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“TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CỦA 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”!



 Hướng dẫn các Hiệp hội/Hội liên

quan tổng hợp nhu cầu tiêm vắc xin

của các doanh nghiệp thành viên

và đăng ký tiêm vắc xin cho người

lao động thuộc doanh nghiệp mình

tại địa bàn hoạt động theo quy định

 Đề nghị các UBND các tỉnh cấp

Giấy đi đường; cho phép các

doanh nghiệp ngành TTTT được

hoạt động theo tỷ lệ 10-15% nhân

sự để duy trì hệ thống thông tin tại

các địa phương thực hiện giãn

cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của

Thủ tướng CP

 Tổ chức Hội chợ sách Online,

Triển lãm sách Online để tạo ra

một thị trường mới, diễn đàn

mới cho các nhà xuất bản trong

điều kiện kinh tế khó khăn

 Giảm lệ phí cấp giấy phép nhập

khẩu xuất bản phẩm không kinh

doanh, lệ phí cấp giấy xác nhận

xuất bản phẩm nhập khẩu để

kinh doanh

 Tổ chức giới thiệu, khuyến

khích sử dụng các sản phẩm,

giải pháp ATTT mạng do doanh

nghiệp trong nước sản xuất gửi

tới 32 tập đoàn, tổng công ty

nhà nước, ngân hàng lớn

Triển khai các giải pháp hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông



 Thành lập TTCN̂ phòng, chống dịch

COVID-19 Quốc gia

 Triển khai các nền tảng Bluezone,

khai báo y tế điện tử và quản lý

thông tin người ra vào địa điểm công

cộng, quản lý tiêm chủng

 Hệ thống tổng đài 19009095 thông

tin, giải đáp về Covid-19

 Phát hiện, chặn gỡ thông tin xấu độc,

sai sự thật liên quan đến dịch covid-

19

 Phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung

cấp hàng hóa thiết yếu của doanh

nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

đang thực hiện giãn cách xã hội

 Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên

sàn thương mại điện tử, thúc đẩy

phát triển kinh tế số nông nghiệp,

nông thôn nhằm hỗ trợ bà con nông

dân

 Giải đáp khó khăn cho doanh

nghiệp qua Viber, zalo, họp

trực tuyến...

 Chỉ đạo các đài PTTH, trang

thông tin điện tử và mạng xã

hội đưa tin, bài liên quan

phòng, chống dịch Covid-19

 Thông tin về chính sách hỗ trợ

của Chính phủ trong công tác

phòng chống dịch Covid-19

 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

Triển khai các giải pháp hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông 



No. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân Cập nhật

1 Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tinh thuế TNDN năm 2020 Đang triển khai

2 Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 Đang triển khai

3 Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 Đang triển khai

4 Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Đang triển khai

5 Trợ cấp khó khăn cho người lao động bằng tiền mặt Đang triển khai

6 Hỗ trợ người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và trả trước tối 

thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động

Đang triển khai

7 Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Đang triển khai

8 Tiếp tục giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tinh thuế TNDN năm 2020 Đang đề xuất

9 Giảm 30% thuế GTGT cho một số lĩnh vực Đang đề xuất

10 Miễn tiền chậm nộp các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

phát sinh trong kỳ tình thuế năm 2020 và năm 2021

Đang đề xuất

Doanh nghiệp ngành TTTT được hưởng các chính sách hỗ trợ của NN

Những chính sách trên góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn

do dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế. Khoảng 98,5% doanh nghiệp trong

lĩnh vực ICT đang và sẽ được hưởng ưu đãi từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước



Cổng TTĐT các VB chỉ đạo, điều hành chống dịch

 Hoàn thành xây dựng Cổng thông tin về

các văn bản chỉ đạo, điều hành chống dịch

https://covid19.mic.gov.vn/

 Đã hoàn thành Xây dựng nền tảng công

nghệ số để tích hợp, hướng dẫn triển khai

đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến

địa phương phục vụ công tác phòng,

chống dịch COVID-19, trong đó có việc

tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế, cấp

luồng xanh, chứng chỉ xanh,...

 http://pccovid.gov.vn

 http://tiemchungcovid19.gov.vn

https://covid19.mic.gov.vn/
http://pccovid.gov.vn/
http://tiemchungcovid19.gov.vn/


“NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG”



Ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19
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Doanh nghiệp ngành TT&TT Viettel VNPT MobiFone

■ 2021 (tỷ đồng)

Đóng góp của DN trong phòng chống dịch bệnh



• Tổng kinh phí: 160 tỷ đồng

• Hỗ trợ đến 533.000 người dân

thành phố Hồ Chí Minh

• Túi hàng hóa thiết yếu trị giá 

300.000 vnd/túi

Chương trình “Tấm lòng
mùa dịch - San sẻ yêu
thương”



Thực hiện nhiệm vụ Tiểu ban Truyền thông

của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

 Bộ đã giao Tổng công ty

Bưu điện Việt Nam triển khai

việc gửi phát báo tới UBND

của các phường, xã trên địa

bàn TP. Hồ Chí Minh.

 Chương trình phát báo miễn

phí (312.000 tờ/ngày) phục

vụ người dân của 312

phường/xã trên địa bàn TP

Hồ Chí Minh (tổng số

4.711.200 tờ báo)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

3RD PARTY

DATA CENTER

Truyền 

thông



Chương trình “Sóng và
máy tính cho em”

100%
Giai đoạn 2: Phủ sóng toàn bộ

1,910 điểm chưa kết nội Internet di

động trên toàn quốc

100%
Giai đoạn 1- Phủ sóng toàn bộ 238

điểm chưa có kết nội Internet di

động tại các địa phương đang thực

hiện giãn cách

1 triệu
Giai đoạn 1 - Huy động máy tính

cho học sinh, sinh viên thuộc các

hộ nghèo, cận nghèo trên toàn

quốc

100%
Giai đoạn 2 – Học sinh, sinh viên

hộ nghèo, cận nghèo trên toàn

quốc được trang bị máy tính để

học trực tuyến



Hỗ trợ các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội

Vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các địa phương thực hiện giãn cách

• 4.162 điểm cung cấp 82.782 tấn hàng hóa thiết yếu (tổng giá trị 1.368 tỷ)

• Vận chuyển 7.415 tấn hàng hóa theo chỉ đạo của Chính quyền địa phương

Tổ chức Chương trình chung tay vì cộng đồng đẩy lùi Covid-19
• Phát 1.744 tấn lương thực miễn phí (trị giá hơn 40 tỷ đồng) cho 890.000 người dân tại một số tỉnh

phía Nam đang thực hiện giãn các xã hội

Thực hiện Chương trình phát sách giáo khoa cho học sinh đón năm học mới

2021-2022 tại các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội

1

2

3



• Bộ đã cùng với các doanh nghiệp Viettel, VNPT, 

Mobifone, CMC, FPT, Vietnamobile, SCTV công bố gói

hỗ trợ dịch vụ viễn thông lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

• Bộ đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các địa

phương phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông

khẩn trương (tiếp nhận, lắp đặt, bàn giao hệ thống

hội chẩn từ xap đoàn Viettel và VNPT đã khảo sát và

đề xuất trao tặng hệ thống cho 333 bệnh viện/trung

tâm y tế tuyến huyện).

Hỗ trợ dịch vụ viễn thông, y tế



Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

45 tỷ âm thông báo

72 đợt nhắn tin (35 tỷ sms)

Trả lời hơn 3,9 triệu calls

6,9 calls điều tra

Hỗ trợ, miễn data 3G/4G

Hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch đợt 
dịch thứ 4

Kết nối cuộc họp Chính phủ tới toàn bộ 63 

tỉnh, thành phố trên cả nước để họp bàn chống 

dịch Covid-19 



“Tổ Công tác trân trọng cảm ơn những đóng

góp không thể ghi nhận hết của các tổ chức, 

doanh nghiệp ngành TTTT trong 1 năm qua”



“MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

TRONG GIAI ĐOẠN TỚI”!



ĐỀ XUẤT (1)



ĐỀ XUẤT (2)

Huy động và sử dụng hiệu

quả các nguồn lực xã hội,

bảo đảm cân đối nguồn để

triển khai các gói hỗ trợ

cho người lao động, bảo

đảm an sinh xã hội, hỗ trợ

sản xuất kinh doanh phù

hợp; Triển khai gói hỗ trợ

của Chính phủ nhanh

chóng, đúng đối tượng, thủ

tục và quy trình thuận lợi

Quy định cho phép thử

nghiệm một số công nghệ số,

mô hình kinh doanh mới,

thích ứng, chấp nhận các sản

phẩm, dịch vụ, giải pháp số

có tính phá huỷ, thay thế cái

cũ để mở ra không gian rộng

lớn và an toàn cho đổi mới

sáng tạo số, phục vụ phát

triển chính phủ số, kinh tế số

và xã hội số



Trân trọng cảm ơn!!!

Vụ Công nghệ thông tin

Thường trực Ban Chỉ đạo hỗ trợ phát triển

doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông

http://makeinvietnam.mic.gov.vn

http://makeinvietnam.mic.gov.vn/

