:2021, Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông; TCVN 

13265:2021, CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Áp dụng TCVN ISO/IEC cho lĩnh 

vực cụ thể - Các yêu cầu; TCVN 13266:2021,  CNTT - Các kỹ thuật an toàn - 

Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số); Cập nhật Danh mục các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến các Thỏa thuận thừa nhận 

lẫn nhau đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và CNTT; triển khai và 

xây dựng báo cáo triển khai Chương trình phối hợp hành động phòng chống xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2019-2023 (Chương trình 168 giai đoạn III). 

6. Thanh tra: 

- Tiến hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 (Quyết định số 2076/QĐ-BTTTT 

ngày 27/11/2020): 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công tại Cục TTCS và 05 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản; 01 cuộc thanh 

tra đột xuất việc triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông công nghệ 

LTE/LTE-Advanced (4G) và sử dụng tần số vô tuyến điện; 02 cuộc kiểm tra đột 

xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí. 

- Xử phạt vi phạm hành chính 11 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 

805 triệu đồng; thu hồi 4,4 triệu đồng. 

- Triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” (Đề án 12) năm 2021. 
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- Ban hành: Quyết định số 597/QĐ-BTTTT kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề 

án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội 

phạm trên mạng Internet"; Quyết định số 681/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2021 thành 

lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chủ nhiệm Đề án; Chỉ thị số 22/CT-BTTTT 

ngày 26/5/2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và 

tội phạm trên mạng Internet. 

- Rà soát, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về dân sự, pháp luật 

hình sự theo hướng tăng nặng khung hình phạt đối với các tội danh lợi dụng, khai 

thác trái phép thông tin riêng, cá nhân để lừa đảo, gian lận trên không gian mạng 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 về việc phê duyệt “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”. 

- Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và 

giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất 

bản. 

- Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 

và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính tại Bộ TTTT. 

- Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021: 

+ Triển khai CĐS hoạt động thanh tra TTTT. 

+ Xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức, bộ máy cấp phòng tại Thanh tra Bộ. 

+ Ban hành Quyết định số 635/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 phê duyệt 

Chiến lược công tác thanh tra giai đoạn 2021-2025 và Chương trình công tác năm 

2021 của Thanh tra Bộ. 

- Tham gia xây dựng Bộ tiêu chí thẩm định Hồ sơ thí điểm dịch vụ Mobile 

Money; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Mobile Money của các 

DNVT di động và trả lời nhiều công văn của Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an 

đề nghị Bộ TTTT cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra tội phạm trên mạng 

Internet. 

- Tổ chức thành công 02 Hội nghị: Hội nghị tăng cường phòng, chống hàng 

giả, hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính ngày 15/01/2021 và Hội nghị trực 

tuyến hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, tổ chức đơn vị 

thuộc Bộ TTTT ngày 18/3/2021. 

- Giải quyết 156 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân về dịch 

vụ của các DNVT, CNTT, Internet, xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, chất lượng 
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của các dịch vụ bưu chính, phản ánh thông tin sai sự thật trên báo chí, gây ảnh 

hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng hoạt động của doanh 

nghiệp, một số đơn thư phản ánh sai phạm về thực hiện tôn chỉ mục đích của cơ 

quan báo chí trong đó 119 đơn đủ điều kiện xử lý bao gồm: 31 đơn tố cáo, 26 đơn 

khiếu nại và 62 đơn kiến nghị, phản ánh. 

7. Vụ Quản lý doanh nghiệp: 

* Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do Bộ 

TTTT thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu (VNPost và VTC) 6 tháng đầu năm 

2021 ước đạt: 

- Doanh thu: 12.414 tỷ đồng, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2020 

- Lợi nhuận: 253 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2020 

* Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021 

- Tổ chức, triển khai xây dựng Luật sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh 

tế số, xã hội số theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 

11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Trong đó: Chiến lược quốc giá phát triển 

kinh tế số, xã hội số hoàn thành trong tháng 8 năm 2021; Luật Giao dịch điện tử 

và kinh tế số hoàn thành trong năm 2022. 

Đây là căn cứ quan trọng để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của 

Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế số, xã hội số, coi kinh tế số là một cấu thành 

quan trọng của nền kinh tế, đóng vai trò lớn đối với tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam trong giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tổng kết 03 năm thực hiện Luật DNNVV giai đoạn 2018 – 2020 

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng nền tảng địa chỉ số và 

các tiêu chí, giải pháp phát triển hoạt động của các sàn TMĐT. 

- Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương 

Hòa Bình tại cuộc họp của Chính phủ ngày 14/04/2021 về vấn đề giải quyết công 

nợ phải thu từ Đài VTC và quyền đại diện chủ sở hữu của Bộ TTTT tại Tổng công 

ty VTC theo chỉ đạo tại Công văn số 281/VPCP-DMDN ngày 13/01/2021. 

- Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của Bộ TTTT tại các doanh nghiệp 

theo quy định trong đó hoàn thành công tác phê duyệt: Báo cáo tài chính Công ty 

mẹ hàng năm, Báo cáo giám sát tài chính Công ty mẹ, Phương án phân phối lợi 

nhuận, Quỹ tiền lương tiền lương kế hoạch của người quản lý; Thẩm định kết quả 

xếp loại doanh nghiệp năm 2020; Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất tại các doanh nghiệp thuộc Bộ TTTT theo Nghị định số 167/2017/NĐ-

CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Thẩm định và trình phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam 
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8. Vụ Hợp tác quốc tế 

- Bộ TTTT đã ban hành: Kế hoạch triển khai Hiệp định đồng sản xuất 

chương trình truyền hình giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2021; Kế hoạch triển 

khai các hoạt động của Uỷ ban UNESCO Việt Nam; Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động tập huấn, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật và các cam 

kết quốc tế của Bộ TTTT năm 2021; kế hoạch thực hiện các hoạt động thúc đẩy 

hợp tác đầu tư nước ngoài của Bộ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2013-

2015 tầm nhìn 2020 và dự thảo Chương trình triển khai giai đoạn 2021-2025 tầm 

nhìn 2030; Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện các hoạt động thúc đẩy hợp 

tác đầu tư nước ngoài của Bộ TTTT năm 2021; Quyết định phê duyệt Kế hoạch 

hoạt động năm 2021 của Nhóm Công tác về hội nhập và đàm phán quốc tế; Quyết 

định phê duyệt kế hoạch nghiên cứu và xây dựng phương án đàm phán danh mục 

hàng hoá và lộ trình tham gia Hiệp định ITA2; Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ 

giữa Việt Nam với WEF về Trung tâm liên kết CMCN lần thứ 4 và đề xuất phương 

án tham gia của Việt Nam.    

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 

- Tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ TTTT với Ngân hàng phát triển 

Châu Á. 

- Hoàn tất các thủ tục ký Biên bản ghi nhớ (MoU) trong lĩnh vực TTTT 

giữa Bộ TTTT Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào nhân dịp Tổng 

bí thư, Chủ tịch nước Lào sang thăm Việt Nam. 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung 

Việt Nam; tiếp Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á. Xem xét khả năng đồng 

bảo trợ cho đề xuất dự án của Trung Quốc về đẩy mạnh CĐS hướng tới tăng 

trưởng bao trùm – tác động COVID-19 trong APEC; phê duyệt chủ trương ký kết 

Bản ghi nhớ giữa Bộ TTTT với Ngân hàng phát triển Châu Á. Tham gia ý kiến 

đối với dự thảo Hiệp định và Nghị định thư xây dựng cầu đường bộ qua sông 

Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) – Ba Sái (Trung Quốc).  

- Xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Bản ghi nhớ giữa Bộ TTTT với Ngân 

hàng phát triển Châu Á; dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc Việt Nam tham dự 

và ký các sửa đổi Văn kiện tại Đại hội UPU lần thứ 27. 

- Triển khai Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 50; Triển khai một số công việc 

liên quan đến công tác tổ chức sự kiện ITU Digital World 2021 theo hình thức 

trực tuyến. 

- Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ nhất theo hình thức trực 

tuyến; Hội thảo về ”Đẩy mạnh tăng trưởng số của Việt Nam” hợp tác với Diễn 

đàn kinh tế thế giới; Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam – Liên bang Nga. 

- Cung cấp thông tin cho Liên hợp quốc để phục vụ công tác khảo sát, đánh 

giá Chính phủ điện tử năm 2022. 
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9. Vụ Thi đua - Khen thưởng: 

Bộ TTTT đã ban hành: 

- Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2021 phát động phong trào thi đua 

năm 2021. 

- Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (Kế hoạch 

số 1007/KH-BTTTT ngày 06/4/2021). 

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ TTTT 

năm 2021(Kế hoạch số 1006/KH-BTTTT ngày 06/4/2021). 

-  Quyết định phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Quyết định số 44/QĐ-BTTTT ngày 15/01/2021). 

-  Quyết định giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi 

đua Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Quyết định số 126/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2021). 

-  Quyết định về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối 

thi đua Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 (Quyết 

định số 369/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2021). 

- Ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-

BTTTT 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”. Theo đó, phong trào thi đua năm 2021 là tập trung phấn đấu thực hiện 

các mục tiêu thuộc 06 lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông; Ứng dụng CNTT; An toàn, 

an ninh mạng; Công nghiệp ICT và Báo chí, truyền thông. Các lĩnh vực sẽ tổ chức 

phát động thi đua để đăng ký việc khó, xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp trong 

từng lĩnh vực và trực tiếp phát động thi đua tại Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, 

khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu được 

Bộ trưởng Bộ TTTT giao tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021. 

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 

- Tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng 

đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

- Bộ TTTT đã tiếp nhận và xử lý trên 2.500 bộ hồ sơ trình khen thưởng, 

trong đó đã thẩm định và trình khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

+ Huân chương các loại: 03 tập thể và 19 cá nhân. 

+ Cờ thi đua của Chính phủ: 19 tập thể. 

+ Cờ thi đua của Bộ TTTT: 159 tập thể. 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 07 tập thể và 35 cá nhân. 

+ Bằng khen của Bộ trưởng: 251 tập thể và 1276 cá nhân. 
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+ Chiến sĩ thi đua Bộ TTTT: 45 cá nhân. 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 44 cá nhân. 

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 176 tập thể. 

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến: 04 tập thể và 250 cá nhân. 

+ Giấy khen của thủ trưởng cơ quan: 13 tập thể và 132 cá nhân. 

+ Kỷ niệm chương  “Vì Sự nghiệp TTTT”: 26 cá nhân. 

+ Hiệp y khen thưởng: 40 tập thể và cá nhân. 

-  Tham gia tích cực vào phong trào thi đua, thực hiện ký kết giao ước thi 

đua năm 2021 của Khối thi đua bộ, ngành kinh tế. 

10. Công tác Nhà trường: 

10.1. Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông: 

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 

+ Hoàn thành xây dựng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Học viện do 

Hội đồng Học viện ban hành (Theo quy định mới sau khi thành lập Hội đồng Học 

viện); Đang tổ chức thí điểm chức danh Giám đốc Học viện. 

+ Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; Tiếp tục triển khai kế hoạch CĐS giai đoạn 2 (năm 2021) 

theo kế hoạch; Tổ chức họp Hội đồng Học viện phiên thứ 4; Tổ chức giao ban 

công tác Quý I, II/2021 Học viện; Tổ chức ngày Hội đọc sách năm 2021 hưởng 

ứng ngày Sách Việt Nam 21/4; tiếp tục rà soát công tác mở ngành Khoa học dữ 

liệu và thống kê, ngành Báo chí số; Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng 

cao ngành Marketing. 

+ Bộ TTTT đã hướng dẫn Học viện giao điều hành thí điểm chức danh 

Giám đốc Học viện (Phó Giám đốc Thường trực). 

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-

19 trong toàn Học viện; Triển khai công tác bầu cử trong Học viện. Do dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp, Học viện đã chủ động cho hơn 10 ngàn sinh viên, 

với khoảng gần 1.100 kíp học/tuần học trực tuyến. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho 

việc học tập trực tuyến của sinh viên, nhiều nền tảng và ứng dụng mới cũng được 

chuẩn bị sẵn sàng nhằm hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên như: Nền tảng thực 

hành thông minh PTIT D-Lab, Hệ thống thư viện số D-Lib; ứng dụng kết nối 

thông minh PTIT S-Link …; Học viện tổ chức xét rút ngắn thời gian đào tạo, công 

nhận kết quả học tập chuyển đổi, miễn trừ học phần đại học theo hình thức giáo 

dục từ xa, VLVH; Ra mắt website của ngành Công nghệ Tài chính (Fintech), là 

mã ngành mới của Học viện bắt đầu tuyển sinh từ năm 2021. 

10.2. Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ TTTT: 

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 
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+ Xây dựng và trình kế hoạch tổ chức các khóa “Bồi dưỡng kiến thức kỹ 

năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” tại 10 tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, 

Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng, Gia Lai, Đắk Lắk. 

+ Hoàn thành kế hoạch khung các hoạt động của năm 2021 đối với Dự án 

Phát triển báo chí giai đoạn 2020 - 2024. 

+ Phối hợp với Học viện MVV xây dựng và triển khai trường số 

www.chuyendoisovn.edu.vn. 

+ Bế giảng 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III” tại Hà 

Tĩnh và 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” tại Hà Nội. 

+ Khai giảng 02 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng 

II”; 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” theo hình 

thức học online; 03 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí” theo hình thức học online; 

02 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí” tại tỉnh Bạc Liêu và Bình Phước; 03 lớp 

“Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại các tỉnh Yên Bái, 

Đồng Nai và Hải Phòng; 02 lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước 

về báo chí” tại Hà Nội; 01 lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng” và 01 lớp 

“Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” tại Đà Nẵng. 

Ngoài ra công tác tổ chức quản lý học tập các lớp đang diễn ra như: Trung 

cấp Lý luận chính trị - hành chính, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính,... tại các địa phương vẫn được triển khai theo kế hoạch. 

10.3. Trường Cao Đẳng In: 

* Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 

- Báo cáo về nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Rà soát, thống kê và đánh giá nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực về an toàn, an ninh mạng; Xây dựng và ban hành mẫu Kế hoạch 

đào tạo; Kế hoạch tổng kết năm học 2020 – 2021; Xây dựng Kế hoạch thi Học kỳ 

II năm học 2020 – 2021; Ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022; Chuẩn 

bị tổ chức thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cho các lớp: TC-CNTT-1 và Sơ cấp 

CBĐT năm 2020; Xây dựng Báo cáo đăng ký tổ chức hình thức đào tạo từ xa, tự 

học có hướng dẫn nộp về Tổng Cục GDNN và triển khai tuyển sinh, đào tạo theo 

hình thức này; Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo năm học 

2017 – 2021; Cập nhật báo cáo tuyển sinh tháng 5/2021 vào hệ thống báo cáo 

chung của Tổng cục GDNN; Xây dựng hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN 

cho nghề Gia công bao bì giấy - trình độ sơ cấp; Lập kế hoạch đánh giá, bổ sung 

chỉnh sửa chương trình đào tạo các trình độ của các ngành nghề đang triển khai 

đào tạo; Xây dựng Kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa giáo trình môn học, mô đun; Ban 

hành Kế hoạch số hóa chương trình đào tạo; Ban hành nội dung công tác giáo dục 

tư tưởng đạo đức chính trị; giáo dục hướng nghiệp năm học 2021 – 2022; Thông 

báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ quản lý hoạt động in 

khóa 42. 

http://www.chuyendoisovn.edu.vn/
http://www.chuyendoisovn.edu.vn/
http://www.chuyendoisovn.edu.vn/
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11. Văn phòng và các hoạt động khác: 

- Ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 13/01/2021 về định hướng phát 

triển ngành TTTT năm 2021. 

- Kịp thời tham mưu, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ các báo cáo giao ban, báo 

cáo định kỳ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Bộ ban hành các thông báo 

kết luận của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ; tiến hành rà soát tiến độ công việc, tiến 

độ thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ giao, các nhiệm vụ, Đề án 

theo chương trình công tác, kịp thời thông báo, đôn đốc các đơn vị hoàn thành kịp 

tiến độ. 

Bộ TTTT đã ban hành: Công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu 

ý kiến giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc  hội tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIV (Công văn số 1091/BTTTT-VP ngày 14/4/2021); Công văn gửi Văn 

phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân nguyên về việc trả lời kiến 

nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Công văn giao 

nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc (công văn số 1149/BTTTT-VP); Công văn gửi Văn phòng Chính phủ 

về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; góp ý 

về nội dung Chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Công văn gửi Ban 

Dân nguyện, Văn phòng Chính phủ và Đoàn đại biểu các tỉnh/thành phố có kiến 

nghị trả lời 27 kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ TTTT; Trả lời kiến nghị của UBND Thành phố Đà 

Nẵng và tỉnh Bắc Ninh. 

- Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ TTTT (Quyết 

định số 797/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 thay thế Quyết định 643/QĐ-BTTTT 

ngày 12/5/2021) và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 tại Bộ TTTT; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tại Bộ TTTT; Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ về công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

- Hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TTTT trong công 

tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm trên lĩnh vực TTTT. 

- Xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp truyền thông giữa Bộ TTTT và 

Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai đánh giá và đề xuất 

sửa đổi Quy chế làm việc của Bộ TTTT. 

       12. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

- Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, 

kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024; 

giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022. 
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- Xây dựng và trình ban hành: Thông tư sửa đổi bổ sung hoặc thay thế 

Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành TTTT; Thông tư sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 

10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành 

TTTT; Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025; Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch 

vụ viễn thông công ích. 

- Xây dựng và trình ban hành văn bản quy định phạm vi cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích đến năm 2025. 

- Hoàn thành xây dựng và trình ban hành dự thảo Chiến lược quốc gia về 

phát triển kinh tế số, xã hội số báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, khung dự thảo 

Luật Giao dịch điện tử và kinh tế số để chuẩn bị các thủ tục báo cáo Chính phủ 

trình Quốc hội. 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế về quy định về giao dịch điện tử và kinh 

doanh dịch vụ Internet. 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế quy định về dịch vụ kinh doanh vận tải trên 

nền tảng Internet. 

- Nghiên cứu, xây dựng giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tư vấn CNTT 

và CĐS. 

- Hoàn thành xong công tác bàn giao chức năng, nhiệm vụ về viễn thông 

công ích sang Vụ Kế hoạch – Tài chính theo đúng yêu cầu, chỉ đạo. 

- Chỉ đạo Tổng công ty VTC xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 

– 2030 và Kế hoạch Đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025 

báo cáo Bộ TTTT và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc triển khai các doanh nghiệp xây dựng Kế 

hoạch đầu tư phát triển triển và sản xuất kinh doanh năm 2021 và công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp năm 2020 sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. 

- Triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử và Nghị định số 

119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

- Tiến hành Thanh tra một số đơn vị, doanh nghiệp theo Kế hoạch đã được 

phê duyệt năm 2021. 

- Khai giảng các lớp: Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng; Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III; 

CĐS; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý về CĐS cho người đứng 

đầu các cơ quan, tổ chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp. 
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 - Tổ chức thi và xét tốt nghiệp lớp Trung cấp CNTT, xét tốt nghiệp lớp sơ 

cấp Chế bản điện tử năm 2020. 

- Tổ chức thi sát hạch trình độ bậc thợ cho nhà máy in ngân hàng I. 

 

 

 

 



Phụ lục I 

DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT BỘ BAN HÀNH TRONG NĂM 2021 

TT 

Tổng 
TT Tên đề án 

Thời 

gian 

trình 

Đơn vị 

chủ trì 

Cấp 

trình 
Tiến độ dự kiến thực hiện 

I LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

I.1 ĐỀ ÁN 

1.  1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Quyết 

định số 55/2016/QĐ-TTg 

ngày 26/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về Mạng 

bưu chính phục vụ cơ quan 

Đảng, Nhà nước 

Quý 

IV/2021 

Vụ BC TTgCP 

Đã đăng Dự thảo lên Cổng TTĐT 

Chính phủ để xin ý kiến (Công 

văn số 2324/BTTTT-BC ngày 

30/6 gửi Cổng TTĐT Chính phủ 

v/v đăng tải dự thảo Quyết định 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg 

trên Cổng TTĐT Chính phủ) 

2.  2.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Nghị 

định số 47/2011/NĐ-CP 

ngày 17/6/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số nội dung của Luật 

Bưu chính. 

Tháng 

11/2021 

Vụ BC CP 

Đã đăng Dự thảo lên Cổng TTĐT 

Chính phủ để xin ý kiến (Công 

văn số 2302/BTTTT-BC ngày 

29/6 gửi Cổng TTĐT Chính phủ 

đăng tải dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị định 47/2011/NĐ-CP trên 

Cổng TTĐT Chính phủ) 

3.  3.  

Xây dựng phương án chuẩn 

bị cho đoàn Việt Nam tham 

dự Đại hội Liên minh Bưu 

chính Thế giới (UPU) lần 

thứ 27 

Tháng 

11/2021 
Vụ 

HTQT 

TTgCP Đang xây dựng đề án 

4.  4.  

Chiến lược phát triển hạ tầng 

Bưu chính đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030 

Tháng 

8/2021 
Vụ BC TTgCP Đang xây dựng đề án 

II LĨNH VỰC VIỄN THÔNG 

II.1 ĐỀ ÁN 

5.  1.  

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn 

thông và CNTT giai đoạn 

2020-2025 

Tháng 

1/2021 

Vụ 

KHTC 
TTgCP 

Tờ trình số 24/TTr-BTTTT ngày 

31/5/2021 
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6.  2.  

Lập đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tần số vô tuyến 

điện 

Quý 

II/2021 

Cục 

TSVTĐ 
CP 

Tờ trình số 21/TTr-BTTTT ngày 

25/5/2021 

Bộ trưởng ký Tờ trình Chính phủ 

số 30/TTr-BTTTT ngày 

21/6/2021 về bổ sung cho Đề 

nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tần số 

vô tuyến điện. 

7.  3.  

Sửa đổi Quyết định số 

11/2014/QĐ-TTg ngày 

27/01/2014 về tổ chức và 

hoạt động của Quỹ Dịch vụ 

viễn thông công ích Việt 

Nam 

Tháng 

6/2021 

Quỹ 

VTCI 
TTgCP 

Đã có văn bản xin lùi sang Quý 

III/2021 

8.  4.  

Khuyến khích doanh nghiệp 

tư nhân tham gia xây dựng 

hạ tầng viễn thông và các hạ 

tầng khác cho CĐS quốc gia 

Quý 

IV/2021 
Cục VT TTgCP Đang xây dựng đề án 

9.  5.  

Lập đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Viễn thông 

Quý 

IV/2021 Cục VT CP 
Đã tổ chức Hội nghị  tổng kết  

Đang xây dựng đề án 

10.  6.  

Tổ chức khai thác đài điện 

báo của Cục Bưu điện Trung 

ương tại địa phương 

 

 

 

Tháng 

9/2021 
Cục 

BĐTW 
TTgCP 

Thực hiện ý kiến của BTCTW, 

Bộ TTTT đã có văn bản số 

144/BTTTT-CBĐTW ngày 

07/6/2021 xin ý kiến của 63 

tỉnh/thành ủy. Đến thời điểm 

hiện tại đã có 27 tỉnh/thành ủy có 

ý kiến góp ý. Bộ đã chỉ đạo đơn 

vị chức năng (Cục BĐTW) tiếp 

thu giải trình để báo cáo Ban cán 

sự Đảng theo kế hoạch 

11.  7.  

Chiến lược Hạ tầng số đến 

năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 

Năm 

2021 Cục VT TTgCP Đang hoàn thiện đề án 

II.2 THÔNG TƯ 

12.  1.  

Thông tư thay thế Thông tư 

số 25/2015/TT-BTTTT Quy 

định về quản lý và sử dụng 

kho số viễn thông và Thông 

tư số 40/2017/TT-BTTTT 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

25/2015/TT-BTTTT 

Tháng 

11/2021 

Cục VT Bộ 

trưởng 

Đơn vị chức năng (Cục Viễn 

thông) đã xây dựng dự thảo, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ và hiện đang 

hoàn thiện Thông tư. 
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13.  2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 22/2014/TT-

BTTTT ban hành quy hoạch 

kho số viễn thông 

Tháng 

11/2021 

Cục VT Bộ 

trưởng 

Đơn vị chức năng (Cục Viễn 

thông) đã xây dựng dự thảo, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ và hiện đang 

hoàn thiện Thông tư. 

III LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CNTT 

III.1 ĐỀ ÁN 

14.  1.  

Xây dựng Chương trình đầu 

tư công về phát triển Chính 

phủ điện tử hướng đến Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025 

Tháng 

01/2021 
Vụ 

KHTC 
TTgCP 

CP đã đồng ý cho rút khỏi CTCT 

năm 2021 tại NQ số 58/NQ-CP 

15.  2.  

Xây dựng Chiến lược phát 

triển CPĐT hướng đến CP số 

giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Tháng 

01/2021 
Cục 

THH 
TTgCP 

Đã hoàn thành 

Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 942/QĐ-TTg 

ngày 15/6/2021 

16.  3.  
Chiến lược quốc gia về phát 

triển kinh tế số, xã hội số 

Tháng 

8/2021 
Vụ 

QLDN 
TTgCP Đang xây dựng đề án 

17.  4.  

Đề án nâng cao nhận thức, 

đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực CĐS đến năm 

2025, định hướng đến năm 

2030 

Quý 

IV/2021 

Cục 

THH 
TTgCP 

Đã gửi xin ý kiến lần 2 dự thảo 

Đề án  

18.  5.  

Lập đề nghị xây dựng Nghị 

định sửa đổi bổ sung Nghị 

định số 64/2007/NĐ-CP 

ngày 10/4/2007 của Chính 

phủ quy định về ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của 

CQNN 

Quý 

IV/2021 
Cục 

THH 
CP 

Ngày 04/6/2021, Bộ TTTT đã 

trình Tờ trình số 25/TTr-BTTTT 

đề nghị xây dựng Nghị định. 

Đồng thời, ngày 18/6/2021 Bộ 

TTTT đã có công văn gửi xin ý 

kiến rộng rãi dự thảo Nghị định  

19.  6.  

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định về việc 

cung cấp thông tin và DVC 

trực tuyến trên trang TTĐT 

hoặc cổng TTĐT của CQNN 

Quý 

IV/2021 
Cục 

THH 
CP 

Ngày 04/6/2021, Bộ TTTT đã 

trình Tờ trình số 26/TTr-BTTTT 

đề nghị xây dựng Nghị định. 

Đồng thời, ngày 18/6/2021 Bộ 

TTTT đã có công văn gửi xin ý 

kiến rộng rãi dự thảo Nghị định 

20.  7.  

Chiến lược dữ liệu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Quý 

IV/2021 
Cục 

THH 
TTgCP 

Đang hoàn thiện Chiến lược để 

trình Thủ tướng Chính phủ 

III.2 THÔNG TƯ 
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IV LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG 

IV.1 ĐỀ ÁN 

21.  1.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật Giao dịch 

điện tử 

Quý 

IV/2021 

Cục 

ATTT  

->Vụ 

QLDN 

CP Đang xây dựng đề án 

IV.2 THÔNG TƯ 

22.  1.  

Thông tư Quy định vị trí 

chuyên trách về ATTT mạng 

và tổ chức, hoạt động của 

Đội ứng cứu sự cố ATTT 

mạng 

Tháng 

11/2021 

Cục 

ATTT 

Bộ 

trưởng 
Hoàn thiện dự thảo 1 Thông tư 

  

Thông tư Quy định chuẩn và 

sát hạch đạt chuẩn kỹ năng 

ATTT mạng 

Tháng 

11/2021 

Cục Cục 

ATTT 

Bộ 

trưởng 
Hoàn thiện dự thảo 1 Thông tư 

V LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT 

V.1 ĐỀ ÁN 

23.  1.  

Chương trình phát triển công 

nghiệp CNTT, điện tử - viễn 

thông đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030, chủ 

động tham gia Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

Quý 

IV/2021 

Vụ 

CNTT 
TTgCP 

Đang hoàn thiện để trình Thủ 

tướng Chính phủ 

24.  2.  

Lập đề nghị xây dựng Luật 

Công nghệ số thay thế Luật 

CNTT 

Quý 

IV/2021 Vụ 

CNTT 
CP 

Đang xây dựng báo cáo đề xuất 

lập đề nghị Luật công nghiệp 

công nghệ số 

V.2 THÔNG TƯ 

25.  1.  

Thông tư Sửa đổi, bổ sung 

danh mục sản phẩm phần 

mềm ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2013/TT-

BTTTT ngày 08/4/2013 ban 

hành Danh mục sản phẩm 

phần mềm và phần cứng, 

điện tử 

Tháng 

11/2021 

Vụ 

CNTT 

Bộ 

trưởng 
Đang xây dựng dự thảo Thông tư 

26.   

Thông tư công nhận tiêu 

chuẩn trung tâm dữ liệu của 

tổ chức nước ngoài tương 

Tháng 

11/2021 

Vụ 

CNTT 

Bộ 

trưởng 
Đang xây dựng dự thảo Thông tư 
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đương tiêu chuẩn TCVN 

9250  

27.   

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

danh mục Thông tư 

01/2017/TT-BTTTT ban 

hành danh mục sản phẩm 

CNTT trọng điểm 

Tháng 

11/2021 

Vụ 

CNTT 

Bộ 

trưởng 
Đang xây dựng dự thảo Thông tư 

VI LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG 

VI.1 ĐỀ ÁN 

28.  1.  

Chiến lược CĐS báo chí đến 

năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 

Tháng 

8/2021 Cục BC TTgCP  

29.  2.  

Tuyên truyền bảo vệ chủ 

quyền và phát triển bền vững 

biển, đảo Việt Nam giai đoạn 

2021-2025 

Tháng 

9/2021 Cục 

TTCS 
TTgCP Đang xây dựng đề án 

30.  3.  Chương trình Sách quốc gia 
Tháng 

10/2021 
Cục 

XBIPH 
TTgCP Đang xây dựng đề án 

31.  4.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in và 

Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/02/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in 

Quý 

IV/2021 

Cục 

XBIPH 
CP Đang xây dựng đề án 

32.  5.  

Nghị định sửa đổi Nghị định 

72/2013/NĐ-CP, Nghị định 

27/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ internet và 

thông tin trên mạng 

Tháng 

12/2021 

Cục 

PTTH 
CP Đang xây dựng đề án 

VI.2 THÔNG TƯ 

VII LĨNH VỰC TỔNG HỢP 

VII.1 ĐỀ ÁN 
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33.  1.  

Nghị định sửa đổi bổ sung 

Nghị định số 119/2020/NĐ-

CP của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động in sản phẩm 

không phải là xuất bản phẩm 

và sửa đổi Điều 120 của 

Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP về phân định thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Thanh tra chuyên 

ngành TTTT 

Tháng 

7/2021 
Thanh 

tra Bộ 
CP 

Đang xin điều chỉnh thời hạn 

sang tháng 9/2021 

34.   

Quy hoạch phát triển mạng 

lưới cơ sở báo chí, phát 

thanh, truyền hình, TTĐT, 

cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Tháng 

8/2021 Viện CL TTgCP 
Đang xin rút khỏi CTCT năm 

2021 

35.   

Quy hoạch hạ tầng TTTT 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Tháng 

10/2021   Đang xây dựng đề án 
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Phụ lục II 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Lĩnh vực Bưu chính 

Các Sở TTTT đã chỉ đạo các DNBC trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ 

thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ TTTT về việc tăng cường công tác 

đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao 

hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm 

qua đường bưu chính; triển khai văn bản số 249/BTTTT-BC của Bộ TTTT về việc 

tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/QĐ-

TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua đường dịch vụ bưu chính công ích. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, 

Gia Lai và Sơn La… đã kịp thời có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các DNBC bảo 

đảm duy trì dịch vụ cho người dân trong thời điểm dịch COVID-19 tái bùng phát 

và diễn biến phức tạp. 

Các địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động cung 

ứng dịch vụ của các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng lưới bưu chính công 

cộng; phối hợp các đơn vị liên quan tham gia đề xuất sự kiện, nhân vật lịch sử 

kèm tư liệu về sự kiện, nhân vật để phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2023. 

Thực hiện tổng hợp, báo cáo sản lượng, doanh thu bưu chính năm 2020. Báo cáo 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI quý I/2021. Hà 

Nội tổ chức làm việc với Vụ Bưu chính (Bộ TTTT) về triển khai mã địa chỉ bưu 

chính Vpostcode trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cao Bằng, Điện Biên, Gia Lai, 

Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị  tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ 

đạo thực hiện mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ 

trên địa bàn tỉnh. Quảng Nam tổ chức kiểm tra thống nhất kế hoạch triển khai Hệ 

sinh thái Hành chính công của Bưu điện và triển khai thí điểm Hệ sinh thái Hành 

chính công tại thị trấn Nam Phước. Đồng Nai triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy 

mạnh ứng dụng dịch vụ BCCI trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 – 2022. Phú Yên chuẩn bị các nội dung để phục vụ tổ chức Trưng bày 

Tem và các sản phẩm dịch vụ ngành TTTT năm 2021. Sóc Trăng, Bạc Liêu đề 

xuất UBND đề tài phát hành tem bưu chính năm 2023. Ninh Thuận phối hợp với 

các cơ quan liên quan theo dõi tình hình gian lận thương mại, vận chuyển qua 

đường bưu chính đối với các doanh nghiệp, văn phòng đại diện hoạt động trên địa 

bàn tỉnh. Cần Thơ, Gia Lai báo cáo tình hình triển khai cuộc thi viết thư quốc tế 

UPU lần thứ 50 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh. Kon Tum ban hành văn bản yêu cầu 

Bưu điện tỉnh làm rõ về giá cước dịch vụ chuyển phát căn cước công dân. Lâm 

Đồng phối hợp đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận và chuyển trả qua dịch vụ 
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BCCI nhằm sửa đổi, thay thế Quyết định số 1048/QĐ-UBND. Để hỗ trợ tiêu thụ 

hàng chục nghìn tấn nông sản tại Bắc Giang, Hải Dương do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, VNPost đang đẩy mạnh đồng thời nhiều giải pháp như kết nối thúc 

đẩy tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa tại các huyện 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Lĩnh vực Viễn thông 

Các địa phương chỉ đạo các DNVT bảo đảm thông tin liên lạc cho công tác 

bầu cử HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Các Sở TTTT 

đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, xử lý công trình tháp truyền 

thông có dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn khai thác, sử dụng hoặc có 

nguy cơ sập đổ; hướng dẫn và tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng i-speed 

đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam. Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái,  Bắc Giang, 

Quảng Ninh, Điện Biên, Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà 

Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận. chỉ đạo các DNVT thực hiện chỉnh 

trang và ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn. Hậu Giang tham mưu UBND ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi Ipv6 cho các CQNN; Hậu Giang, Đồng Tháp, Quảng 

Nam ban hành kế hoạch dùng chung hạ tầng viễn thông (Trạm BTS) trên địa bàn 

tỉnh. Cần Thơ triển khai kế hoạch dùng chung hạ tầng viễn thông tại địa phương, 

tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch trong năm 2021. TP Hồ Chí 

Minh tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hạ tầng 

viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 

2021 – 2022. Đà Nẵng tham mưu UBND thành phố về việc khai trương mạng 5G 

và ký kết MoU với Viettel Đà Nẵng. Kon Tum tham mưu UBND tỉnh ban hành 

quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II. Ninh Thuận ban hành 

văn bản triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền 

internet để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết thực hiện đúng quy định. Bình 

Định tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động năm 2021. 

Bộ TTTT đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các Sở TTTT các tỉnh, thành phố về việc thực hiện công điện số 

597/CĐ-BCD liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập 

trung để phòng, chống COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Bộ TTTT  về việc lắp 

đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch 

COVID-19, Sở TTTT tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn 

khảo sát, triển khai lắp đặt và đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu 

cách ly, kết nối với hệ thống giám sát tập trung ( Từ ngày 20/5 đến 24/5, các đơn 

vị đã lắp đặt gần 1.000 camera tại toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn 
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tỉnh). Nhiều địa phương như Bắc Ninh, Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia 

Lai, Kon Tum, Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, kết nối 

các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung. 

Về tần số vô tuyến điện, các địa phương tiếp tục phối hợp với các Trung 

tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hướng dẫn cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần 

số vô tuyến điện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, 

chỉ đạo các địa phương triển khai đầu tư hệ thống truyền thanh IP tại nhiều tỉnh 

như Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk....  

Các Sở TTTT tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp với Quỹ Dịch vụ Viễn thông 

công ích và Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong 

việc kiểm tra, xác nhận các danh sách đối tượng thụ hưởng theo quy định của Bộ 

TTTT về danh mục thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

3. Lĩnh vực Ứng dụng CNTT 

 Các Sở TTTT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai ứng dụng Bluezone 

trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bình Định, Phú Yên tham mưu 

UBND tỉnh ứng dụng CNTT trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; triển khai ứng dụng mã QR-Code để khai báo y tế trên địa bàn nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy vết khi có tình huống xảy ra. Hà Nội triển 

khai chấm điểm đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện. Bắc 

Giang tổ chức Hội thảo “chuyển đổi số, cơ hội và thách thức” trong các CQNN 

tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai Chữ ký số năm 2021; xây dựng quy trình liên 

thông QLVB và một cửa điện tử, xây dựng phần mềm thực hiện 5 tại chỗ. Cao 

Bằng ban hành Kế hoạch Thí điểm mô hình CĐS cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 

2021. Ninh Bình triển khai xây dựng Bộ tiêu chí CĐS tỉnh Ninh Bình. Đà Nẵng 

tổ chức Hội nghị triển khai CĐS tại xã phường và hướng dẫn các phường xã triển 

khai thí điểm CĐS. Quảng Trị, Bạc Liêu, Trà Vinh triển khai kế hoạch của UBND 

tỉnh về việc ứng dụng CNTT phát triển Chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng 

trong hoạt động của các CQNN tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Quảng 

Trị, Bình Định, Tây Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn. Đà Nẵng, 

Ninh Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên 

bản 2.0 và thu thập ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, trình UBND tỉnh, thành 

phố phê duyệt. Hậu Giang tham mưu UBND ban hành Kế hoạch xây dựng Chính 

quyền điện tử, đô thị thông minh và CĐS Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Đà 

Nẵng hoàn thành, trình UBND thành phố dự thảo Nghị quyết và Đề án CĐS để 

báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; công bố ngày 28/8 là Ngày CĐS của Đà Nẵng. 
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Phú Yên đề xuất UBND tỉnh dựng Không gian Sáng tạo và Trải nghiệm CĐS tỉnh. 

Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Giám sát điều hành đô thị 

thông minh tỉnh Đắk Lắk (IOC) để thực hiện các dịch vụ giám sát. Lâm Đồng 

cung cấp kiểm chứng số liệu, tài liệu phục vụ đánh giá chỉ số CĐS tỉnh năm 2020. 

Quảng Trị triển khai số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); tổ chức đấu thầu hạng 

mục Xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung (giai đoạn 1) đợt 2 thuộc dự 

án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Quảng Nam xây dựng 02 ứng dụng trên 

điện thoại di động: smart Quảng Nam (dành cho công dân) và eGov Quảng Nam 

(dành cho cán bộ, công chức) theo mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. 

Đồng Nai triển khai xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh. Bình 

Phước tham mưu, trình UBND phê duyệt Đề án xây dựng Địa phương thông minh 

tại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ninh Thuận 

triển khai thực hiện dự án “Triển khai, mở rộng phần mềm một cửa điện tử, DVC 

trực tuyến mức 3,4 cho UBND cấp xã”; phối hợp chuyển đổi 100% TTHC cung 

cấp DVC mức độ 3 lên DVC mức độ 4 đối với các Sở, ban ngành và UBND các 

huyện, thành phố; triển khai dự án “Đào tạo CNTT cho cán bộ chuyên trách các 

Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Gia Lai phối hợp với Ban Dân 

tộc tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg 

ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng 

CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an 

ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025”. 

 4.  Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng 

   Các địa phương chỉ đạo vận hành hệ thống Cổng TTĐT và các cổng thành 

phần hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên toàn hệ thống; 

Hệ thống thư công vụ hoạt động ổn định 24/24 giờ, đảm bảo tốt ATTT. Bến Tre, 

Đồng Tháp, Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Cao Bằng 

nghiên cứu, phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ thống 

giám sát mã độc Cyrada để đánh giá, so sánh với hệ thống EDR đã triển khai. Đà 

Nẵng hoàn thành báo cáo tình hình ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng thành 

phố thông minh và bảo đảm ATTT của thành phố. Trong tháng đã kịp thời phát 

hiện và ngăn chặn 13472 lượt tấn công vào các hệ thống thông tin của thành phố; 

vận hành Hệ thống eGov bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định; tổ chức 

ứng cứu, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố Hệ thống eGov, đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT cho các sở, ban, ngành, 

quận/huyện, phường/xã. Quảng Trị lập hồ sơ thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt cấp độ ATTT cho các hệ thống thông tin; tham mưu Kế hoạch triển khai 

Quyết định số 907/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
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tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn tỉnh. Bình Định tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn 

bản “Quy chế bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các 

CQNN trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Quảng Trị triển khai thử nghiệm hệ thống 

SOC tại Sở TTTT và đã kết nối với Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia. 

Khánh Hòa thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT của hệ thống thông tin của 03 

đơn vị (Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư); báo cáo về hoạt 

động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange vào hệ 

thống thư điện tử công vụ tỉnh. Cần Thơ, Phú Yên tham mưu ban hành mã định 

danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg. 

 5.  Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 

22/3/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 

10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đà Nẵng tham mưu UBND thành 

phố ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu CNTT tập 

trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai các hạng mục của Dự án Khu 

Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) gồm các khối ICT, ICT 1, ICT 2 đúng 

tiến độ. Ban hành chính sách ưu đãi cho Chủ đầu tư xây dựng dự án Không gian 

sáng tạo, báo cáo và hoàn chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất  tại dự án 

Tổ hợp Không gian sáng tạo Hòa Xuân. Bình Định xây dựng dự thảo Đề án thành 

lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định. An Giang phối hợp với 

các đơn vị chuyên môn trình UBND tỉnh chủ trương lập dự án đầu tư hạ tầng và 

tạo quỹ đất Dự án Khu CNTT tập trung.Khánh Hòa, Ninh Thuận tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Khánh Hòa tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp 

công nghệ số; quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp công nghệ số. 

6. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông 

          6.1. Báo chí, phát thanh truyền hình, TTĐT, TTCS, TTĐN: 

Các Sở TTTT đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đối với các cơ 

quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở về triển khai Kế hoạch công tác 

thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương; tình hình phát triển kinh tế, xã hội 
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của đất nước, của các địa phương trong Quý I và nhiệm vụ Quý II/2021. Tuyên 

truyền các ngày kỷ niệm trong tháng: 114 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 

(07/4); 151 năm Ngày sinh V.Lênin (22/4); Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4); 

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội chung 

của nước Việt Nam thống nhất (25/4); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 71 năm Ngày thành lập 

Hội Nhà báo Việt Nam (21/4); Ngày Trái Đất (22/4); Ngày sách Việt Nam (21/4); 

67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5) và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5). Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêm phòng vacxin 

phòng, chống dịch bệnh. Thông tin, tuyên truyền về thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 

của Bộ Y tế; tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone, triển khai thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code tại các địa điểm 

yêu cầu khai báo theo quy định. Tuyên truyền công tác giữ gìn an ninh trật tự, 

phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trong mùa 

nắng nóng. 

 Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các sự 

kiện thời sự chính trị nổi bật của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026; phản ánh toàn diện các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiếp tục thông 

tin những sự kiện quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là thông 

tin tuyên truyền về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyên 

truyền đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống 

dịch COVID-19. Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện rà soát nhằm 

phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các hoạt động phát tán tài liệu; 

các đường link, địa chỉ IP liên kết với website chống phá cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên không gian 

mạng, đặc biệt trên mạng xã hội có lượng người theo dõi cao. Các Sở TTTT đã 

tích cực chủ động thực hiện rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền 

fake news trên các mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là các thông tin đến dịch 

COVID-19, góp phần vào thành tích chung trong phòng, chống dịch; không gây 

hoang mang, và tạo niềm tin đối với các hoạt động chống dịch của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, các Sở TTTT cũng tích cực phối hợp trong việc thông tin về các sai 

phạm, các tin giả phát tán trên các mạng xã hội xuyên biên giới để các đơn vị chức 

năng có cơ sở làm việc với các mạng xã hội yêu cầu bóc gỡ thông tin kịp thời, 

không phát tán các tin giả gây tình trạng hoang mang dư luận. Sở TTTT các 

tỉnh/thành phố đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống TTCS trên địa bàn tổ 

chức thông tin, tuyên truyền có hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ TTTT, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
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tỉnh/thành phố, nổi bật như công tác tuyên truyền về bầu cử và tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19.Hiện nay đã có 42/63 tỉnh/thành phố ban hành kế 

hoạch triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Một số Sở TTTT đã thực hiện tốt việc triển khai điều hành về công tác báo 

chí, PTTH, TTĐN, TTCS, điển hình như: Đà Nẵng thực hiện ký kết Chương trình 

phối hợp quản lý nhà nước về báo chí với Cục Báo chí; tham mưu UBND thành 

phố công văn triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 31/03/2021 về việc 

nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025; Cao Bằng thực 

hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với Tạp chí Non nước 

Cao Bằng thuộc Hội văn học Nghệ thuật tỉnh;  Hướng dẫn các sở, ngành; UBND 

thành phố thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; 

thực hiện kiện toàn người phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí 

về một số vấn đề báo chí nêu; ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược 

phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Ban hành Quy chế hoạt 

động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Thái Nguyên tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề 

án phát triển TTCS tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Bắc Kạn tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng báo cáo Báo cáo tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh 

công tác TTCS trong tình hình mới và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 

06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động TTCS 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng tình hình thực hiện 

Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác TTCS trong tình hình mới; Ninh Bình 

hướng dẫn phóng viên tác nghiệp báo chí tại Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 

2021, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc 

và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Lễ khai mạc và các hoạt động 

Năm du lịch quốc gia diễn ra tại Ninh Bình.Thừa Thiên Huế, Bến Tre, Đồng Tháp 

tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả 

hoạt động TTCS dựa trên ứng dụng CNTT”. Đồng Tháp tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động TTCS 

dựa trên ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. An Giang 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm TTCS trên địa bàn An Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND. Kiên Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đà 

Nẵng chỉ đạo công tác tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác 

đấu tranh phòng,chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba. Lâm Đồng, Bình Định, 
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Gia Lai xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện Đề án “Chương 

trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Quảng Trị tham 

mưu Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền năm 2021; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” năm 2021. Đà Nẵng triển khai Kế hoạch số 32/KH-UBND tăng cường 

công tác quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm qua mạng xã hội. 

Quảng Nam tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua quy định Giải thưởng 

báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; tổ chức triển 

khai phương án thí điểm hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông của 

Mobifone 03 cấp tại Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa thể thao 

và truyền thanh- truyền hình thành phố Tam Kỳ và UBND xã Tam Thăng. Ninh 

Thuận trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1641/KH-UBND về việc thông 

tin, tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 

Lâm Đồng, Bình Định, Gia Lai xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông thực 

hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn 

tỉnh. Quảng Trị xây dựng trang Fanpage “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị” 

trên Facebook và Kênh “Đất và Người Quảng Trị” trên Youtube. Lâm Đồng ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động TTCS dựa trên ứng 

dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và  dự 

thảo Kế hoạch hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; xây dựng 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ quảng bá Thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 

đất lành” giai đoạn 2021-2025. Phú Yên tuyên truyền Ngày Quyền của Người tiêu 

dùng Việt Nam 15/3; tuyên truyền phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai 

đoạn 2021-2025. Đắk Nông tuyên truyền công tác hiến máu tình nguyện trong bối 

cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Lâm Đồng tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. 

* Công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 và bầu cử tại các địa 

phương: 

Hiện nay, các Sở TTTT đều đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống 

TTCS trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Về cơ bản các địa phương đều tập 

trung tăng cường thời lượng, số lượng, tần suất các tin, bài trong các đợt cao điểm, 

với nhiều hình thức, nội dung phong phú, cụ thể: 
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Hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn ở các địa phương đều tăng tần 

suất, thời lượng vào các khung giờ như sau: 

- Tần suất phát sóng, trung bình 03 lần/ngày. 

- Thời lượng phát thanh về bầu cử: Trung bình 10 phút/bản tin; có nơi từ 

15 - 20 phút/bản tin. 

- Thời lượng phát thanh về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19: Trung bình 10 phút/bản tin; có nơi từ 20 - 30 phút/bản tin, thậm chí có địa 

phương trong vùng dịch, thời lượng phát 1 tiếng/lần, số lượng tin, bài tuyên truyền 

về COVID-19 lên tới 80% thời lượng của một bản tin. 

- Khung giờ phát sóng: Sáng từ 5h30- 6h30; Trưa từ 11h-12h; Chiều từ 

17h30-18h30. 

- Một số địa phương phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số (như: Hòa Bình 

phát tiếng Mường; Quảng Ninh phát tiếng Tày và tiếng Dao Thanh Y; Hà Giang 

phát tiếng Mông; Tuyên Quang phát tiếng Tày, Dao, Cao Lan, Mông; Sóc Trăng 

phát tiếng Khmer và tiếng Hoa; An Giang phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng 

Bahnar và tiếng Jrai; …). 

Hệ thống truyền thanh cấp huyện tăng tần suất, thời lượng vào các khung 

giờ như sau: 

- Tần suất phát sóng, trung bình 03 lần/ngày. 

- Thời lượng phát thanh về bầu cử: Trung bình 15 phút/bản tin; có nơi từ 

20 - 30 phút/bản tin. 

- Thời lượng phát thanh về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19: Trung bình 15 phút/bản tin; có nơi từ 25 - 40 phút/bản tin. 

- Khung giờ phát sóng: Sáng 5h00-6h30; Trưa 11h00-12h00; Chiều 17h00-

18h30. 

- Một số địa phương phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số (như: Hòa Bình 

phát tiếng Mường; An Giang phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng Bahnar và 

tiếng Jrai,…). 

Các hình thức truyền thông khác ở cơ sở: 

- Phát trên hệ thống Cụm TTCS, bảng tin điện tử công cộng (video clip, 

chạy chữ). 

- Đăng trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của UBND xã, phường, thị trấn. 

- Tuyên truyền trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của UBND xã, phường, thị 

trấn.phát tiếng Khmer; Gia Lai phát tiếng Bahnar và tiếng Jrai; Tuyên Quang phát 

tiếng Tày, Dao, Cao Lan, Mông; Sóc Trăng phát tiếng Khmer và tiếng Hoa. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021 Sở TTTT  thay đổi hình thức 

thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang 

thực hiện kiểm tra trên môi trường mạng. Xử phạt vi phạm hành chính 61 tổ chức, 

cá nhân với tổng số tiền 620,75 triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực: TTĐT: 430 triệu 
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đồng, thu hồi 02 tên miền, tạm dừng 42 tên miền; In - Xuất bản phẩm: 117 triệu 

đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy 49.698 xuất bản phẩm và 650kg bán thành phẩm, 

chuyển cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị khởi tố 01 vụ; Internet: 51,250 triệu 

đồng; Viễn thông (thực hiện gọi điện thoại quảng cáo sai quy định): 22,5 triệu 

đồng, đề nghị DNVT ngừng cung cấp dịch vụ 11 thuê bao điện thoại. Tiếp 12 

lượt/16 công dân tại trụ sở cơ quan, tiếp nhận 74 đơn kiến nghị, phản ánh từ các 

tổ chức, cá nhân, đơn tiếp nhận được Sở TTTT Hà Nội xử lý, giải quyết theo quy 

định. 

 Đặc biệt Sở TTTT Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2021, đã xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với 04 trang TTĐT tổng hợp (TTĐTTH), thu 

hồi 01 tên miền và đề nghị tạm dừng hoạt động 25 trang tin. Cụ thể: trang 

TTĐTTH của Công ty Cổ phần Tập đoàn MeeyLand có tên miền 

meeyland.com.vn bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng và trang TTĐTTH của Công ty 

CP Truyền thông tiêu dùng và tiếp thị có tên miền tieudungtiepthi.vn bị xử phạt 

10 triệu đồng vì hành vi thực hiện không đúng quy định trong Giấy phép thiết lập. 

TTĐTTH của Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông và sự kiện Sao Việt có 

tên miền doanhnghiepvaphapluat.vn bị xử phạt 15 triệu đồng vì hành vi đăng, phát 

tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của cơ quan báo chí. Trang TTĐT 

chuyên ngành dauthau.info của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam 

đã thực hiện hành vi thiết lập TTĐTTH khi chưa được cấp giấy phép bị Thanh tra 

Sở xử phạt 50 triệu đồng, thu hồi tên miền dauthau.info. Ngoài ra, Sở TTTT Hà 

Nội đã kiểm tra, rà soát phát hiện 25 trang TTĐT có dấu hiệu vi phạm trong hoạt 

động quản lý, cung cấp thông tin trên mạng Internet (chủ yếu các vi phạm sau: 

thiết lập TTĐTTH khi chưa được cấp giấy phép; tự sản xuất tin, bài hoạt động 

như cơ quan báo chí, không có giấy phép; đăng phát các tác phẩm báo chí nhưng 

không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ…). Đối với các trường 

hợp trên, Sở TTTT Hà Nội đã mời chủ thể các trang TTĐT đến làm việc nhưng 

các chủ thể không chấp hành. Căn cứ khoản 3 Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 

18/8/2015 của Bộ TTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Thanh tra Sở 

TTTT Hà Nội đã đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm dừng hoạt động 06 

TTĐTTH và mạng xã hội, 19 trang TTĐT cá nhân để kịp thời ngăn chặn hành vi 

vi phạm. Sở TTTT Hà Nội cũng đã thực hiện rà soát gần 700 trang TTĐT do Sở 

cấp phép. Qua rà soát cho thấy, có 151 trang không hoạt động (chiếm tỷ lệ 22,4%), 

trong đó, 74 trang có tên miền hết hạn và không hoạt động, 77 trang có tên miền 

còn hạn nhưng không truy cập được. Đối với các trang TTĐT đang hoạt động, Sở 

TTTT Hà Nội kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm như: không cung cấp đầy 

đủ các thông tin tại trang chủ; không thực hiện việc đăng tải thông tin theo quy 
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định; đăng bài viết từ các cơ quan báo chí chưa được chấp thuận bằng văn bản 

hoặc đăng thông tin từ các nguồn tin không chính thức; chưa đặt link nguồn tin 

cuối mỗi bài viết; cuối bài viết cho đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả 

về nội dung tin bài được trích dẫn…theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 

19/08/2014 của Bộ TTTT. 

6.2. Xuất bản, in và phát hành: 

        Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 

xuất bản, in và phát hành thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản. 

        Các Sở TTTT thực hiện báo cáo: Công tác quản lý nhà nước về hoạt động in 

năm 2020; Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm năm 2020. Các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động in, xuất bản 

phẩm. Phối hợp Ban Tuyên giáo thẩm định nội dung tư tưởng, văn hóa một số ấn 

phẩm. Hoàn thiện hồ sơ cấp phép xuất bản theo đúng quy định của pháp luật và 

cấp phép cho các hoạt động khác trong lĩnh vực xuất bản theo thẩm quyền. 

Bộ TTTT đã hướng dẫn các Sở TTTT về việc tăng cường công tác kiểm 

tra, rà soát, ngăn chặn không để phần tử xấu lợi dụng để phát tán tài liệu chống 

phá Đảng, nhà nước trên địa bàn. Các Sở TTTT đang thực hiện việc cung cấp số 

liệu đến hết năm 2020 phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ TTTT 

(Theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 06/7/2020). Bắc Giang, Cao Bằng, 

Yên Bái, Thanh Hóa, Bình Dương, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tây 

Ninh, Trà Vinh... ban hành Kế hoạch và tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 

trên địa bàn tỉnh. Các Sở TTTT đã chỉ đạo các nhà xuất bản và cơ quan, đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành thực hiện nghiêm các văn bản 

quy phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản. Yêu cầu các nhà xuất bản kiểm soát 

chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm. Đà Nẵng, Kon Tum, Bình Định triển khai 

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và tuyên truyền cuộc thi Đại sứ 

văn hóa đọc năm 2021 trong đó Bình Định tổ chức tôn vinh và giới thiệu điểm 

sáng phong trào đọc sách; triển lãm, trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giới thiệu các 

tác phẩm của Thư viện tỉnh Bình Định tại Trường PTTH Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh. Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 

tỉnh.Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện giảm 50% mức thu, nộp phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh đến ngày 30/6/2021 theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính. 

 

 

 



Phụ lục III 

Tổng hợp thông tin báo chí và phản ánh của người dân, doanh 

nghiệp về các lĩnh vực do Bộ TTTT quản lý 6 tháng đầu năm 2021 

1. Lĩnh vực Bưu chính, TMĐT 

* Ứng dụng gọi xe Việt khó cạnh tranh trên sân nhà: 

- Ứng dụng gọi xe Việt tìm đường lách mình qua 'khe cửa hẹp' 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ung-dung-goi-xe-viet-tim-duong-

lach-minh-qua-khe-cua-hep-281622.html 

* Nông dân đã có thể bán nông sản trên sàn theo mùa vụ: 

- Sàn Postmart mở chiến dịch hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản có tính mùa vụ 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/san-postmart-mo-chien-dich-ho-tro-

nong-dan-tieu-thu-nong-san-co-tinh-mua-vu-284077.html 

* Ứng dụng gọi xe Việt trong cuộc chiến trên sân nhà: 

- Cửa sống của ứng dụng gọi xe Make in Vietnam 

https://premium.vietnamnet.vn/cua-song-cua-ung-dung-goi-xe-make-in-

vietnam-n-474661.html 

- Đà Nẵng đề nghị Bộ TTTT hỗ trợ tạm khóa các ứng dụng gọi xe và giao hàng 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/da-nang-de-nghi-bo-tt-tt-ho-tro-tam-

khoa-cac-ung-dung-goi-xe-va-giao-hang-284856.html 

* Doanh nghiệp Việt tích cực đưa nông sản lên sàn TMĐT: 

Trong tháng qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, VietNamNet đã 

triển khai tuyến bài thúc giục và ghi nhận những chuyển biến trong việc tiêu thụ 

nông sản bằng công nghệ tại các địa phương. 

Sau khi tuyến bài được triển khai, dưới sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ TTTT và 

các doanh nghiệp trong ngành, các loại nông sản Việt đã xuất hiện ngày càng phổ 

biến trên các sàn TMĐT. 

- DNBC hỗ trợ xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang Nhật 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vietnam-post-ho-tro-xuat-khau-vai-

thieu-bac-giang-sang-nhat-286081.html 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ung-dung-goi-xe-viet-tim-duong-lach-minh-qua-khe-cua-hep-281622.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ung-dung-goi-xe-viet-tim-duong-lach-minh-qua-khe-cua-hep-281622.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/san-postmart-mo-chien-dich-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-nong-san-co-tinh-mua-vu-284077.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/san-postmart-mo-chien-dich-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-nong-san-co-tinh-mua-vu-284077.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/san-postmart-mo-chien-dich-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-nong-san-co-tinh-mua-vu-284077.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/san-postmart-mo-chien-dich-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-nong-san-co-tinh-mua-vu-284077.html
https://premium.vietnamnet.vn/cua-song-cua-ung-dung-goi-xe-make-in-vietnam-n-474661.html
https://premium.vietnamnet.vn/cua-song-cua-ung-dung-goi-xe-make-in-vietnam-n-474661.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/da-nang-de-nghi-bo-tt-tt-ho-tro-tam-khoa-cac-ung-dung-goi-xe-va-giao-hang-284856.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/da-nang-de-nghi-bo-tt-tt-ho-tro-tam-khoa-cac-ung-dung-goi-xe-va-giao-hang-284856.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/da-nang-de-nghi-bo-tt-tt-ho-tro-tam-khoa-cac-ung-dung-goi-xe-va-giao-hang-284856.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/da-nang-de-nghi-bo-tt-tt-ho-tro-tam-khoa-cac-ung-dung-goi-xe-va-giao-hang-284856.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vietnam-post-ho-tro-xuat-khau-vai-thieu-bac-giang-sang-nhat-286081.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vietnam-post-ho-tro-xuat-khau-vai-thieu-bac-giang-sang-nhat-286081.html
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- Vải thiều bán qua sàn điện tử khởi động từ 0,1% sản lượng 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vai-thieu-ban-qua-san-dien-tu-khoi-

dong-tu-0-1-san-luong-286163.html 

- Tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang qua hình thức online kết hợp offline 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tieu-thu-3-000-tan-vai-thieu-bac-giang-qua-

hinh-thuc-online-ket-hop-offline-742398.html 

- Chưa vào chính vụ, Postmart và Vỏ Sò đã tiêu thụ 515 tấn vải thiều Bắc Giang 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/chua-vao-chinh-vu-postmart-

va-vo-so-da-tieu-thu-515-tan-vai-thieu-bac-giang-743594.html 

- Nông dân Bắc Giang bán 8 tấn vải nhờ livestream Facebook 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nong-dan-bac-giang-ban-8-tan-

vai-nho-livestream-facebook-743758.html 

- 5% tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang sẽ được bán qua sàn TMĐT 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/5-tong-san-luong-vai-thieu-bac-

giang-se-duoc-ban-qua-san-thuong-mai-dien-tu-286868.html 

- Nông dân 5 tỉnh mang đặc sản lên bán tại “Phiên chợ nông sản Việt trực tuyến” 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hon-6-300-tan-vai-bac-giang-da-

duoc-tieu-thu-qua-cac-san-thuong-mai-dien-tu-288036.html 

- Nông dân livestream bán sầu riêng trên sàn TMĐT 

https://vnexpress.net/nong-dan-livestream-ban-sau-rieng-tren-san-thuong-mai-

dien-tu-4298008.html 

2. Lĩnh vực Viễn thông 

* Người dùng iPhone nhận tin nhắn quảng cáo cờ bạc trực tuyến: 

- iMessage lại gửi tin nhắn quảng cáo game đánh bạc 

https://vnexpress.net/imessage-lai-gui-tin-nhan-quang-cao-game-danh-bac-

4257060.html 

* Trò lừa đảo nâng cấp SIM khiến người dùng viễn thông mắc nợ: 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vai-thieu-ban-qua-san-dien-tu-khoi-dong-tu-0-1-san-luong-286163.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vai-thieu-ban-qua-san-dien-tu-khoi-dong-tu-0-1-san-luong-286163.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tieu-thu-3-000-tan-vai-thieu-bac-giang-qua-hinh-thuc-online-ket-hop-offline-742398.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tieu-thu-3-000-tan-vai-thieu-bac-giang-qua-hinh-thuc-online-ket-hop-offline-742398.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/chua-vao-chinh-vu-postmart-va-vo-so-da-tieu-thu-515-tan-vai-thieu-bac-giang-743594.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/chua-vao-chinh-vu-postmart-va-vo-so-da-tieu-thu-515-tan-vai-thieu-bac-giang-743594.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nong-dan-bac-giang-ban-8-tan-vai-nho-livestream-facebook-743758.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nong-dan-bac-giang-ban-8-tan-vai-nho-livestream-facebook-743758.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/5-tong-san-luong-vai-thieu-bac-giang-se-duoc-ban-qua-san-thuong-mai-dien-tu-286868.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/5-tong-san-luong-vai-thieu-bac-giang-se-duoc-ban-qua-san-thuong-mai-dien-tu-286868.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hon-6-300-tan-vai-bac-giang-da-duoc-tieu-thu-qua-cac-san-thuong-mai-dien-tu-288036.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hon-6-300-tan-vai-bac-giang-da-duoc-tieu-thu-qua-cac-san-thuong-mai-dien-tu-288036.html
https://vnexpress.net/nong-dan-livestream-ban-sau-rieng-tren-san-thuong-mai-dien-tu-4298008.html
https://vnexpress.net/nong-dan-livestream-ban-sau-rieng-tren-san-thuong-mai-dien-tu-4298008.html
https://vnexpress.net/imessage-lai-gui-tin-nhan-quang-cao-game-danh-bac-4257060.html
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- “Bỗng dưng” mắc nợ sau chiêu lừa mới nâng cấp SIM 4G, đánh cắp thông tin 

thẻ tín dụng 

https://nld.com.vn/kinh-te/bong-dung-mac-no-sau-chieu-lua-moi-nang-cap-sim-

4g-danh-cap-thong-tin-the-tin-dung-20210404090405207.htm 

- Nhà mạng Việt Nam đồng loạt cảnh báo nạn lừa đảo 'nâng cấp SIM 4G' 

https://saostar.vn/cong-nghe/nha-mang-viet-nam-dong-loat-canh-bao-khan-nan-

lua-dao-nang-cap-sim-4-g-202104051605213051.html 

* Chiếm SIM điện thoại của thuê bao di động: 

- Cảnh báo: Chiếm sim điện thoại để chiếm đoạt tiền 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/chiem-sim-dien-thoai-de-chiem-

doat-tien-728865.html 

* Nguy cơ dịch vụ Internet xuyên biên giới xuất hiện tại Việt Nam: 

- Người Việt có thể dùng Internet từ trời bằng vệ tinh của Elon Musk 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/nguoi-viet-co-the-dung-internet-

tu-troi-bang-ve-tinh-cua-elon-musk-725602.html 

- Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk có hợp pháp tại Việt Nam? 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/internet-ve-tinh-starlink-cua-

elon-musk-co-hop-phap-tai-viet-nam-726082.html 

- Nhà mạng Việt cũng muốn triển khai Internet vệ tinh 

https://vnexpress.net/nha-mang-viet-cung-muon-trien-khai-internet-ve-tinh-

4259529.html 

* Nhà mạng bắt tay để xử lý SIM rác: 

- Viettel, VinaPhone, MobiFone cùng bắt tay tuyên chiến với SIM rác 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/viettel-vinaphone-mobifone-

cung-bat-tay-tuyen-chien-voi-sim-rac-731709.html 

* Nhà mạng nhắn tin, chạy âm báo kêu gọi bầu cử: 

- Nhà mạng đồng loạt phát âm báo kêu gọi bầu cử 

https://nld.com.vn/kinh-te/bong-dung-mac-no-sau-chieu-lua-moi-nang-cap-sim-4g-danh-cap-thong-tin-the-tin-dung-20210404090405207.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/bong-dung-mac-no-sau-chieu-lua-moi-nang-cap-sim-4g-danh-cap-thong-tin-the-tin-dung-20210404090405207.htm
https://saostar.vn/cong-nghe/nha-mang-viet-nam-dong-loat-canh-bao-khan-nan-lua-dao-nang-cap-sim-4-g-202104051605213051.html
https://saostar.vn/cong-nghe/nha-mang-viet-nam-dong-loat-canh-bao-khan-nan-lua-dao-nang-cap-sim-4-g-202104051605213051.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/chiem-sim-dien-thoai-de-chiem-doat-tien-728865.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/chiem-sim-dien-thoai-de-chiem-doat-tien-728865.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/nguoi-viet-co-the-dung-internet-tu-troi-bang-ve-tinh-cua-elon-musk-725602.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/nguoi-viet-co-the-dung-internet-tu-troi-bang-ve-tinh-cua-elon-musk-725602.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/internet-ve-tinh-starlink-cua-elon-musk-co-hop-phap-tai-viet-nam-726082.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/internet-ve-tinh-starlink-cua-elon-musk-co-hop-phap-tai-viet-nam-726082.html
https://vnexpress.net/nha-mang-viet-cung-muon-trien-khai-internet-ve-tinh-4259529.html
https://vnexpress.net/nha-mang-viet-cung-muon-trien-khai-internet-ve-tinh-4259529.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/viettel-vinaphone-mobifone-cung-bat-tay-tuyen-chien-voi-sim-rac-731709.html
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/viettel-vinaphone-mobifone-

dong-loat-phat-am-bao-keu-goi-bau-cu-738711.html 

* Cáp quang biển gặp sự cố ảnh hưởng đến đường truyền Internet Việt Nam: 

Trong tháng qua, bên cạnh tuyến cáp quang AAE-1 gặp sự cố, một tuyến cáp biển 

khác là APG thực hiện kế hoạch bảo dưỡng từ ngày 5/6 đến hết 10/6. Điều này 

gây ảnh hưởng nhất định đến kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. 

- Tuyến cáp biển gặp sự cố, Internet Việt Nam đi quốc tế lại bị ảnh hưởng 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cap-bien-aae-1-gap-su-co-tu-26-5-

tuyen-apg-dang-duoc-bao-duong-286786.html 

- Tuyến cáp biển APG đã được sửa xong, 1 tháng nữa AAE-1 mới khôi phục 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tuyen-cap-bien-apg-da-duoc-sua-

xong-1-thang-nua-aae-1-moi-khoi-phuc-287076.html 

- Lùi thời gian bắt đầu sửa tuyến cáp quang biển AAE-1 đến ngày 1/7 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hai-tuan-nua-tuyen-cap-quang-bien-

aae-1-duoc-sua-xong-288023.html 

3. Lĩnh vực ứng dụng CNTT 

* Những vấn đề của CĐS tại Việt Nam: 

- Doanh nghiệp CĐS: Không lo AI thế chỗ, chỉ sợ khoảng cách thế hệ 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/doanh-nghiep-chuyen-doi-so-

khong-lo-bi-thay-the-boi-ai-chi-so-khoang-cach-ve-the-he-723756.html 

- CĐS ngân hàng: Không đơn giản! https://petrotimes.vn/chuyen-doi-so-ngan-

hang-khong-don-gian-606108.html 

- CĐS không phải phép màu https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-khong-phai-

phep-mau-4258083.html 

* Cập nhật tình CĐS tại các địa phương, đơn vị: 

- Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển CNTT 

https://www.vietnamplus.vn/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ca-nuoc-ve-chi-so-phat-

trien-cntt/709091.vnp 

- VNPT và Rạng Đông ký hợp tác CĐS 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/viettel-vinaphone-mobifone-dong-loat-phat-am-bao-keu-goi-bau-cu-738711.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/viettel-vinaphone-mobifone-dong-loat-phat-am-bao-keu-goi-bau-cu-738711.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cap-bien-aae-1-gap-su-co-tu-26-5-tuyen-apg-dang-duoc-bao-duong-286786.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cap-bien-aae-1-gap-su-co-tu-26-5-tuyen-apg-dang-duoc-bao-duong-286786.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tuyen-cap-bien-apg-da-duoc-sua-xong-1-thang-nua-aae-1-moi-khoi-phuc-287076.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tuyen-cap-bien-apg-da-duoc-sua-xong-1-thang-nua-aae-1-moi-khoi-phuc-287076.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hai-tuan-nua-tuyen-cap-quang-bien-aae-1-duoc-sua-xong-288023.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hai-tuan-nua-tuyen-cap-quang-bien-aae-1-duoc-sua-xong-288023.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/doanh-nghiep-chuyen-doi-so-khong-lo-bi-thay-the-boi-ai-chi-so-khoang-cach-ve-the-he-723756.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/doanh-nghiep-chuyen-doi-so-khong-lo-bi-thay-the-boi-ai-chi-so-khoang-cach-ve-the-he-723756.html
https://petrotimes.vn/chuyen-doi-so-ngan-hang-khong-don-gian-606108.html
https://petrotimes.vn/chuyen-doi-so-ngan-hang-khong-don-gian-606108.html
https://petrotimes.vn/chuyen-doi-so-ngan-hang-khong-don-gian-606108.html
https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-khong-phai-phep-mau-4258083.html
https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-khong-phai-phep-mau-4258083.html
https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-khong-phai-phep-mau-4258083.html
https://www.vietnamplus.vn/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ca-nuoc-ve-chi-so-phat-trien-cntt/709091.vnp
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vnpt-va-rang-dong-ky-hop-tac-chuyen-doi-

so-731699.html 

- Xây dựng xong Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số trong tháng 8 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/giao-bo-tt-tt-chu-tri-xay-dung-

chien-luoc-quoc-gia-ve-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-283443.html 

- Quảng Ninh cung cấp thêm 781 DVC trực tuyến mức 4 trước tháng 6 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/quang-ninh-cung-cap-them-781-dich-vu-

cong-truc-tuyen-muc-4-truoc-thang-6-733285.html 

- Hà Nội dùng mã QR để truy xuất nguồn gốc trong tất cả liên kết chuỗi nông sản 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ha-noi-dung-ma-qr-de-truy-xuat-

nguon-goc-trong-tat-ca-lien-ket-chuoi-nong-san-284322.html 

- Các tỉnh rà soát an toàn, an ninh mạng các hệ thống trước khi kết nối CSDL dân 

cư https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cac-tinh-ra-soat-an-toan-an-ninh-

mang-cac-he-thong-truoc-khi-ket-noi-csdl-dan-cu-284416.html 

- Điều hành đô thị thông minh ở Nghệ An: ‘Tránh đầu voi đuôi chuột’ 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/dieu-hanh-do-thi-thong-minh-o-

nghe-an-tranh-dau-tu-dau-voi-duoi-chuot-737447.html 

 

- Toàn bộ DVC tại sở TTTT TP.HCM được thực hiện trực tuyến 

https://zingnews.vn/toan-bo-dich-vu-cong-tai-so-tt-tt-tphcm-duoc-thuc-hien-

truc-tuyen-post1216258.html 

- Sở TTTT TP.HCM hoàn thiện 100% việc cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/so-tt-tt-tp-hcm-hoan-thien-100-

viec-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-738047.html 

* Tình hình triển khai các giải pháp chống dịch bằng công nghệ: 

- Bộ TTTT ban hành tài liệu hướng dẫn bộ giải pháp công nghệ phòng, chống 

COVID-19 https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bo-tt-tt-ban-hanh-

bo-giai-phap-cong-nghe-phong-chong-COVID-19-730752.html 

- Hà Nội yêu cầu người dân check in bằng mã QR để phòng dịch COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ha-noi-yeu-cau-nguoi-dan-check-

in-bang-ma-qr-de-phong-dich-COVID-19-731292.html 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vnpt-va-rang-dong-ky-hop-tac-chuyen-doi-so-731699.html
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https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cac-tinh-ra-soat-an-toan-an-ninh-mang-cac-he-thong-truoc-khi-ket-noi-csdl-dan-cu-284416.html
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/dieu-hanh-do-thi-thong-minh-o-nghe-an-tranh-dau-tu-dau-voi-duoi-chuot-737447.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/dieu-hanh-do-thi-thong-minh-o-nghe-an-tranh-dau-tu-dau-voi-duoi-chuot-737447.html
https://zingnews.vn/toan-bo-dich-vu-cong-tai-so-tt-tt-tphcm-duoc-thuc-hien-truc-tuyen-post1216258.html
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https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/so-tt-tt-tp-hcm-hoan-thien-100-viec-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-738047.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/so-tt-tt-tp-hcm-hoan-thien-100-viec-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-738047.html
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- Cách khai báo bằng mã QR để phòng, chống dịch COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/cach-khai-bao-bang-ma-qr-de-

phong-chong-dich-COVID-19-732811.html 

- Camera tại khu cách ly tập trung phải kết nối hệ thống giám sát do Bộ TTTT chỉ 

định https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/camera-tai-khu-cach-ly-tap-trung-phai-

ket-noi-he-thong-giam-sat-do-bo-tt-tt-chi-dinh-733281.html 

- Hà Nội khuyến khích họp online, ứng dụng CNTT để phòng, chống COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ha-noi-khuyen-khich-hop-online-

ung-dung-cntt-de-phong-chong-COVID-19-733220.html 

- Thị trường học trực tuyến Make in Vietnam nóng trở lại 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/thi-truong-hoc-truc-tuyen-make-

in-vietnam-nong-tro-lai-do-COVID-19-733497.html 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19 

https://www.vietnamplus.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-

phong-chong-dich-COVID-19/710954.vnp 

- Tổng lực 'xuất quân' nhiều giải pháp công nghệ phòng chống COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hieu-qua-cua-cac-giai-phap-

chong-COVID-19-bang-cong-nghe-734526.html 

- Bắc Ninh tiếp tục vận động người dân dùng Bluezone phòng COVID-19 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/bac-ninh-tiep-tuc-van-dong-

nguoi-dan-su-dung-bluezone-de-phong-COVID-19-284054.html 

- Nhanh chóng hoàn thành kết nối camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nhanh-chong-hoan-thanh-ket-noi-camera-

giam-sat-tai-cac-co-so-cach-ly-tap-trung-734863.html 

- Bắc Ninh triển khai quét mã QR phòng COVID-19 tại 4 chốt kiểm dịch 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/bac-ninh-trien-khai-quet-ma-qr-

phong-COVID-19-tai-4-chot-kiem-dich-734765.html 

- Khách đến sân bay phải lưu “mốc dịch tễ” bằng QR Code 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/khach-den-san-bay-phai-luu-moc-

dich-te-bang-qr-code-736535.html 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/cach-khai-bao-bang-ma-qr-de-phong-chong-dich-covid-19-732811.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/cach-khai-bao-bang-ma-qr-de-phong-chong-dich-covid-19-732811.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/camera-tai-khu-cach-ly-tap-trung-phai-ket-noi-he-thong-giam-sat-do-bo-tt-tt-chi-dinh-733281.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/camera-tai-khu-cach-ly-tap-trung-phai-ket-noi-he-thong-giam-sat-do-bo-tt-tt-chi-dinh-733281.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/camera-tai-khu-cach-ly-tap-trung-phai-ket-noi-he-thong-giam-sat-do-bo-tt-tt-chi-dinh-733281.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ha-noi-khuyen-khich-hop-online-ung-dung-cntt-de-phong-chong-covid-19-733220.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ha-noi-khuyen-khich-hop-online-ung-dung-cntt-de-phong-chong-covid-19-733220.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ha-noi-khuyen-khich-hop-online-ung-dung-cntt-de-phong-chong-covid-19-733220.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ha-noi-khuyen-khich-hop-online-ung-dung-cntt-de-phong-chong-covid-19-733220.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/thi-truong-hoc-truc-tuyen-make-in-vietnam-nong-tro-lai-do-covid-19-733497.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/thi-truong-hoc-truc-tuyen-make-in-vietnam-nong-tro-lai-do-covid-19-733497.html
https://www.vietnamplus.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-phong-chong-dich-covid19/710954.vnp
https://www.vietnamplus.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-phong-chong-dich-covid19/710954.vnp
https://www.vietnamplus.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-phong-chong-dich-covid19/710954.vnp
https://www.vietnamplus.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-phong-chong-dich-covid19/710954.vnp
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hieu-qua-cua-cac-giai-phap-chong-covid-19-bang-cong-nghe-734526.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hieu-qua-cua-cac-giai-phap-chong-covid-19-bang-cong-nghe-734526.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/bac-ninh-tiep-tuc-van-dong-nguoi-dan-su-dung-bluezone-de-phong-covid-19-284054.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/bac-ninh-tiep-tuc-van-dong-nguoi-dan-su-dung-bluezone-de-phong-covid-19-284054.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nhanh-chong-hoan-thanh-ket-noi-camera-giam-sat-tai-cac-co-so-cach-ly-tap-trung-734863.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nhanh-chong-hoan-thanh-ket-noi-camera-giam-sat-tai-cac-co-so-cach-ly-tap-trung-734863.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nhanh-chong-hoan-thanh-ket-noi-camera-giam-sat-tai-cac-co-so-cach-ly-tap-trung-734863.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nhanh-chong-hoan-thanh-ket-noi-camera-giam-sat-tai-cac-co-so-cach-ly-tap-trung-734863.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/bac-ninh-trien-khai-quet-ma-qr-phong-covid-19-tai-4-chot-kiem-dich-734765.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/bac-ninh-trien-khai-quet-ma-qr-phong-covid-19-tai-4-chot-kiem-dich-734765.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/khach-den-san-bay-phai-luu-moc-dich-te-bang-qr-code-736535.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/khach-den-san-bay-phai-luu-moc-dich-te-bang-qr-code-736535.html
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- Tâm dịch COVID-19: Người dân Bắc Ninh bảo nhau cài ứng dụng Bluezone 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tam-dich-COVID-19-nguoi-dan-

bac-ninh-bao-nhau-cai-ung-dung-bluezone-736719.html 

- Khắc phục lỗ hổng công nghệ tấn công COVID-19 

https://premium.vietnamnet.vn/khac-phuc-lo-hong-cong-nghe-tan-cong-covid-n-

474686.html 

- Để công nghệ trở thành một mũi tấn công đại dịch 

https://premium.vietnamnet.vn/cong-nghe-tro-thanh-mot-mui-tan-cong-dai-dich-

n-474692.html 

- Bắc Giang theo dõi COVID-19 bằng bản đồ dịch tễ điện tử 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bac-giang-theo-doi-COVID-19-bang-ban-

do-dich-te-dien-tu-737778.html 

- Người dân Quảng Ninh được đăng ký và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trực 

tuyến http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/nguoi-dan-quang-ninh-duoc-

dang-ky-va-tra-ket-qua-xet-nghiem-COVID-19-truc-tuyen-284788.html 

- Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội khuyến khích người dân giao dịch online, không 

dùng tiền mặt http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/bac-giang-bac-ninh-ha-

noi-khuyen-khich-nguoi-dan-giao-dich-truc-tuyen-284999.html 

- 7 tỉnh "nhân bản" công nghệ truy vết ca mắc COVID-19 di chuyển 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/7-tinh-nhan-ban-cong-nghe-truy-vet-ca-

mac-COVID-19-di-chuyen-738229.html 

* Đẩy mạnh các giải pháp chống dịch bằng công nghệ: 

- Tỷ lệ người cài ứng dụng Bluezone của Bắc Ninh đã đạt trên 41% dân số 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ty-le-nguoi-cai-ung-dung-bluezone-

cua-bac-ninh-da-dat-tren-41-dan-so-286040.html 

- Hiểu sao cho đúng về việc xử phạt người không dùng Bluezone? 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hieu-sao-cho-dung-ve-viec-xu-

phat-nguoi-khong-dung-bluezone-741836.html 

- TP.HCM ra mắt bản đồ cung cấp vị trí ca nhiễm COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tam-dich-covid-19-nguoi-dan-bac-ninh-bao-nhau-cai-ung-dung-bluezone-736719.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tam-dich-covid-19-nguoi-dan-bac-ninh-bao-nhau-cai-ung-dung-bluezone-736719.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tam-dich-covid-19-nguoi-dan-bac-ninh-bao-nhau-cai-ung-dung-bluezone-736719.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tam-dich-covid-19-nguoi-dan-bac-ninh-bao-nhau-cai-ung-dung-bluezone-736719.html
https://premium.vietnamnet.vn/khac-phuc-lo-hong-cong-nghe-tan-cong-covid-n-474686.html
https://premium.vietnamnet.vn/khac-phuc-lo-hong-cong-nghe-tan-cong-covid-n-474686.html
https://premium.vietnamnet.vn/khac-phuc-lo-hong-cong-nghe-tan-cong-covid-n-474686.html
https://premium.vietnamnet.vn/khac-phuc-lo-hong-cong-nghe-tan-cong-covid-n-474686.html
https://premium.vietnamnet.vn/cong-nghe-tro-thanh-mot-mui-tan-cong-dai-dich-n-474692.html
https://premium.vietnamnet.vn/cong-nghe-tro-thanh-mot-mui-tan-cong-dai-dich-n-474692.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bac-giang-theo-doi-covid-19-bang-ban-do-dich-te-dien-tu-737778.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bac-giang-theo-doi-covid-19-bang-ban-do-dich-te-dien-tu-737778.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/nguoi-dan-quang-ninh-duoc-dang-ky-va-tra-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-truc-tuyen-284788.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/nguoi-dan-quang-ninh-duoc-dang-ky-va-tra-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-truc-tuyen-284788.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/nguoi-dan-quang-ninh-duoc-dang-ky-va-tra-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-truc-tuyen-284788.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/bac-giang-bac-ninh-ha-noi-khuyen-khich-nguoi-dan-giao-dich-truc-tuyen-284999.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/bac-giang-bac-ninh-ha-noi-khuyen-khich-nguoi-dan-giao-dich-truc-tuyen-284999.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/bac-giang-bac-ninh-ha-noi-khuyen-khich-nguoi-dan-giao-dich-truc-tuyen-284999.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/7-tinh-nhan-ban-cong-nghe-truy-vet-ca-mac-covid-19-di-chuyen-738229.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/7-tinh-nhan-ban-cong-nghe-truy-vet-ca-mac-covid-19-di-chuyen-738229.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ty-le-nguoi-cai-ung-dung-bluezone-cua-bac-ninh-da-dat-tren-41-dan-so-286040.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ty-le-nguoi-cai-ung-dung-bluezone-cua-bac-ninh-da-dat-tren-41-dan-so-286040.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hieu-sao-cho-dung-ve-viec-xu-phat-nguoi-khong-dung-bluezone-741836.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hieu-sao-cho-dung-ve-viec-xu-phat-nguoi-khong-dung-bluezone-741836.html
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https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tp-hcm-ra-mat-ban-do-cung-cap-

thong-tin-COVID-19-286670.html 

- Sắp thử nghiệm vòng tay thông minh “Make in Vietnam” hỗ trợ phòng, chống 

COVID-19 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/sap-thu-nghiem-vong-tay-thong-

minh-make-in-vietnam-ho-tro-phong-chong-COVID-19-287098.html 

- Hà Nội ra mắt bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-ra-mat-ban-do-thong-tin-dich-te-

COVID-19-744989.html 

- TP.HCM đề xuất áp dụng khai báo y tế điện tử, truy vết nhanh ca nghi nhiễm 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tp-hcm-ap-dung-khai-bao-y-te-

dien-tu-truy-vet-nhanh-ca-nghi-nhiem-748011.html 

- Thí điểm ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lý công tác tiêm chủng tại TP.HCM 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thi-diem-ung-dung-cong-nghe-ho-tro-quan-

ly-cong-tac-tiem-chung-tai-tp-hcm-748267.html 

- Những bất cập trong các ứng dụng chống dịch 

https://vnexpress.net/nhung-bat-cap-trong-cac-ung-dung-chong-dich-

4287691.html 

- Thách thức với Bluezone 

https://vnexpress.net/thach-thuc-voi-bluezone-4287607.html 

- Tuần sau thử nghiệm vòng tay quản lý người cách ly 

https://vnexpress.net/tuan-sau-thu-nghiem-vong-tay-quan-ly-nguoi-cach-ly-

4288101.html 

- Bluezone và lằn ranh pháp lý 

https://vnexpress.net/bluezone-va-lan-ranh-phap-ly-4288257.html 

* Cần giải pháp công nghệ khắc phục sự cố của sàn chứng khoán Việt Nam: 

- Sàn chứng khoán nghẽn lệnh, nhà đầu tư bán mù: Cơn đau bao giờ mới dứt? 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tp-hcm-ra-mat-ban-do-cung-cap-thong-tin-covid-19-286670.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tp-hcm-ra-mat-ban-do-cung-cap-thong-tin-covid-19-286670.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/sap-thu-nghiem-vong-tay-thong-minh-make-in-vietnam-ho-tro-phong-chong-covid-19-287098.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/sap-thu-nghiem-vong-tay-thong-minh-make-in-vietnam-ho-tro-phong-chong-covid-19-287098.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-ra-mat-ban-do-thong-tin-dich-te-covid-19-744989.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-ra-mat-ban-do-thong-tin-dich-te-covid-19-744989.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tp-hcm-ap-dung-khai-bao-y-te-dien-tu-truy-vet-nhanh-ca-nghi-nhiem-748011.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/tp-hcm-ap-dung-khai-bao-y-te-dien-tu-truy-vet-nhanh-ca-nghi-nhiem-748011.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thi-diem-ung-dung-cong-nghe-ho-tro-quan-ly-cong-tac-tiem-chung-tai-tp-hcm-748267.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thi-diem-ung-dung-cong-nghe-ho-tro-quan-ly-cong-tac-tiem-chung-tai-tp-hcm-748267.html
https://vnexpress.net/nhung-bat-cap-trong-cac-ung-dung-chong-dich-4287691.html
https://vnexpress.net/nhung-bat-cap-trong-cac-ung-dung-chong-dich-4287691.html
https://vnexpress.net/thach-thuc-voi-bluezone-4287607.html
https://vnexpress.net/tuan-sau-thu-nghiem-vong-tay-quan-ly-nguoi-cach-ly-4288101.html
https://vnexpress.net/tuan-sau-thu-nghiem-vong-tay-quan-ly-nguoi-cach-ly-4288101.html
https://vnexpress.net/bluezone-va-lan-ranh-phap-ly-4288257.html
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/san-chung-khoan-nghen-lenh-nha-

dau-tu-ban-mu-con-dau-bao-gio-moi-dut-744367.html 

- HOSE sẽ nâng cấp bằng hệ thống của Việt Nam hay Hàn Quốc? 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/san-hose-se-nang-cap-bang-he-

thong-cua-viet-nam-hay-han-quoc-744671.html 

4. Lĩnh vực ATTT 

* Sự cố an ninh mạng tại Việt Nam giảm trong Quý I: 

- Quý I/2021: Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam giảm 20% 

https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/su-co-tan-cong-mang-vao-cac-he-thong-

viet-nam-trong-quy-i-2021-giam-20-280667.html 

* Chiến dịch tấn công APT nguy hiểm nhằm vào Việt Nam: 

- Xử lý chiến dịch tấn công APT nguy hiểm nhắm vào Việt Nam 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/xu-ly-chien-dich-tan-cong-apt-

nguy-hiem-nham-vao-viet-nam-726114.html 

* Phanh phui, đánh sập nhiều đường dây tiền ảo đa cấp: 

- Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/danh-sap-nhieu-duong-day-

lua-dao-theo-phuong-thuc-da-cap-tien-ao-283637.html 

* Dữ liệu cá nhân người Việt bị rao bán trên Internet: 

- Điều tra thông tin hàng ngàn CMND bị rao bán trên diễn đàn hacker 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/dieu-tra-tho-ng-tin-ha-ng-nga-n-

cmnd-bi-rao-ba-n-tre-n-die-n-da-n-hacker-737350.html 

- Dính tin đồn thất thiệt vì lộ chứng minh nhân dân 

https://vnexpress.net/dinh-tin-don-that-thiet-vi-lo-chung-minh-nhan-dan-

4279539.html 

* Vụ tấn công vào website của báo điện tử VOV: 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/san-chung-khoan-nghen-lenh-nha-dau-tu-ban-mu-con-dau-bao-gio-moi-dut-744367.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/san-chung-khoan-nghen-lenh-nha-dau-tu-ban-mu-con-dau-bao-gio-moi-dut-744367.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/san-hose-se-nang-cap-bang-he-thong-cua-viet-nam-hay-han-quoc-744671.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/san-hose-se-nang-cap-bang-he-thong-cua-viet-nam-hay-han-quoc-744671.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/su-co-tan-cong-mang-vao-cac-he-thong-viet-nam-trong-quy-i-2021-giam-20-280667.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/su-co-tan-cong-mang-vao-cac-he-thong-viet-nam-trong-quy-i-2021-giam-20-280667.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/xu-ly-chien-dich-tan-cong-apt-nguy-hiem-nham-vao-viet-nam-726114.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/xu-ly-chien-dich-tan-cong-apt-nguy-hiem-nham-vao-viet-nam-726114.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/danh-sap-nhieu-duong-day-lua-dao-theo-phuong-thuc-da-cap-tien-ao-283637.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/danh-sap-nhieu-duong-day-lua-dao-theo-phuong-thuc-da-cap-tien-ao-283637.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/dieu-tra-tho-ng-tin-ha-ng-nga-n-cmnd-bi-rao-ba-n-tre-n-die-n-da-n-hacker-737350.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/dieu-tra-tho-ng-tin-ha-ng-nga-n-cmnd-bi-rao-ba-n-tre-n-die-n-da-n-hacker-737350.html
https://vnexpress.net/dinh-tin-don-that-thiet-vi-lo-chung-minh-nhan-dan-4279539.html
https://vnexpress.net/dinh-tin-don-that-thiet-vi-lo-chung-minh-nhan-dan-4279539.html
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Ngày 12/6, Báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã đăng tải 2 bài viết liên 

quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại 

Nam) gồm: “Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn: Đã đến lúc cần xử 

lý nghiêm” và “Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng”. 

Sau khi loạt bài viết được đăng tải, một số đối tượng đã có hành vi kích động, tạo 

các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV. 

Trong đó đỉnh điểm là việc tấn công DDOS (từ chối dịch vụ) nhằm vào Báo Điện 

tử VOV trong ngày 13/6; tấn công Fanpage của của báo; gửi email, gọi điện xúc 

phạm đến các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết bài bằng 

những tin nhắn đe dọa, thóa mạ... 

- Bộ Công an đang điều tra nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-cong-an-dang-dieu-tra-nhom-doi-tuong-tan-

cong-mang-bao-dien-tu-vov-745709.html 

- Phân tích, điều tra cuộc tấn công DDoS nhắm vào báo điện tử VOV 

https://www.vietnamplus.vn/phan-tich-dieu-tra-cuoc-tan-cong-ddos-nham-vao-

bao-dien-tu-vov/720372.vnp 

5. Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

* Foxconn dự định đầu tư thêm 700 triệu USD vào Việt Nam: 

- Foxconn 'đặt cược' vào Việt Nam https://vnexpress.net/foxconn-dat-cuoc-vao-

viet-nam-4259266.html 

* Nhiều ngành công nghiệp gặp khó vì thiếu chip: 

- Gần 170 ngành công nghiệp gặp khó vì thiếu chip 

https://vnexpress.net/gan-170-nganh-cong-nghiep-gap-kho-vi-thieu-chip-

4269091.html 

- Laptop, linh kiện máy tính “bão giá” vì thiếu hụt nguồn cung 

https://www.vietnamplus.vn/laptop-linh-kien-may-tinh-bao-gia-vi-thieu-hut-

nguon-cung/709126.vnp 

- 'Cơn khát' chip toàn cầu bắt đầu để lại những hậu quả lớn 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/con-khat-chip-toan-cau-bat-dau-de-

lai-nhung-hau-qua-lon-283986.html 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-cong-an-dang-dieu-tra-nhom-doi-tuong-tan-cong-mang-bao-dien-tu-vov-745709.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-cong-an-dang-dieu-tra-nhom-doi-tuong-tan-cong-mang-bao-dien-tu-vov-745709.html
https://www.vietnamplus.vn/phan-tich-dieu-tra-cuoc-tan-cong-ddos-nham-vao-bao-dien-tu-vov/720372.vnp
https://www.vietnamplus.vn/phan-tich-dieu-tra-cuoc-tan-cong-ddos-nham-vao-bao-dien-tu-vov/720372.vnp
https://vnexpress.net/foxconn-dat-cuoc-vao-viet-nam-4259266.html
https://vnexpress.net/foxconn-dat-cuoc-vao-viet-nam-4259266.html
https://vnexpress.net/foxconn-dat-cuoc-vao-viet-nam-4259266.html
https://vnexpress.net/gan-170-nganh-cong-nghiep-gap-kho-vi-thieu-chip-4269091.html
https://vnexpress.net/gan-170-nganh-cong-nghiep-gap-kho-vi-thieu-chip-4269091.html
https://www.vietnamplus.vn/laptop-linh-kien-may-tinh-bao-gia-vi-thieu-hut-nguon-cung/709126.vnp
https://www.vietnamplus.vn/laptop-linh-kien-may-tinh-bao-gia-vi-thieu-hut-nguon-cung/709126.vnp
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/con-khat-chip-toan-cau-bat-dau-de-lai-nhung-hau-qua-lon-283986.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/con-khat-chip-toan-cau-bat-dau-de-lai-nhung-hau-qua-lon-283986.html
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- Khủng hoảng chip có thể kéo dài tới 2023 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/khung-hoang-chip-co-the-keo-dai-toi-2023-

736475.html 

- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất hàng trăm tỷ USD vì thiếu chip 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nganh-cong-nghiep-o-to-toan-cau-mat-

hang-tram-ty-usd-vi-thieu-chip-737322.html 

- TV, điện thoại tại Việt Nam bắt đầu bị ảnh hưởng khan hiếm chip 

http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tv-dien-thoai-tai-viet-nam-bat-dau-

bi-anh-huong-khan-hiep-chip-285143.html 

* Ngành bán lẻ thiết bị công nghệ tăng trưởng nhanh trong Q1/2021: 

- Doanh thu bán lẻ công nghệ tăng trưởng mạnh trong quý 1 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/doanh-thu-ban-le-cong-nghe-tang-truong-

manh-trong-quy-1-731242.html 

* Vinsmart từ bỏ mảng TV và thiết bị di động: 

- Thấy gì qua việc Vinsmart dừng mảng di động? 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vinsmart-dung-mang-di-dong-bat-

ngo-nhung-dieu-nen-lam-283962.html 

- Hành trình 3 năm của điện thoại Vsmart có gì đặc biệt 

https://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/hanh-trinh-3-nam-cua-dien-thoai-

vsmart-283955.html 

- Vinsmart bất ngờ tuyên bố ngừng sản xuất điện thoại, TV 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vinsmart-ngung-san-xuat-dien-

thoai-tv-283948.html 

- VinSmart rút lui khỏi thị trường, tương lai nào cho smartphone Việt? 

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/vin-smart-rut-lui-khoi-thi-truong-tuong-lai-

nao-cho-smartphone-viet-20210510222520186.htm 

- Thế khó của điện thoại thương hiệu Việt https://vnexpress.net/the-kho-cua-dien-

thoai-thuong-hieu-viet-4277045.html 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/khung-hoang-chip-co-the-keo-dai-toi-2023-736475.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/khung-hoang-chip-co-the-keo-dai-toi-2023-736475.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nganh-cong-nghiep-o-to-toan-cau-mat-hang-tram-ty-usd-vi-thieu-chip-737322.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nganh-cong-nghiep-o-to-toan-cau-mat-hang-tram-ty-usd-vi-thieu-chip-737322.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tv-dien-thoai-tai-viet-nam-bat-dau-bi-anh-huong-khan-hiep-chip-285143.html
http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tv-dien-thoai-tai-viet-nam-bat-dau-bi-anh-huong-khan-hiep-chip-285143.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/doanh-thu-ban-le-cong-nghe-tang-truong-manh-trong-quy-1-731242.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/doanh-thu-ban-le-cong-nghe-tang-truong-manh-trong-quy-1-731242.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vinsmart-dung-mang-di-dong-bat-ngo-nhung-dieu-nen-lam-283962.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vinsmart-dung-mang-di-dong-bat-ngo-nhung-dieu-nen-lam-283962.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/hanh-trinh-3-nam-cua-dien-thoai-vsmart-283955.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/hanh-trinh-3-nam-cua-dien-thoai-vsmart-283955.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vinsmart-ngung-san-xuat-dien-thoai-tv-283948.html
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vinsmart-ngung-san-xuat-dien-thoai-tv-283948.html
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/vin-smart-rut-lui-khoi-thi-truong-tuong-lai-nao-cho-smartphone-viet-20210510222520186.htm
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/vin-smart-rut-lui-khoi-thi-truong-tuong-lai-nao-cho-smartphone-viet-20210510222520186.htm
https://vnexpress.net/the-kho-cua-dien-thoai-thuong-hieu-viet-4277045.html
https://vnexpress.net/the-kho-cua-dien-thoai-thuong-hieu-viet-4277045.html
https://vnexpress.net/the-kho-cua-dien-thoai-thuong-hieu-viet-4277045.html
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* Người Việt tham gia sâu vào ngành kinh tế tiền điện tử: 

- Người Việt kiếm lời hơn 9.000 tỷ đồng nhờ “tiền ảo” trong năm 2020 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nguoi-viet-kiem-loi-hon-9-000-

ty-dong-nho-tien-ao-trong-nam-2020-744999.html 

- 'Blockchain là công nghệ có ảnh hưởng nhất kể từ sau Internet' 

https://vnexpress.net/blockchain-la-cong-nghe-co-anh-huong-nhat-ke-tu-sau-

internet-4295694.html 

6. Lĩnh vực Báo chí, PTTH, Xuất bản và Mạng xã hội 

* Xu hướng báo điện tử thu phí tại Việt Nam: 

Trong tháng qua, tạp chí điện tử Ngày Nay (ngaynay.vn) đã chính thức ra mắt báo 

thu phí trực tuyến. Đây là lần đầu tiên một tạp chí điện tử tại Việt Nam ứng dụng 

các công nghệ tài chính số để tương tác và tìm kiếm sự ủng hộ từ độc giả. 

Ở lĩnh vực báo điện tử, VietNamNet đã chính thức ra mắt phiên bản premium. 

Khác với những thông tin thời sự nóng, chuyên mục này hướng tới phong cách 

làm báo mới mẻ, đầu tư vào chất lượng, giá trị thông tin. 

VietNamNet Premium sẽ mang đến cách tiếp cận theo chiều sâu cho mỗi thông 

tin, mỗi vấn đề nảy sinh trong xã hội. Mỗi bài viết sẽ là một vấn đề lớn đáng suy 

ngẫm trong xã hội nhưng lại khởi nguồn từ những câu chuyện nhỏ mang đậm hơi 

thở cuộc sống. Sự ra đời của chuyên mục mới cũng sẽ là điểm khởi đầu để 

VietNamNet hướng tới mô hình thu phí. 

Nhìn chung, sự xuất hiện của mô hình báo chí thu phí tại tạp chí điện tử Ngày nay 

và Báo VietNamNet đang cho thấy một hướng đi mới của báo chí Việt Nam. Đây 

cũng là cách để các tờ báo trong nước đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

- Tạp chí điện tử Ngày Nay ra báo thu phí trực tuyến https://tienphong.vn/tap-chi-

dien-tu-ngay-nay-ra-bao-thu-phi-truc-tuyen-post1324034.tpo 

- VietNamNet ra mắt phiên bản đặc biệt https://vietnamnet.vn/vn/ban-

doc/vietnamnet-ra-mat-phien-ban-dac-biet-724050.html 

- Độc giả sẵn sàng trả tiền để đọc báo điện tử ? https://suckhoedoisong.vn/doc-

gia-san-sang-tra-tien-de-doc-bao-dien-tu--n189076.html 

- Đọc báo điện tử sẽ phải trả tiền? https://nld.com.vn/cong-nghe/doc-bao-dien-tu-

se-phai-tra-tien-20210330213827347.htm 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nguoi-viet-kiem-loi-hon-9-000-ty-dong-nho-tien-ao-trong-nam-2020-744999.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nguoi-viet-kiem-loi-hon-9-000-ty-dong-nho-tien-ao-trong-nam-2020-744999.html
https://vnexpress.net/blockchain-la-cong-nghe-co-anh-huong-nhat-ke-tu-sau-internet-4295694.html
https://vnexpress.net/blockchain-la-cong-nghe-co-anh-huong-nhat-ke-tu-sau-internet-4295694.html
https://tienphong.vn/tap-chi-dien-tu-ngay-nay-ra-bao-thu-phi-truc-tuyen-post1324034.tpo
https://tienphong.vn/tap-chi-dien-tu-ngay-nay-ra-bao-thu-phi-truc-tuyen-post1324034.tpo
https://tienphong.vn/tap-chi-dien-tu-ngay-nay-ra-bao-thu-phi-truc-tuyen-post1324034.tpo
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/vietnamnet-ra-mat-phien-ban-dac-biet-724050.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/vietnamnet-ra-mat-phien-ban-dac-biet-724050.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/vietnamnet-ra-mat-phien-ban-dac-biet-724050.html
https://suckhoedoisong.vn/doc-gia-san-sang-tra-tien-de-doc-bao-dien-tu--n189076.html
https://suckhoedoisong.vn/doc-gia-san-sang-tra-tien-de-doc-bao-dien-tu--n189076.html
https://suckhoedoisong.vn/doc-gia-san-sang-tra-tien-de-doc-bao-dien-tu--n189076.html
https://nld.com.vn/cong-nghe/doc-bao-dien-tu-se-phai-tra-tien-20210330213827347.htm
https://nld.com.vn/cong-nghe/doc-bao-dien-tu-se-phai-tra-tien-20210330213827347.htm
https://nld.com.vn/cong-nghe/doc-bao-dien-tu-se-phai-tra-tien-20210330213827347.htm
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* Quảng cáo “bẩn” trên các nền tảng mạng xã hội: 

- Ám ảnh với quảng cáo "bà con gọi cho tôi trị xương khớp" trên YouTube 

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/am-anh-voi-quang-cao-ba-con-goi-cho-toi-

tri-xuong-khop-tren-you-tube-20210328154708237.htm 

- Vì sao quảng cáo "bà con gọi cho tôi trị xương khớp" tràn ngập YouTube? 

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/vi-sao-quang-cao-ba-con-goi-cho-toi-tri-

xuong-khop-tran-ngap-you-tube-20210329230157612.htm 

- YouTube gây sốc khi cho phép kiếm tiền với cả video nói tục 

https://saostar.vn/cong-nghe/you-tube-gay-soc-khi-cho-phep-kiem-tien-voi-ca-

video-noi-tuc-202104051508423441.html 

- Vì sao quảng cáo thuốc tràn lan YouTube https://vnexpress.net/vi-sao-quang-

cao-thuoc-tran-lan-youtube-4258356.html 

- Video trục vong chữa bệnh tràn lan trên TikTok tại Việt Nam 

https://zingnews.vn/video-truc-vong-chua-benh-tran-lan-tren-tiktok-tai-viet-

nam-post1203700.html 

- Quảng cáo thuốc kích dục xuất hiện ở video ca nhạc thiếu nhi trên YouTube 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/quang-cao-thuoc-kich-

duc-xuat-hien-o-video-ca-nhac-thieu-nhi-tren-youtube-729597.html 

* Sự bất lực của Facebook, Google trong chặn lọc quảng cáo lừa đảo: 

- Facebook, Google bất lực trước quảng cáo lừa đảo 

https://vnexpress.net/facebook-google-bat-luc-truoc-quang-cao-lua-dao-

4268763.html 

* Xử phạt nhiều trường hợp đưa tin giả về dịch COVID-19: 

Cùng với sự bùng phát của COVID-19, các tin giả liên quan tới dịch bệnh này 

cũng bắt đầu quay trở lại. Nhiều Sở TTTT trên cả nước đã tiến hành xử phạt hành 

chính đối với các trường hợp cố tình phao tin giả, tin sai sự thật. 

- YouTuber Duy Nến bị phản ứng vì đưa tin giả Hà Nội phong tỏa 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/youtuber-duy-nen-bi-nem-

da-vi-dua-tin-gia-ha-noi-phong-toa-733030.html 

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/am-anh-voi-quang-cao-ba-con-goi-cho-toi-tri-xuong-khop-tren-you-tube-20210328154708237.htm
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/am-anh-voi-quang-cao-ba-con-goi-cho-toi-tri-xuong-khop-tren-you-tube-20210328154708237.htm
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/vi-sao-quang-cao-ba-con-goi-cho-toi-tri-xuong-khop-tran-ngap-you-tube-20210329230157612.htm
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/vi-sao-quang-cao-ba-con-goi-cho-toi-tri-xuong-khop-tran-ngap-you-tube-20210329230157612.htm
https://saostar.vn/cong-nghe/you-tube-gay-soc-khi-cho-phep-kiem-tien-voi-ca-video-noi-tuc-202104051508423441.html
https://saostar.vn/cong-nghe/you-tube-gay-soc-khi-cho-phep-kiem-tien-voi-ca-video-noi-tuc-202104051508423441.html
https://vnexpress.net/vi-sao-quang-cao-thuoc-tran-lan-youtube-4258356.html
https://vnexpress.net/vi-sao-quang-cao-thuoc-tran-lan-youtube-4258356.html
https://vnexpress.net/vi-sao-quang-cao-thuoc-tran-lan-youtube-4258356.html
https://zingnews.vn/video-truc-vong-chua-benh-tran-lan-tren-tiktok-tai-viet-nam-post1203700.html
https://zingnews.vn/video-truc-vong-chua-benh-tran-lan-tren-tiktok-tai-viet-nam-post1203700.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/quang-cao-thuoc-kich-duc-xuat-hien-o-video-ca-nhac-thieu-nhi-tren-youtube-729597.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/quang-cao-thuoc-kich-duc-xuat-hien-o-video-ca-nhac-thieu-nhi-tren-youtube-729597.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/quang-cao-thuoc-kich-duc-xuat-hien-o-video-ca-nhac-thieu-nhi-tren-youtube-729597.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/quang-cao-thuoc-kich-duc-xuat-hien-o-video-ca-nhac-thieu-nhi-tren-youtube-729597.html
https://vnexpress.net/facebook-google-bat-luc-truoc-quang-cao-lua-dao-4268763.html
https://vnexpress.net/facebook-google-bat-luc-truoc-quang-cao-lua-dao-4268763.html
https://vnexpress.net/facebook-google-bat-luc-truoc-quang-cao-lua-dao-4268763.html
https://vnexpress.net/facebook-google-bat-luc-truoc-quang-cao-lua-dao-4268763.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/youtuber-duy-nen-bi-nem-da-vi-dua-tin-gia-ha-noi-phong-toa-733030.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/youtuber-duy-nen-bi-nem-da-vi-dua-tin-gia-ha-noi-phong-toa-733030.html
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- Tung tin sai sự thật về phong toả Hà Nội, một Youtuber bị xử phạt hơn 12 triệu 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tung-tin-sai-su-tha-t-ve-phong-toa-ha-no-i-mot-

youtuber-bi-xu-phat-hon-12-trieu-734514.html 

- Phạt một người ở Huế 5 triệu vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phat-mot-nguoi-o-hue-5-trieu-vi-tung-tin-that-

thiet-ve-dich-COVID-19-733419.html 

- Tung tin giả trên Facebook về nạn vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu Móng Cái 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/tung-tin-gia-tren-facebook-ve-

nan-van-chuyen-hang-lau-qua-cua-khau-mong-cai-733654.html 

* Doanh nghiệp truyền hình Việt loay hoay cạnh tranh với nền tảng xuyên biên 

giới: 

Sự xuất hiện của các nền tảng OTT xuyên biên giới tại Việt Nam đã “giành lấy” 

một lượng lớn khách hàng từ truyền hình trả tiền truyền thống. Hiện doanh thu 

dịch vụ truyền hình OTT của hơn 20 doanh nghiệp trong nước đạt 150 tỷ đồng 

với 1,3 triệu thuê bao. Trong khi đó, các nền tảng OTT xuyên biên giới có khoảng 

1 triệu thuê bao với doanh thu trên 800 tỷ đồng.  

- Cuộc đua không cân sức với OTT xuyên biên giới 

https://premium.vietnamnet.vn/cuoc-dua-khong-can-suc-voi-ott-xuyen-bien-

gioi-n-474623.html 

* Bài toán thu thuế trên Facebook, Google: 

- TP.HCM rất khó thu thuế trên Facebook, Google https://vov.vn/kinh-te/tphcm-

rat-kho-thu-thue-tren-facebook-google-857201.vov 

* Giới nghệ sĩ đồng loạt quảng cáo tiền ảo: 

- Cảnh giác tiền ảo núp bóng đa cấp được nghệ sĩ Việt quảng cáo 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/canh-giac-tien-ao-nup-bong-da-cap-

duoc-nghe-si-viet-quang-cao-284235.html 

- Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh, Khả Như đồng loạt xóa bài về tiền mã hoá 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/kieu-minh-tuan-ngoc-trinh-kha-nhu-dong-

loat-xoa-bai-ve-tien-ma-hoa-736175.html 

- Quảng cáo cho dự án coin đa cấp, nghệ sĩ không một lời xin lỗi 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tung-tin-sai-su-tha-t-ve-phong-toa-ha-no-i-mot-youtuber-bi-xu-phat-hon-12-trieu-734514.html
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cac-nghe-si-khong-mot-loi-xin-loi-khi-

quang-cao-cho-du-an-coin-da-cap-736637.html 

- Tiền ảo đa cấp FXT Token lôi kéo người Việt tham gia 'không có ngày 

về'http://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tien-ao-da-cap-fxt-token-van-am-

tham-loi-keo-nguoi-viet-tham-gia-284923.html 

* Vụ việc livestream tố giới nghệ sĩ của bà Phương Hằng: 

Trong tháng qua, vụ việc livestream tố cáo giới nghệ sĩ của bà Phương Hằng đã 

thu hút sự quan tâm chú ý lớn từ phía người dùng mạng. Sự việc này cũng đặt ra 

những thách thức mới với các cơ quan quản lý trong việc quản lý dịch vụ truyền 

hình trực tiếp (stream) trên các nền tảng số. 

- Sở TTTT TP.HCM làm việc với đại diện bà Phương Hằng 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/so-thong-tin-va-truyen-thong-tp-hcm-lam-

viec-voi-dai-dien-ba-phuong-hang-741749.html 

- Chung tay dọn sạch không gian mạng: Mạng xã hội là cộng đồng lớn, cần ứng 

xử chuẩn mực 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mang-xa-hoi-la-cong-dong-lon-can-ung-xu-

chuan-muc-745571.html 

* Những vấn đề của Luật quảng cáo: 

 Dư luận mới đây đã phản ánh sự bất cập về quy định “chờ tắt hoặc mở quảng cáo 

tối đa là 1,5 giây” trong Nghị định 38 có hiệu lực từ 1/6/2021. 

Theo đó, "giới hạn 1,5 giây" đồng nghĩa với việc các đối tượng quảng cáo gần 

như không thể chuyển tải bất cứ thông điệp nào đến người xem để họ có thể bấm 

nút “next” hay tiếp tục xem. 

Nhiều ý kiến nhìn nhận, nếu Nghị định này được thực thi, hàng loạt các báo điện 

tử sẽ đối mặt với sai phạm và có thể bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng. Bên cạnh 

đó, nguồn quảng cáo sẽ chảy sang các mạng xã hội như Google và Facebook. 

- Chờ tắt/mở quảng cáo tối đa 1,5 giây: Sẽ đề xuất sửa đổi Luật Quảng cáo 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/cho-tat-mo-quang-cao-toi-da-1-

5-giay-se-de-xuat-sua-doi-luat-quang-cao-741808.html 

- Sửa Luật Quảng cáo: Cần sớm thực hiện 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cac-nghe-si-khong-mot-loi-xin-loi-khi-quang-cao-cho-du-an-coin-da-cap-736637.html
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/sua-luat-quang-cao-can-som-thuc-hien-

742553.html 

* Cầu thủ Công Vinh quảng cáo cá cược bất hợp pháp: 

Cộng đồng mạng mới đây đang xôn xao về thông tin cựu tiền đạo tuyển Việt Nam 

Lê Công Vinh xuất hiện quảng cáo cho một ứng dụng cá cược trái phép. 

Trong một đoạn video quảng cáo của ứng dụng BK8 được đăng tải, Công Vinh 

xuất hiện, nhảy múa trong màu áo in logo của ứng dụng này và nhiều lần khẳng 

định BK8 Live TV là lựa chọn của mình. 

- Cầu thủ Lê Công Vinh xuất hiện trong quảng cáo cho ứng dụng cá cược trái 

phép 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cong-vinh-quang-cao-cho-ung-

dung-ca-cuoc-bong-da-286168.html 
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