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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020
DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá tình hình công tác QLNN 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
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:

- Ngày 31/01 tại Hà Nội, Bộ TTTT phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính
“Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”.
- Ngày 7/5 tại Hà Nội, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ công bố nền tảng Mã địa
chỉ bưu chính (Vpostcode), đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Mã địa
chỉ bưu chính gắn với bản đồ số V-Map được Quốc hội giao tại Kỳ họp thứ 4,
Quốc hội khóa XIV.
- Ngày 16/5, tại Nghệ An, Bộ TTTT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ
chức lễ phát hành bộ tem kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (195-1890 - 19-5-2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020).Ngày 30/3, Bộ TTTT tổ chức phát hành bộ tem bưu chính “Chung tay phòng,
chống dịch Covid-19”. Với việc kịp thời phát hành bộ tem trong giai đoạn dịch
Covid-19 bùng phát khắp thế giới, Việt Nam là một trong 3 quốc gia phát hành
đầu tiên bộ tem chủ đề này và đã được UPU đánh giá cao thông qua việc giới
thiệu bộ tem trên fanpage của UPU cũng như được tạp chí uy tín The Guardian
đăng tải (https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/09/in-awar-we-draw-vietnams-artists-join-fight-against-covid-19).
- Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TTTT, để ứng phó với sự kéo dài
của dịch bệnh, các doanh nghiệp bưu chính tại Việt Nam đã có biện pháp kinh
doanh phù hợp nhằm ổn định kinh doanh trong giai đoạn cao điểm phòng, chống
dịch Covid-19. Trên các trang thương mại điện tử của các doanh nghiệp bưu chính
lớn như voso.vn, postmart.vn đều có các biện pháp đẩy mạnh việc quảng cáo, bán
các mặt hàng như khẩu trang y tế, nước sát trùng…. hay các mặt hàng nhu yếu
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phẩm phục vụ tiêu dùng cho người dân (giảm cước chuyển phát đến 45%; miễn
phí thuê kho....). Các mặt hàng này đều được doanh nghiệp giao hàng tại nhà để
đảm bảo nguyên tắc chống dịch.
Đặc biệt, VNPost đã đàm phán với Vietnam Airlines để thuê riêng chuyến
bay chuyên chở hàng hóa tuyến Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh, đảm bảo hàng bưu
chính được vận chuyển nhanh chóng, kịp thời, không gây ùn tắc.
1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:Trong 6 tháng đầu năm, trước tác
động của dịch bệnh Covid-19, lĩnh vực Bưu chính chịu tác động chủ yếu từ sự sụt
giảm doanh thu và sản lượng bưu chính quốc tế: Sản lượng và doanh thu chiều đi và
về từ Trung Quốc - một thị trường lớn của các doanh nghiệp Việt Nam giảm mạnh,
chủ yếu là do hoạt động bưu chính nước bạn bị đình trệ bất khả kháng trước tình hình
bệnh dịch bùng phát. Lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm mạnh khiến lượng
bưu gửi quốc tế ra nước ngoài bị ảnh hưởng đáng kể. Việc áp dụng kiểm dịch y tế tại
các điểm thông quan ở các cửa khẩu, sân bay cũng là lý do khiến hoạt động giao
thương, lưu chuyển hàng hóa (đặc biệt tới Trung Quốc) bị đình trệ.
Sau giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, từ đầu tháng 5 đến nay, các doanh
nghiệp bưu chính (DNBC) đã có những khởi sắc trong hoạt động cung cấp dịch
vụ, đặc biệt là các DNBC chuyên chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho TMĐT (các
DNBC đều có kết quả tăng trưởng tốt. Kết quả hoạt động của các DNBC trong 6
tháng đầu năm về cơ bản tăng trưởng so với cùng kỳ 2019 (doanh thu ước đạt
14.100 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ; sản lượng gói, kiện đạt trên 377 triệu, tăng
40% so với cùng kỳ).
1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:
- Một số doanh nghiệp bưu chính lớn đã có ý thức trong việc báo cáo Bộ
TTTT khi có thay đổi nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp GPBC/XNTB (Điều 10
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP).
- VNPost đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ
trong việc bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ bưu chính công ích và thực hiện các
yêu cầu của Nhà nước, trong đó, đặc biệt là việc chi trả các chế độ an sinh xã hội
như trả lương hưu, trợ cấp xã hội... cho các đối tượng tại nhà trong thời kỳ dịch
bệnh Covid-19.
1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
Không có
1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập
- Bưu điện Trung Quốc tiếp cận và hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ tại nông thôn
Trung Quốc để số hóa hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ này, cùng với
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sự hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng Bưu điện Trung Quốc cũng như việc chuyển phát
các gói/kiện thông qua dịch vụ mà Bưu điện Trung Quốc cung cấp, mô hình kinh
doanh mới có tham vọng kết nối 0,5 triệu cửa hàng nông thôn, và 3 bên: Nông dân
– Bưu điện – Ứng dụng bán hàng trực tuyến cùng chia sẻ lợi nhuận và phát triển
nhanh chóng.
https://www.wired.co.uk/article/ule-china-retailers

- Bưu chính các nước (Đức, Hà Lan, Úc ...) cùng thực hiện việc bỏ yêu cầu
khách hàng ký biên nhận khi nhận bưu kiện và thư đảm bảo đối với khách hàng cá
nhân. Giải pháp mới này nhằm để giảm bớt tiếp xúc giữa khách hàng với nhân viên
bưu điện và giảm sự lây lan của virus khi cầm máy quét scanner và cầm bút ký.
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 2020:
- Chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) xây dựng bộ Mã bưu
chính đến địa chỉ gắn với bản đồ số V-Map. Đã tổ chức lễ công bố nền tảng Mã
địa chỉ bưu chính (Vpostcode), đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Mã
địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số V-Map được Quốc hội giao tại Kỳ họp thứ 4,
Quốc hội khóa XIV. Bộ TTTT sẽ xây dựng và sớm ban hành văn bản quy định về
quản lý và sử dụng Mã địa chỉ bưu chính.
- Định hướng Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp bưu chính: Bên cạnh
việc ban hành văn bản định hướng gửi các DNBC, triển khai nghiên cứu Kế hoạch
định hướng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp bưu chính, Kế hoạch chuyển đổi
số cho DNBC được chỉ định. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị bưu chính để các DNBC
chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm về việc ứng dụng các platform, CNTT, chuyển đổi
số... nghiên cứu nội dung chuyển đổi số của VNPost; Hoàn thành việc dịch cuốn
sách “Kinh tế số và bưu chính số -Toàn cảnh thế giới”.
- Xây dựng CSDL về doanh nghiệp bưu chính: Chủ trì rà soát, xây dựng,
hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ
(phần bưu chính trong Quyết định số 248/QĐ-BTTTT).
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ “Đề án thí điểm thực hiện cung ứng dịch
vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa
phương”.
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg.
- Ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 về việc tăng cường
công tác bảo đảm an toàn, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao
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hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm
qua đường bưu chính.
- Cấp 22 GPBC (cấp mới: 18, cấp sửa đổi: 02, cấp lại khi hết hạn: 01); 29
văn bản XNTB hoạt động bưu chính (xác nhận mới: 23, xác nhận sửa đổi: 06).
- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính chủ động có kế hoạch triển khai phục
vụ tốt nhu cầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tổ chức
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển
phát, đảm bảo an toàn trong việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn
phẩm, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương
và địa phương.
- Về tem bưu chính:
+ Tổ chức phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)” tại Bưu điện Hà Nội và bộ
tem bưu chính “Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –
19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020)” tại tỉnh
Nghệ An. Phát hành bộ tem "Tem Tình yêu", “Kỷ niệm 150 năm sinh V⋅I⋅Lê-nin
(1870-1924)”, “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, “Trò chơi dân gian”,
“Chim bói cá”.
+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính (lần 1/2020)
ngày 28/5/2020 tại Hà Nội.
+ Chuẩn bị các nội dung triển lãm tem bưu chính quốc gia 2020
(Vietstampex 2020). Lấy ý kiến đề xuất của các đơn vị liên quan về chương trình
phát hành tem bưu chính năm 2022.
- Ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch thực thi pháp luật về bưu
chính, bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2020; Thẩm
tra trước khi cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính; giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép
bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính năm 2020; Quản lý,
bảo quản, lưu giữ và khai thác kho tem bưu chính thuộc Bộ TTTT năm 2020;
Triển khai các nhiệm vụ về tem bưu chính, tem chính trị - xã hội năm 2020; Kiểm
tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ BCCI năm 2020;
Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-BTTTT ngày 19/10/2016 của TTgCP về
việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI năm
2020; Kiểm tra việc thực hiện 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
năm 2020; Tổ chức Hội nghị chuyên đề về bưu chính; Điều tra sản lượng và giá
cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt
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động phát hành báo chí năm 2020; Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công
ích năm 2020; Kiểm tra, đánh giá về giá cước dịch vụ bưu chính năm 2020; Sản
xuất Quyển tem trọn năm 2020.
- Về bưu chính quốc tế:
+ Tham gia kỳ họp CA 2020.1, làm việc song phương với cơ quan QLNN
và bưu chính Pháp. Chuẩn bị nội dung họp Tiểu ban chuẩn bị Đại hội UPU:
Nghiên cứu, thẩm định các đề xuất sửa đổi Công ước bưu chính, Hiệp định các
dịch vụ thanh toán qua bưu chính; Rà soát các bảo lưu của Việt Nam đối với Công
ước và Hiệp định. Dịch, tổng hợp dự thảo chiến lược bưu chính thế giới Abidjan
2021-2024. Nghiên cứu, phối hợp với VNPost trình 3 đề xuất sửa đổi Công ước
của Việt Nam lên Đại hội UPU; Phối hợp chuẩn bị nội dung và tổ chức Lễ ký kết
Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính giữa Bộ TTTT Việt Nam và
Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.
+ Nghiên cứu nội dung khảo sát của UPU về Chính sách mở cửa cho các
bên liên quan trong lĩnh vực bưu chính, tham gia họp nhóm nghiên cứu và đưa ra
ý kiến trả lời, tham gia họp trực tuyến với nhóm công tác đặc biệt trong khu vực
để thống nhất chủ trương trao đổi với UPU.
- Về chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các DNBC trong giai đoạn
cao điểm phòng, chống dịch Covid -19
+ Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính về việc chấp nhận, vận chuyển
ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh Viêm đường hô
hấp cấp do chủng vi rút Corona (Covid-19) gây ra vì mục đích nhân đạo. Chỉ đạo,
hướng dẫn các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ
dịch Covid -19. Chỉ đạo, hướng dẫn VNPost chi trả các chế độ an sinh xã hội
trong thời kỳ dịch bệnh Covid -19. Xây dựng 02 kịch bản tăng trưởng của lĩnh
vực bưu chính.
+ Nghiên cứu, góp ý kiến đối với Nghị quyết của Chính phủ về xuất khẩu
khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid -19, theo đó gỡ bỏ giấy
phép xuất khẩu khẩu trang y tế với các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này.
+ Ban hành Thông báo số 43/TB-BTTTT ngày 06/5/2020 của Bộ TTTT về
việc tiếp tục cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, theo đó từ ngày 06/5/2020, các
DNBC được tiếp tục nhận chuyển phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và găng
tay y tế qua đường bưu chính.
+ Nghiên cứu, đề xuất danh sách, hình thức khen thưởng một số DNBC có
thành tích nổi bật trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.
- Hoàn thiện báo cáo thống kê lĩnh vực bưu chính năm 2019 và Quý I/2020
theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BTTT.
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- Nghiên cứu, đề xuất giảm và bổ sung một số mục phí (Vụ Chính sách
Thuế - Bộ Tài chính), là cơ sở để Bộ Tài chính xây dựng, ban hành Thông tư số
25/TT-BTC ngày 14/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính (có hiệu lực thi hành từ
01/6/2020).- Rà soát chuyên sâu hệ thống pháp luật bưu chính.
2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: không có
(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: Không có
4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 03 (các Sở TTTT Bến Tre, Gia Lai, Vĩnh Long)
- Đã trả lời: 03 kiến nghị
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: Không có.
7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Phát hành các bộ tem bưu chính theo chương trình, trong đó tổ chức phát
hành đặc biệt 4 bộ ("Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam",
"Chiến thắng Bạch Đằng”, ”Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2020), ”Chào
mừng năm ASEAN Việt Nam.
- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số cho lĩnh vực bưu chính,
nhằm dẫn dắt, định hướng hoạt động các DNBC trên thị trường.
- Hoàn thành Xây dựng Quy hoạch, Chiến lược phát triển bưu chính Việt
Nam giai đoạn 2021-2030; phối hợp xây dựng chi tiết Quy hoạch hạ tầng thông
tin và truyền thông quốc gia (phần bưu chính) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2045 theo Luật Quy hoạch.
- Về Mã địa chỉ bưu chính:
+ Tiếp tục chỉ đạo VNPost cập nhật, làm giàu cơ sở dữ liệu địa chỉ, bảo
đảm tính chính xác của mã địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số V-map; hoàn thiện
các công cụ tương tác (web/app) cung cấp các tiện ích, công cụ phân phối API về
địa chỉ, mã địa chỉ cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng chuyển
dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó chú
trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử, thương mại điện tử.
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+ Nghiên cứu ban hành văn bản quy định về quản lý và sử dụng Mã địa chỉ
bưu chính; Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên phạm
vi toàn quốc; Nghiên cứu nội dung nhiệm vụ “Giao Bộ TTTT nghiên cứu đưa Mã
địa chỉ bưu chính-Vpostcode thành nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ kinh tế
- xã hội” trong Đề án chuyển đổi số Quốc gia.
+ Phối hợp Trung tâm thông tin đưa CSDL địa chỉ bưu chính vào danh mục
CSDL dùng chung của ngành TTTT.
- Tổ chức 2 hội nghị: Do ảnh hưởng của dịch covid, công việc này chưa
được thực hiện trong 6 tháng đầu năm nên sẽ phải triển khai thực hiện trong 6
tháng cuối năm, dự kiến gồm: Tại miền Bắc vào tháng 7, chủ đề về an toàn an
ninh bưu chính; Tại miền Nam vào tháng 10, chủ đề về mô hình định hướng
chuyển đổi số trong bưu chính.
- Phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Chương trình phối
hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ TTTT trong việc tăng
cường tổ chức hoạt động phục vụ đọc sách, báo tại các Điểm Bưu điện –Văn hóa
xã giai đoạn 2013-2020.
- Nghiên cứu, xây dựng Đề án "Phát triển Bưu điện - Văn hóa xã gắn kết
với phục vụ cộng đồng" của VNPost.
- Triển khai nội dung về định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực bưu chính.
II. Lĩnh vực Viễn thông
1. Viễn thông
1.1. Thông tin chung về lĩnh vực
1.1.1. Sự kiện quan trọng:
- Các DNVT đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chỉnh phủ, của Bộ TTTT về
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo hoạt
động sản xuất kinh doanh; tập trung phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội về nhu
cầu làm việc, học tập từ trực tuyến của người dân để thúc đẩy sản xuất kinh doanh
(Các DNVT đã tập trung nguồn lực, triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ và của Bộ TTTT trong công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 như thiết
lập hệ thống giao ban trực tuyến giữa Bộ Y tế và các bệnh viện có liên quan; nhắn
tin tuyên truyền (11 đợt nhắn tin với hơn 15 tỷ tin nhắn); miễn cước cuộc gọi đến
số hotline; miễn cước truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ
Y tế; thay đổi logo; cài đặt Âm báo; vận động ủng hộ quả cổng 1407 (2,6 triệu tin
nhắn ủng hộ hơn 152 tỷ đồng), tăng 50% dung lượng data tất cả các gói cước
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khách hàng đang sử dụng và đăng ký mới với mức cước không đổi; tăng gấp đôi
băng thông tất cả các gói cước FTTH với mức giá giữ nguyên trên toàn quốc;
cung cấp wifi miễn phí tại các khu vực cách ly tập trung đông người, cung cấp tài
khoản miễn phí, miễn cước phí sử dụng data di động cho học sinh và giáo viên
khi sử dụng các giải pháp đào tạo trực tuyến với gần 30 ngàn trường... góp phần
nâng cao ý thức của người dân và xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh).
- Bộ TTTT đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham vấn doanh nghiệp,
xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thúc đẩy sử dụng điện thoại
thông minh 4G/5G, đẩy nhanh việc chuyển đổi sử dụng thiết bị đầu cuối từ 2G
sang điện thoại thông minh 4G với mục tiêu sớm dừng công nghệ 2G để triển khai
các công nghệ băng rộng di động thế hệ mới.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động khắc phục những
tồn tại trong áp dụng công nghệ AI vào nhận diện người đến đăng ký thông tin
thuê bao. Có văn bản nhắc nhở lần 1 đối với người đứng đầu các DNVT di động
trong việc xử lý các vi phạm về quản lý thông tin thuê bao.
- Trong các ngày 08/5/2020 và 10/6/2020, dưới sự chứng kiến của Bộ
TTTT, các DNVT di động (Viettel, VNPT, MobiFone, Gtel) đã ký thỏa thuận chia
sẻ sử dụng chung cơ sở hạ tầng năm 2020 với tổng số gần 2200 trạm. Việc ký kết
này nhằm hiện thực hóa Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng
Bộ TTTT. Đây là tiền đề quan trọng để các DNVT khác tiếp tục thúc đẩy hợp tác
tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động.
- Phối hợp với Văn phòng Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị, đảm bảo an
toàn thông tin liên lạc phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thông qua hình
thức họp trực tuyến.
1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
- Tính đến tháng 5/2020, do chịu tác động của dịch bệnh Covid -19 (đặc
biệt là trong tháng 4/2020), tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 52.849,43 tỷ
giảm 4,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngay sau khi Chính phủ gỡ bỏ
“giãn cách xã hội” doanh thu dịch vụ viễn thông tháng 5/2020 đã có sự tăng trưởng
so với tháng 4 (dù vẫn giảm 1,7% so với tháng 5/2019) khi tổng doanh thu đạt
10.259,93 tỷ tăng 4,47% so với tháng trước cụ thể:
+ Doanh thu dịch vụ viễn thông di động đạt 7.404,94 tỷ (chiếm 72% tỷ
trọng doanh thu dịch vụ viễn thông) tăng 6,09% so với tháng 4 (nhưng giảm gần
11% so với tháng 5/2019);

10
+ Doanh thu dịch vụ viễn thông cố định đạt 2.854,94 tỷ tăng 0.5% so với
tháng trước (và tăng hơn 32% so với tháng 5/2019).
- Tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 130,44 triệu thuê bao, giảm 7,5
triệu thuê bao so với cùng thời điểm năm trước, trong đó:
+ Số thuê bao di động là 126,95 triệu thuê bao, giảm 6,9 triệu thuê bao so
với cùng kỳ năm trước;
+ Số thuê bao truy nhập Internet băng thông rộng cố định ước tính đạt
15,71 triệu thuê bao, tăng 2 triệu so với cùng kỳ năm 2019;
+ Số thuê bao băng rộng di động là 65,33 triệu tăng hơn 8 triệu so với cùng
kỳ năm 2019.
1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:
Trong 06 tháng đầu năm 2020, qua công tác theo dõi, 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 doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng phương án, huy động lực lượng
và các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc cho người sử dụng
dịch vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán (theo yêu cầu tại Chỉ thị số 33/CTTTg và văn bản số 81/CVT-CPTT ngày 10/01/2020 của Cục Viễn thông).
Các DNVT đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chỉnh phủ, của Bộ TTTT về
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo hoạt
động sản xuất kinh doanh; tập trung phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội về nhu
cầu làm việc, học tập từ trực tuyến của người dân để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Trước nhu cầu gia tăng của việc sử dụng dịch vụ, hạ tầng viễn thông,
Internet phục vụ công tác học tập, làm việc từ xa của người dân, các doanh nghiệp
Viễn thông đã triển khai việc tăng 50% dung lượng data tất cả các gói cước khách
hàng đang sử dụng và đăng ký mới với mức cước không đổi; tăng gấp đôi băng
thông tất cả các gói cước FTTH với mức giá giữ nguyên trên toàn quốc qua đó
vẫn đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ cung cấp đến người dùng.
Từ ngày 01/6, nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng mua bán SIM kích hoạt
sẵn, các doanh nghiệp viễn thông di động đã chủ động triển khai việc ngừng cung
cấp SIM mới tới các đại lý ủy quyền (chỉ tập trung phát triển thuê bao tại các cửa
hàng của chính doanh nghiệp hoặc do nhân viên doanh nghiệp bán hàng trực tiếp,
....).
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Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục Viễn thông gửi công văn (03 lần) yêu cầu các
doanh nghiệp viễn thông báo cáo giá cước công ích để triển khai Thông tư số
02/2020/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ viễn thông công ích, tuy nhiên hiện chỉ
có VNPT, Vishipel cung cấp đầy đủ các gói cước công ích trong phạm vi cung
cấp được quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BTTTT. Trong đó, đối với gói công
ích di động, VNPT là doanh nghiệp duy nhất đưa ra các gói cước đa dạng (gói
thoại và tin nhắn, gói chỉ data, gói 3 trong 1 (thoại, tin nhắn, data)); Viettel chỉ
đưa 01 gói combo 3 trong 1 (thoại, tin nhắn, data); MobiFone chưa triển khai.
1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
- Bộ TTTT và 63 Sở TTTT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hiện
đang phối hợp triển khai Biên bản hợp tác số 01/BB-BTTTT-BGDĐT ngày
26/3/2020 giữa Bộ TTTT và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng chống, dịch bệnh
Covid-19 và đẩy nhanh chuyển đổi số. Các Sở TTTT đã triển khai thực hiện trên địa
bàn góp phần đẩy nhanh việc tạo tài khoản, phổ cập việc sử dụng giải pháp đào tạo
trực tuyến của Viettel và VNPT; trong đó nhiều Sở TTTT đã chủ động cập nhật kết
quả thực hiện về Bộ TTTT, như: Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Tháp,
Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Phú Yên và Thanh Hóa.
Một số Sở TTTT đã tích cực, chủ động vào cuộc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào
tạo phối hợp, tạo điều kiện để đẩy nhanh việc triển khai cài đặt giải pháp giáo dục
trực tuyến cho các trường tại địa phương như: Khánh Hòa, Gia Lai, Hà Tĩnh.
- Từ đầu năm 2020, Bộ TTTT đã phối hợp với Sở TTTT các tỉnh Quảng
Ninh, Phú Yên triển khai mô hình mẫu về thúc đẩy dùng chung cơ sở hạ tầng theo
Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019, đồng thời yêu cầu 63 Sở TTTT báo
cáo, cập nhật tình hình triển khai Chỉ thị, trong đó một số Sở tích cực triển khai
Chỉ thị và có kết quả như Sở TTTT Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận dùng
chung vị trí BTS của 04 DNVT trên địa bàn là VNPT, Mobifone, Viettel,
Vietnamobile.
- Một số Sở TTTT (Cần Thơ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Lai Châu) đã phối hợp
với Bộ TTTT trong công tác đo kiểm chất lượng di động theo Biên bản hợp tác
giữa Bộ TTTT và các tỉnh, thành.
1.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:
- Speedtest công bố tốc độ truy nhập Internet tháng 5/2020 của các nước trên
thế giới, trong đó Việt Nam: Tốc độ tải xuống băng rộng di động tháng 5/2020 đạt
32,83 Mbit/s giảm 6,25% so với tháng 4/2020, xếp hạng 60, (tăng 4 bậc so với
5/2019, giảm 11 bậc so với tháng 4), tốc độ tải xuống băng rộng cố định là 52,29
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Mbit/s tăng 7,8% so với tháng 4, xếp hạng 59 (tăng 10 bậc so với tháng 5/2019 và
giữ nguyên bậc so với tháng 4).1
- Trung Quốc sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, điện toán đám
mây và trí tuệ nhân tạo để theo dõi và phân tích dịch bệnh, theo dõi virus, theo
dõi sự di chuyển của bệnh nhân, nhân viên và quản lý cộng đồng để thực hiện
phòng ngừa và kiểm soát chính xác dịch bệnh; Hướng dẫn các doanh nghiệp tăng
cường năng lực ứng dụng Internet, tận dụng triệt để các công cụ thông tin và
phòng chống dịch bệnh trực tuyến, thiết lập cơ chế quản lý các hệ thống kiểm soát
và phòng ngừa trực tuyến, ngoại tuyến.
- Nhiều quốc gia (Trung Quốc, Pakistan, các nước khu vực Châu Phi) đẩy
mạnh việc sử dụng các hệ thống thanh toán điện tử, đặc biệt là thanh toán trên
thiết bị di động để hạn chế việc lây nhiễm khi sử dụng tiền mặt.
- Cơ quan quản lý nhiều nước (Mỹ, khu vực Châu Âu, Quatar, Brazil,…)
đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng
chống dịch bệnh thông qua các biện pháp như: tăng cường năng lực mạng lưới,
bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hạn chế tắc nghẽn mạng; hỗ trợ người dùng
như tăng băng thông, giảm giá cước, gia hạn thời gian thanh toán cước viễn thông;
gửi tin nhắn thông báo tình hình dịch bệnh,…
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 2020:
- Bộ TTTT đã ban hành Công điện số 01/CĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 đề
nghị các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của động đất
tại tỉnh Lai Châu.
- Phổ biến và yêu cầu các DNVT triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn
thông tin liên lạc (xây dựng các phương án dự phòng phân tải, ứng cứu thông tin;
tăng cường lực lượng, vật tư, thiết bị;…) bảo đảm các yêu cầu đã được đề ra tại
Chỉ thị số 33/CT-TTg nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020 (văn bản số 81/CVT-CPTT ngày 10/01/2020).
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham vấn doanh nghiệp, xây dựng và
báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh
4G/5G, đẩy nhanh việc chuyển đổi sử dụng thiết bị đầu cuối từ 2G sang điện thoại

1

https://www.speedtest.net/global-index/vietnam
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thông minh 4G với mục tiêu sớm dừng công nghệ 2G để triển khai các công nghệ
băng rộng di động thế hệ mới.
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc lắp
đặt, xây dựng trạm BTS trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công
(Tờ trình số 26/TTr-BTTTT ngày 29/4/2020).
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung trong việc triển khai thí
điểm dịch vụ Mobile Money (văn bản số 1634/BTTTT - CVT ngày 05/5/2020).
- Thống nhất với các DNVT về việc thử nghiệm triển khai thử nghiệm QoE
sử dụng công cụ do VNNIC phát triển để đo, đánh giá về tốc độ truy nhập Internet,
theo đó các doanh nghiệp đã thống nhất ủng hộ và đồng hành với quá trình thử
nghiệm của Bộ. Đây là lần đầu tiên thực hiện quản lý chất lượng theo hình thức này.
- Hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel triển
khai thí điểm ngăn chặn cuộc gọi rác (spam thoại) trên mạng Viettel và hướng
dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp ngăn chặn cuộc
gọi giả mạo số điện thoại.
- Hướng dẫn doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình cung cấp
dịch vụ MultiSim; yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên
lạc phục vụ việc tổ chức trực tuyến Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.
- Xây dựng báo cáo về tình hình triển khai vệ tinh trên thế giới;
- Phối hợp với các Sở TTTT triển khai đào tạo giáo dục trực tuyến tại các
địa phương. Hiện đã có 08 Sở TTTT triển khai trên địa bàn (Bình Thuận, Gia Lai,
Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lai Châu, Khánh Hòa, Bình Phước, Phú Yên). Các doanh
nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel) đã cung cấp tài khoản học trực tuyến đối với
gần 30.000 trường trên phạm vi toàn quốc.
- Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT
BTTTT ngày 31/12/2019 quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng lưới khẩn trương,
nghiêm túc thực hiện di dời các công trình viễn thông nằm trong phạm vi xây
dựng một số đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.
- Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương nhằm
tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp trong việc xây dựng quy hoạch.
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- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động khắc phục những
tồn tại trong áp dụng công nghệ AI vào nhận diện người đến đăng ký thông tin
thuê bao. Có văn bản chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao của các
doanh nghiệp viễn thông di động và tổ chức họp với các doanh nghiệp yêu cầu
tăng cường các hoạt động quản lý thông tin thuê bao trong thời gian tới.
- Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung và gia hạn các Giấy phép thiết lập mạng và
kinh doanh dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp viễn thông cụ thể như:
+ Cấp mới 04 Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh (Tập
đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử
Hàng hải VN, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế, Công ty TNHH Phát
triển công nghệ Điện tử Bình Anh).
+ Cấp 02 Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (Công ty
Vietnamobile, Công ty Vishipel).
+ Cấp sửa đổi, bổ sung 05 giấy phép thiết lập mạng (Công ty CP Công nghệ
Mobifone Toàn Cầu; Công ty Cổ phần Viễn thông ACT; Công ty Cổ phần Viễn
thông Intercom Việt Nam; Công ty Vishipel; Công ty TNHH Cáp điện Cadicom);
Cấp sửa đổi bổ, bổ sung 05 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (Công ty Cổ
phần Viễn thông ACT, Công ty Cổ phần Viễn thông Intercom Việt Nam, Công ty
TNHH Thương mại dịch vụ Nội dung số; Công ty TNHH Viettel - CHT.
+ Gia hạn, cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông sử dụng
công nghệ di động thế hệ thứ 5 - IMT 2020 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn
thông Quân đội và của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
- Phân bổ mã, số viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông đúng thời gian
theo quy định. Cung cấp thông tin về Cung cấp thông tin phục vụ điều tra theo đề
nghị của các đơn vị (Công an Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân và Công an
TP. Hà Nội; Công an Quận 6, Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh, Công an Bắc Kạn, Đắc
Nông, Cao Bằng, Hải Dương, Gia Lai).
- Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp thông tin cho các đơn vị nghiệp
vụ của công an liên quan đến việc các đối tượng sử dụng số, mã số viễn thông để
lừa đảo (Công an Quận Đống Đa, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an Quận Tây
Hồ, Thanh tra Sở Quảng Ngãi, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hồ Chí
Minh, Công an Quận Thủ Đức, Cơ quan CSĐT Bộ công an, Công an Quận Liên
Chiểu, ...).
- Tiếp nhận và xử lý 18 hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.
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- Xử lý hơn 6000 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu;
cấp hơn 2500 giấy chứng nhận hợp quy; 300 bản tiếp nhận công bố hợp quy và
gần 6000 giấy chứng nhận kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện.
- Hoàn thành kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại, dịch vụ truy
nhập Internet 3G, 4G trên mạng viễn thông di động mặt đất của Tổng Công ty
mạng lưới Viettel cung cấp trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Lạng Sơn, Yên Bái
và Lai Châu.
- Trong 06 tháng đầu năm 2020, Cục Viễn thông đã ban hành 11 quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp viễn thông có vi phạm về
quản lý thông tin thuê bao, phí kho số viễn thông, CNHQ và CBHQ. Tổng số tiền
xử phạt là 541.368.000 đồng.
- Tỷ lệ chuyển mạng thành công dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số đạt
hơn 80%. Tỷ lệ thuê bao chưa chuyển được mạng là gần 20%, trong đó: 96%
(16% tổng số thuê bao đã đăng ký chuyển mạng) là các thuê bao bị từ chối đúng
quy định (theo Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 và Quy trình
nghiệp vụ chuyển mạng đã được các doanh nghiệp thống nhất và ban hành như
thuê bao đang tham gia các gói cước ưu đãi hoặc tham gia chương trình mua máy
trả góp, tham gia các chương trình khuyến mại hoặc chưa đáp ứng các điều kiện
chuyển mạng như thông tin thuê bao chưa cập nhật đầy đủ, còn nợ cước, ....). Tỷ
lệ các nhà mạng từ chối sai (tức là thuê bao đủ điều kiện chuyển mạng nhưng nhà
mạng đưa ra lý do không đúng với các quy định về điều kiện chuyển mạng) là
khoảng 4%. Với tập thuê bao này, Bộ đã kiểm tra, đối soát hàng ngày và yêu cầu
các DNVT phải thực hiện việc chuyển mạng ngay sau khi đối soát xác định là từ
chối sai.
1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 về việc bảo đảm
thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt
Nam năm 2020.
+ Ý nghĩa: Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và
triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, bảo
đảm thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội.
- Ban hành Chỉ thị số 18/CT-BTTTT ngày 31/03/2020 về công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; các văn bản gửi các doanh nghiệp
để chỉ đạo triển khai biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho
các hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ ASEAN 2020 mà Việt Nam làm Chủ tịch.
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+ Ý nghĩa: Chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, xem xét triển
khai diễn tập công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc trong năm
2020 với quy mô, thời điểm phù hợp với yêu cầu an toàn về phòng chống dịch
bệnh Covid-19.
- Ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 Quy định về
thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông.
+ Ý nghĩa: Quy định rõ việc ghi nhận doanh thu dịch vụ viễn thông
của doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán.
- Ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/2/2020 thay thế
Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm
vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung
cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
+ Ý nghĩa: Khắc phục các bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai trong
quá trình triển khai Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết danh mục,
đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và
mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Thông tư số
02/2020/TT-BTTTT điều chỉnh việc hỗ trợ 03 dịch vụ viễn thông bắt buộc, 11
dịch vụ viễn thông phổ cập và một số quy định khác, chi tiết nhằm hỗ trợ được
các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận dịch vụ di động với gói cước hợp
lý trong năm 2020.
- Ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 quy định giá
cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt
đất toàn quốc.
+ Ý nghĩa: Thông tư quy định mức giá cước kết nối đồng giá 27 đồng/phút
(chưa bao gồm VAT) giữa Mạng di động và di động, Mạng di động với cố định,
Mạng cố định với di động.
- Ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 Quy định về
kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.
+ Ý nghĩa: Xã hội hóa công tác đo kiểm, cho phép các tổ chức được tham
gia công tác đo kiểm phục vụ chứng nhận kiểm định. Đơn vị đo kiểm phải có
phòng đo kiểm được Bộ TTTT chỉ định theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Theo Thông tư mới quy định thời
gian cấp Giấy chứng nhận kiểm định trong vòng 30 ngày (trước đây là 90 ngày).
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- Ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 ban hành
Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc
kiểm định.
+ Ý nghĩa: Thay đổi danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt
buộc kiểm định, loại bỏ Hệ thống ghi cước tổng đài ra khỏi Danh mục bắt buộc
kiểm định.
- Ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 Sửa đổi, bổ
sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/ 10 /2011 của
Bộ TTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm,
hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
- Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Cho phép nếu nhà sản xuất đã chứng nhận thì
các nhà nhập khẩu được ủy quyền không phải làm chứng nhận, kiểm tra nhà nước
và cho phép các tổ chức chứng nhận được Bộ TTTT chỉ định được tham gia hoạt
động chứng nhận.
1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
- Phối hợp với các doanh nghiệp di động tiếp nhận và xử lý 12.104 khiếu
nại của người dân liên quan đến dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (đầu số
18006099: 11.797 khiếu nại, đơn thư: 19 khiếu nại, email: 288 khiếu nại).
- Giải quyết các vướng mắc khó khăn cho hơn 60 tổ chức, cá nhân về xác
định sản phẩm hàng hóa có thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2; hướng dẫn kiểm
tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; xin miễn công bố hợp quy đối
với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
- Trả lời 07 kiến nghị của 06 Sở TTTT, bao gồm: Sở TTTT Tiền Giang về
khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực viễn thông; 02 kiến nghị của Sở TTTT Hà
Nội về việc xây dựng BTS trên đất công và về cấu hình đường truyền kết nối hệ
thống Camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật
tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở TTTT Cao Bằng về cung cấp thông
tin số điện thoại; hướng dẫn việc xác định chỉ tiêu thống kê đối với Sở TTTT
Đồng Nai; Sở TTTT Hà Giang về công tác quản lý, xây dựng cột BTS; Sở TTTT
Hậu Giang về hướng dẫn giải quyết và xử lý đơn khiếu nại của người sử dụng
dịch vụ viễn thông.
1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 07; đã trả lời: 07.
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- Tổng số Sở kiến nghị: 06 (Sở TTTT Tiền Giang 01 kiến nghị về khó khăn,
vướng mắc trong lĩnh vực viễn thông; Sở TTTT Hà Nội: 02 kiến nghị về việc xây
dựng BTS trên đất công và về cấu hình đường truyền kết nối hệ thống Camera
giám sát phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự đô thị trên
địa bàn thành phố Hà Nội; Sở TTTT Cao Bằng: 01 kiến nghị về cung cấp thông
tin số điện thoại; Sở TTTT Đồng Nai: 01 kiến nghị về hướng dẫn việc xác định
chỉ tiêu thống kê đối với; Sở TTTT Hà Giang: 01 kiến nghị về công tác quản lý,
xây dựng cột BTS; Sở TTTT Hậu Giang về hướng dẫn giải quyết và xử lý đơn
khiếu nại của người sử dụng dịch vụ viễn thông).
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 trong: Không có
1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL đã đăng ký năm 2020
bảo đảm chất lượng và tiến độ: Nghiên cứu, xây dựng sửa đổi Quyết định số
38/2014/QĐ-TTg; Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TTBTTTT; Thông tư thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT.
- Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để
mở rộng vai trò của Việt Nam hướng hiện thực hóa nhiệm vụ đưa viễn thông trở
lại thứ hạng cao trên thế giới.
- Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc tối thiểu; Tăng cường quản lý
chất lượng dịch vụ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý rác viễn thông (SIM rác, cuộc gọi rác,
tin nhắn rác). Triển khai các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi giả mạo số điện thoại,
ngăn chặn tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn.
- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp khẩn trương trình Thủ
tướng Chính phủ quyết định cá biệt về việc thí điểm dịch vụ Mobile Money.
- Triển khai mô hình mẫu về phương án tăng cường sử dụng chung cơ sở
hạ tầng viễn thông theo Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ TTTT
và giải quyết khó khăn trong việc lắp đặt hạ tầng viễn thông thụ động trên đất
công, tài sản công.
2. Cục Tần số vô tuyến điện:
2.1. Thông tin chung về lĩnh vực
2.1.1. Sự kiện quan trọng:
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Ngày 17/01/2020, cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền kết nối 5G
trên thiết bị thu phát sóng gNodeB, do Viettel tự nghiên cứu và sản xuất, đã được
thực hiện thành công. Việt Nam đã chính thức làm chủ công nghệ mạng 5G.
Ngày 08/5/2020, Ủy ban Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị toàn thể
lần thứ XXXII để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban trong các năm
2018, 2019 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2020.
- Chủ tịch Ủy ban, Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, trong 2 năm 2018-2019,
với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các thành viên và các cơ quan Ủy ban Tần số
VTĐ, của các đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự hợp tác, phối hợp hiệu quả giữa
Bộ TTTT, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Ủy ban Tần số vô tuyến điện đã đạt
được nhiều kết quả đáng khích lệ trong hoạt động quản lý phổ tần số đáp ứng kịp
thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia.
- Đồng hành cùng thế giới, đầu năm 2019 các nhà mạng Việt được cấp phép
triển khai thử nghiệm mạng 5G, và tháng 5/2019 đã thực hiện cuộc gọi 5G đầu
tiên tại Việt Nam.
- Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Hạ
tầng viễn thông đang có sự chuyển dịch quan trọng từ hạ tầng tần số làm nền tảng
nền kinh tế trở thành hạ tầng nền tảng quốc gia quan trọng; triển khai 5G tại Việt
Nam đang có những thuận lợi khi có các doanh nghiệp điện tử viễn thông Việt
Nam đã chủ động sản xuất nhiều thiết bị thông tin, hạ tầng viễn thông khi mà
trước đây chúng ta phải đi mua, phụ thuộc vào các nhà sản xuất thiết bị nước ngoài
về tần số. Đến tháng 10/2020, Việt Nam sẽ tiến hành thương mại 5G bằng 100%
thiết bị Việt Nam - đây là một bước tiến quan trọng. Chúng ta vừa phát triển kinh
tế - xã hội vừa phải đảm bảo tốt về an ninh - quốc phòng, đảm bảo đủ tần số cho
mục đích an ninh - quốc phòng.
2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
- Số liệu giấy phép sử dụng tần số VTĐ (Đv: số giấy phép)
Tổng số GP
(cấp mới và gia hạn)

Giấy phép
điện tử

Tổng số GP
Quý IV/2019

Tổng số GP cùng
kỳ năm ngoái

10.170

7.124

8.613

7.9421

- Tình hình xử lý can nhiễu thông tinh vô tuyến điện (Đv: vụ)
Đến tháng
5/2020

Quý IV/2019

Cùng kỳ
năm ngoái
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Tổng số vụ tiếp nhận

37

35

39

Đã xử lý xong

30

35

39

Tiếp tục xử lý

07

------

-----

- Thu phí, lệ phí sử dụng tần số (tỷ đồng)
Tiêu chí

Số thu lũy kế 2020 So với số thu cùng kì Đạt % dự toán
(triệu đồng)
năm ngoái
giao

Lệ phí

2,229

80%

20.26%

Phí

97,052

100%

17.29%

Tổng

99,280

99%

17.34%

2.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:
Đến hết tháng 6/2020, các văn bản, chính sách quản lý về tần số VTĐ nói
riêng, thông tin truyền thông nói chung tiếp tục được tuyên truyền, phổ biến rộng
rãi tới các đối tượng sử dụng tần số. 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. Một số tồn tại,
thiếu sót phát hiện qua thanh tra, kiểm tra như vi phạm về sử dụng thiết bị vô
tuyến điện không có giấy phép, sử dụng thiết bị vô tuyến điện không đúng quy
định trong giấy phép, Bộ (Cục Tần số) 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: Xử lý 69 tổ chức cá nhân vi phạm. Ban hành 30 quyết định
xử phạt vi phạm hành chính/ 98.500.000 đồng; cảnh cáo và nhắc nhở 39 vụ. (Cùng
kỳ năm 2019 đã xử lý 96 vụ, phạt tiền 38 vụ/136.500.000 đồng, cảnh cáo và nhắc
nhở 58 vụ).
2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
Không có
2.1.4. 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
2020:
a/ Đấu giá băng tần 2.6 GHz, phục vụ triển khai 4G:
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- Bộ TTTT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trình tự, thủ
tục, thẩm quyền thực hiện đấu giá băng tần 2.6 GHz. Trong đó, Bộ TTTT kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ TTTT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính,
Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan xây dựng Nghị định quy định việc quản lý, sử
dụng tần số vô tuyến điện được cấp phép thông qua đấu giá.
- Việc triển khai đấu giá băng tần 2.6 GHz sẽ thực hiện theo quy định của
Nghị định mới (Nghị định quy định về quản lý, sử dụng băng tần số vô tuyến điện
được cấp phép thông qua đấu giá).
b/ Xây dựng các Thông tư về quy hoạch băng tần cho 5G:
- Thông tư quy hoạch băng tần 4.8 - 4.99 GHz cho hệ thống thông tin di
động IM của Việt Nam.
Đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và đăng website và gửi lấy ý kiến góp ý
rộng rãi (thời gian lấy ý kiến góp ý sẽ kết thúc vào ngày 19/7/2020). Trên cơ sở ý
kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, Bộ sẽ hoàn thiện và ban
hành (dự kiến ban hành Thông tư quy hoạch trong tháng 8-9/2020).
- Thông tư quy hoạch băng tần 24.25 - 29.5 GHz cho hệ thống thông tin di
động IM của Việt Nam.
Đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, doanh nghiệp và đăng dự
thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ/Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi
của nhân dân (Văn bản số 985/CTS-CSQH ngày 23/4/2020 và 1426/BTTTT-CTS
ngày 23/4/2020). Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp cho dự
thảo Thông tư
- Thông tư quy hoạch băng tần 3.4 - 4.2 GHz cho hệ thống thông tin di động
IM của Việt Nam.
Đã xây dựng phương án quy hoạch và các nội dung phối hợp tần số giữa
5G với các hệ thống liên quan, dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần và thuyết
minh cho dự thảo Thông tư. Chuẩn bị đăng website và lấy ý kiến đối với dự thảo
Thông tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz.
- Thông tư quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690
MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
Hiện đang đăng website và gửi lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo
Thông tư. Dự kiến ban hành trong Quý III/2020.
c/ Đề án Số hóa:
- Bộ TTTT có công văn hướng dẫn vùng hỗ trợ STB tại tỉnh Bắc Kạn.
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- Đang trong quá trình phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các nhiệm vụ phục
vụ việc ngừng ATV tại 15 tỉnh Nhóm IV.
- Báo cáo, thông báo với các đia phương việc ngừng phát sóng ATV đối
với các trạm phát lại tại 9 tỉnh nhóm II và 12 tỉnh nhóm III.
- Theo kế hoạch: sẽ thực hiện ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát
lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III từ 24 giờ ngày 30/6/2020; Thực hiện
ngừng phát sóng ATV tại 15 tỉnh Nhóm IV từ 24 giờ ngày 30/11/2020.
d/ Công tác trọng tâm khác:
- Hoàn thiện khung đề án “Bảo vệ chủ quyền tần số quốc tế Việt Nam trên
biển đảo”.
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển mạng đài kiểm soát tần số VTĐ
2020-2025.
e/ Số liệu lĩnh vực
* Số liệu giấy phép sử dụng tần số VTĐ (Đv: số giấy phép)
Tổng số GP

Giấy phép

(cấp mới và gia hạn)

điện tử

GP điện tử/Tổng
số GP cùng kỳ
năm ngoái

13.262

8.456

10.506/14.800

*Tình hình xử lý can nhiễuthông tinh vô tuyến điện (Đv: vụ)
Cùng kỳ

6 tháng đầu năm
2020

năm ngoái

Tổng số vụ tiếp
nhận

43

45

Đã xử lý xong

36

45

Tiếp tục xử lý

07

-----

* Thu phí, lệ phí sử dụng tần số (tỷ đồng)
Tiêu chí

Số thu lũy kế So với số thu cùng Đạt % dự toán
2020 (triệu đồng) kì năm ngoái
giao

Lệ phí

3,368

87%

30.62%

Phí

106,760

76%

19.02%
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Tổng

110,128

76%

19.24%

2.2.2 Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách
a/ Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Tần số VTĐ:
- Báo cáo về kế hoạch đăng ký xây dựng Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi
và nghiên cứu các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung của Luật.
Giá trị đem lại: 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.
b/ 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.
Tại công văn số 481/BTTTT-CTS ngày 17/2/2020 báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả rà soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện đấu giá băng tần
2.6 GHz, Bộ TTTT kiến nghị Thủ tướng cho phép xây dựng Nghị định quy định
việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp phép thông qua đấu giá. Nghị
định sau khi được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg.
2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
- Giải đáp hơn 60 câu hỏi/thắc mắc về số hóa truyền hình của các tổ chức,
cá nhân.
- Trả lời/giải đáp gần 160 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: Không có
2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Trình Chính phủ Nghị định theo trình tự rút gọn 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 thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số
vô tuyến điện.
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- Trình Chính phủ đăng ký xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật Tần số VTĐ.
- Ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT về đào tạo,
cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
- Đề án Số hóa: Thực hiện ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại
tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III. Hoàn thành theo đúng lộ trình giai đoạn
IV của Đề án.
- Ban hành các Thông tư về quy hoạch tần số phục vụ cho việc triển khai
5G.
- Xây dựng quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng
tần UHF (470-694)MHz.
- Ban hành Kế hoạch phát triển mạng đài kiểm soát tần số VTĐ 2020-2025.
3. Cục Bưu điện Trung ương:
3.1. Thông tin chung về lĩnh vực:
3.1.1. Sự kiện quan trọng:
- Bảo đảm an toàn thông tin, trực tiếp điều hành, đôn đốc triển khai lắp đặt
và vận hành phục vụ hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ chỉ đạo điều hành của
Chính phủ và Ban chỉ đạo Covid -19.
- Bảo đảm hạ tầng, dịch vụ viễn thông, internet cho các sự kiện năm
ASEAN 2020, tính đến 31/5/2020, đã điều phối doanh nghiệp và phục vụ thành
công 04 cuộc họp SOM, 07 hội nghị Bộ trưởng, 02 Hội nghị cấp cao đặc biệt
ASEAN và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ TTTT
phục vụ hội nghị quốc tế diễn ra tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến (Hội nghị
cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch
bệnh Covid-19).
- Chủ trì xây dựng phương án phục vụ ASEAN 36. Phục vụ trực tuyến Hội
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 từ ngày 22-26/6/2020.
- Hoàn thiện phương án triển khai và báo cáo Tiểu ban phục vụ Đại hội về
công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tổ chức phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại điểm cầu chính, kết
nối với 63 điểm cầu tỉnh/thành phố từ ngày 19/5-28/5/2020 với chất lượng tốt,
đảm bảo an ninh an toàn thông tin và được Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ghi
nhận và đánh giá cao (đây là dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên phiên họp Quốc hội
diễn ra bằng hình thức trực tuyến).
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- Phục vụ 16 cuộc điện đàm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lãnh đạo
đồng cấp quốc tế.
3.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
Sản lượng bưu chính KT1
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

188.418
153.693

147.561

143.675
127564

105.000

Tháng 2

105.000

Tháng 3
Năm 2020

105.000

Tháng 4

105.000

Tháng 5

105.000

Tháng 6

Trung bình năm 2019

Sản lượng điện báo (bức)
1.400
1.200

1.160

1.000
800
600

400

655
452

648
452

529
452

452

441
452

200
Tháng 2

Tháng 3
Năm 2020

Tháng 4

Tháng 5

Trung bình năm 2019

Tháng 6
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Sản lượng dịch vụ THHN (phiên)
70
60

58

50
40

40

30
20

10

29
18
12

12

12

12

13
12

-

Tháng 2

Tháng 3
Năm 2020

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Trung bình năm 2019

Số phiên điện đàm quốc tế
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

9

1

2
1

1

2
1

2
1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Năm 2020

Trung bình năm 2019

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:
- Tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn mô hình tham chiếu kết nối mạng
tại bộ, ngành, địa phương và các quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan
Đảng, Nhà nước.
- 33/63 tỉnh đã ban hành quy chế sử 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).
- 56/63 tỉnh triển khai kết nối mạng WAN của địa phương vào mạng
TSLCD (theo hướng dẫn tại văn bản 273/BTTTT - CBĐTW ngày 31/01/2020 của
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Bộ TTTT về hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa
phương).
- 100% các tỉnh, thành phố kết nối trục liên thông VBĐT của địa phương
với trục liên thông VBĐT quốc gia.
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
2020:
3.2.1.1. Lĩnh vực bưu chính:
- Triển khai giải pháp hiện đại hóa mạng lưới: Thử nghiệm định vị, giám
sát hành trình xe bưu chính, bưu gửi.
- Xây dựng phương án phục vụ đại hội Đảng toàn quốc; Tập trung phục vụ
an toàn hoạt động điều hành của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid -19;
Trang bị máy khử khuẩn bưu gửi trước khi phát tại các Văn phòng.
- Tổ chức đi phát toàn trình 55 chuyến chuyển phát bưu gửi độ Tuyệt mật
theo yêu cầu của các Văn phòng Trung ương (trong đó có 03 chuyến thư đi 63
tỉnh thành phố)
- Triển khai giải pháp nâng cấp túi đỏ và phong bì chuyên dùng KT1 đảm
bảo an toàn an ninh bưu gửi.
3.2.1.2. Lĩnh vực viễn thông:
- Xây dựng và trình Ban Bí thư phương án triển khai Tổng đài dùng riêng
của Cục Bưu điện Trung ương.
- Thiết kế và tập trung triển khai các công cụ quản lý, giám sát mạng. Dự
kiến tháng 7/2020 đưa vào vận hành trung tâm điều hành khai thác mạng (NOC)
và trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC).
- Tham gia, đưa các nội dung hiện đại hóa mạng vào các đề án, Chiến lược
Chính phủ điện tử: Xây dựng nội dung hạ tầng phục vụ Chính phủ điện tử trong
dự thảo đề án “Chuyển đổi số Quốc gia” và đề án “Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ
liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương”;
Nội dung hạ tầng số trong Nghị quyết về Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025.
- Làm việc với các địa phương để bố trí mặt bằng mới cho các Đài điện báo
trung tâm và 3 Đài điện báo huyện đảo (hiện đã xác định được 3/9 vị trí).
- Hoàn thành khóa đào tạo Morse cho đội ngũ khai thác điện báo Hệ đặc
biệt; Xây dựng quy trình liên lạc Morse và thí điểm liên lạc giữa 3 đài Trung tâm
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đảm bảo liên lạc trong các cung giờ khó khăn góp phần nâng cao chất lượng liên
lạc.
- Báo cáo kết quả nghiên cứu lựa chọn nền tảng họp trực tuyến “Make in
Viet Nam” để cung cấp tới các cơ quan, tổ chức nhà nước khi có nhu cầu.
3.2.1.3. Lĩnh vực khác
- Xây dựng, tổ chức nghiệm thu định mức kinh tế - kỹ thuật mạng viễn
thông dùng riêng;
- Xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại Cục
BĐTW;
- Sửa đổi Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm
an ninh bảo mật, an toàn thông tin tại Cục Bưu điện Trung ương.
3.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Đề án trình Ban Bí thư “Tổ chức khai thác đài điện báo của Cục Bưu điện
Trung ương tại địa phương”: Đã làm việc với 05 tỉnh ủy khảo sát ý kiến về các
đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương về dự thảo đề án, dự kiến sẽ tham gia
đoàn công tác của Văn phòng Trung ương làm việc với các tỉnh về các nội dung
liên quan.
+ Ý nghĩa/giá trị mang lại: Nhân lực phục vụ tại các Đài điện báo tỉnh,
thành phố hiện nay chủ yếu là nhân lực thuê của VNPT, kiêm nhiệm nhiều nhiệm
vụ khác nhau, thường xuyên bị thay đổi và chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định về
người lao động phục vụ Mạng điện báo Hệ đặc biệt, do đó Ban Bí thư giao nhiệm
vụ cho tỉnh ủy, thành ủy vận hành, khai thác Đài điện báo tại địa phương là rất
cần thiết để đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin cơ mật, khẩn cấp trong mọi tình
huống cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động
của Mạng điện báo Hệ đặc biệt
+ Ý nghĩa/giá trị mang lại: Hoàn thiện hành lang pháp lý để Mạng Điện
báo Hệ đặc biệt do Cục BĐTW quản lý vận hành hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu
cầu truyền tải thông tin cơ mật và khẩn cấp, đảm bảo thông tin trong mọi tình
huống phục vụ sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và sự lãnh đạo, điều hành của cơ
quan Đảng, Nhà nước.
- Ban hành hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành,
địa phương.
+ Ý nghĩa/giá trị mang lại: Công văn hướng dẫn được ban hành là cơ sở để
các doanh nghiệp viễn thông, bộ, ngành, địa phương căn cứ đề xuất các mô hình
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triển khai mạng diện rộng (WAN), mô hình tập trung cơ sở dữ liệu cho phù hợp
với điều kiện thực tế của từng địa phương, đáp ứng các yêu cầu về ATTT.
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:
- Nghiên cứu, đề xuất phương án, mô hình kết nối giữa các bộ, ngành, địa
phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia qua Mạng TSLCD của các cơ quan Đảng,
Nhà nước; báo cáo về phương án xử lý đối với việc kết nối CSDL tài chính của
Bộ Tài chính vào Mạng TSLCD.
- Xác định rõ về khái niệm hạ tầng số, nghiên cứu, xây dựng phương án đề
Mạng TSLCD có thể trở thành hạ tầng số cho Chính phủ điện tử.
- Tiến hành rà soát, nghiên cứu phương án quản lý, vận hành các nền tảng
dụng chung; xây dựng phương án Cục Bưu điện Trung ương trở thành đơn vị quản
lý, vận hành toàn bộ các nền tảng dùng chung.
- Nghiên cứu, lựa chọn nền tảng họp trực tuyến Make in Viet Nam để cung
cấp tới các cơ quan, tổ chức khi có nhu cầu.
3.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Tăng cường năng lực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan
Đảng, Nhà nước; Huy động tối đa nguồn lực vào công tác phục vụ, đảm bảo tính
sẵn sàng và an toàn tuyệt đối. Đảm bảo tốt công tác phục vụ thông tin liên lạc cho
cơ quan Đảng, Nhà nước đặc biệt là các sự kiện quan trọng quốc gia: Năm ASEAN
2020, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…;
- Hoàn thành, đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm vận hành mạng
(NOC).
- Đưa trung tâm tâm giám sát an toàn thông tin mạng TSLCD (SOC) vào
hoạt động.
- Hoàn thành và đưa tổng đài dùng riêng phục vụ cán bộ cấp chiến lược vào
vận hành chính thức.
- Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ về Hoạt động của Mạng điện báo Hệ
đặc biệt.
- Triển khai phương án đảm bảo An toàn thông tin cấp độ 5 cho Mạng TSLCD
cấp I đã được phê duyệt và đề xuất cấp độ đối với Mạng điện báo Hệ đặc biệt.
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4. Trung tâm Internet Việt Nam:
4.1. Thông tin chung về lĩnh vực phụ trách:
4.1.1. Sự kiện quan trọng:
Triển khai cụm máy chủ tên miền gốc đầu tiên (DNS Root) tại Việt Nam
(kết nối vào Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX) trong tháng 6 năm 2020:
Sau 1 tuần triển khai, kết quả đo kiểm cho thấy tốc độ truy vấn máy chủ DNS
Root từ Việt Nam nhanh hơn so với trước đây từ ~10 lần. Việc triển khai hệ thống
DNS Root tại Việt Nam giúp tăng tốc độ truy cập tên miền nói chung và tên miền
quốc gia “.vn” nói riêng, giảm lưu lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam vì toàn bộ
truy cập tới hệ thống DNS Root từ Việt Nam đều được thực hiện qua máy chủ
này; không phụ thuộc vào kết nối Internet quốc tế, hoàn thiện kiến trúc mạng
Internet tại Việt Nam.
VNNIC công bố kết quả đo tốc độ truy cập Internet của người dùng trong
Quý 1 năm 2020, phối hợp với các ISP mở rộng các điểm đo tại mạng các doanh
nghiệp:
- Hệ thống VNNIC SpeedTest được VNNIC đưa vào hoạt động chính thức
từ cuối 2019, tháng 4/2020 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông
tin và Truyền thông lần đầu công bố số liệu thống kê của gần 30.000 người dùng
trong Q1/2020. Số liệu tổng hợp cho thấy chất lượng kết nối Internet Việt Nam
đáp ứng tiêu chuẩn, một số thống kê cao hơn số liệu công bố bởi các hệ thống
quốc tế trong quý 1 năm 2020. Cụ thể, tốc độ Download trung bình của các mạng
cố định băng rộng đạt 61,69 Mbps, cao hơn 45% so với kết quả đo do hệ thống
nước ngoài đã công bố. Đối với mạng di động, số liệu Download trung bình đạt
39,44 MBps cũng cao hơn 18,7%. Kết quả cho thấy chất lượng truy cập Internet
Việt Nam cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, một số thông số cao hơn số liệu công bố bởi
các hệ thống quốc tế. Điều này phản ánh nỗ lực của các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ Internet Việt Nam trong việc đảm bảo chất lượng kết nối Internet phục vụ
cho hoạt động kinh tế, xã hội khi nhu cầu sử dụng Internet tăng đột biến trong đại
dịch Covid-19.
- Trong Qúy II/2020, số lượng người dùng hệ thống tăng lên, gấp 1,5-2 lần
so với Qúy I/2020. VNNIC đã thực hiện nâng cấp hệ thống, bổ sung các tính năng;
phối hợp các doanh nghiệp ISP để triển khai mở rộng các điểm đo tại mạng của
ISP để thu thập nhiều số liệu, giúp đánh giá chính xác hơn.
4.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: Không có
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:

31
Đối với công tác ứng dụng triển khai IPv6: Các Sở TTTT tăng cường tham
vấn, triển khai việc ứng dụng IPv6 trên địa bàn, bám sát các nội dung Bộ TTTT
đã hướng dẫn tại văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2020 về việc tăng
cường ứng dụng IPv6 trong CQNN và nội dung nhiệm vụ tại Chỉ thị số 01/CTBTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Trong đó lưu ý việc triển khai
IPv6 song hành với quy hoạch hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới, dịch vụ của Thành
phố theo mô hình tham chiếu mạng kết nối bộ, ngành, địa phương.
Đối với việc quản lý sử dụng tên miền trên địa bàn: Các Sở TTTT tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế
(TMQT); xử lý các vi phạm trong cung cấp thông tin trên mạng, thường sử dụng
TMQT để thực hiện hành vi vi phạm.
4.1.5. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:
Không có
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
2020:
a. Công tác quản lý, khai thác, vận hành và duy trì hoạt động của hệ
thống mạng dịch vụ DNS & hệ thống kỹ thuật quản lý, cấp phát tài nguyên
Internet quốc gia.
- Trong 6 tháng đầu năm 2020, VNNIC thực hiện duy trì hệ thống DNS
quốc gia, hệ thống VNIX, hệ thống cấp phát tài nguyên tên miền quốc gia ".vn",
địa chỉ Internet IP, số hiệu mạng 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 trong 20 năm vừa qua (SLA 99,999%, thực tế đạt 100%).
- Trong dịch Covid-19, Trung tâm đã chủ động và thực hiện tốt công tác tổ
chức ban hành kế hoạch, triển khai các hoạt động trực giám sát và điều hành, ứng
cứu sự cố 24/24, đảm bảo giãn cách an toàn tại 04 điểm trực (NOC) ở Hà Nội (2
điểm), Tp.Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng; Phân công trực lãnh đạo, trực kỹ thuật từ
xa, kịp thời hỗ trợ, ứng cứu khi có sự cố xảy ra; Duy trì thông tin, liên lạc 24/24
với các đầu mối của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ISP trong & ngoài nước
trong lĩnh vực Internet.
b. Công tác quản lý và xây dựng chính sách quản lý tài nguyên Interne
- Quản lý chính sách, quy trình, quy định
* Quản lý tên miền “.vn”:
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- Thực hiện việc giám sát đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”, đặc biệt là việc
đăng ký, sử dụng các tên miền nhạy cảm, tên miền báo chí, tin tức. Triển khai
hoạt động rà soát việc đăng ký sử dụng các tên miền báo chí, tin tức nhằm tăng
cường hoạt động quản lý việc đăng ký, sử dụng tên miền báo chí, tin tức.
- Thực hiện cải tiến nghiệp vụ tên miền để tăng cường hỗ trợ các Nhà đăng
ký tên miền “.vn” và tạo thuận lợi cho chủ thể trong việc đăng ký, duy trì tên
miền, các tên miền vướng từ khóa nhạy cảm.
- Cải tiến công tác quản lý, hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả IP/ASN cho thành
viên; tăng cường thông tin về mô hình kết nối theo tiêu chuẩn quốc tế (đa hướng)
kết hợp khuyến khích các thành viên kết nối VNIX.
* Công tác quản lý IP/ASN:
- Hoàn thành khảo sát nhu cầu các thành viên địa chỉ, số hiệu mạng
(IP/ASN) xây dựng các chương trình cung cấp thông tin, hỗ trợ, đào tạo để giúp
các thành viên sử dụng tài nguyên địa chỉ, số hiệu mạng an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện rà soát đánh giá chính sách hiện tại; triển khai khảo sát chính
sách quản lý IP/ASN và quản lý định tuyến của các tổ chức NIR quốc gia, RIR
cấp vùng trên thế giới để tham khảo, phục vụ xây dựng chính sách quản lý phù
hợp trong giai đoạn tới.
- Phối hợp với Trung tâm thông tin chuyển các dịch vụ công, thủ tục hành
chính về cấp phát tên miền, số hiệu mạng lên DVC cấp độ 4.
- Quản lý hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam:
+ Quản lý các doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì
TMQT tại Việt Nam (công bố tại Website www.thongbaotenmien.vn).
+ Số lượng Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trong 6 tháng đầu
năm 2020 tăng mới 01 nhà đăng ký, tổng số Nhà đăng ký tên miền quốc tế đến
thời điểm hiện tại là 50 nhà đăng ký.
+ Tính đến hết ngày 31/5/2020, tổng số tên miền quốc tế do Nhà đăng ký
tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo trong Quý I/2020 là 556.992 tên miền.
- Công tác tư vấn, hỗ trợ triển khai ứng dụng IPv6 tại Cơ quan nhà nước
(Chương trình IPv6 For Gov):
Thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ triển khai IPv6 cho cơ quan nhà
nước (IPv6 For Gov).
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+ Xây dựng Khung chương trình IPv6 for Gov cho toàn bộ giai đoạn 2020
- 2025 theo hướng Bộ TTTT chủ trì, phối hợp các Sở TTTT, các CQNN khác, các
doanh nghiệp để hoàn thành được việc ứng dụng triển khai IPv6 trên mạng lưới,
dịch vụ của CQNN.
+ Xây dựng chương trình tư vấn, hỗ trợ, đào tạo IPv6 cho CQNN trong năm
2020. Hoàn thành đánh giá, phân loại các Tỉnh, thành phố về mức độ và khả năng
ứng dụng IPv6; ngoài các tỉnh đã triển khai, hiện có 44 tỉnh có nhu cầu cần hỗ trợ
về chuyển đổi IPv6, khả thi trong 2020.
> Tập huấn: hỗ trợ 02 khóa tập huấn riêng cho các cán bộ của các Sở,
Ngành, Quận, Huyện Hà Nội và Vĩnh Long.
> Tư vấn, trao đổi, hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch, chuyển đổi IPv6 cho các
Sở TTTT tại các tỉnh/Tp:
Miền Bắc: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nội,
Quảng Ninh, Yên Bái.
Miền Trung - Tây Nguyên: Đắc Nông, Đắc Lắk, Kon Tum, Quãng Ngãi,
Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh.
Miền Nam: Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh
Long, Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Tham gia hướng dẫn nội dung mô hình kết nối Internet (quy hoạch tài
nguyên, chuyển đổi IPv6) trong Hội nghị hướng dẫn mô hình kết nối bộ, ngành,
địa phương do Cục Bưu điện Trung ương tổ chức.
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức 2 hoạt động: Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành
động hành động quốc gia về IPv6; và, Kế hoạch tổ chức đào tạo IPv6 cho khối
bộ, ngành.
- Công tác nghiên cứu, thúc đẩy, phát triển tên miền “.vn”
Trong 6 tháng đầu năm 2020, VNNIC đã tiến hành các hoạt động sau thúc
đẩy tên miền “.vn”.
+ Triển khai 05 đợt truyền thông online ra cộng đồng về lợi ích, vai trò của
tên miền “.vn”, đánh giá hiệu quả truyền thông tốt, mức lan toả, tiếp cận của người
dùng cao.
+ Hoàn thành làm việc với 100% CEO Nhà đăng ký tên miền .VN để trao
đổi, thảo luận tìm hướng tháo gỡ trên tất cả các mặt: nghiệp vụ, kỹ thuật, tài
chính/kế toán, kinh doanh … nhằm thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”.
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+ Nghiên cứu mức giá tên miền quốc tế tại thị trường Việt Nam và tên miền
mã quốc gia trong khu vực và trên thế giới làm dữ liệu tham khảo đầu vào phục
vụ đề án nghiên cứu sửa đổi bổ sung phí lệ phí tài nguyên Internet (tên miền .vn,
địa chỉ IP) năm 2021.
+ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức đăng ký, duy trì tên miền
của Trung tâm Internet Việt Nam, hoàn thành cuối Qúy III/2020.
- Kết quả phát triển tài nguyên 6 tháng đầu năm 2020
+ Tổng số tên miền phát triển mới đến 15/06/2020 đạt 60.772 tên miền,
trong đó tên miền không dấu đạt 60.027, tên miền tiếng Việt đạt 745, nâng tổng
số tên miền duy trì lũy kế dến 15/06/2020 trên hệ thống đạt 510.000 tên miền (tên
miền không dấu: 503.818 tên miền và tên miền tiếng Việt: 6,182 tên miền).
+ Về địa chỉ IPv4: Tăng mới 33 khối /23 (16.896 địa chỉ), nâng tổng số địa
chỉ Việt Nam đạt 16.024.320 địa chỉ.
+ Về địa chỉ IPv6: tăng 15/32 và 08/48, nâng tổng số có 102 khối/32 và 128
khối /48 (tương đương: 8.081 tỷ tỷ tỷ địa chỉ IPv6).
+ Về số hiệu mạng (ASN): Cấp mới 21 ASN, nâng tổng số cấp cho Thành
viên: 356 ASN.
+ Thu hồi: 03/22 và 02 ASN của 03 doanh nghiệp.
+ Đăng ký mới cho Việt Nam 1 AS-Block gồm 100 ASN.
c) Công tác tin học hóa hỗ trợ công tác quản lý nghiệp vụ, công tác nghiên
cứu phát triển dịch vụ mới, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ
- Xây dựng và triển khai hệ thống đo kiểm chất lượng truy cập Internet
(Speedtest) tại các điểm VNIX Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả
triển khai 5 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, tin cậy; được người dùng, doanh
nghiệp quan tâm sử dụng. Hiện đang triển khai thử nghiệm diện rộng hệ thống
này tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong thời gian 3 tháng, tiến
tới lấy số liệu thống kê từ hệ thống VNNIC Speedtest làm công cụ đo chính thức
về QoE về trải nghiệm của người dùng về chất lượng truy cập Internet Việt Nam.
- Hoàn thành phương án kết nối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên
giới kết nối VNIX, để thúc đẩy phát triển Internet nói chung và VNIX nói riêng.
- Hoàn thành các giải pháp kết nối VNIX theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp
với nhu cầu của các đối tượng kết nối tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng phương
án giá thuê cổng kết nối VNIX mới đồng bộ, phù hợp.
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- Hoàn thành xây dựng và triển khai giai đoạn 1 hệ thống theo dõi, giám sát
chất lượng dịch vụ của tên miền, DNS, dịch vụ thư điện tử của cơ quan Nhà nước
(tên miền gov.vn). Giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện dashboard, tích hợp hệ thống
giám sát Chính phủ điện tử. Xây dựng bổ sung hệ thống bản đồ, theo dõi giám
sát, bộ công cụ đo kiểm chất lượng tên miền, DNS của tên miền .vn của Việt Nam;
hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng DNS của Nhà đăng ký. Hệ thống giám sát
DNS này và hệ thống SpeedTest là hai trong số các thành phần tiến tới phát triển
hệ thống VNNIC Internet Atlas.
- Hoàn thành xây dựng hệ thống thống kê nội bộ (dashboard) với đầy đủ số
liệu và biểu đồ trực quan hóa công tác quản lý, điều hành các lĩnh vực VNNIC
quản lý. Hoàn thành nâng cấp hệ thống tin học hóa công tác quản lý, bảo đảm an
toàn hoạt động quản lý, vận hành các hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại Trung tâm theo
tiêu chuẩn quốc tế.
- Triển khai phát triển phần mềm, nâng cấp hệ thống kỹ thuật quản lý cấp
phát tài nguyên Internet theo chuẩn quốc tế để tăng cường hỗ trợ các Nhà đăng ký
tên miền “.vn”, đơn giản hóa quy trình và tạo thuận lợi cho chủ thể trong việc
đăng ký, duy trì tên miền, các tên miền vướng từ khóa nhạy cảm …
d) Công tác hợp tác trong nước và quốc tế:
* Công tác hợp tác quốc tế:
- Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, VNNIC đã rà soát kế hoạch Hợp tác
quốc tế (đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội thảo quốc tế), tham dự trực tuyến, lấy
thông tin cập nhật phục vụ hoạt động nghiệp vụ trong điều kiện không tham dự
trực tiếp được.
- Tiếp tục phối hợp với các quốc gia Phillipine và Brunei về các công tác
thực hiện Dự án ASEAN (dự án chung của 03 nước) theo đúng tiến độ của dự án.
- Trao đổi với ITU về việc hợp tác, hỗ trợ cộng đồng trong việc triển khai,
quy hoạch IPv6 cho mạng 5G và IoT.
- Làm việc trực tuyến với Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái
Bình Dương (APNIC) về việc triển khai chương trình làm việc song phương trực
tuyến về xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên địa chỉ Internet (IRR, RPKI,
RDPA,…) theo chuẩn mực quốc tế.
- Trao đổi với ICANN và các tổ chức quản lý vận hành máy chủ tên miền
gốc (DNS Root) về triển khai và ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) trong việc quản
lý máy chủ DNS Root.
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- Tham gia ban tổ chức và xét duyệt nội dung cho các diễn đàn trao đổi phát
triển công nghệ NOG khu vực, do APNIC và các NOG của các quốc gia khu vực
Châu Á Thái Bình Dương tổ chức.
- Làm việc với các tổ chức khu vực, các hãng công nghệ, các đơn vị trong
khối APIX, APNIC, các doanh nghiệp Internet trong nước và các tổ chức liên
quan để xây dựng kết hoạch tổ chức Hội nghị thường niên các chuyên gia điều
hành mạng Internet (VNIX-NOG 2020), hướng tới mở rộng thành VN-NOG của
Việt Nam.
* Công tác hợp tác trong nước
- Hỗ trợ các Sở TTTT trong công tác quản lý đăng ký, sử dụng tài nguyên
Internet quốc gia tại địa phương thông qua việc cung cấp thông tin và phối hợp
xử lý các vi phạm liên quan.
Trong 6 tháng đầu năm:
+ Hỗ trợ 16 Sở với 188 tên miền yêu cầu được cung cấp thông tin (64 tên
miền ”.vn” và 124 tên miền quốc tế).
+ Tạm ngừng 29 tên miền (22 tên miền ”.vn” và 7 tên miền quốc tế)
+ Thu hồi 02 tên miền ”.vn”
- Thực hiện hiệu quả việc tư vấn, hỗ trợ các Sở TTTT trong việc lập kế
hoạch triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước tại
các tỉnh (Chương trình IPv6 For Gov).
4.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Hoàn thành nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý
tài nguyên Internet, VNIX; thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ theo nhiệm vụ kế hoạch
xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐCP quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung liên quan đến
đấu giá tên miền và thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch xây dựng văn bản thay thế
Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển
nhượng kho số viễn thông, tên miền Internet.
- Thực hiện đánh giá, đề xuất các nội dung bất cập, cần sửa đổi, bổ sung
trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý tài nguyên Internet, và
những lĩnh vực chuyên môn do Trung tâm phụ trách; Đề xuất những nội dung cần
sửa đổi, xây dựng bổ sung phục vụ CMCN 4.0 đối với lĩnh vực công tác liên quan.
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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: Không có
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 2020
* Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản QPPL:
- Hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ theo nhiệm vụ kế hoạch xây dựng Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch xây dựng văn bản thay thế Quyết định
số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển nhượng kho số
viễn thông, tên miền Internet.
- Hoàn thành nghiên cứu đề xuất sửa đổi về phí, lệ phí tên miền; giá thuê
cổng kết nối VNIX.
- Tập trung nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung
cụ thể trong VBPPL liên quan tới quản lý tài nguyên Internet, và những lĩnh vực
chuyên môn do Trung tâm phụ trách theo xu thế CMCN 4.0, chuyển đổi số, hội
nhập quốc tế giai đoạn tới.
* Công tác quản lý, khai thác, vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống
mạng dịch vụ DNS, hệ thống VNIX & 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 hoạt
động an toàn ổn định, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy định.
- Triển khai giai đoạn 2 hệ thống giám sát tên miền, DNS, dịch vụ thư điện
tử email (tên miền .gov.vn) cho cơ quan Nhà nước, tích hợp hệ thống giám sát
Chính phủ điện tử. Triển khai hệ thống theo dõi, giám sát, bản đồ, bộ công cụ
kiểm tra dịch vụ DNS của Việt Nam.
- Triển khai mở rộng thêm các cụm máy chủ tên miền gốc (DNS Root) tại
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
- 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 hoạt
động an toàn ổn định, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy định.
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- Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thành viên VNIX: xây dựng phương
án giá dịch vụ kết nối VNIX; nghiên cứu và tổ chức các hoạt động tư vấn, đào
tạo, hướng dẫn, tiếp xúc các tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống mạng độc lập
(ASN) kết nối VNIX, phát triển thành viên VNIX.
- Triển khai nâng cấp, mở rộng hệ thống VNNIC Speedtest, phối hợp với
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai thử nghiệm cho các thuê
bao trong 2 tháng để đánh giá và đề xuất công bố QoE chất lượng trải nghiệm
khách hàng truy cập Internet của Việt Nam.
- Nghiên cứu và báo cáo kết quả đề xuất phương án đảm bảo an toàn Internet
Việt Nam trong trường hợp mất kết nối quốc tế.
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát hoạt động Internet Việt Nam
(VNNIC Internet Atlas) tập trung vào các hệ thống mạng lõi bao gồm hoạt động
định tuyến Internet tại Việt Nam và triển khai nền tảng DNSMon giám sát hoạt
động tên miền .vn
* Công tác thúc đẩy triển khai IPv6, chương trình IPv6 For Gov.
- Tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi sang IPv6, cung cấp dịch
vụ IPv6 tới người sử dụng. Phấn đấu đến cuối 2020, tỷ lệ ứng dụng IPv6 ở Việt
Nam đạt 50%.
- Khảo sát, đánh giá và tăng cường các hoạt động thúc đẩy ứng dụng triển
khai IPv6 khối các Bộ, ngành.
- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ các Sở TTTT trong triển khai ứng dụng IPv6
tại các địa phương; Tổ chức 06 khóa đào tạo, tập huấn về ứng dụng triển khai
IPv6.
- Hoàn thiện Khung chương trình IPv6 For Gov cho toàn bộ giai đoạn 20202025.
* Công tác quản lý, phát triển tên miền .vn
- Nghiên cứu, trình sửa đổi, bổ sung thay đổi mức thu phí, lệ phí tài
nguyên Internet.
- Thực hiện công tác rà soát tên miền liên quan đến báo chí, tin tức đã
đăng ký, sử dụng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
- Duy trì công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng tên
miền ”.vn”.
- Tiếp tục thực hiện các chiến dịch truyền thông trực tuyến nhằm nâng
cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường nhận diện hình ảnh tên miền .vn; phát
triển đạt 550.000 tên miền .VN
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- Đánh giá lại kết quả thực hiện của Nhà đăng ký ”.vn” đối với các vấn
đề cần khắc phục trong kết luận kiểm tra nghiệp vụ ”.vn” năm 2019. Triển khai
đánh giá chất lượng hoạt động Nhà đăng ký năm 2020.
* Công tác hợp tác quốc tế:
- Tham dự trực tuyến, tại chỗ, tham gia tích cực chủ động vào các hoạt
động quốc tế để nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong khu vực. Cử cán bộ chuyên
trách tham gia sâu, có vị thế ở các diễn đàn quốc tế.
- Hoàn thành các dự án ASEAN về IPv6, SmartCity theo kế hoạch 2020.
* Công tác thu phí, lệ phí, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Thực hiện thu đúng, đủ 100% phí, lệ phí tài nguyên Internet theo kế hoạch
được giao.
- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản đúng tiến độ được giao, đảm bảo chất
lượng, quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật.
* Công tác hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy phát triển Internet.
- Xây dựng, công bố chương trình VNNIC Internet Academy cung cấp các
thông tin, hướng dẫn cộng đồng về sử dụng hiệu quả, an toàn tài nguyên Internet.
- Tổ chức hội thảo VNIX-NOG thường niên cho các thành viên quản trị
mạng VNIX mở rộng cho các nhà quản trị mạng tại Việt Nam, tiến tới hình thành
VN-NOG.
- Tổ chức 4-6 khoá đào tạo chuyên biệt về IPv6, DNS, tài nguyên Internet
cho các doanh nghiệp ISP, các CQNN, các Sở TTTT.
III. Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin
1. Cục Tin học hóa
1.1. Thông tin chung về lĩnh vực:
1.1.1. Sự kiện quan trọng:
- Với sự tham mưu của Bộ TTTT, trong Quý II/2020, Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành 02 văn bản quan trọng:
(1) Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản
lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định các nội
dung về: Quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai
thác dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước
cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của
cơ quan Nhà nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.
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(2) Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia nhằm giải quyết thách thức, tận dụng tối đa cơ hội, khai
thác lợi thế đặc thù của Việt Nam để đi nhanh và đi đầu, tạo lợi thế cạnh tranh,
thu hút nguồn lực, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện chuyển đổi số,
thay đổi thứ hạng quốc gia trên thế giới.
- Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ
điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ,
ngành, địa phương vào tháng 02/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.
Hội nghị đã tổng kết, đánh giá một năm triển khai Chính phủ điện tử; thảo luận
về các cản trở, khó khăn trong xây dựng Chính phủ điện tử, từ đó xác định các
giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới để thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu
quả Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.
- Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời qua đó thúc đẩy
phương thức làm việc mới, thúc đây phát triển sản phẩm, nền tảng “make in
Vietnam”, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp xây dựng, ra mắt nhiều
sản phẩm ứng dụng hết sức ý nghĩa và đã mang lại hiệu quả cao, cụ thể như sau:
(1) Ra mắt 02 ứng dụng khai báo y tế gồm NCOVI dành cho người dân
Việt Nam và dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam. Từ những thông tin, dữ
liệu do người dân cung cấp trên hai ứng dụng sẽ là cơ sở, là sự hỗ trợ lớn cho việc
ra các quyết định của Chính phủ và cơ quan y tế trong công tác phòng chống dịch.
Các thông tin mà người dân cung cấp trên hai ứng dụng sẽ được quản lý chặt chẽ,
chỉ phục vụ mục đích duy nhất là giúp nhân dân chống dịch, không sử dụng cho
mục đích thương mại, được bảo đảm an toàn thông tin và bí mật riêng tư cá nhân.
Đây là 02 ứng dụng nằm trong top các ứng dụng được tìm kiếm nhiều nhất trên
cả 2 kho ứng dụng iOS và Android, đạt trên 1 triệu lượt tải ứng dụng.
(2) Tổ chức Lễ Khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống Covid-19 với sự tham dự
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam. Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa đã đáp ứng đầy đủ 6 lĩnh
vực khám chữa bệnh từ xa theo quy định của Bộ Y tế. Sự ra đời của nền tảng có
ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh
vực Y tế, giúp các bệnh viện nhanh chóng thiết lập kênh hỗ trợ tư vấn khám chữa
bệnh cho người dân, giảm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu, bệnh viện không cần
có sẵn đội ngũ chuyên gia CNTT tại chỗ để vận hành, duy trì; giúp triển khai đồng
loạt Hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hàng ngàn bệnh viện và cơ sở y tế mà
không cần phải phát triển từ đầu. Ứng dụng Bluezone là giải pháp ứng dụng công
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nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy), các
smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách
2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu. Đây là một bước
tiến mới, có tính đột phá trong việc sử dụng công nghệ để phòng chống dịch.
Nguyên tắc của Bluezone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch. Ứng dụng chỉ lưu dữ
liệu trên điện thoại của người dùng, không chuyển lên hệ thống cũng như không
thu thập vị trí của người dùng. Mọi người tham gia cộng đồng Bluezone đều ẩn
danh với những người khác. Chỉ cơ quan y tế có thẩm quyền mới biết những người
nhiễm và người nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.
(3) Để đáp ứng yêu cầu cấp bách công tác chỉ đạo, điều hành của Chính
phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống viêm đường hô hấp cấp trong giai
đoạn cao điểm dịch bệnh Covid-19, Bộ TTTT đã triển khai mở rộng hệ thống
truyền hình hội nghị chuyên dụng của Chính phủ đến toàn bộ các bộ, ngành, các
địa phương, các điểm nóng dịch bệnh trên hạ tầng kết nối mạng truyền số liệu
chuyên dùng. Hệ thống đưa vào hoạt động kịp thời, chất lượng tốt, tần suất cao,
đã truyền tải nhanh chóng các thông tin chỉ đạo, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, được
Chính phủ và các bộ, ngành, các nước bạn trong khối Asean đánh giá cao.
(4) Ngày 26/3/2020, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ công bố cam kết đồng hành,
hỗ trợ của Ngành Thông tin và Truyền thông với Ngành Giáo dục và Đào tạo trong
phòng, chống Covid-19 với quan điểm chỉ đạo “tạm dừng đến trường, không dừng
việc học”: Phát sóng miễn phí các bài giảng trên truyền hình; Viettel và VNPT
miễn phí giải pháp đào tạo trực tuyến cho tất cả trường phổ thông và đại học, miễn
phí hạ tầng cho các trường đại học, các doanh nghiệp viễn thông di động miễn phí
data truy cập hệ thống học trực tuyến, các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ nhắn
tin trên cả nước về các thông báo quan trọng của Bộ GD&ĐT (đã phục vụ 43.000
trường học, với 25 triệu giáo viên và học sinh).
(4) Ngày 24/4/2020, Tổ chức Lễ công bố Chương trình Hỗ trợ Tư vấn sức
khỏe trực tuyến qua ứng dụng VOV Bacsi24.
(5) Bộ TTTT đã giới thiệu bộ công cụ làm việc trực tuyến phục vụ các cơ
quan, tổ chức nhà nước; các nền tảng phục vụ ứng dụng, chuyển đổi số. Các ứng
dụng, nền tảng, ứng dụng, dịch vụ trong Danh mục đã được kiểm tra, đánh
giá/kiểm định. Cụ thể như sau:
- Hệ thống họp trực tuyến tại http://emeeting.mic.gov.vn/; Nền tảng hội nghị
trực tuyến Zavi (ra mắt ngày 15/5/2020); Giải pháp hội nghị trực tuyến Comeet
(ra mắt ngày 29/5/2020).
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- Ngày 07/5/2020, tổ chức Lễ ra mắt nền tảng mã địa chỉ bưu chính
Vpostcode.
- Ngày 22/5/2020, tổ chức Lễ phát động chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số
bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam.
- Ngày 12/6/2020, tổ chức Lễ ra mắt nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp
1OFFICE.
- Ngày 19/6/2020, tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói
tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo VAIS và Vbee.
(6) Ngày 11/6/2020, Khai giảng chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính
phủ điện tử.
1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực: ứng dụng CNTT, phát triển
CPĐT
Số liệu tổng hợp các chỉ số phát triển lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin
(cập nhật đến tháng 6/2020):
a) Về Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
Tiêu chí

DVCTT

Năm
2018

Năm
2019

Quý Tháng Tháng Quý
I/2020 4/2020 5/2020 II/2020

Tỉ
lệ 21,69% 29,64% 30,24% 31,52% 31,55% 31,65%
DVCTT
mức 3 cả 14,78% 15,88% 17,36% 17,38% 17,43% 17,54%
nước
21,71% 30,08% 30,76% 32,10% 32,11% 32,22%
- Bộ, ngành
Địa
Tỷ
lệ phương
DVCTT
lệ 4,55% 10,76%12,20% 13,30%13,64%14,11%
mức 3, 4 Tỉ
DVCTT
mức 4 cả 15,00% 17,90% 19,25% 19,55% 19,62% 19,80%
nước
4,29% 10,48% 11,92% 13,04% 13,40% 13,87%
- Bộ, ngành
- Địa
phương
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Tỉ
lệ 26,24%40,40%42,44% 44,82%45,19%45,76%
DVCTT
mức 3, 4 cả 29,78% 33,78% 36,61% 36,93% 37,05% 37,34%
nước
26,01% 40,56% 42,68% 45,15% 45,52% 46,10%
- Bộ, ngành
- Địa
phương
Tỉ
lệ 11,45%13,15%23,83% 24,19%24,63%27,85%
DVCTT
mức 3 cả 20,24% 37,05% 38,42% 42,84% 42,84% 43,18%
nước
11,09% 12,57% 23,35% 23,77% 24,23% 27,51%
- Bộ, ngành
- Địa
phương
Tỷ lệ
DVCTT
có phát
sinh hồ
sơ

Tỉ
lệ 10,99%19,10%26,53% 27,90%27,91%29,42%
DVCTT
mức 4 cả 62,84% 73,89% 80,03% 82,29% 82,40% 82,67%
nước
10,01% 15,42% 23,40% 24,56% 24,69% 26,32%
- Bộ, ngành
- Địa
phương
Tỉ
lệ 11,15%14,63%24,61% 25,29%25,62%28,34%
DVCTT
mức 3, 4 cả 49,85% 55,18% 60,44% 63,73% 63,78% 64,12%
nước
10,82% 13,19% 23,38% 24,00% 24,37% 27,15%
- Bộ, ngành
- Địa
phương

Tỷ lệ hồ
sơ giải
quyết
trực
tuyến
- Bộ,
ngành
- Địa
phương

- 17,93% 19,21%19,25%19,30%
(chưa (chưa
đo)
đo) 22,18% 23,98% 23,98% 24,05%
13,68% 14,44% 14,52% 14,56%
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Đánh giá đến hết tháng 6/2020:
- Tỷ lệ DVCTT mức độ 3,4 tăng khoảng 6% so với năm 2019 (từ 40,40% lên
45,76%).
- Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ tăng khoảng 14% so với năm 2019 (từ
14,63% lên 28,34%). Đặc biệt, tỷ lệ DVCTT của khối địa phương tăng gần gấp đôi.
Tỷ lệ tăng đột biến này là do tác động giãn cách xã hội bởi dịch bệnh Covid-19 vừa
qua.
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cũng là một chỉ số đo lường quan trọng. Bộ
TTTT mới thực hiện đo bổ sung từ Quý I/2020 cũng cho thấy sự tăng trưởng qua
các tháng.
b) Về kết nối, chia sẻ dữ liệu
- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng, từng bước kết
nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Nếu như trước Covid-19 chỉ
có khoảng 40 bộ, tỉnh kết nối thì hiện đã có 70 bộ, tỉnh kết nối.
Hết tháng 6/2020, khoảng 65,21% các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (năm 2018 chỉ đạt 3%; năm 2019
đạt khoảng 27%)
c) Gửi nhận văn bản điện tử
Hiện nay, tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trên toàn quốc có tỷ lệ khá
cao, đạt 86,67%.
Tỷ lệ này đã tiệm cận mức bão hòa do một số văn bản vẫn đang phải xử lý
song song bản giấy và điện tử (chiếm tỷ lệ 13,48%), điển hình như: Đơn thư, khiếu
nại, tố cáo; bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm…; Văn bản liên quan đến
tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, tài chính, kinh phí, giấy mời họp gửi đến
cá nhân.
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:
- Hướng dẫn các yêu cầu chức năng của hệ thống trong triển khai thí điểm
dịch vụ ĐTTM cho 19 UBND, 19 Sở TTTT của 19 tỉnh/thành phố.
- Về việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp,
chia sẻ dữ liệu quốc gia: Bộ đã hướng dẫn thực hiện kết nối 105 hệ thống thông
tin của 72 cơ quan với tổng số giao dịch thông qua NGSP. Tính đến hết tháng
5/2020 đã phát sinh khoảng 1,4 triệu giao dịch.
- Ban hành công văn số 100/THH-TTTVHT ngày 07/02/2020 tuyên truyền
khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế
việc tiếp xúc nơi đông người gửi đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, CQ ngang
Bộ, CQ thuộc CP, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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- Ban hành công văn số 389/THH-CPĐT ngày 10/4/2020 khuyến nghị sử
dụng giải pháp Hội nghị trực tuyến gửi đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ,
CQNB, CQ thuộc CP, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ban hành công văn 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 Hướng dẫn yêu cầu
về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng
chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1⋅0) cho các Đơn vị chuyên trách công nghệ
thông tin các bộ, CQNB, CQ thuộc Chính phủ; Sở TTTT các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
- Ngày 11/5/2020, đã có Công văn 558/THH-THHT gửi Sở TTTT, đơn vị
chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB, CQ thuộc Chính phủ đề nghị cấp tài khoản
để rà soát, cập nhật mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện
tử theo QCVN 102:2016/BTTTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt
Nam tại địa chỉ http://dmdc.ngsp.gov.vn.
1.1.4. 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
2020:
- Thủ tướng ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình
chuyển đổi số quốc gia 2025, định hướng 2030.
- Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển CPĐT (theo Nghị quyết số 17/NQCP): Đã gửi công văn đề nghị đơn vị chuyên trách CNTT, Sở TTTT cập nhật tiến
độ thực hiện nhiệm vụ để xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng. Thúc đẩy, hướng
dẫn các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hỗ trợ,
hướng dẫn triển khai các mô hình ứng dụng CNTT, chia sẻ dữ liệu, các yêu cầu cơ
bản về chức năng, tính năng kỹ thuật đối với sản phẩm CNTT.
- Truyền thông, giải đáp vướng mắc, đánh giá, công bố, xếp hạng CPĐT:
+ Phát triển, vận hành Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai CPĐT: Tính đến
14/02/2020 có 63 câu hỏi được trả lời với 268.128 lượt truy cập vào Trung tâm.
+ Xây dựng báo cáo công bố xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng
CPĐT của các cơ quan Trung ương, địa phương năm 2019: đang tiến hành rà soát
số liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
- Tổ chức đào tạo chuyên gia về CPĐT ở các bộ, ngành, địa phương là lực
lượng nòng cốt để dẫn dắt quá trình phát triển CPĐT (Chương trình đào tạo 100).
Dự kiến đào tạo khóa 1 năm 2020 ngày 11-13/6/2020 tại Hà Nội.
- Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương báo cáo đánh giá kết quả
thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.
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- Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng hệ thống
thông tin cơ sở dữ liệu đất đai.
- Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Y tế và các doanh nghiệp công nghệ số để
đẩy nhanh xây dựng và đưa vào sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin phòng,
chống dịch Covid-19.
- Trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu
CNTT giai đoạn 2016-2020 (Công văn số 1626/BTTTT-THH ngày 05/5/2020).
1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà
nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số.
- Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QĐ-TTg
ngày 03/6/2020, phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030".
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam
để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chương trình chuyển đổi số
quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số,
vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn
cầu. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên
phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt
động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an
toàn, nhân văn, rộng khắp.
- Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính
phủ điện tử năm 2020 đã được ký ban hành (Công văn số 194/QĐ-UBQGCPĐT
ngày 23/3/2020).
- Trình Thủ tướng chính phủ xem xét ban hành:
(1) Phương án phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Kết nối tối đa các HTTT, CSDL của Chính phủ
để tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kiến tạo tài nguyên số nhằm tạo ra khả năng khai thác
toàn bộ hệ thống dữ liệu quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà
nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp
theo hướng “Lấy người dùng làm trung tâm” trong phát triển CPĐT, hướng tới
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
(2) "Đề án tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng một số nền
tảng dùng chung phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Chính phủ điện tử.
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin trên cơ
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sở kế thừa và khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật (đường truyền, trung tâm dữ liệu)
hiện có nhằm từng bước tạo lập tạo hạ tầng số thống nhất, xuyên suốt, ổn định,
linh hoạt, an toàn phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính
phủ số, kinh tế số, xã hội số; Kết nối tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
của Chính phủ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kiến tạo tài nguyên số nhằm tạo ra khả
năng khai thác toàn bộ hệ thống dữ liệu quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của
cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân
và doanh nghiệp và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
(3) "Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các
cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương"
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Quy định về mã định danh điện tử bao phủ được
tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức, thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để phục
vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các
bộ, ngành, địa phương, bảo đảm kế thừa, sử dụng lại được các mã định danh điện
tử đã có quy định.
- Ban hành:
+ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 về việc ban hành
Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng
công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân
sách nhà nước.
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Bảo đảm kịp thời quy định chi tiết nội dung về
lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh
phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quy định đồng bộ,
thống nhất với phạm vi hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường
xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Cập nhật, khắc phục những nội dung
chưa phù hợp của Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT so với thực tế.
+ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 về việc ban hành
Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ
thông tin.
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Bảo đảm kịp thời quy định chi tiết nội dung về lập
và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi
đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; Cập nhật, khắc phục những nội
dung chưa phù hợp của Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT so với thực tế.
+ Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 về việc Hướng dẫn xác
định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo
phương pháp tính chi phí.
Ý nghĩa/giá trị mang lại: Bảo đảm kịp thời bổ sung quy định xác định chi
phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường được chia thành
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các kỳ thanh toán, có thể trả đầu kỳ hoặc cuối kỳ thanh toán, từ đó tạo điều kiện
cho các cơ quan, đơn vị linh hoạt trong việc xác định chi phí thuê dịch vụ công
nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế nguồn lực tại cơ quan, đơn vị mình.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định hướng dẫn về phương pháp xác định chi
phí quản trị, vận hành và bảo trì dịch vụ công nghệ thông tin trong thời gian thuê
dịch vụ công nghệ thông tin.
+ Ban hành văn bản hướng dẫn để hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số
61/2018/NĐ-CP: Cùng với các văn bản đã ban hành (Thông tư số 18/2019/TTBTTTT ngày 25/12/2019 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định
dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ
công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc
gia, chuyên ngành”; Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 quy định về
tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin
một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh) ngày 23/3/2020, Bộ đã ban hành Quyết định số
395/QĐ-BTTTT Hướng dẫn về việc sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí
về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều
hành (Phiên bản 1.0).
+ Chỉ thị số 16/CT-BTTTT ngày 25/3/2020 Chỉ thị phát động Cuộc vận
động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.
+ Ban hành văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hướng dẫn mô
hình tham chiếu và kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương (Công văn số
273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020).
+ Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh
dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; khuyến nghị về việc dạy học trên các nền
tảng công nghệ số, trên truyền hình để phòng, chống dịch Covid-19.
1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
- Tổng số kiến nghị 24, đã giải quyết xong 24; trong đó:
+ Kiến nghị của cử tri: 08
- Kiến nghị của Hội, Hiệp hội: 05 (Tập đoàn Viettel: 02; Công ty Ahamove:
01; Công ty VNPT TECHNOLOGY: 02)
- Người dân: 04
1.4. Kiến nghị của địa phương: (tổng số kiến nghị: 79; đã giải quyết xong
79; trong đó:
+ Kiến nghị của UBND tỉnh: 07 kiến nghị (Thái Bình: 02, Bình Phước: 02;
Ninh Bình: 03).
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+ Kiến nghị của các Sở TTTT: 72 kiến nghị
- Tổng số Sở kiến nghị: 33 (An Giang: 02; Bạc Liêu: 01; Bắc Giang 02;
Bắc Kạn: 02; Bình Định: 01; Bình Phước: 01; Cà Mau: 01; Cần Thơ: 02; Đã Nẵng:
04; Đắk Lăk: 02; Điện Biên: 02; Hà Giang: 02; Hà Nội: 04; Hà Tĩnh: 01; Hải
Dương: 03; Hậu Giang: 01; Hưng yên: 01; Kon Tum: 05; Khánh Hòa: 01; Lai
Châu: 02; Lạng Sơn: 02; Lâm Đồng: 01; Long An: 01; Phú Thọ: 01; Phú Yên: 01;
Quảng Bình: 01; Quảng Nam: 01; Quảng Ninh: 02; Quảng Trị: 01; Thái Bình: 02;
Thái Nguyên: 05; Thanh Hóa: 04; Vĩnh Phúc: 10).
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 6 tháng cuối năm 2020
- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ TTTT trong chương
trình Chuyển đổi số quốc gia 2025, định hướng 2030; hướng dẫn, hỗ trợ các Bộ
ngành, địa phương xây dựng chương trình chuyển đổi số cho từng lĩnh vực và địa
phương.
- Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản tạo định hướng, môi trường
pháp lý cho CPĐT: Chiến lược phát triển CPĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến 2030; Chiến lược quốc gia về dữ liệu; Danh mục các nền tảng dùng chung
của CPĐT; Khung danh tính số quốc gia; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức.
- Xây dựng 02 Thông tư: (1) Thông tư hướng dẫn xác định Đơn giá nhân
công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT; (2) Xây dựng Thông tư quy
định công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư
ứng dụng CNTT.
- Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống tạo nền tảng CPĐT: Nền tảng tích hợp,
chia sẻ dữ liệu quốc gia; Mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các mô hình ứng dụng
CNTT, chia sẻ dữ liệu: các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật đối
với sản phẩm CNTT.
- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp
phát triển CPĐT (theo Nghị quyết số 17/NQ-CP).
- Thúc đẩy triển khai Bộ điểm, tỉnh điểm về CPĐT và triển khai, đánh giá
dịch vụ đô thị thông minh thí điểm tại một số địa phương.
- Công bố danh sách phần mềm quản lý văn bản đã được đánh giá đáp ứng
bộ tiêu chí kỹ thuật; Công bố các giải pháp CPĐT đã triển khai hiệu quả; danh
sách các doanh nghiệp có giải pháp CPĐT tốt.
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- Xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng kết quả thực
thi nhiệm vụ triển khai xây dựng CPĐT; Tuyên truyền về CPĐT, đẩy mạnh kết
nối, liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong các CQNN.
- Đào tạo chuyên gia về CPĐT ở các bộ, ngành, địa phương là lực lượng
nòng cốt để dẫn dắt quá trình phát triển CPĐT (Chương trình đào tạo 100).
- Tổ chức triển khai các hoạt động Ủy ban Quốc gia về CPĐT, Tổ công tác
giúp việc Ủy ban quốc gia về CPĐT; triển khai các Chương trình hợp tác phát
triển CNTT-TT đã ký với bộ, ngành, địa phương.
- Xây dựng báo cáo công bố xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ
quan Trung ương, địa phương năm 2019. Kiểm tra, đánh giá mức độ ứng dụng
CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương.
- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Khung kiến trúc Chính
quyền điện tử/Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; kết nối LGSP cho các bộ, ngành,
địa phương với Hệ thống thông tin của cơ quan trung ương khi có yêu cầu; Hướng
dẫn triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật
mới ban hành.
- Ban hành văn bản hướng dẫn các yêu cầu chức năng của hệ thống trong
triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh.
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:
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:
Trong 06 tháng đầu năm 2020, Cổng TTĐT Bộ TTTT đã đăng tải 98 tin,
bài của 31 Sở TTTT các tỉnh, thành phố.
Các Sở TTTT thường xuyên gửi bài cộng tác qua hộp thư Ban biên tập,
gồm có: Sở TTTT Phú Thọ, Thanh Hoá, Hải Dương, Quảng Nam. 09 Sở TTTT
thường xuyên lấy tin, bài trên Cổng TTĐT của Bộ.
Hiện tại, Các Sở TTTT đã sử dụng tài khoản email của Bộ để truy cập vùng
lưu trữ trên Cổng TTĐT của Bộ TTTT, trao đổi thông tin, đưa dữ liệu về các sản
phẩm, bài viết tuyên truyền về các Chương trình, Đề án do Bộ chủ trì triển khai
thực hiện; hiện nay có 14 Sở TTTT thường xuyên gửi dữ liệu vào hệ thống lưu
trữ này, gồm: Quảng Nam, Quảng Trị, Hải Dương, Bình Phước, Gia Lai, Sơn La,
Cà mau, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tiền
Giang.
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2.1.4. 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
2020:
* Đảm bảo hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin dùng chung tại trụ sở Bộ
- Quản trị, vận hành, đảm bảo các hệ thống dùng chung, hạ tầng CNTT tại
trụ sở Bộ hoạt động liên tục, an toàn, ổn định.
- Triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến dưới nhiều hình
thức, đáp ứng tốt yêu cầu họp trực tuyến của Bộ trên phạm vi toàn quốc (66 điểm
cầu) và các điểm cầu thuộc Bộ trong mùa dịch bệnh Covid-19. Đến ngày
09/6/2020, Bộ đã tổ chức 80 buổi họp, Hội nghị trực tuyến.
- Bộ đã hoàn thành xây dựng mạng Lan Campus kết nối 3 điểm (trụ sở Bộ
18 Nguyễn Du, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện và Tòa nhà Cục Viễn thông).
- Quản trị, duy trì hoạt động phòng máy chủ, hệ thống điện, điều hòa, hạ
tầng CNTT tại trụ sở Bộ hoạt động ổn định. Theo dõi, chặn lọc xử lý vấn đề gây
mất an toàn an ninh cho hệ thống; Backup dữ liệu quan trọng theo định kỳ.
- Đảm bảo duy trì hệ thống mạng, thống email công vụ của Bộ hoạt động
ổn định.
* Bảo đảm an toàn thông tin:
- Đã hoàn thành xây dựng hệ thống giám sát cho toàn bộ các máy chủ tại
Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ, trước 30/6/2020 hoàn tất triển khai hệ thống
giám sát các máy trạm tại trụ sở Bộ, tiến tới triển khai tới các đơn vị thuộc Bộ.
- Thực hiện các rà soát đảm bảo ATTT mạng định kỳ đối với các hệ thống
mạng, hệ thống dùng chung của Bộ.
- Triển khai xây dựng hệ thống Mini SoC.
- Kịp thời phát hiện và ứng cứu, phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục
sự cố gây mất an toàn an ninh vào hệ thống thông tin nội bộ, văn bản điều hành,
email, Cổng TTĐT của Bộ.
- Theo dõi cập nhật, dò quét, ngăn chặn, xử lý máy tính bị nhiễm mã độc,
mail giả mạo.
* Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ:
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- Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ: Hệ thống quản
lý văn bản và điều hành của Bộ TTTT đã được liên thông với Trục liên thông văn
bản quốc gia của Văn phòng Chính phủ đầy đủ; Bộ TTTT đã thực hiện việc gửi,
nhận văn bản điện tử tới 4 cấp chính quyền, liên thông với toàn bộ 30 Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 57 Sở TTTT.
Văn bản điện tử gửi các Bộ/Ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương và các Sở TTTT được ký số 100%. Bộ TTTT được Văn phòng Chính phủ
đánh giá cao về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ. Số lượng
văn bản điện tử có ký số và tỷ lệ số lượng văn bản điện tử có ký số/ tổng số văn
bản điện tử được gửi, nhận của Bộ đạt tỷ lệ cao. Các đơn vị thuộc Bộ xử lý văn
bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng đạt 98.9%. Bộ đã hoàn
thành trước thời hạn và vượt tỷ lệ được quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP (đạt
80% trước tháng 6/2020).
- Triển khai Hệ thống báo cáo của Bộ: Hệ thống báo cáo của Bộ TTTT đã
được tích hợp với hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ với 19 chế độ báo
cáo và 7 chỉ tiêu báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.
- Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Hệ thống đã kết nối liên thông với
Cổng DVC quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Đến nay, đã có 172 DVC mức độ
4 (đạt tỷ lệ 82%), 32 DVC mức độ 3 và 7 DVC mức độ 2. Trong đó, đã thiết lập,
cập nhật đồng bộ dữ liệu với Cổng DVC quốc gia về mặt kỹ thuật cho 140 DVC
trực tuyến trên Cổng Bộ. Nghị quyết 17 về CPĐT Bộ TTTT đã hoàn thành chỉ
tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2019, tỷ lệ hồ sơ nộp trực
tuyến là 33,4%, vượt tiến độ được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP. Đã kết nối, đưa
lên Cổng DVC quốc gia 8 dịch vụ công mức độ 4, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ
thuật của VPCP. Đang tiếp tục hoàn thiện kết nối DVC của các đơn vị chức năng
thuộc Bộ (Cục Viễn thông (32 dịch vụ), Cục Tần số vô tuyến điện (23 dịch vụ),
Trung tâm NEAC (14 dịch vụ), Trung tâm VNNIC (02 dịch vụ)) với Cổng DVC
của Bộ để thực hiện đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái hồ sơ.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ TTTT:
a. Chính sách:
- Đã ban hành Quyết định 2340/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 Phê duyệt
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền
thông; Quyết định 684/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch triển khai
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đây là 2 quyết định quan trọng triển khai UDCNTT trong Bộ 2020.
- Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã ban hành 119 văn bản liên quan đến công
tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ.
- Đang hoàn thiện Quy chế xử lý TTHC trên môi trường mạng tại Bộ..
b. Triển khai:
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- Hệ thống quản lý nhân sự: đến hiện tại đã có 1632 công chức, viên chức,
người lao động của Bộ nhập dữ liệu trên Hệ thống quản lý nhân sự.
- Triển khai Bộ điển hình về chính phủ điện tử: Đến nay, Bộ đã hoàn thành
19/20 chỉ tiêu được giao theo theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.
- Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của Bộ đã 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.
- Đang xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử 2.0.
- Đã xây dựng xong MicConnect (hệ thống xác thực chia sẻ tập trung), đang
tiến hành tích hợp kết nối với các hệ thống người dùng trong Bộ.
- Giải đáp thắc mắc qua điện thoại về các hệ thống ứng dụng CNTT tại Bộ:
Trung bình từ 5-10 cuộc mỗi ngày.
* Công tác thông tin, tuyên truyền
- Trong 06 tháng đầu năm 2020, Cổng TTĐT Bộ đã bám sát và đưa tin kịp
thời các hoạt động của Lãnh đạo Bộ, của Bộ tổng số đăng tải: 1904 tin, bài
- Đăng tải 15 văn bản QPPL; 30 Văn bản chỉ đạo điều hành; 36 dự thảo văn
bản lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản QPPL; 39 góp ý
- Đã trả lời trên Cổng TTĐT Bộ 272 câu của người dân và doanh nghiệp
(nội dung chủ yếu về chuyển mạng giữ nguyên số, chữ ký điện tử, văn bản điện
tử, chứng nhận hợp quy…)
- Mở 3 chuyên mục mới: Toàn dân ủng hộ phòng chống covid- 19; Chào
mừng về Đại hội Đảng các cấp; Biển đảo quê hương.
- Làm việc với VCCorp và đã thử nghiệm đưa thông tin hoạt động của Bộ
lên mạng xã hội Lotus (đã đăng 13 bài trên 6 chuyên mục trên MXH Lotus).
- Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng
TTĐT của Bộ cho 63 Sở TTTT bằng hình thức trực tuyến, mục tiêu xây dựng kênh
kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu chính thống giữa Sở với Cổng TTĐT của Bộ.
- Số lượng truy cập trên Cổng TTĐT của Bộ: 34.113.432 lượt truy cập (page
view); 2.853.674 người truy cập tăng 10% cùng kỳ năm ngoái.
* Công tác khác:
- Triển khai kết nối thanh toán trực tuyến với hệ thống DVC thông qua
LGSP.
- Phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng hệ thống báo cáo Bộ
Thông tin và Truyền thông kết nối với hệ thống báo cáo của Chính phủ.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 05 dự án giai đoạn 20212025.
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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:
- Trên Cổng TTĐT của Bộ tiếp nhận: 272 câu của người dân và doanh
nghiệp (nội dung chủ yếu về chuyển mạng giữ nguyên số, chữ ký điện tử, văn bản
điện tử, chững nhận hợp quy…).
2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 03, đã trả lời: 03
- Tổng số Sở kiến nghị: 03 (Đà Nẵng, Lai Châu, Quảng Trị)
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:
+ Triển khai nâng cấp mức độ dịch vụ công.
+ Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình hiển thị số liệu báo cáo tại trụ sở Bộ.
+ Xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến nghiệp vụ về
công tác thông tin tuyên truyền năm 2020 của Bộ TTTT.
+ Trao đổi với VCCorp và Zalo về việc đẩy mạnh kết nối thông tin giữa
Cổng TTĐT của Bộ với mạng xã hội Lotus và Zalo.
2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Triển khai dịch vụ công trực tuyến.
- Bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của các hệ thống dùng chung
của Bộ TTTT: Cổng Thông tin điện tử, Văn bản điều hành, Thông tin nội bộ.
- Thực hiện triển khai dự án LGSP theo kế hoạch đã đề ra.
- Triển khai hệ thống Báo cáo của Bộ TTTT kết nối với hệ thống Báo cáo
của Chính phủ.
- Triển khai lắp đặt dùng thử hệ thống màn hình hiển thị tiêu chí báo cáo
Bộ TTTT phục vụ quản lý điều hành tại Bộ.
- Bám sát và đưa tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ TTTT,
đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên Cổng TTĐT của
Bộ, tuyên truyền các Đề án, Chương trình thuộc Bộ TTTT và các sự kiện nổi bật.
- Đẩy mạnh kết nối thông tin tới các Sở TTTT.
- Tiếp tục làm việc với VCCorp và Zalo để thử nghiệm kết nối thông tin
giữa Cổng TTĐT của Bộ với mạng xã hội Lotus và Zalo.
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: Không có
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1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
Mục tiêu Bảo đảm An toàn, an ninh mạng quốc gia.
Số liệu tấn công mạng
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Trong 06 tháng đầu năm, đơn vị chức năng thuộc Bộ TTTT (Cục An toàn
thông tin) ghi nhận 2.017 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt
Nam (805 cuộc Phishing, 788 cuộc Deface, 296 cuộc Malware) giảm 26% so với
06 tháng cuối năm 2019, và giảm 27,1% so với cùng kỳ 06 tháng đầu năm
2019.Trong tháng 6, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet là
2.117.083 địa chỉ, giảm -4,5% so với tháng 5/2020 và tăng 54,5% so với cùng kỳ
tháng 6 năm 2019.
Nguyên nhân, Bộ TTTT chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Bộ (Cục ATTT)
tăng cường thực hiện việc ghi nhận, cảnh báo và tăng hướng dẫn xử lý để tăng
khối lượng công việc xử lý hơn so với tháng trước. Mặc dù việc kiểm soát dịch
COVID-19 rất tốt tại Việt Nam, song các đối tượng tấn công mạng vẫn lợi dụng
sự quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề này tình hình để tăng cường phát tán,
lây nhiễm mã độc có phần gia tăng so với tháng trước. Đồng thời, tháng vừa qua
tại Việt Nam, vẫn có rất nhiều máy chủ, thiết bị có thể trở thành nguồn phát tán
tấn công DRDoS và một số mạng botnet như Necurs, Avalanche, Iotbotnet,
Wannacry vẫn hoạt động mạnh, khiến cho số lượng địa chỉ IP nằm trong các mạng
botnet này chỉ giảm nhẹ so với tháng trước.
Bộ TTTT chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Bộ (Cục ATTT) chủ động rà quét
trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và
phòng tránh. Đồng thời, cũng tăng cường công tác giám sát, điều hành các nhà
mạng phát hiện, ngăn chặn.
Mục tiêu Điều hòa tỷ lệ thông tin tiêu cực trên không gian mạng
Tỷ lệ thông tin tiêu cực về đất nước, con người Việt Nam trong 06 tháng
đầu năm là 8.36%. Tỷ lệ thông tin tiêu cực về các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà
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nước trên không gian mạng trong 06 tháng đầu năm là 10.03%.
Trong đó, tỷ lệ trung bình thông tin tiêu cực về đất nước, con người Việt
Nam là 7,94%, giảm so với Quý I/2020 (8,77%) và tỷ lệ trung bình thông tin về
các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng là 7,93%, giảm
nhiều so với Quý trước (12,13%).
Nguyên nhân giảm là thời gian này do uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước lên
cao trong thời gian chống dịch Covid -19, không có sự kiện lớn tạo nhiều thông
tin xấu độc, kết hợp hiệu quả hoạt động điều hòa thông tin trên mạng, báo chí
chính thống vào cuộc tích cực.
- Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:
+ Đạo luật Điều phối viên Nhà nước về An ninh mạng do nhóm thượng
nghị sĩ lưỡng Đảng Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra yêu cầu mọi tiểu bang phải có một
điều phối viên an ninh mạng, người sẽ làm việc với tất cả các cấp chính quyền để
ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công mạng.
+ Trung tâm an ninh mạng quốc gia Vương quốc Anh (NCSC) đưa ra lời
khuyên an toàn cho người sử dụng camera an ninh trên Internet. Tổ chức này công
bố một danh sách các thiết bị kiểm tra an toàn cho bất cứ ai mua camera hỗ trợ
Internet.
+ Đạo luật bảo vệ và quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) của
Hoa Kỳ cấm các trang web, ứng dụng và các nhà khai thác trực tuyến khác thu
thập dữ liệu và thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.
+ Châu Âu muốn Facebook, Twitter và Google cung cấp báo cáo hàng
tháng về tin tức giả mạo! Các báo cáo hàng tháng này phải chứa thông tin chi tiết
về các hành động của công ty để quảng bá nội dung đáng tin cậy và hạn chế thông
tin sai lệch và quảng cáo liên quan.
+ Nga sử dụng hệ thống blockchain để phục vụ bỏ phiếu. Tòa án tối cao
Nga lần đầu tiên đã sử dụng một hệ thống dựa trên blockchain để ghi lại các phiếu
bầu trong phiên họp toàn thể, do Kaspersky hỗ trợ.
1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:
Doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý
về kinh doanh an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp an toàn, an ninh
mạng đã tổ chức các hoạt động làm việc từ xa đối với các hoạt động kinh doanh,
cụ thể như cho phép nhân viên làm việc từ xa, tổ chức các cuộc họp, làm việc trực
tuyến trong nội bộ và với khách hàng. Do đặc thù lĩnh vực an toàn, an ninh mạng
cần có bộ phận kỹ thuật trực, làm việc, xử lý sự cố 24/7 nên doanh nghiệp có bố
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trí các bộ phận kỹ thuật làm việc trực tiếp để theo dõi, giám sát, xử lý sự cố an
toàn thông tin.
1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
Hướng dẫn, hỗ trợ 05 Sở TTTT trong việc xác định cấp độ an toàn hệ thống
thông tin (Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh, Bắc Kạn)
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Bộ TTTT đã
ban hành 02 văn bản số 235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020 về việc hướng
dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh và công văn số 1552/BTTTTCATTT ngày 28/4/2020 của Bộ TTTT về việc đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm
an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”. Sau khi các văn
bản được ban hành đơn vị chức năng của Bộ (Cục An toàn thông tin) đã chủ động
liên hệ và tổ chức làm việc với 42 Sở TTTT để hướng dẫn triển khai và đã có 35 Sở
TTTT có công văn cử đầu mối gửi về Bộ.
1.1.4. 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
2020:
- Giám sát, duy trì đầy đủ các bản tin, phân tích thông tin nổi bật trên KGM
báo cáo Thường trực Ban Bí thư (hàng tuần), Ban chỉ đạo 35 trung ương (tuần,
tháng) ... Đặc biệt, từ khi xảy ra dịch Covid-19, duy trì báo cáo phân tích đặc biệt
hàng ngày và đột xuất cho Bộ trưởng phục vụ Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch
Covid-19. Trong tháng 6, thực hiện chiến dịch cao điểm bảo vệ các Lãnh đạo
Đảng và nhà nước trên không gian mạng.
- Qua theo dõi, trích xuất thông tin từ hệ thống kỹ thuật thời gian qua, Bộ
TTTT nhận thấy trên không gian mạng đang tồn tại nhiều trang web Việt Nam
(bao gồm cả những trang web sử dụng dịch vụ máy chủ nước ngoài) bị tấn công,
lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác;
tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu trữ các mã khai
thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động (như lỗ hổng trên trình duyệt hay các
thành phần mở rộng của trình duyệt mà người dùng sử dụng v.v…).
Từ các dữ liệu được trích xuất từ hệ thống, Bộ TTTT định kỳ xây dựng các
báo cáo về tình hình an toàn thông tin gửi các cơ quan cấp trên để kịp thời báo
cáo và xin ý kiến chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bảo đảm ATTT cho các sự kiện
của năm Việt Nam làm chủ nhà Asean và Đại hội Đảng các cấp. Triển khai công
tác bảo đảm an toàn thông tin phục vụ kỳ họp trực truyến của Quốc hội 14.
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- Theo dõi, thu thập, phân tích, cảnh báo, điều phối và hỗ trợ ứng cứu nhiều
sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
- Chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát, cảnh báo, hỗ trợ khắc phục, xử lý
các nguy cơ tấn công mạng, tiếp tục triển khai với việc chỉ đạo, xử lý các trang
web lừa đảo, sự cố tấn công thay đổi giao diện, sự cố về phát tán mã độc, cảnh
báo địa chỉ IP của các bộ, ngành, địa phương bị nhiễm mã độc. Hình thành Mạng
lưới quốc gia về giám sát, cảnh báo sớm, hỗ trợ xử lý mã độc và tấn công mạng.
- Điều phối các nhà mạng, ISP ngăn chặn việc phát tán thư điện tử rác.
- Gửi Cảnh báo rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật liên quan đến
nền tảng Microsoft Sharepoint; về nguy cơ tấn công vào các máy chủ thư điện tử
sử dụng Microsoft Exchange đến các đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TTTT các tỉnh, thành trực thuộc
Trung ương; Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước; các Ngân hàng TMCP; các
tổ chức tài chính; Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.
Từ tháng 01 đến tháng 6/2020, đã theo dõi, thu thập, phân tích, cảnh báo
166 lượt (104 lượt công văn cảnh báo, 62 email cảnh báo), điều phối và hỗ trợ
ứng cứu 35 sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, tổ chức và doanh
nghiệp.
- Xây dựng, hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan Các
Đề án Bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng; Đề án
tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2021
– 2025; Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng giai đoạn
2021 – 2025; Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025.
Hiện đang tiếp thu, giải trình 03 Đề án và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ
trong tháng 6.
- Đề xuất mô hình triển khai SoC theo mô hình 04 lớp tại Bộ TTTT các bộ,
ngành, địa phương. Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị triển khai mô hình triển
khai Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) tại các bộ, ngành, địa
phương theo mô hình 04 lớp. Chủ động liên hệ và làm việc trực tuyến hướng dẫn
và hỗ trợ 47 Sở TTTT trong việc xây dựng SOC.
- Rà soát, đánh giá bóc gỡ mã độc cho các hệ thống máy chủ của Bộ TTTT
tại 18 Nguyễn Du. Triển khai đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống dịch vụ
công trực tuyến quốc gia và hệ thống.
- Kiện toàn hội đồng thẩm định đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin.
Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng góp ý hồ sơ đề xuất cấp
độ cho CSDL quốc gia về đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hệ thống
thuế điện tử của Bộ Tài chính.
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- Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định lựa chọn, sử dụng
máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin mạng và
hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ
điện tử.
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; chuỗi cung ứng bảo đảm an toàn thông
tin và đề xuất bộ tiêu chí an toàn thông tin cho thiết bị 5G. Xây dựng văn bản quy
định về tổ chức, vị trí việc làm, chuẩn kỹ năng về an toàn, an ninh mạng.
- Thực hiện đánh giá các biện pháp giám sát, biện pháp bảo đảm an toàn
thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, xây dựng các phương án kỹ
thuật bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia và Trục liên
thông văn bản quốc gia.
- Làm việc với các Doanh nghiệp trong liên minh sản phẩm dịch vụ an toàn
thông tin mạng Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và làm chủ hệ sinh
thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô
thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Xây dựng dự thảo danh
mục các loại máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp cần kiểm tra, đánh giá an toàn
thông tin mạng.
- Triển khai phương án giám sát, thống kê việc sử dụng hình thức thanh
toán xuyên biên giới trái phép. Đôn đốc các nhà mạng hoàn thành triển khai hệ
thống DPI để xử lý các nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên không
giang mạng.
- Điền thông tin khảo sát của ITU về chính sách quản lý viễn thông/ICT
(GCI 4.0) và xây dựng Kế hoạch đưa Việt Nam xuống xếp hạng thứ 30 theo đánh
giá của ITU.
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Chiến lược chiến lược an toàn, an
ninh mạng và phối hợp Viện chiến lược dự thảo nội dung chiến lược phát triển
(nội dung an toàn thông tin) giai đoạn 2021 - 2030.
- Tham gia đánh giá an toàn thông tin cho các ứng dụng chống dịch bệnh
Covid-19, xây dựng báo cáo đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin với các giải
pháp họp trực tuyến thương mại nước ngoài trên nền tảng điện toán đám mây.
- Định kỳ và đột xuất xây dựng báo cáo diễn biến và tình hình của dịch
Covid-19; phát triển ứng dụng Dashboard phục vụ Ban chỉ đạo quốc gia phòng
chống dịch và báo cáo số liệu hàng ngày lên Chính phủ. Tham gia phát triển mô
hình Đánh giá và dự đoán rủi ro cho từng Tỉnh từ đó làm căn cứ cho Ban chỉ đạo
quốc gia đưa ra các phương án ứng phó đối với từng địa phương. Nhiệm vụ chính
là chủ trì xác định, tập hợp các dữ liệu đầu vào cho mô hình dự đoán. Căn cứ vào
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các khuyến nghị này vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân ra 3 nhóm
địa phương khác nhau để đưa ra các biện pháp phù hợp đối với từng địa phương.
- Ban hành hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn
giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền
điện tử. Nghiên cứu phương án tổ chức đánh giá và công bố nền tảng điện toán
đám mây Việt Nam đáp ứng yêu cầu phục vụ Chính phủ điện tử (Công văn số
1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020).
- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng quốc gia; xây dựng
dự thảo Danh mục các loại máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp cần kiểm tra,
đánh giá an toàn thông tin mạng. Hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định việc
lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông
tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng, báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
và gửi xin ý kiến của các thành viên Ủy ban Chính phủ điện tử.
- Triển khai công tác tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Luật Giao dịch
điện tử.
1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 về tăng
cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh
mạng.
- Hoàn thiện việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và trình Chính phủ
xem xét, ban hành Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
- Trình Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn, an
ninh mạng quốc gia.
- Ban hành các hướng dẫn kỹ thuật: (1) mô hình bảo đảm ATTT cấp bộ,
tỉnh (Công văn số 235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020); (2) mô hình bảo đảm
ATTT “4 lớp” (Công văn số 1552/BTTTT-CATTT ngày 28/4/2020) (3) đánh giá
và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ chính quyền điện tử
(Văn bản số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020).
- Tổ chức Hội thảo xin ý kiến chuyên gia và gửi xin ý kiến các bộ, ngành,
địa phương dự thảo Đề án bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ trẻ em tương tác
sáng tạo, lành mạnh trên không gian mạng.
Đề án được phê duyệt sẽ giúp trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi
trường mạng thông qua các chương trình, chiến dịch do các cơ quan, tổ chức triển
khai, thực hiện; các tổ chức kinh tế - xã hội có đủ điều kiện về cơ chế, chính sách
để phát triển các sản phẩm, dịch vụ giúp trẻ em tương tác sáng tạo trên không gian
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mạng, từng bước hình thành thị trường riêng về các sản phẩm, dịch vụ số cho trẻ
em; các sự việc tiêu cực xảy ra khi trẻ em tương tác trên không gian mạng được
dự báo, phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời thông qua các biện pháp kỹ
thuật.
- Làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện
dự thảo trình Chính phủ Nghị định phòng chống tin nhắn, thư điện tử rác, cuộc
gọi rác.
Nghị định được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề bất cập hiện nay như
sau: Xác định rõ ràng khái niệm “Thư điện tử rác, tin nhắn rác” nhằm triển khai
ngăn chặn thư điện tử rác, tin nhắn rác đạt được những hiệu quả như mong muốn;
Bổ sung khái niệm “cuộc gọi rác”, đây là đối tượng mới chưa được quy định trong
văn bản quy phạm pháp luật nào và cần đưa vào để quản lý. Dự thảo Nghị định
đưa ra được cách thức quản lý phù hợp với các dịch vụ quảng cáo qua thư điện
tử, tin nhắn, cuộc gọi hiện nay; Đưa ra được thủ tục và quy trình cấp tên định danh
nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu; Xây dựng hệ thống
quản lý tên định danh và thông suốt với hệ thống của các nhà mạng nhằm đảm
bảo việc cấp tên định danh một cách nhanh gọn và trực tuyến; Xây dựng hệ thống
quản lý danh sách các nguồn phát tán thư rác để chia sẻ; hệ thống danh sách quốc
gia từ chối nhận quảng cáo (Do not call - DNC) để giám sát hoạt động gửi quảng
cáo đúng quy định của pháp luật. Bổ sung các chế tài xử phạt đối với hành vi phát
tán cuộc gọi rác. Ngoài ra Nghị định được ban hành sẽ thúc đẩy thị trường quảng
cáo hợp pháp, đưa ra những quy định theo thông lệ quốc tế để bảo vệ người sử
dụng.
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 2020.
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- Xây dựng các đề án quan trọng về ATANM giai đoạn 2020-2025, gồm:
(1) phát triển nguồn nhân lực; (2) tuyên truyền nâng cao nhận thức; (3) kế hoạch
bảo đảm ATTT quốc gia; (4) Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng
tạo trên môi trường mạng.
- Quy định về việc lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp
trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng.
- Đề án đưa Việt Nam trở thành Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin
an toàn, an ninh mạng ASEAN (ASEAN ISAC).
- Bảo đảm ATANM cho các sự kiện lớn của đất nước: Hội nghị ASEAN
36, 37; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Tổng kết thi hành Luật giao dịch điện tử.
- Thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ATANM Việt Nam.
- Đề xuất giải pháp bảo đảm ATTT cho 5G.
2. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
2.1. Thông tin chung về lĩnh vực:
2.1.1. Sự kiện quan trọng:
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối với dự thảo
Nghị định quy định định danh và xác thực điện tử, Bộ đã trình lại Chính phủ để
xem xét ban hành.
- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra các CA công cộng năm 2020.
- Hoàn thành công tác phát hành Báo cáo chữ ký số năm 2019 phiên bản
tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh.
- Hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT.
- Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến chữ ký số
năm 2020.
- Tổ chức Hội thảo Tổng kết Luật Giao dịch điện tử Chuyên đề Giao kết
hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử vào ngày 23/6/2020.
- Tổ chức Hội thảo giao ban QLNN Quý II/2020 với các CA vào ngày
25/6/2020.
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).
- Số lượng Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được
cấp phép (CA công cộng): Tính đến thời điểm 31/5/2020 đã có 15 CA công cộng
được cấp phép, tăng 20% số lượng CA công cộng được cấp phép so với cùng kỳ
năm 2019 (Hết 31/5/2019 có 12 CA công cộng)
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- Số lượng Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
(CA chuyên dùng): Tính đến thời điểm 31/5/2020, trong lĩnh vực chữ ký số đã có
04 Tổ chức chuyên dùng và 01 Tổ chức chuyên dùng an toàn hoạt động. So với
cùng thời điểm năm 2019, số lượng Tổ chức chuyên dùng tăng 25% so với cùng
thời điểm năm 2019 (Hết 31/5/2019 có 03 Tổ chức chuyên dùng) và Tổ chức
chuyên dùng an toàn không tăng thêm Tổ chức nào.
- Số liệu về chứng thư số công cộng:
+ Tổng số chứng thư số đang hoạt động: Tính đến thời điểm 31/5/2020,
tổng số chứng thư số đang hoạt động là 1.435.197 CTS, tăng 23,41% so với cùng
kỳ năm 2019.
- Số lượng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động: Tính đến
thời điểm 31/5/2020, Số lượng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt
động là 223.306 CTS, đã tăng 43,29% so với cùng kỳ năm 2019.
- Đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí duy trì Hệ thống kiểm
tra trạng thái chứng thư số như sau: Tính đến thời điểm 31/5/2020, đã đóng góp
vào ngân sách nhà nước 1.679.854.000 đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019
(1.023.568.000 đồng).
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
2020:
- Hoàn thành đánh giá việc thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày
23/3/2015 của Bộ TTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ
ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
- Thực hiện triển khai giai đoạn 2 của Hệ thống kết nối để thu thập số liệu
các CA công cộng.
- Tiếp tục góp ý, thẩm tra hồ sơ cấp phép, cấp chứng thư số SHA-256 cho
các CA công cộng.
- Thẩm tra hồ sơ các CA chuyên dùng.
- Triển khai Kế hoạch tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến chữ ký số
năm 2020.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảm giá chứng thư số.
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- Triển khai nhiệm vụ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các
phương tiện lưu khóa bí mật Soft Token.
- Thực hiện nhiêm vụ “Xây dựng Khung danh tính số quốc gia”.
- Xây dựng dự thảo Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số quốc gia.
- Xây dựng Báo cáo chữ ký số năm 2020.
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: Không
có
2.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 04; đã trả lời 04.
- Tổng số Sở kiến nghị: 04 (Vĩnh Phúc, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Trị).
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: không có
2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm theo kế hoạch.
- Triển khai Kế hoạch tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến chữ ký số
năm 2020.
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:
- Bộ TTTT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam,
Chỉ thị đã đề ra những nhóm giải pháp cụ thể, đột phá có tính khả thi từ việc hoàn
thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, nguồn vốn, nhân lực, phát triển thị
trường, nghiên cứu phát triển, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá sản
phẩm, nâng cao thương hiệu sản phẩm Make in Viet Nam.
- Tổ chức 02 buổi Hội nghị đánh giá tổng kết Chương trình mục tiêu phát
triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số
392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ) tại khu vực phía Nam
(Tiền Giang) ngày 02/6 và khu vực phía Bắc (Bắc Ninh) ngày 05/6.
1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực.

65
- Số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (Nội địa,
FDI): Ước tính 45.500 doanh nghiệp tính đến tháng 6/2020.
- Tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông (Nội địa, FDI) 6
tháng đầu năm Ước tính gần 50 tỷ USD tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ trong
đó doanh thu từ khối FDI đạt 47 tỷ USD chiếm 95% tổng doanh thu. Tuy nhiên,
doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông Quý II/2020 vẫn đạt gần 26 tỷ
USD vẫn tăng 9,2% so với Quý I/2020. Nguyên nhân là xuất khẩu lĩnh vực phần
cứng, điện tử có tốc độ tăng trưởng chậm lại do vẫn còn ảnh hưởng của dịch
Covid-19 và các lĩnh vực phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT đang phục hồi
nhưng còn chậm so với cùng kỳ năm 2019.
- Tổng doanh thu xuất khẩu CNTT, điện tử, viễn thông (Nội địa, FDI) đến
tháng 6/2020: ước tính 45,7 tỷ USD tăng trưởng 4% so với cùng kỳ trong đó doanh
thu xuất khẩu từ khối FDI đạt 44,5 tỷ USD chiếm 97% tổng doanh thu xuất khẩu.
1.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:
Bộ TTTT đã làm việc và khảo sát các doanh nghiệp: Samsung, LG,
Panasonic, Intel, vinsmart, apple, BQL CÁC khu CNTT tập trung....đến thời điểm
hiện nay chưa phát hiện sự vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp CNTT trong
các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
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
2020:
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam:
Để triển khai thực hiện 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, Bộ
TTTT đã triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:
Ban hành văn bản số 1080/BTTTT-CNTT ngày 30/3/2020 gửi các địa
phương để thông báo đầu mối ở Trung ương là Bộ TTTT (Vụ CNTT) và đề nghị
các UBND các tỉnh/thành phố xem xét giao Sở TTTT là đầu mối ở các địa phương
để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số phát triển. Đồng thời, Bộ
cũng đưa ra một số chỉ đạo định hướng để các địa phương có chính sách, giải pháp
cụ thể phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương. Hiện nay đã có 16
địa phương ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số nhằm triển
khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg.
+ Bộ TTTT đã tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp
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công nghệ số trong báo cáo chuyên đề của Bộ TTTT tại Hội nghị Thủ tướng với
doanh nghiệp vào ngày 09/5/2020.
+ Triển khai công tác tổ chức Giải thưởng tuyên dương doanh nghiệp công
nghệ số Việt Nam; Tổng hợp một số ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp
Việt Nam cung cấp trên Website Make in Viet Nam.
+ Bộ đã tổ chức các buổi làm việc với với UBND một số địa phương, trong
đó chỉ đạo các UBND quan tâm, tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số,
đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, khẳng định vai trò, vị trí
quan trọng của công nghiệp ICT. Đồng thời, đã có ý kiến đề nghị trong các Báo
cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ một số địa phương cần đưa nội dung chỉ tiêu
và giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số.
+ Hiện nay, Bộ đang tập trung nghiên cứu và xây dựng Chiến lược quốc
gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030 và Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển doanh
nghiệp công nghệ số để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm
2020.
- Rà soát thực trạng, nhu cầu nguyên liệu và đề xuất phương án bảo đảm
nguyên vật liệu cho sản xuất trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020: Gửi văn bản đề nghị các Hiệp hội,
doanh nghiệp lớn báo cáo nội dung này; trên cơ sở đó gửi Bộ Công Thương tổng
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.
- Triển khai Chương trình phổ cập smartphone: Tổ chức buổi làm việc của
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với Bộ TTTT và đại diện các bộ, ngành
và các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, ứng dụng số và viễn thông; tổ chức 3 buổi
làm việc giữa các Doanh nghiệp thiết bị với 3 Doanh nghiệp viễn thông:
Mobifone; Viettel; VNPT; nghiên cứu và xây dựng phương án hợp tác giữa các
nhà sản xuất ứng dụng và Doanh nghiệp viễn thông để triển khai Chương trình;
nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án hạn chế nhập khẩu và sản xuất điện
thoại 2G theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Thúc đẩy các
doanh nghiệp nội dung xây dựng phương án hợp tác với các nhà mạng để triển
khai hỗ trợ giá cho chương trình phổ cập smartphone.
- Về phát triển thiết bị 5G:
+ Thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển 5G tại Việt Nam: Tổ công tác
có nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc
cho các tổ chức, tập đoàn công nghệ để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển,
sớm triển khai công nghệ 5G tại Việt Nam.
+ Triển khai lắp đặt thử nghiệm mạng 5G do Viettel và Vinsmart sản xuất
tại Trụ sở Bộ trong tháng 6 năm 2020.

67
- Chuẩn bị nội dung cho Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự
thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển ngành cơ khí Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Về Khu CNTT tập trung: Xử lý đề nghị bổ sung khu công nghệ thông tin tập
trung Yên Bình tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ
thông tin tập trung. Tổ chức xin ý kiến, các bộ, ngành đối với đề án bổ sung khu
CNTT tập trung Yên Bình; Thẩm định hồ sơ của Khu CNTT tập trung Cần Thơ;
Hướng dẫn Sở TTTT Hà Nội về bổ sung quy hoạch và thành lập khu CNTT tập
trung đối với dự án xây dựng hạ tầng khu Công viên phần mềm.
- Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông sau giai
đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
- Phổ biến ấn phẩm tái bản điện tử “Tài liệu những điều cần biết về nghề
công nghệ thông tin”
- Phối hợp với một số Hiệp Hội/Doanh nghiệp thực hiện việc rà soát các
văn bản QPPL thuộc lĩnh vực công nghiệp ICT.
- Nghiên cứu, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu, đề
xuất việc Singapore áp dụng trí tuệ nhận tạo ở tất cả các cửa khẩu xuất nhập cảnh.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
năm 2020; Xây dựng chính sách về ưu đãi đầu tư, thuê, mua sắm các sản phẩm
CNTT sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Nghiên cứu, xây dựng Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2020, Báo
cáo Việt Nam ICT Index 2020.
- Xây dựng báo cáo “Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển ngành
công nghiệp, bao gồm cả mục tiêu cơ cấu lại các ngành công nghiệp thời kỳ 20112020 và phương hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp thời kỳ Chiến lược 10
năm 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025” phục vụ cho xây dựng văn kiện Đại
hội Đảng lần thứ 13.
1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách
- Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
* Ý nghĩa/giá trị mang lại:
Chỉ thị số 01/CT-TTg đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Chính phủ
và Thủ tướng Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ
số Việt Nam, chiến lược Make in Viet Nam - thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt
Nam. Chỉ thị đã đề ra mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số
(khoảng 1.000 người dân có 01 doanh nghiệp công nghệ số - đây là tỷ lệ tương
đương với tỷ lệ của các nước phát triển) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực
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hóa các cơ hội, tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại khi đưa được công nghệ số
vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đến từng người dân, góp phần thực hiện sứ
mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt
Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam
trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.
- Ban hành:
+ Chương trình hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thúc đẩy
phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
+ Quyết định công nhận chứng chỉ nước ngoài đáp ứng chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT.
+ Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày
17/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị
về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư
+ Kế hoạch xây dựng thương hiệu ngành công nghiệp CNTT, điện tử - viễn
thông “Make in Viet Nam” và Chương trình sản phẩm, dịch vụ CNTT thương
hiệu Việt năm 2020.
- Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 hướng tới cuộc CMCN 4.0. Đã tổ chức Hội
nghị tổng kết đánh giá Chương trình tại phía Nam và ngày 02/6 và phía Bắc vào
ngày 05/6. Đã hoàn thiện hồ sơ, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ.
- Hoàn thiện và trình ban hành dự thảo Thông tư quy định việc xác định
hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình.
- Xây dựng Thông tư quy định về việc triển khai Giấy chứng nhận lưu hành
tự do (CFS) đối với hàng hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Ý nghĩa: Nghiên cứu, xây dựng Thông tư CFS nhằm mục tiêu hoàn thành
nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về việc thực hiện thẩm
quyền quản lý CFS, hoàn thiện hành lang pháp lý về CFS đối với hàng hóa trong
lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ngoài ra, việc ban hành Thông tư CFS nhằm
mục tiêu quản lý chất lượng hàng hóa, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng của
Việt Nam, thúc đẩy sản xuất trong nước cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong việc
xuất khẩu hàng hóa, tiếp cận thị trường quốc tế.
- Tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Cục công nghiệp ICT: Bộ đã giải
trình, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định số 17/2017/NĐCP.
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- Đề án thành lập Trung tâm WEF; Đàm phán với WEF về giảm phí niêm
liễn cho Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 Việt Nam. Trình Chính phủ ban
hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/5/2020 về việc Chính phủ nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung
tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam. Bộ đang trao đổi với
WEF triển khai các nhiệm vụ Bộ TTTT được giao tại Nghị quyết số 78/NQ-CP.
Ban hành Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Trung tâm
liên kết CMCN 4.0 VN liên kết với WEF.
1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
Tổng số kiến nghị: 16; đã giải quyết 14 kiến nghị, 02 kiến nghị đang xử lý
(kiến nghị nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu của doanh
nghiệp; Xử lý đề nghị áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu,
vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm cho Công ty TNHH
Vinsmart).
1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 03 (Đà Nẵng: 02; Thái Nguyên: 01), đã trả lời: 03
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:
Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-BTTTT ngày 09/6/2020 Kế
hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP về Cách mạng công nghiệp
4.0.
1.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội dung số của Việt
Nam tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội dung số có vốn đầu tư nước
ngoài; nghiên cứu quản lý nhà nước về thiết bị IoT.
- Xây dựng danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở dùng chung đáp ứng
yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước; Phân loại sản phẩm phần mềm và nội
dung số cho việc xây dựng bộ mã sản phẩm Ngành.
- Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp
phần mềm và nội dung số; Nghiên cứu phân loại sản phẩm phần mềm và nội dung
số cho việc xây dựng bộ mã sản phẩm Ngành; Nghiên cứu xây dựng chương trình
đào tạo về chuyển đổi số.
- Nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mà Việt Nam cần
làm chủ giai đoạn 2021-2025; Nghiên cứu chính sách, giải pháp mở rộng thị
trường chính phủ đối với các sản phẩm phần mềm và nội dung số Việt Nam.
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- Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phần mềm và nội dung số; Xây
dựng công cụ phần mềm hỗ trợ người khiếm thị kiếm sống bằng công nghệ dán
nhãn thông tin; Tiếp tục triển khai thực hiện các hệ thống đo lường (KPI). Tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội dung số của Việt Nam
tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội dung số có vốn đầu tư nước ngoài;
nghiên cứu quản lý nhà nước về thiết bị IoT.
- Xây dựng danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở dùng chung đáp ứng
yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước; Phân loại sản phẩm phần mềm và nội
dung số cho việc xây dựng bộ mã sản phẩm Ngành.
- Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp
phần mềm và nội dung số; Nghiên cứu phân loại sản phẩm phần mềm và nội dung
số cho việc xây dựng bộ mã sản phẩm Ngành; Nghiên cứu xây dựng chương trình
đào tạo về chuyển đổi số.
- Nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mà Việt Nam cần
làm chủ giai đoạn 2021-2025; Nghiên cứu chính sách, giải pháp mở rộng thị
trường chính phủ đối với các sản phẩm phần mềm và nội dung số Việt Nam.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phần mềm và nội dung số; Xây
dựng công cụ phần mềm hỗ trợ người khiếm thị kiếm sống bằng công nghệ dán
nhãn thông tin; Tiếp tục triển khai thực hiện các hệ thống đo lường (KPI).
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:
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
2020:
- Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội dung số của Việt Nam tham
gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội dung số có vốn đầu tư nước ngoài.
Nghiên cứu quản lý nhà nước về thiết bị IoT. Nghiên cứu xây dựng chương trình
đào tạo về chuyển đổi số. Nghiên cứu chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội dung số
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hoàn thành một số nghiên cứu phân loại sản
phẩm phần mềm và nội dung số cho việc xây dựng bộ mã sản phẩm Ngành: Hệ
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thống phân loại sản phẩm CPC, HS, CPA, đang thực hiện nghiên cứu tổng quan
về bộ mã sản phẩm ngành.
- Xây dựng danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở dùng chung đáp ứng
yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước; thực hiện nghiên cứu, xây dựng chính
sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số; nghiên
cứu lựa chọn các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mà Việt Nam cần làm chủ giai
đoạn 2021-2025; nghiên cứu chính sách, giải pháp mở rộng thị trường chính phủ
đối với các sản phẩm phần mềm và nội dung số Việt Nam. Nghiên cứu, phân tích
đánh giá hiện trạng ứng dụng MNM tại các cơ quan Nhà nước trên thế giới và
Việt Nam, đã thực hiện điều tra khảo sát hiện trạng, nhu cầu sử dụng MNM tại 20
đơn vị cơ quan nhà nước, đang thực hiện nghiên cứu Ứng dụng kho phần mềm
nguồn mở của Ấn Độ, chính sách phát triển phần mềm nguồn mở của Estonia.
2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách: không có
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: 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: không có
2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội dung số của Việt
Nam tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội dung số có vốn đầu tư nước
ngoài; nghiên cứu quản lý nhà nước về thiết bị IoT.
- Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số; Phân loại
sản phẩm phần mềm và nội dung số cho việc xây dựng bộ mã sản phẩm Ngành.
- Xây dựng danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở dùng chung đáp ứng
yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước.
- Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp
phần mềm và nội dung số.
- Nghiên cứu phân loại sản phẩm phần mềm và nội dung số cho việc xây
dựng bộ mã sản phẩm Ngành.
- Nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mà Việt Nam cần
làm chủ giai đoạn 2021-2025.
- Nghiên cứu chính sách, giải pháp mở rộng thị trường chính phủ đối với
các sản phẩm phần mềm và nội dung số Việt Nam.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phần mềm và nội dung số.
- Xây dựng công cụ phần mềm hỗ trợ người khiếm thị kiếm sống bằng công
nghệ dán nhãn thông tin.
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- Tiếp tục triển khai thực hiện các hệ thống đo lường (KPI).
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:
- Thực hiện Quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày
03/4/2019, cụ thể:
+ Tổ chức Công bố và trao Giấy phép hoạt động báo chí cho các cơ quan
báo chí thực hiện Quy hoạch.
+ Ngày 20/5/2020, tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định
số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch
phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Hội nghị đã lắng nghe các
kiến nghị của các cơ quan báo chí sau khi thực hiện Quy hoạch để đề xuất các
giải pháp phù hợp bảo đảm đúng tiến độ và các mục tiêu đề ra, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
- Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19:
+ Phối hợp chặt chẽ với bộ, ban, ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động
thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền toàn dân phòng,
chống dịch Covid-19; vận động toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo 1400.
+ Ban hành văn bản số 1090/BTTT-CBC ngày 31/3/2020 của Bộ TTTT gửi
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp thực
hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng,
chống dịch bệnh; cử người phát ngôn, có đầu mối cung cấp thông tin hoặc có
thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn để báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót; đẩy mạnh tuyên truyền
giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong việc tập trung tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống
của nhân dân.
+ Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-BTTTT ngày 10/4/2020 về
việc giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về
phòng, chống dịch Covid-19, giao Cục Báo chí lựa chọn 40 cơ quan báo chí có
lượng độc giả lớn (trong đó có 30 cơ quan báo chí trung ương; 10 cơ quan báo chí
địa phương) để ký hợp đồng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid19.
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+ Triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc
đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh
đại dịch Covid-19, trong đó: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
hỗ trợ từ ngân sách trung ương năm 2020 cho cơ quan báo chí để thông tin, tuyên
truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh; thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị khác của
quốc gia, ngành, lĩnh vực và cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội; đề nghị các
doanh nghiệp viễn thông chia sẻ với cơ quan báo chí (đơn vị sản xuất nội dung)
trong chi phí thuê bao đường truyền, máy chủ...
- Theo dõi, chỉ đạo thông tin và thẩm định cấp 428 thẻ phóng viên, biên tập
viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
1.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
- Số lượng thẻ nhà báo đã cấp: Tính đến 31/5/2020 đã cấp 20.860 thẻ nhà
báo (bao gồm báo in, báo điện tử và phát thanh, truyền hình).
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. Khi được cơ quan quản lý nhà nước định hướng, nhắc nhở, chấn chỉnh liên
quan nội dung thông tin, cơ quan báo chí có sự điều chỉnh. Một số cơ quan báo
chí sai phạm liên quan nội dung thông tin, bị xử phạt vi phạm hành chính (Đã xử
phạt 04 cơ quan báo chí với số tiền là 85.700.000đ, đình bản Báo điện tử Phụ nữ
TP. Hồ Chí Minh 01 tháng).
1.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
- Các Sở TTTT đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương triển khai Quy hoạch báo chí thuộc địa phương mình theo
Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo Quyết
định số 362/QĐ-TTg có 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo chí
phải thực hiện quy hoạch. Đến nay, đã có 07 tỉnh, thành phố hoàn thành quy hoạch
báo chí; về cơ bản các tỉnh, thành phố còn lại đã có phương án quy hoạch báo chí
gửi Bộ TTTT. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tại các địa phương,
Bộ TTTT đã hướng dẫn, góp ý kịp thời dự thảo quyết định triển khai thực hiện
quy hoạch báo chí tại địa phương.
- Các Sở TTTT đã phối hợp tốt trong việc quản lý báo chí trên địa bàn (quản
lý báo chí của địa phương; quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của
các cơ quan báo chí khác tại địa phương) theo quy định của Luật Báo chí. Hiện
nay, có 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có văn bản trao đổi, xây dựng
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khung phối hợp để ký kết văn bản hợp tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo
chí với Cục Báo chí.
- Bộ TTTT đã chỉ đạo các Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương thiết lập đường dây nóng báo chí để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan
đến hoạt động sai phạm nhũng nhiễu của nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí
tại địa phương. Đến nay đã có 50/63 Sở TTTT thiết lập đường dây nóng.
- Các Sở TTTT đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TTTT tổ chức
các lớp tập huấn về nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ
chức các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý; bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng quản lý cho cán bộ, chuyên viên của các Sở TTTT.
Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, tình hình dịch, bệnh Covid-19, các Sở
TTTT (đầu mối là các Phòng Thông tin, báo chí xuất bản) đã cung cấp thông tin
kịp thời về tình hình, diễn biến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để điều
tiết thông tin cho phù hợp (Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc,
Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận...). Đồng thời, rà soát phát hiện các
trường hợp thông tin chưa chuẩn xác trên báo chí về tình hình dịch bệnh tại địa
phương kiến nghị kịp thời các cơ quan báo chí, Bộ TTTT để yêu cầu điều chỉnh.
1.1.4. 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
2020 :
Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã
hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan báo chí
tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; Năm Việt
Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN, với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu
cực”.
- Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới,
biển đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực
thù địch; tuyên truyền về các sự kiện chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã
hội của đất nước, vệ sinh, an toàn thực phẩm, ATGT...
- Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục
với các tin, bài, phóng sự, câu chuyện, chương trình phỏng vấn những người trực
tiếp làm công tác phòng, chống dịch, các bác sỹ trực tiếp điều trị, bệnh nhân đã
khỏi bệnh, người dân... nhằm lan tỏa thông điệp an toàn trong việc phòng, chống
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và khống chế dịch bệnh của Việt Nam. Bám sát thông tin báo chí, chấn chỉnh, xử
lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm các nguyên tắc và tiêu chí về truyền
thông, đi ngược với những chỉ đạo, định hướng về truyền thông trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật
của cơ quan báo chí. Quản lý, cấp phát thẻ phóng viên tác nghiệp tại buổi lễ kỷ
niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực
báo chí; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, các cơ
quan báo chí và các cơ quan chủ quản. Xây dựng bộ công cụ đánh giá tôn chỉ,
mục đích của các cơ quan báo chí nhằm phát hiện sai phạm và xử lý theo quy định
của pháp luật.
+ Theo dõi, tổng hợp đề xuất xử lý thông tin trên không gian mạng từ nay
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Quyết định số 435/QĐBTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT).
- Tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/192521/6/2020), cụ thể: Phối hợp tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm
báo tiêu biểu” và chủ trì tổ chức Triển lãm “95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam
từ tư liệu, tài liệu lưu trữ nhà nước”.
- Tổ chức các hoạt động Năm an toàn giao thông 2020 (theo Quyết định số
727/QĐ-BTTTT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTTT), cụ thể: Xây dựng
02 Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông. Tổ chức các hoạt động truyền thông
phòng, chống mua bán người năm 2020 (theo Quyết định số 535/QĐ-BTTTT
ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT), cụ thể: Đặt hàng cơ quan báo chí viết
một số bài tuyên truyền có tính chất định hướng về công tác phòng, chống mua
bán người; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất và phát sóng 02 phim
tài liệu; 01 thông điệp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm, ma túy và
tuyên truyền tái hòa nhập cộng đồng năm 2020 (theo Quyết định số 741/QĐBTTTT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT), cụ thể: Đặt hàng cơ quan báo
chí viết một số bài tuyên truyền có tính chất định hướng về công tác phòng, chống
ma túy, mại dâm và tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt
Nam sản xuất và phát sóng 02 phim tài liệu; 01 thông điệp tuyên truyền về phòng,
chống ma túy; 02 phim tài liệu tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và 01 thông
điệp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Lãnh đạo Sở TTTT, phóng,
viên biên tập viên báo chí: 02 lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước
về báo chí (khu vực phía Bắc và Phía Nam); 01 lớp tập huấn cho các nhà báo Lào
(tại Viêng Chăn); 01 lớp tập huấn cho phóng viên kỹ năng thông tin, tuyên truyền
Năm Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN. Tổ chức khóa Bồi dưỡng nâng cao
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kiến thức quản lý nhà nước về báo chí cho lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hà
Nội (từ ngày 18-28/5/2020).
1.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Ban hành Quyết định số 921a/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ TTTT
về Đề án cấp, đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025.
- Các văn bản quan trọng đang xây dựng:
+ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 trong
lĩnh vực cấp phép hoạt động báo chí (hạn 31/7/2020).
+ Xây dựng “Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương
tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025”.
+ Xây dựng “Đề án tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tác hại
của rượu, bia, thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe, giai đoạn 2020-2025”.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
1.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
Tổng số kiến nghị: 129 kiến nghị; đã giải quyết xong 120 kiến nghị; chưa
giải quyết xong 9 (Lý do: Mới nhận được đơn thư, đang chuẩn bị xử lý; đây là các
nội dung đơn thư phản ánh/ kiến nghị thông thường, không có nội dung phức tạp);
trong đó:
* Người dân: 55 kiến nghị
* Doanh nghiệp: 41 kiến nghị
* Khác: 33 kiến nghị
1.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 31; đã giải quyết xong: 31.
- Tổng số Sở kiến nghị: 14 (Hà Nội 01; Phú Yên 03; Hà Tĩnh: 07; Yên Bái:
04; Hưng Yên: 03; Hải Phòng: 03; Quảng Ninh: 02; Phú Thọ: 02; Điện Biên:01;
Lào cai: 01; Lạng Sơn: 01; Nghệ An: 01; Quảng Trị: 01; Đắk Lắk: 01).
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 6 tháng cuối năm 2020
Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về
công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết,
kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... tăng
cường thông tin những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, nỗ lực
trong công tác điều hành của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo
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đời sống người dân. Chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng
cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 tập trung
vào vai trò Năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Việt Nam đảm nhiệm.
+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Lập đề nghị sửa đổi Luật Báo
chí, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý; hoàn thiện và trình Thông tư sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT;
+ Tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính
phủ và các địa phương thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn
quốc đến năm 2025 theo đúng tiến độ (theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày
03/4/2019); Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí; 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; thực hiện các thủ tục cấp đổi, thẻ nhà báo
giai đoạn 2021-2025 ( hơn 20.000 nhà báo); tiến hành thanh tra báo chí theo Kế
hoạch đã được phê duyệt, kiểm tra các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện của
các cơ quan báo chí; đo lường định lượng độc giả, đánh giá hiệu quả nội dung
thông tin trên cơ sở số liệu thống kê để từ đó nhận định, đánh giá được “dòng
chảy của báo chí”.
+ Triển khai các hoạt động “Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên
các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 20202025” và “Đề án tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tác hại của rượu,
bia, thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe, giai đoạn 2020-2025” sau khi Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm, ma túy và
tuyên truyền tái hòa nhập cộng đồng năm 2020 (theo Quyết định số 741/QĐBTTTT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT), cụ thể: Tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức
đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống ma túy, mại dâm tại địa phương.
+ Tổ chức 16 Hội nghị, tập huấn, sự kiện: 03 khóa "Kỹ năng quản trị hệ
thống và bảo mật hạ tầng cho các cơ quan báo chí" tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần
Thơ; 01 khóa Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí tại Hà
Nội; Hội thảo, diễn đàn về kinh tế báo chí tại Quảng Ninh; Khóa đào tạo: Kỹ
năng viết báo trong bối cảnh “Truyền thông nguy cơ”; 02 Hội nghị tuyên truyền
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Hải Phòng và Cần Thơ; 03 lớp tập huấn về
Xây dựng Đảng; 01 lớp kỹ năng Thông tin, tuyên truyền trên báo chí về các dự
án thủy điện trên dòng chính của sông Mê Công và dự án thủy điện có Việt Nam
tham gia tại Lào; Phối hợp tổ chức Gala tổng kết, trao giải “Cuộc thi các tác phẩm
báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020”; tổ chức 03 lớp tập huấn
cho các nhà báo Lào; đón 01 đoàn nhà báo Lào và 01 đoàn nhà báo Campuchia
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sang thăm và làm việc tại Việt Nam; 01 đoàn nhà báo Việt Nam sang thăm và
làm việc tại Lào.
2. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2.1. Thông tin chung về lĩnh vực:
- Các Đài PTTH 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 PTTH 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 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 phối hợp với các cơ quan
chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị giáo 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 tài khoản Youtube của các Đài PTTH.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội tiếp
tục có nhiều tin dẫn về dịch bệnh Covid -19, Cục đã phối hợp với Facebook đưa
các thông điệp chính thức từ Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế về tình hình dịch cũng
như công tác phòng chống dịch đến người dân thông qua các dịch vụ của
Facebook như: News Feed, Messenger. Google đã hướng người dùng tới trang
web chính thức về vi rút Corona của Bộ Y tế trong phần Bảng Thông tin (thể hiện
ở đầu kết quả tìm kiếm) trên YouTube và Google Search.
2.1.1. Sự kiện quan trọng: không có
2.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
- Thuê bao truyền hình trả tiền: Tính đến hết Quý II/2020 ước đạt 13,7 triệu
thuê bao không có thay đổi lớn so với Quý I/2020.
- Doanh thu truyền hình trả tiền: Tính đến hết Quý II/2020 ước đạt 4,300 tỷ
đồng, doanh thu dịch vụ trong Quý II/2020 duy trì ổn định.
STT
1

Nội dung
Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;

6 tháng đầu
năm 2020
36 (Tổng số)
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30

3

Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép, giấy chứng nhận
trò chơi điện tử trên mạng (G1)
G2, G3, G4
Số lượng Mạng xã hội Việt Nam được cấp phép

4

Số lượng trang TTĐT tổng hợp được cấp phép thiết lập

26

5

Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền

6

Số lượng trò chơi điện tử được cấp quyết định phê duyệt nội
dung kịch bản

7

Doanh thu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ THTT (Quý
I+ Quý II) – không thống kê theo tháng

2

8

11
59

13,7 triệu
(Tổng số)
84
4.300 tỷ đồng

Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp cung ~ 12,9 tỷ đồng
cấp dịch vụ THTT (Quý I+ Quý II)
* Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin điện tử, nội dung số:
- Trong ngắn hạn: Doanh thu dự kiến đạt khoảng gần 7,200 tỷ đồng, tăng
gần 5% so với năm 2019; tổng nộp ngân sách tăng 2 tỷ đồng (tăng khoảng 4% so
với năm 2019). Mặc dù sẽ có nhiều người dùng sử dụng hơn, song trước hiện
trạng dịch bệnh, nhiều nhà quảng cáo đã quyết định trì hoãn các chiến dịch
marketing, dẫn đến doanh thu từ quảng cáo của các nền tảng này cũng bị sụt giảm.
Theo dự đoán, doanh thu quảng cáo trực tuyến có thể bị sụt giảm từ 15-20%.
- Trong dài hạn: Do dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ ảnh hưởng khá nặng nề đến
các chỉ số trong lĩnh vực thông tin điện tử, doanh thu quảng cáo vẫn sẽ tiếp tục
sụt giảm, có thể đến 50%, thậm chí là hơn nữa so với cùng kỳ năm trước. Đối với
lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng, trong dài hạn các chỉ tiêu trong lĩnh vực này
sẽ sụt giảm từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước.
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
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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 thông tin điện tử: Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực
thông tin điện tử trong 6 tháng đầu năm 2020 hoạt động có ý thức tuân thủ pháp
luật, tham gia tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19, nhiều trang
tin, mạng xã hội tích cực lan tỏa thông điệp quan trọng của Chính phủ, Bộ Y tế.
Một số trường hợp đưa tin sai thật, bôi nhọ, xúc phạm các tổ chức, cá nhân trên
mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Youtube đều bị cơ quan chức năng
tiến hành xử phạt theo quy định. Hai mạng xã hội Facebook và Youtube trong
thời gian qua đã có chuyển biến tích cực trong việc phối hợp với Bộ TTTT để
ngăn chặn thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt gỡ 100% thông tin sai
sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Trong bối cảnh chung dịch Covid-19, các
doanh nghiệp cung cấp thông tin trên mạng cũng bị sụt giảm doanh thu quảng cáo
số vì các ngành bị ảnh hưởng hầu hết đều cắt giảm các chiến dịch quảng cáo.
2.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Sở TTTT đã tích cực chủ động thực hiện
rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền fakenews 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 (các Sở TTTT đã xử phạt 21 vụ với
số tiền phạt là 203.000.000, tiến hành nhắc nhở 29 vụ liên quan đến tình hình dịch
bệnh). 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.
2.1.4. 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
2020:
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 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….; định hướng thông tin tuyên truyền chủ động ứng phó với dịch bệnh
Covid-19.
- Hiệp y, thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí:
+ Thoả thuận bổ nhiệm: 06 Lãnh đạo cơ quan báo chí: Giám đốc Đài PTTH
Bắc Ninh; Giám đốc Đài PTTH Thừa Thiên Huế, Giám đốc Đài TNND Thành
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phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Đài PTTH Long An, Giám đốc Đài PTTH Đắk Nông,
Giám đốc Đài PTTH Cần Thơ.
- Thực hiện rà soát hiện trạng báo cáo, số liệu báo cáo của các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Quý I/2020. Thực hiện tổng hợp
số liệu báo cáo, thành lập cơ sở dữ liệu về phí, doanh thu dịch vụ phát thanh, truyền
hình trả tiền của các doanh nghiệp trên cơ sở số liệu phí nộp năm 2019. Hướng dẫn
các doanh nghiệp về việc thực hiện cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch
vụ ứng dụng công nghệ DVB-T2 trên mạng cáp; Đề nghị các Sở TTTT phối hợp
trong công tác quản lý các doanh nghiệp truyền hình cáp tại địa phương; Hoàn
thiện báo cáo dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet năm 2019 báo cáo
Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn bị các nội dung làm việc với các đơn vị liên quan về
việc quảng bá, tuyên truyền dịch vụ tại trang vietnam.vn trên tvnet.gov.vn và ngược
lại; Chuẩn bị tổ chức đoàn kiểm tra Trung tâm thu phát tập trung tại Việt Nam của
dịch vụ truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.
- Tiếp tục làm việc với Apple về việc gỡ bỏ các game và ứng dụng vi phạm
tại Việt Nam. Làm việc với 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; tiếp tục yêu cầu Facebook gỡ
bỏ các tài khoản cá nhân, fanpage vi phạm. Làm việc với Google về việc các
quảng cáo vi phạm trên Youtube và gỡ bỏ các kênh Youtube xấu độc tại Việt
Nam.
- Tăng cường rà soát và gửi các yêu cầu gỡ bỏ các tài khoản, các kênh,
fanpage vi phạm trên môi trường Facebook, Youtube và Apple2. Công ty Google
đã nhất trí hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về việc đưa các thông tin chính thức của
Bộ Y tế tới công chúng qua các sản phẩm Google Search, YouTube và có thể bao
gồm các sản phẩm khác của Google.
- Công tác thanh tra, xử lý vi phạm và xử lý khiếu nại tố cáo: Trong 6 tháng
đầu năm 2020, Cục PTTH&TTĐT đã tăng cường trong công tác hậu kiểm đối với
lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Thực hiện xử phạt VPHC
đối với 06 trường hợp với số tiền là 236.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu
đồng).Trong đó có:

1

Thống kê kết quả gỡ bỏ của Facebook, Google: Facebook đã gỡ bỏ 24 tài khoản bao gồm tài
khoản giả mạo và tài khoản đăng thông tin sai sự thật, 411 bài viết có nội dung bôi nhọ, đưa
thông tin sai sự thật và chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ 154
fanpage quảng cáo game cờ bạc; Google đã ngăn chặn hơn 1.163 video clip, gỡ nguyên 2 kênh
có nội dung xấu độc trên mạng xã hội Youtube, đã gỡ 11 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam
trên kho ứng dụng Google Play
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- 01 trường hợp không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ
quan có thẩm quyền, phạt 8.000.000 đồng.
- 05 trường hợp về thông tin điện tử, phạt 228.000.000 đồng. Thực hiện
không đúng quy định trong giấy phép thiết lập mạng xã hội; Không cung cấp
thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng trên mạng xã hội có liên
quan đến hoạt động vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền; Báo cáo không theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thu
thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý; Cung cấp
trò chơi điện tử G1 trên mạng không đúng nội dung kịch bản đã được phê duyệt;
Thực hiện không đúng quy định tại Giấy phép thiết lập mạng xã hội; cung cấp,
truyền đưa thông tin số để xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân.
2.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng
dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được Bộ TTTT trình Chính phủ 02 lần. Theo
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu
ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự kiến tổ
chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp và một số đơn vị, hoàn thiện và trình Chính
phủ vào tháng 07/2020.
- Tiếp tục tham gia xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
01/3/2018 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin trên mạng: Đã xây dựng xong báo cáo tổng kết thi hành pháp luật đối với Nghị
định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; Báo cáo đánh giá tác
động; chuyển hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung; tổ chức hội
thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐCP.
- Nghiên cứu, tham mưu ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
2.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
Tổng số kiến nghị: 35; trong đó: 34 vụ xử lý đơn thư (17 đơn thư của cá nhân,
17 đơn thư của tổ chức). Đã giải quyết: 29 vụ việc; đang giải quyết: 06 vụ việc.
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: Không có
2.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
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- Tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ; các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng
và Nhà nước; tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai; cháy nổ; tuyên
truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;… Tuyên
truyền về Hiến pháp, Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành
các nội dung của Hiến pháp; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước. Tập
trung chỉ đạo đưa tin tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tiếp tục chỉ đạo các Đài PTTH đưa tin về tình hình diễn biến dịch bệnh
Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới. Nắm bắt kịp thời các vấn đề để cung cấp
thông tin thường xuyên cho các Đài PTTH; 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.
- Nghiên cứu hướng dẫn các Đài PTTH triển khai Nghị định số
32/2019/NĐ-CP về cơ chế đặt hàng. Thực hiện trình khen thưởng đối với các cá
nhân, tổ chức trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2019. Thực hiện rà soát
kế hoạch thanh tra, kiểm tra các Đài PTTH năm 2020.
- Tiếp tục đẩy nhanh quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi 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 rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL
lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử.
- Tiếp tục thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các
Đài PTTH triển khai việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn
quốc đến năm 2025; Chiến lược thông tin quốc gia...
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền
hình trả tiền, phí dịch vụ truyền hình trả tiền.
- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả triển khai cung ứng dịch vụ PTTH trên
mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 để
báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Chính phủ giao Bộ TTTT nghiên cứu
và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của dịch vụ này sau năm 2020.
- Tiếp tục theo dõi hoạt động và tiến hành thanh kiểm tra theo kế hoạch, đột
xuất, kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị, sai phạm trong lĩnh vực hoạt động
phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
- Tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh với các doanh nghiệp xuyên biên giới
trong lĩnh vực thông tin điện tử (đặc biệt các mạng xã hội xuyên biên giới) nhằm
đạt một số mục tiêu cụ thể sau:
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+ Đối với Google: Nâng tỷ lệ đáp ứng các yêu cầu của Bộ trong việc ngăn
chặn, gỡ bỏ các video clip, các kênh vi phạm pháp luật trên lên mức cao nhất;
Không chia sẻ tiền quảng cáo cho các kênh Youtube mà Bộ TTTT đã thông báo
vi phạm pháp luật; Bỏ tính năng “gợi ý nội dung xem” đối với các kênh Youtube
tiếng việt thường xuyên đăng tải nội dung sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm
uy tín của các tổ chức, cá nhân, tiến tới xóa bỏ các kênh này tại Việt Nam; Tiếp
tục đấu tranh để Google có giải pháp hạn chế triệt để tình trạng quảng cáo gắn
trong clip có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.
+ Đối với Facebook: Tiếp tục yêu cầu Facebook ngăn chặn 06 tài khoản/
fanpages của các tổ chức phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam (gồm:
Facebook Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Chân trời mới Media, Chính phủ Việt Nam
cộng hòa, Đảng đại dân tộc Việt Nam, Việt Nam canh tân cách mạng đảng); tiếp
tục đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin vi phạm pháp luật trên Facebook
(hiện tỷ lệ đáp ứng các yêu cầu của Bộ rất thấp đối với các bài viết nói xấu Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước); Ngoài ra, đề nghị Facebook khi đánh giá, xử lý nội dung
vi phạm cần ưu tiên căn cứ vào các quy định pháp luật của Việt Nam trước khi
xem xét theo chính sách cộng đồng do Facebook đặt ra khi cung cấp dịch vụ tại
Việt Nam; Phối hợp Facebook thực hiện định danh tài khoản, trước mắt , áp dụng
ở 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Quản lý tính năng livestream
trên Facebook hướng tới chỉ cho phép những tài khoản của người sử dụng tại Việt
Nam đã được định danh mới được thực hiện tính năng livestream trên Facebook;
Ngăn chặn tình trạng thiết lập các trang Facebook giả mạo các bộ, ngành, tổ chức
chính trị của Việt Nam.
+ Đối với Apple: Nâng tỷ lệ đáp ứng các yêu cầu của Bộ trong việc ngăn
chặn, gỡ bỏ các game không phép và game có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên
Apple Store lên mức cao nhất.
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 31/5/2020, cả nước hiện có:
- 672 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; trong đó: 31 đài có dây,
510 đài không dây FM, 131 đài cả có dây và không dây FM.
- 48 tỉnh, thành phố đã tiến hành sáp nhập 505 đài truyền thanh - truyền
hình cấp huyện vào các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn thành
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao hoặc Trung tâm Truyền thông và Văn
hóa cấp huyện theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình
cấp huyện đến năm 2020".
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- 9.637 đài truyền thanh cấp xã (Số liệu không thay đổi so với năm 2019);
trong đó: 2.711 đài có dây, 5.893 đài không dây FM, 961 đài cả có dây và không
dây FM, 72 đài ứng dụng CNTT-Viễn thông.
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:
- Sở TTTT thành phố Hải phòng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
ban hành Kế hoạch phát triển thông tin thành phố Hải Phòng năm 2020; Sở TTTT
tỉnh Lạng Sơn tham mưu ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển thông
tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
Sở TTTT tỉnh Đắk Nông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển
khai công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.
- Đã có 17 Sở (1) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt
động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
- Hiện nay, cả nước có 28 tỉnh, thành phố(2) lắp đặt 72 đài truyền thanh cơ
sở ứng dụng CNTT-Viễn thông do một số doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn
thông trong nước chế tạo, lắp đặt thiết bị (như: Mobifone; Viettel, Công ty
Newtatco, Công ty Giang Phong, Công ty Việt Hưng...). Dự kiến trong Quý
III/2020 Quỹ Thiện Tâm tiếp tục tài trợ đầu tư lắp đặt 70 đài truyền thanh cơ sở
ứng dụng CNTT-Viễn thông cho 70 xã khó khăn ở vùng núi, biên giới, hải đảo.
- Thực hiện văn bản 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020 của Bộ TTTT về
việc chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 gây ra, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo,
định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 trên báo
chí và trên hệ thống thông tin cơ sở. Theo đó, hệ thống thông tin cơ sở đã tăng
thời lượng, tần suất phát sóng và số lượng tin bài tuyên truyền về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền
đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội.
Các Sở TTTT đã kết hợp linh hoạt các loại hình thông tin truyền thống với
tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, huy động các doanh nghiệp viễn thông,
doanh nghiệp quảng cáo và trưng dụng bảng tin điện tử của cơ quan, tổ chức và
cá nhân tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo cung cấp thông tin
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời đến mọi đối tượng dân cư và du khách
quốc tế trên địa bàn.
Yên Bái, Đắk Lắk, Điện Biên, Hòa Bình, Long An, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Hà Giang, Quảng
Ngãi, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bình Phước, Cao Bằng, Gia Lai, Thái Bình.
(1)

An Giang, Bắc Ninh, Bình Phước, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải
Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn
La, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long, Yên Bái.
(2)
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- 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” và Công văn số 147/TTCS-TT của Cục Thông
tin cơ sở, các Sở TTTT đã hướng dẫn hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình
cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã tổ chức các đợt truyên truyền theo hướng
dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp cung cấp;
phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
cùng cấp hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tổ chức các
buổi tuyên truyền miệng theo chuyên đề trong các buổi sinh hoạt của các cơ quan,
đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội để thông tin, tuyên truyền công tác chuẩn bị và
tổ chức đại hội. Hướng dẫn tăng cường quản lý công tác thông tin, tuyên truyền
trên địa bàn; chủ động cung cấp thông tin để đấu tranh phản bác quan điểm sai
trái, thù địch; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong việc đăng
tải, phổ biến thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; báo cáo kịp thời với
cấp ủy đảng và Bộ TTTT theo quy định (có 4 địa phương có văn bản triển khai:
Cao Bằng, Hải Dương, Kon Tum và Quảng Ngãi).
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
2020:
- Hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng
công nghệ thông tin”.
- Về việc triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình
cấp huyện đến năm 2020”, đến nay, đã có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương đã tiến hành sáp nhập 505 đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện vào các
đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn thành Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Thể thao hoặc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện. Việc sắp
xếp, sáp nhập đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện góp phần tinh gọn bộ máy,
nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở theo tinh thần Nghị
quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đối với công tác chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19: Ban
hành văn bản 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020 về việc chỉ đạo, định hướng
công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 gây ra (trên cơ sở
lựa chọn các tin, bài từ nguồn Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid19 gây ra và từ nguồn Bộ Y tế); ban hành 12 văn bản đề nghị Sở TTTT các tỉnh,
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thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống
dịch; chuyển 12 file âm thanh hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch
Covid-19, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao
tuổi; Khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen phòng, chống dịch bệnh Covid19, Hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình để phòng, chống dịch
bệnh Covid-19…
- Ban hành và triển khai thực hiện: Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ
các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên hệ thống thông tin cơ sở; Kế hoạch truyền
thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020; Kế hoạch truyền thông về xây dựng
nông thôn mới năm 2020; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu
toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; Kế hoạch xây dựng
mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
tại 3 khu vực: Miền núi, đồng bằng và đô thị; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên
truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo năm 2020; Đề xuất xây
dựng Đề án truyền thông quảng bá các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt
Nam trên hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2030.
- Ban hành 04 văn bản triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016 - 2020.
- Ban hành 13 văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền trên hệ thống thông
tin cơ sở: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả kỳ họp thứ
8, Quốc hội khóa XIV; Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tình
hình và các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chống
buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu
và vị thuốc y học cổ truyền; Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020; tiếp tục triển khai các hoạt
động thông tin, tuyên truyền về Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án
xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2020; chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả năm 2020; tăng cường sử dụng tiết kiệm điện, nước;
tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung
Bộ và Tây Nguyên; phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người;
xây dựng đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông; đề
nghị 28 Sở TTTT ven biển chỉ đạo tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên hệ
thống thông tin cơ sở.
- Xây dựng định hướng chiến lược phát triển hệ thống thông tin cơ sở đến
năm 2025.
- Ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng
dụng CNTT-VT.
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- Hoàn thành việc thu thập, tổng hợp, phân tích bộ chỉ số đánh giá hiệu quả
hoạt động của đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp
huyện.
- Ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết các Đề án được phê duyệt tại Quyết
định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 về “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền
hình cấp huyện đến năm 2020”; Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 về
“Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng,
an ninh đến năm 2020”; Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 về “Tuyên
truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn
2018-2020”.
- Xây dựng và triển khai thực hiện 30 nhiệm vụ tuyên truyền năm 2020.
3.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg
ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở
dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Việc thực hiện Đề án, sẽ góp phần đổi
mới, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở phù hợp với xu thế chung của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông
tin cơ sở.
(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:
-Tổng số kiến nghị: 01; đã giải quyết xong: 01. Cụ thể: Kiến nghị của
UBND xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đề nghị bố trí thêm cụm
loa của đài truyền thanh xã.
3.4. Kiến nghị của Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 14 (Sở TTTT các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà
Tĩnh, Yên Bái, Phú Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng
Nai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cà Mau).
- Tổng số kiến nghị đã giải quyết: 14
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 2020:
Xây dựng Thông tư quy định về đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTTviễn thông.
3.7. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020:
- Hoàn thành Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác
thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trình Thủ tướng Chính phủ.
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- Hoàn thành Thông tư quy định về đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTTviễn thông.
- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh
vực thông tin cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ thông tin cơ sở.
- Tập trung chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,
xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng. Đặc biệt chỉ đạo hệ thống thông tin
cơ sở tập trung tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với
phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”;
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên
truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội; động viên người dân tích cực thi đua lao động sản xuất …
- Xây dựng Báo cáo tổng kết Đề án được phê duyệt tại Quyết định số
308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 về “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình
cấp huyện đến năm 2020”, Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 về “Tuyên
truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
đến năm 2020”; Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 về “Tuyên truyền
bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 20182020”.
- Hoàn thành việc thực hiện xây dựng mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở
ứng dụng CNTT-VT tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hải Dương.
- Phối hợp Quỹ Thiện Tâm triển khai Chương trình tài trợ đầu tư, lắp đặt
70 đài truyền thanh cơ sở tại các xã khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo chưa có đài truyền thanh trong năm 2020.
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ triển khai thực hiện các văn bản liên
quan đến lĩnh vực thông tin cơ sở: Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban
Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số
52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế
hoạt động thông tin cơ sở tại các địa phương.
- Hoàn thiện đề xuất chủ chương Đầu tư công Dự án nâng cao hiệu quả hoạt
động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
- Hoàn thành các sản phẩm của các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền được
giao theo đúng tiến độ.
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: Không có
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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:
Công tác TTĐN nói riêng và hoạt động TTĐN nói chung của các địa
phương trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt trong
công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng văn bản quy phạm về TTĐN, xây dựng kế
hoạch công tác TTĐN và bố trí kinh phí triển khai hoạt động TTĐN trên địa bàn
tỉnh, thành phố. 51/63 tỉnh, thành phố điều chỉnh, bổ sung, xây dựng Quy chế căn
cứ theo Nghị định số 72/2015/NĐ-CP và Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT, góp
phần quan trọng xây dựng hành lang pháp lý tăng cường hiệu quả hoạt động thông
tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố. 62/63 tỉnh, thành phố xây dựng Kế
hoạch TTĐN năm 2020.
Hoạt động TTĐN trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiếp tục được các cấp,
các ngành triển khai hiệu quả gắn với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu,
hoạt động "diễn biến hòa bình". Công tác cung cấp thông tin giải thích, làm rõ
tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai tích cực. Trong tháng 05/2020,
Sở TTTT Lâm Đồng đã ngăn chặn kịp thời 262.354 thư rác; phát hiện, ngăn chặn
03 tin bài tuyên truyền, phát tán tài liệu chống Đảng, Nhà nước... Sở TTTT tỉnh
Gia Lai đã tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành 2.250 tờ rơi "Hướng dẫn một số
nội dung thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và Quy định về mẫu
Thẻ Nhà báo hiện hành", qua đó, hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương nắm bắt
quy định về phát ngôn cho báo chí; hướng dẫn cơ quan báo chí triển khai các bước
giải thích, làm rõ thông tin sai lệch theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TTBTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ TTTT hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4.1.4. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:
- Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia: Hàn Quốc,
Thái Lan là hai quốc gia nằm trong số những quốc gia thành công tiêu biểu về mặt
xây dựng thương hiệu quốc gia trong khu vực và là những hình mẫu lý tưởng để
Việt Nam học tập cũng như tham khảo về phương pháp, chiến lược truyền thông
quảng bá hình ảnh quốc gia trong thời gian qua.
+ Hàn Quốc: Với tôn chỉ “Korea, A Loving Embrace” (“Hàn Quốc, một
vòng ôm yêu thương”), Chính phủ Hàn Quốc hướng tới xây dựng hình ảnh một
quốc gia với những công dân được tôn trọng, tập đoàn toàn cầu cùng xã hội gắn
kết với mục tiêu chung cùng phát triển. Hàn Quốc truyền thông quảng bá hình ảnh
quốc gia thông qua phương tiện truyền thông, điện ảnh và âm nhạc với giá trị cốt
lõi là quảng bá văn hoá Hàn Quốc ra toàn cầu.
Chiến lược xây dựng hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc tập trung vào 5 lĩnh
vực chiến lược chính:
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+ Đóng góp cho cộng đồng quốc tế;
+ Ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa và quan tâm đến người nước ngoài;
+ Phát triển công dân toàn cầu;
+ Quảng bá các sản phẩm và công nghệ hiện đại;
+ Quảng bá văn hoá và du lịch hấp dẫn.
+ Thái Lan: Thái Lan quảng bá hình ảnh đất nước thông qua du lịch và
chiến dịch quảng bá hình ảnh quốc gia luôn gắn liền với khẩu hiệu và biểu tượng
du lịch “Amazing Thailand”.
Ngoài “Amazing Thailand”, dự án “Thailand 4.0” là một chính sách ngành
nghề cụ thể nhằm thu hút đầu tư mới hướng vào chuyển đổi nền kinh tế. Với chính
sách này, Chính phủ Thái Lan mong muốn chuyển dịch đất nước sang một kỷ
nguyên mới bằng ngành chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ dựa trên công
nghệ mang tính đổi mới sáng tạo để song hành cùng thế giới trong kỷ nguyên số.
Chiến lược này giúp Thái Lan tạo ra sự khác biệt với các quốc gia láng giềng để
cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Thailand 4.0 hướng tới chính người dân Thái Lan, vì để xây dựng được Thái Lan
4.0, đất nước cần người Thái 4.0. Đó là những người Thái toàn cầu, số hóa, có
năng lực và được tôn trọng trong xã hội. Người Thái 4.0 sẽ có mục tiêu rõ ràng,
có năng lực cải tiến, tháo vát và quan tâm.
Qua cách xây dựng hình ảnh quốc gia của Thái Lan, chúng ta có thể thấy
những hướng tiếp cận vừa truyền thống lại mới mẻ để phù hợp với sự thay đổi
của thời đại cũng như vẫn nổi bật lên những giá trị lâu đời về du lịch mà đất nước
này đã gây dựng được với bạn bè quốc tế.
- Báo cáo tổng hợp dư luận quốc tế và kinh nghiệm thế giới ứng phó với
đại dịch Covid-19 hằng tuần, gửi báo chí trong nước để tham khảo kinh nghiệm,
phương pháp đưa tin về dịch bệnh.
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
2020:
- Tổ chức nắm bắt dư luận trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam, 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 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.
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- Tổng hợp báo cáo tuyên truyền chủ quyền biển đảo hàng tháng gửi
Thường trực Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; ban hành văn bản
gửi Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xử lý vụ việc bản đồ Việt Nam trên máy bay
của Vietnam Airlines không có quần đảo Hoàng Sa.
- Tham gia cơ chế tham mưu chỉ đạo công tác tư tưởng và tuyên truyền về
nhân quyền, biển đảo và TTĐN qua cơ chế Nhóm giúp việc thường trực Ban Chỉ
đạo công tác TTĐN - Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhóm tham mưu Biển Đông
- Hải đảo thuộc Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo.
- Tổ chức tuyên truyền về thành tựu nhân quyền, thúc đẩy tiến bộ, tăng
đồng thuận xã hội và tín nhiệm quốc gia; duy trì cơ chế Hội nghị cung cấp thông
tin cho báo chí về công tác nhân quyền và TTĐN định kỳ hằng tháng trong đó tập
trung thông tin vào việc khẳng định nỗ lực, thành tựu của Chính phủ trong đảm
bảo các quyền của người dân trong dịch bệnh, lập luận phản bác các thông tin sai
lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội; xây dựng và ban hành kế hoạch của Bộ TTTT
thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ
quát về quyền con người Chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và
khuyến nghị của Ủy ban Công ước về các quyền dân sự và Chính trị của Liên hợp
quốc. Tham gia Đối thoại nhân quyền thường niên Việt Nam - EU; trả lời thư của
Trưởng đoàn Đối thoại Nhân quyền EU; làm việc với đoàn Ủy ban Nhân quyền
Úc nhằm khảo sát, đánh giá cơ hội hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực nhân quyền;
đề xuất phương án trả lời các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền đối với Báo
cáo ICCPR của Việt Nam; đóng góp ý kiến đối với dự thảo 7 báo cáo quốc gia
thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân việt chủng tộc (CERD).
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo, Bộ Ngoại giao
triển khai chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dưới góc độ tuyên truyền đối
ngoại thông qua cơ chế giao ban báo chí, giao ban Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo
công tác TTĐN hằng tuần cũng như các văn bản hướng dẫn.
- Theo dõi thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hằng
ngày trên báo chí đối ngoại; thực hiện Báo cáo tổng hợp dư luận quốc tế và kinh
nghiệm thế giới ứng phó với đại dịch Covid-19 hằng tuần để cung cấp cho các cơ
quan báo chí trong nước tham khảo thông qua Tiểu ban truyền thông - Ban chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, hệ lụy của dịch Covid-19 đến lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TTTT và đề xuất các biện pháp để tăng cường
công tác TTĐN phục vụ hiệu quả phát triển đất nước gửi Ban Chỉ đạo công tác
TTĐN.
- Xây dựng Trang “Thông tin về dịch bệnh Covid 19” trên Mạng xã hội
Facebook. Trang thông tin này đã chia sẻ với nhiều hội nhóm, nghiệp đoàn của
người Việt Nam ở nước ngoài như Trang cộng đồng người Việt Nam tại Cộng
đồng người Việt Nam tại Đức, Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại
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Cộng hoà Czech, Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia… Trung bình một
tháng Trang “Thông tin về dịch bệnh Covid - 19” đã thu hút gần 80.000 người
tiếp cận, 14.000 lượt tương tác góp phần tích cực vào công tác thông tin tuyên
truyền chung về đại dịch Covid - 19 tại Việt Nam.
- Vận hành và khai thác, xuất bản hàng nghìn tin bài, video trên các Trang
thông tin điện tử đối ngoại, gồm: vietnam.vn; Cổng Thông tin aseanvietnam.vn;
Chuyên trang Việt - Lào; Chuyên trang nhân quyền. Đặc biệt năm 2020, Việt Nam
đảm nhận vai trò Chủ tịch Năm ASEAN 2020, Bộ TTTT đã chú trọng và chủ
động đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin aseanvietnam.vn - Cổng Thông tin chính
thống của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN với hạ tầng kỹ thuật, giao
diện mới, kết nối đường link tới tất cả các nước ASEAN, các tỉnh, thành phố trong
cả nước nhằm chuyển tải thông tin nhanh chóng, kịp thời về Năm ASEAN 2020
với khoảng 300 hoạt động, sự kiện lớn nhỏ diễn ra trong suốt cả năm 2020 cũng
như góp phần tích cực vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người
Việt Nam, trong đó có các địa phương trong cả nước đến với bạn bè quốc tế.
- Đón và hướng dẫn hoạt động báo chí cho 02 đoàn phóng viên Nhật Bản
vào Việt Nam tác nghiệp (không sử dụng ngân sách nhà nước).
4.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Trình TTgCP đề án Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam
ra nước ngoài (Tờ trình số 19/TTr-BTTTT ngày 09/4/2020). Hiện đang theo dõi
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
* Ý nghĩa/Giá trị đem lại:
+ Tăng cường nhận thức tích cực cho nhân dân Việt Nam về đất nước, con
người Việt Nam, làm cho thế giới ngày càng hiểu rõ thêm về đất nước, con người
và sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
+ Đảm bảo các nhận thức sai lệch sẽ được cải thiện theo lộ trình đặt ra. Đổi
mới mạnh mẽ nội dung và hình thức TTĐN; mở hướng TTĐN trong tình hình
mới theo thông lệ quốc tế, theo hướng quan hệ công chúng, ngoại giao công chúng
và sức mạnh mềm, thúc đẩy hiệu quả TTĐN.
+ Củng cố, bảo vệ sự tín nhiệm, hình ảnh quốc gia, trong đó tập trung ủng
hộ các chính sách ưu tiên của Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy xây dựng giá trị
thương hiệu quốc gia.
+ Thông qua việc xây dựng Bộ chỉ số thương hiệu quốc gia cho địa phương
và Trung ương phù hợp thông lệ quốc tế sẽ tạo sự thống nhất trên toàn quốc về
mục tiêu phấn đấu, từ đó nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
- Ban hành: Kế hoạch TTĐN của Bộ TTTT năm 2020, nhằm triển khai thực
hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày
06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch TTĐN của Chính phủ
giai đoạn 2018 - 2020, góp phần hướng dẫn, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa
các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai công tác TTĐN. Kế hoạch của Bộ TTTT
thực hiện các khuyến nghị của Liên hợp quốc theo các cơ chế nhân quyền UPR
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và Công ước về các quyền dân sự và chính trị nhằm triển khai thực hiện các
khuyến nghị mà Bộ TTTT được phân công một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu
quả, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm
bảo tính khả thi về thời gian và các nguồn lực. Việc thực hiện các khuyến nghị
UPR chu kỳ III và các khuyến nghị của Ủy ban Công ước ICCPR đảm bảo tính
khả thi và được lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn đang được các đơn vị
thuộc Bộ thực hiện trên cơ sở có đánh giá, kế thừa kết quả của việc thực hiện các
khuyến nghị UPR chu kỳ II.
- Các văn bản quan trọng đang xây dựng:
+ Hoàn thiện Đề án "Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên
truyền và TTĐN nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới và trách nhiệm bảo vệ
biên giới Tổ quốc".
+ Hoàn thiện Đề án đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã
hội giai đoạn 2019-2022.
+ Xây dựng Đề án phát triển, quản lý báo chí đối ngoại và Văn phòng
thường trú báo chí Việt Nam ở nước ngoài (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ
tháng 11/2020).
(Chi tiết các đề án, Thông tư đang xây dựng tại Phụ lục I kèm theo).
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: Tổng số: 02 kiến nghị; đã giải quyết: 02
kiến nghị (Sở TTTT tỉnh Nghệ An và Sở TTTT tỉnh Hà Tĩnh).
Nội dung kiến nghị:
- Tạo điều kiện cho cán bộ tham mưu công tác thông tin đối ngoại được
tiếp cận, tập huấn kỹ năng về thông tin đối ngoại (Sở TTTT tỉnh Nghệ An).
- Các điều kiện về nhân lực, thiết chế phục vụ công tác thông tin đối ngoại,
thông tin cơ sở tại các địa phương hiện nay còn rất hạn chế (Sở TTTT tỉnh Hà Tĩnh).
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:
Xây dựng Báo cáo tổng hợp dư luận quốc tế và kinh nghiệm thế giới ứng
phó với đại dịch Covid-19 hằng tuần để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong
nước tham khảo thông qua Tiểu ban truyền thông - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch Covid-19.
4.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về thông tin đối ngoại, hướng tới hoàn thành
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Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại
2011 - 2020 của Bộ Chính trị.
- Tiếp tục triển khai công tác nhân quyền; đấu tranh, phản bác các luận điệu
sai trái của 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 thông tin đối ngoại; tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá công
tác tuyên truyền về nhân quyền tại các địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng
kiến thức và kỹ năng truyền thông về nhân quyền cho cán bộ quản lý báo chí.
- Triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh dư luận bảo vệ chủ quyền biển,
đảo.
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển, quản lý báo chí
đối ngoại và Văn phòng thường trú báo chí Việt Nam ở nước ngoài.
- Hoàn thiện Đề án "Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên
truyền và thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới và trách
nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc"; Đề án đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam
trên mạng xã hội giai đoạn 2019-2022; Chiến lược truyền thông quảng bá hình
ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Triển khai chủ trương xây dựng Đề án truyền thông đối ngoại về quyền
con người giai đoạn 2021-2025.
- Tiếp tục hằng tuần thực hiện cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền
cho báo chí, các địa phương; thực hiện 02 báo cáo Điểm dư luận báo chí nước
ngoài về Việt Nam và Nhận xét thông tin đối ngoại trên báo chí.
- Tiếp tục đón các đoàn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam tác nghiệp
nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài,
tăng cường giao lưu trao đổi nghiệp vụ với các nước trên thế giới.
- Tổ chức các sự kiện quảng bá ở trong và ngoài nước: Triển lãm ảnh, tư
liệu thành tựu bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam năm 2020 tại
Quảng Nam; Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - tài liệu về Đất nước, con người
- Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu - Các Dân tộc trong cộng đồng
ASEAN tại Lâm Đồng, Bình Phước, Vĩnh Long; Triển lãm Ảnh và Tuần phim
“Việt Nam Điểm hẹn thế giới” tại Indonesia...
- Điểm dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam.
- Nhận xét, hướng dẫn nội dung TTĐN trên báo chí Việt Nam.
- Biên tập và xuất bản tin, bài lên Trang vietnam.vn, Cổng thông tin
vietnam.asean.vn và chuyên trang Việt - Lào.
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- Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 dưới góc độ tuyên
truyền đối ngoại trên báo chí và phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban
Tuyên giáo, Bộ Ngoại giao triển khai chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dưới góc độ
tuyên truyền đối ngoại thông qua cơ chế giao ban báo chí, giao ban Nhóm giúp
việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại hằng tuần.
5. Cục Xuất bản, In và Phát hành
5.1. Thông tin chung về lĩnh vực:
5.1.1. Sự kiện quan trọng:
- Phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2, góp phần phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng nhằm xây dựng thói quen đọc sách, xây dựng xã hội học tập,
nâng cao dân trí và huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tổ chức Triển lãm Sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam. Triển lãm sách trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản
qua các thời kỳ, nhằm thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách
tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới,
phát triển và hội nhập quốc tế cũng như công tác xây dựng Đảng hiện nay.
- Tham gia Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 29 với tư cách Việt
Nam là khách mời danh dự của hội chợ được tổ chức tại Thủ đô Havana, Cu Ba.
Tham gia hội chợ sách quốc tế lần này, các nhà xuất bản Việt Nam mang tới hội
chợ hơn 700 đầu sách với trên 2.000 ấn bản với các ngôn ngữ: Việt, Tây Ban Nha,
Anh, Pháp, song ngữ Anh - Việt, Tây Ban Nha - Việt - là các tác phẩm tôn vinh
mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba; các tác phẩm giới thiệu lịch sử
nước ta qua các thời kỳ; các tác phẩm văn học tiêu biểu; các công trình nghiên
cứu về văn hóa, nghệ thuật dân gian cùng hình ảnh về đất nước và con người Việt
Nam. Khu vực trưng bày của Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế tại Cu ba được
đánh giá là gian hàng khách mời danh dự đẹp nhất trong 3 năm trở lại đây. Bộ
Văn hóa Cuba, Ban tổ chức Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 29 đã tặng
Việt Nam giải thưởng gian hàng xuất sắc nhất. Tham dự Lễ Khai trương gian hàng
Việt Nam có Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy
viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu và các quan chức
cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Cuba..
- Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc, Bộ
Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn công tác tuyên truyền về Ngày Sách
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Việt Nam đến các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước; Tổ chức Hội sách trực
tuyến Quốc gia năm 2020 trên sàn book365.vn (từ ngày 19/4/2020 đến
10/6/2020). Hội sách có 54 đơn vị xuất bản, phát hành sách tham gia, bày bán
khoảng 15.000 đầu sách. Sau 30 ngày hoạt động, sàn sách Book.365 đã có hơn
2,2 triệu lượt truy cập, bán trên 12.000 đầu sách, doanh thu khoảng 1,1 tỷ đồng.
Trong đó ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Mính lượng bạn đọc truy cập và mua sách
đến từ các tỉnh, thành phố khác chiếm hơn 51%.
- Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ
TTTT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Triển lãm sách Kỷ
niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.
Triển lãm được tổ chức trên sàn Book365.vn với tên miền truy cập
https://trienlamsachhcm.book365.vn/ (từ ngày 19/5/2020 đến ngày 30/5/2020).
Triển lãm đã thu hút trên 20 nghìn lượt truy cập và nhận được nhiều phản hồi tích
cực từ bạn đọc.
5.1.2. Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực:
- Số Nhà xuất bản: 59 (không thay đổi so với cùng kỳ năm 2019)
- Số Cơ sở in: 2.089 (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019)
Tổng lưu chiểu là: 14.663 xuất bản phẩm/121.471.742 bản, trong đó có
50.000 thẻ truy cập của NXB giáo dục Việt Nam, (giảm 11% về xuất bản phẩm
và giảm 39,7% về bản so với cùng kỳ năm 2019)
Trong đó:
- Xuất bản phẩm dạng sách in: 14.003 cuốn/113.394.128 bản (giảm 11%
về cuốn và giảm 39,7% về bản so với cùng kỳ năm 2019)
- Xuất bản phẩm điện tử: 103 xuất bản phẩm (giảm 13% về xuất bản phẩm
so với cùng kỳ năm 2019)
- Xuất bản phẩm khác dạng đĩa CD, DVD, bản đồ, bưu ảnh, lịch các loại:
557xuất bản phẩm/8.027.614 bản (giảm 6% về xuất bản phẩm và giảm 33%về
bản so với cùng kỳ năm 2019)
- Tổng doanh thu lĩnh vực In: 29.093 tỷ (giảm 25% so với cùng kỳ năm
2019).
- Nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực In: 690 triệu (giảm 25.4% so với
cùng kỳ năm 2019).
- Số cơ sở Phát hành: 1.082 cơ sở
5.1.3. Đánh giá thực thi pháp luật của các đối tượng quản lý:
Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản tuân thủ quy định pháp luật
về Luật Xuất bản và các quy định có liên quan.
5.1.4. Đánh giá tình hình triển khai chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT:
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- Sở TTTT các tỉnh, thành phố đã triển khai Kế hoạch 1140/KH-BTTTT
ngày 01/4/2020 của Bộ TTTT về việc Sơ kết 07 năm thực hiện Luật xuất bản năm
2012 một cách đồng bộ, đảm bảo thời gian và tiến độ công việc. Ngoài ra các Sở
đã phối hợp chặt chẽ với Cục Xuất bản, In và Phát hành thực hiện hướng dẫn các
đơn vị trên địa bàn triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/2/2020
của Bộ TTTT; phối hợp rà soát kiểm tra thu hồi xuất bản phẩm có dấu hiệu vi
phạm pháp luật .
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan quản lý nhà nước về xuất
bản Trung ương, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, chỉ đạo điều hành về
mặt chuyên ngành, thông qua các hình thức tư vấn pháp lý, trao đổi nghiệp vụ,
biện pháp quản lý nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, quảng bá về Hội sách trực tuyến Quốc gia năm
2020 chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.
- Cải tiến quy trình cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, nhận và
kiểm tra lưu chiểu tài liệu không kinh doanh tại địa phương, góp phần hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của
nhân dân.
- Đa số Sở TTTT triển khai đến các tuyến quận, huyện kịp thời các Quyết định,
công văn xử lý vi phạm về thủ tục xuất bản và nội dung xuất bản phẩm của Cục Xuất
bản, In và Phát hành như: đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu xuất bản phẩm.
- Thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành chưa đầy đủ, chưa đúng thời hạn.
- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày
28/02/2018 và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 về chế độ báo
cáo được quy định 01 lần/năm. Vì vậy, số liệu hàng tháng biến động về tổng doanh
thu, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực in không có báo cáo từ các Sở TTTT
báo cáo về Cục Xuất bản, In và Phát hành, điều này dẫn đến thiếu hụt về số liệu,
cơ sở dữ liệu, căn cứ để đánh giá tình hình chỉ đạo điều hành của các Sở TTTT.
5.1.4. Thông tin mới của quốc tế có thể tham khảo/nghiên cứu học tập:
Học tập kinh nghiệm tổ chức Triển lãm sách theo hình thức online của Thái
Lan để nghiên cứu áp dụng tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia năm 2020 tại
Việt Nam.
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
2020:
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng “Đề án Chương trình sách
Quốc gia” trên cơ sở lồng ghép 04 đề án: Đề án chương trình sách quốc gia, Đề
án phát triển xuất bản phẩm điện tử; Đề án quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra
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nước ngoài; Chương trình quốc gia xuất bản các loại sách thiết yếu về chính trị xã hội và văn hóa để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tế.
- Triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn
2020-2030 theo hướng xã hội hóa: Đã ký thỏa thuận với tập đoàn Trung Nguyên,
hàng năm hỗ trợ xuất bản 20-30 đầu sách với 4.000 bản sách trên mỗi đầu sách,
chuyển giao cho 4.000 điểm bưu điện văn hóa xã; thực hiện nhiệm vụ “truyền
thông về xây dựng nông thôn mới” và “truyền thông và giảm nghèo về thông tin”
với mục tiêu truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội về công tác
giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động
nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững… phối hợp với 03 NXB:
Văn hóa dân tộc, Lao động Xã hội, Nông nghiệp để triển khai thực hiện.
- Triển khai kế hoạch Sơ kết 07 năm thực hiện Luật xuất bản trên toàn quốc:
Tổ chức 02 Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện 07 năm Luật xuất bản năm 2012
khu vực phía Bắc và phía Nam; tổ chức các cuộc khảo sát trên toàn quốc.
- Đề xuất các cơ chế, chính sách, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển;
đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, trong
đó có (1) Kiến nghị Thủ tướng và Bộ Tài chính đưa các doanh nghiệp thuộc lĩnh
vực xuất bản, in và phát hành vào nhóm đối tượng được miễn giảm thuế, phí và
giãn nộp thuế tương ứng thời gian dịch bệnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (2) Đề nghị đối với các địa phương: có cơ
chế, chỉ đạo giảm giá tiền thuê đất, tiền thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp thuộc
lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (3) Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của
Bộ, ngành: hỗ trợ lãi vay, tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (4) Giảm chi phí dịch vụ với các dịch vụ thuộc
thẩm quyền của Bộ.
- Đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành
chính cấp giấy phép hoạt động in (không yêu cầu cơ sở in phải nộp bản sao giấy
chứng nhận về môi trường trong thành phần hồ sơ, vì không có cơ quan quản lý
nhà nước về môi trường nào cấp giấy chứng nhận này. Cơ sở in tự thực hiện theo
các quy định của pháp luật về môi trường), tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan
quản lý nhà nước về hoạt động in ở trung ương, địa phương giải quyết thủ tục
hành chính cấp giấy phép hoạt động in cho cơ sở in.
- Báo cáo tổng kết thi hành Luật giao dịch điện tử; Báo cáo kết quả rà soát
văn bản quy phạm pháp luật có quy định gây vướng mắc, hạn chế, bất cập trong
quá trình thực hiện và đề xuất kiến nghị nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất
của hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Góp ý dự thảo
Thông tư quy định mức thu nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh
để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh
doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
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- Tổ chức triển khai: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Xuất bản, Phát
hành và định hướng công tác cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2020; Hội nghị
xây dựng định hướng phát triển Ngành in Việt Nam nhằm đưa ra chính sách phát
triển ngành In trong tương lai. Đề xuất về việc chưa có cơ sở pháp lý để bổ sung
chủng loại thiết bị in nhập khẩu theo đề nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị trực
tuyến “Xây dựng chiến lược phát triển ngành in Việt Nam” vào Thông tư số
22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ TTTT.
- Dự thảo Hồ sơ ban hành Quyết định công bố TTHC tại Thông tư số
43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí
thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí
cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập
khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
- Đề xuất một số vấn đề nóng chưa giải quyết và xây dựng báo cáo tổng
quan về lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (từ tháng 10/2019 đến nay).
- Cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở TTTT, doanh nghiệp,
các nhà xuất bản đối với việc rà soát các văn bản QPPL.
- Xây dựng một số tiêu chí báo cáo định kỳ hoạt động xuất bản, in và phát
hành theo từng Quý trong năm gửi các nhà xuất bản, một số đơn vị in và doanh
nghiệp phát hành.
- Tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý hoạt
động in” cho người đứng đầu cơ sở in với Trường Cao đẳng Công nghiệp in (Từ
ngày 06/01/2020 đến hết ngày 11/01/2020 tại TP. Hồ Chí Minh).
- Làm việc với đại diện cơ Tổ chức ISBN quốc tế, đề xuất phương án phân
bổ đầu số ISBN cho các nhà xuất bản sắp hết mã số. Tổ chức buổi làm việc với
đơn vị viết phần mềm (Công ty Naiscorp) để khảo sát và tiến hành xây dựng các
chức năng của phần mềm quản lý mã số ISBN. Triển khai phương án cấp số đầu
số ISBN cho các nhà xuất bản bị hết số.
- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV thực hiện tuyên truyền Ngày
sách Việt Nam lần thứ 7: Tổ chức Tọa đàm “Xuất bản: Bệ đỡ văn hóa đọc”
(VTC1) và “Xuất bản trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (VTC 10). Xây dựng
03 phóng sự về hoạt động tổ chức Ngày sách Việt Nam tại các tỉnh, thành (VTC
1). Liên tục đưa tin về hoạt động của Hội sách trên VOV1, VOV6, báo VOVnews.
Đã làm việc với Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất chủ trương Giới
thiệu sách hay trên sóng VOV với Ban Văn học - Nghệ thuật, Đài Tiếng nói Việt
Nam đã xây dựng chương trình giới thiệu sách hay trong tuần trên sóng VOV6
với dung lượng từ 5-6 phút/chương trình, tập trung vào thể loại sách văn hóa, văn
học, nghệ thuật có giá trị, được bạn đọc quan tâm, yêu thích.
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- Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 của Bộ theo Kế hoạch
đã được phê duyệt.
- Về kết quả kiểm tra, rà soát trên thị trường của các Sở TTTT đối với 02
tài liệu có tên: “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online”, ghi tên Nhà xuất
bản SG, có đóng dấu của Công ty Cổ phần dịch vụ FB Châu Á, quận Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh (trên trang Lời mở đầu). Tính đến ngày 19/5/2020, đã có 19/63 Sở
TTTT gửi báo cáo về việc kiểm tra, rà soát trên thị trường và chưa phát hiện cơ sở
nào bày bán, tàng trữ đối với 02 tài liệu nêu trên. Đồng thời các Sở TTTT đã yêu cầu
các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh không nhập, không phát hành
đối với 02 tài liệu trên, nếu cơ sở cố tình mua, bán, tàng trữ sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật. Xử lý vi phạm 15 xuất bản phẩm.
- Tham gia kiểm tra quyết toán kinh phí trợ cước xuất khẩu sách báo ra nước
ngoài của Công ty TNHHMTV Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam do Bộ Tài chính
và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Đây là công việc được thực hiện từ nhiều
năm nay của Bộ Văn hóa và Thông tin trước đây.
- Thực hiện hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng tại xã Châu Hòa, huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre.
* Về thủ tục hành chính:
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
TT
1

Tên thủ tục hành chính, số liệu
khác

Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản giấy
nhận

2

Lưu chiểu xuất bản phẩm

3

Chấp thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại tổng giám đốc (giám đốc), tổng
biên tập nhà xuất bản

4

Cấp giấy phép tài liệu không kinh
doanh

5

Đơn vị tính
xác

Số lượng
2.460

xuất
bản 14.663 xuất bản
phẩm/bản
phẩm
với
121.471.742 bản
văn
bản
chấp thuận
giấy phép

Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in giấy phép

6

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in

giấy phép

7

Giấy phép in gia công xuất bản
phẩm cho nước ngoài

giấy phép

10
20 giấy phép (40 tài
liệu với 944.700 bản)
100 Trực tiếp + 623
Trực tuyến
08
12
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8

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản
phẩm không kinh doanh

giấy phép

9

9

Cấp Giấy xác nhận đăng ký nhập
khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

giấy xác
nhận

315

10

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm

giấy xác
nhận

3

11

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm

giấy xác
nhận

1

Số lượng TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 là 2.539 hồ sơ
5.2.2. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách:
- Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và
Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Giá trị mang lại: Đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính,
giấy tờ công dân theo yêu cầu của Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
TTTT.
(Chi tiết các đề án, Thông tư đang xây dựng tại Phụ lục I kèm theo).
5.3. Công tác xử lý các phản ánh/kiến nghị của đối tượng quản lý:
- Tổng số kiến nghị: 20; đã giải quyết xong: 20, cụ thể: Người dân: 08 phản
ánh, kiến nghị; Doanh nghiệp: 08 phản ánh, kiến nghị; Các đơn vị có liên quan:
04 phản ánh, kiến nghị.
5.4. Kiến nghị của các Sở TTTT:
- Tổng số kiến nghị: 16 kiến nghị; đã trả lời: 16 kiến nghị.
- Tổng số Sở kiến nghị: 07 (Sở TTTT: Đồng Nai: 05 kiến nghị; Đà Nẵng:
02 kiến nghị; Quảng Nam: 03 kiến nghị; Ninh Bình: 01 kiến nghị: Vĩnh Phúc: 01
kiến nghị; Thái Nguyên: 01 kiến nghị: Khánh Hòa: 02 kiến nghị; Cần Thơ: 01
kiến nghị).
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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:
Xây dựng Đề án Chương trình sách Quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền
thông vào nhiệm vụ năm 2021.
5.7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Xuất bản, In và Phát
hành theo giai đoạn.
- Triển khai Sơ kết 07 năm thực hiện Luật xuất bản trên toàn quốc. Căn cứ
vào kết quả sơ kết Luật xuất bản, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án
cắt giảm ít nhất 20% quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực
xuất bản, in và phát hành trong giai đoạn 2020-2025 theo yêu cầu của Chính phủ
tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.
- Triển khai Đề án Chương trình Sách Quốc gia.
- Tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020.
- Tổ chức Triển lãm sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (dự kiến tháng 9/2020)..
- Tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3.
- Tiếp tục triển khai các nội dung chương trình hợp tác hỗ trợ quảng bá xuất
bản, phát triển văn hóa đọc giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành với Đài Tiếng nói
Việt Nam VOV; Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam.
- Triển khai kế hoạch Thanh tra chuyên ngành, kế hoạch của Đoàn liên
ngành phòng, chống in lậu Trung ương đã được Bộ trưởng phê duyệt.
- Thực hiện Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ.
- Triển khai công tác tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in
lậu toàn quốc năm 2020.
- Tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát trên thị trường của các Sở
TTTT.
- Triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong
tình hình mới bằng việc triển khai các hoạt động: Tổ chức 02 khóa đào tạo nghiệp
vụ xuất bản, in và phát hành cho cán bộ Lào tại thủ đô Viêng chăn, Lào; Đón 05
cán bộ Lào vào Việt nam đào tạo nghiệp vụ xuất bản, in và phát hành thực tế tại
các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam; Dịch và xuất bản 01 tác phẩm từ tiếng
Việt sang tiếng Lào.
- Tham gia Hội nghị thường niên Tổ chức Mã số sách chuẩn quốc tế ISBN
2020 tại Nauy.
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- Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà
Nội, các nhà xuất bản, công ty phát hành Việt Nam tổ chức gian hàng Việt Nam
tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2020.
6. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông:
6.1. Thông tin chung về lĩnh vực:
6.1.1. Sự kiện quan trọng:
- Tham gia trưng bày sách tại Triển lãm Sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tham dự Hội chợ sách quốc tế lần thứ 29 được tổ chức tại Thủ đô
LaHabana - CuBa.
- Phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Tin học hóa, VNPOST
và một số đơn vị liên quan tổ chức Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt
Nam lần thứ 7 từ ngày 19/4 đến 20/5/2020 (Quyết định giao nhiệm vụ số 517/QĐBTTTT ngày 07/4/2020) và Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ
tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến từ ngày 19/5 đến 30/5/2020 (Quyết
định giao nhiệm vụ số 737/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2020).
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:
- Phối hợp với Vụ Bưu chính chuẩn bị xuất bản cuốn sách mua bản quyền
của Liên minh Bưu chính thế giới UPU “Kinh tế số và Bưu chính số - Toàn cảnh
thế giới”; mua bản quyền xuất bản cuốn sách “Khai phá chân trời mới - định hình
lại ngành Bưu chính” của Nhà xuất bản Libri, Vương quốc Anh, dự kiến xuất bản
vào Quý IV/2020.
- Xin ý kiến chuyên gia Philippe Nguyen - Chuyên gia Quản lý chuyển đổi
số Công nghệ & Đổi mới, Sản xuất thông minh/Công nghiệp 4.0 - Tập đoàn
SIEMENS góp ý về Danh mục đầu sách nên đọc, nên làm trong lĩnh vực công
nghiệp ICT. Chuyên gia góp ý, với xu hướng E-Learning trong thời điểm Covid 19, Coursera là một nền tảng học trực tuyến miễn phí với các khóa học được
giảng dạy bởi các chuyên gia về phân tích dữ liệu, máy học, khoa học dữ liệu,
điện toán đám mây,... rất hữu ích để xây dựng nền tảng kiến thức ICT.
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
2020:
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- Phát hành bộ sách về Hồ Chí Minh gồm 06 cuốn (Hồ Chí Minh - Biểu
tượng của thời đại, Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà, Học tập gương làm
việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về
đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh - Một cốt
cách văn hóa, Nửa thế kỷ thơ văn Hồ Chí Minh) nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn thành việc xuất bản, gửi sách biếu, tặng
các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gồm 06 cuốn sách trên.
- Triển khai Kế hoạch số 4058/KH-BTTTT ngày 14/11/2019 của Bộ TTTT
về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn
2020-2030 theo hướng xã hội hóa, Cục Xuất bản, In và Phát hành; VNPost; Công
ty CP Tập đoàn Trung Nguyên đã ký kết Chương trình phối hợp. Tháng 6/2020,
Nhà xuất bản TTTT, VNPOST và Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên đã ký kết
Hợp đồng nguyên tắc về việc xuất bản sách thuộc Chương trình phối hợp triển
khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 – 2030 theo
hướng xã hội hóa.
- Xây dựng kế hoạch xuất bản 06 đầu sách tuyên truyền, kỷ niệm các ngày
lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020.
- Xây dựng danh mục đầu sách nên đọc, nên làm phục vụ thúc đẩy phát
triển 06 lĩnh vực Bộ TTTT quản lý: đang tiếp tục tập hợp ý kiến của các nhóm
chuyên gia về Danh mục các đầu sách. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng Đơn
giá trong hoạt động xuất bản theo kế hoạch giao.
- Thực hiện xuất bản 199 xuất bản phẩm, trong đó gồm 163 XBP in và 36
XBP điện tử.
- Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện của Nhà
xuất bản Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2022.
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 2020
- Bám sát nhiệm vụ chính trị và các Chương trình công tác trọng điểm của
Bộ để xuất bản các đầu sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ; tập trung xuất
bản sách phổ thông về công nghệ, chuyển đổi số, 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.
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- Thực hiện xuất bản các sách tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự
kiện lịch sử quan trọng năm 2020; sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo thông tin; sách thuộc Đề án tăng cường
công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới (năm 2020) và Đề án
tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia trong giai đoạn 2017 2020; sách tuyên truyền về nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; sách phục vụ
truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực canh tranh quốc gia
năm 2020; sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn; sách Nhà
nước đặt hàng năm 2020.
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. Pháp chế:
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT; Chương trình xây dựng
văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ TTTT năm 2020; Kế hoạch triển khai
công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ
TTTT năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ TTTT
năm 2020.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
Xây dựng 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 TTTT năm 2019.
Hướng dẫn về cơ sở thẩm định đối với các dự án công nghệ thông tin và truyền thông
thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước. Xác thực đối với 02 Đề mục pháp điển an
toàn thông tin và báo chí gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành Nghị quyết pháp điển văn bản quy phạm pháp luật.
Hoàn thiện hồ sơ Lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Xây
dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật
nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Tiến hành thẩm định 12 thông tư. Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối
với 11 văn bản QPPL do UBND các tỉnh, thành phố gửi về, có nội dung liên quan
đến quản lý nhà nước của Bộ TTTT. Thực hiện tự kiểm tra đối với 12 Thông tư
do Bộ TTTT ban hành. Tiếp nhận và đang triển khai giám định tư pháp đối với
03 vụ việc trưng cầu giám định theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền liên quan.
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+ Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ
phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật chuyên đề cách mạng công nghiệp lần thứ 4
3. Tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng:
- Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2020/NĐ-CP ngày
17/3/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Đài Truyền hình Việt Nam.
* Ý nghĩa/Giá trị mang lại:
Nghị định số 34/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị
định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam được ban
hành, bảo đảm phân định rõ, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của các đơn vị, phân cấp quản lý được đẩy mạnh, trong đó quy định rõ thẩm
quyền, trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, nhất là trong việc sắp
xếp lại 05 Trung tâm THVN tại các khu vực thành 02 đơn vị để đảm bảo mô hình
tổ chức, quản lý, sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình đồng bộ với
quy hoạch hệ thống các kênh truyền hình của Đài THVN. Việc kiện toàn tổ chức
bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới tạo thuận lợi cho Đài thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện bố trí sắp xếp vị trí công việc phù hợp với trình
độ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của tổ chức bộ máy; thực hiện cải cách
hành chính, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đài
được Chính phủ giao.
- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển cán bộ
của Bộ TTTT. Với văn bản này, các đơn vị sẽ được hướng dẫn thực hiện đầy đủ
các quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển cán bộ của Bộ TTTT
đúng các quy định của pháp luật. Thành lập Hội đồng quản lý VNNIC. Ban hành
Quy chế tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho cán bộ; Quy định đi
nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức và người giữ chức
danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ TTTT. Hoàn thành việc bàn
giao Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế
hoạch về việc tinh giản biên chế năm 2020 của Bộ TTTT. Phê duyệt danh sách
tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020. Giao số lượng người làm việc trong các
đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
trong nước sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ TTTT thông năm 2020. Tổng
kết đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT nhiệm kỳ 2016-2021 gửi Bộ Nội vụ
trình Chính Phủ.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
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+ Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT.
+ Xây dựng dự thảo 03 Thông tư liên quan tới việc bổ nhiệm, xếp lương,
thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và
truyền thông, cụ thể: Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức
thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
TTTT;Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành CNTT; Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối
với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật
dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TTTT.
+ Rà soát, Hướng dẫn triển khai quy hoạch các cấp nhiệm kỳ mới 20212026 của Bộ TTTT. Báo cáo công tác đánh giá, phân loại 35 trưởng đơn vị và rà
soát, báo cáo công tác đánh giá cán bộ công chức năm 2019; Xây dựng vị trí việc
làm viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ Nội
vụ để thực hiện chính sách tiền lương mới; Hoàn thiện Đề xuất chính sách tiền
lương mới đối với công chức, viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông;
Triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Hoàn
thiện Khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Hoàn
thành việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019; Triển khai hệ thống quản lý
hồ sơ cán bộ mới; Hỗ trợ các Sở về kiện toàn bộ máy, nhân lực, chế độ, chính
sách liên quan của ngành; Thống kê, rà soát và xây dựng bức tranh tổng thể về cơ
cấu tổ chức của các Sở, nhân lực, chế độ, chính sách liên quan tới người lao động
của ngành tại các địa phương để có các hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.
- Điều động và bổ nhiệm: 18 cán bộ; Bổ nhiệm lại: 4 cán bộ; Bổ nhiệm
kiêm giữ chức vụ thành viên HĐQL Trung tâm Internet Việt Nam: 4 cán bộ; Kéo
dài thời gian giữ chức vụ: 3 cán bộ; Tập sự cấp phó các đơn vị của Bộ: 03 cán bộ;
Điều động: 02 cán bộ; Biệt phái: 01 cán bộ; Chuyển công tác: 01 cán bộ; Thôi
việc: 4 cán bộ.
- Nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề: 81 cán bộ; Nâng
lương trước hạn: 38 cán bộ. Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính, thanh tra viên
chính, kế toán viên chính, giảng viên chính: 119 cán bộ; Bổ nhiệm xếp lương
giảng viên cao cấp 02 giảng viên. Cử đi đào tạo ngắn hạn: 91 cán bộ; Cử cán bộ
đi bồi dưỡng ở nước ngoài: 02 cán bộ.
- Triển khai công tác phục vụ kiểm tra quốc phòng, quân sự của Cơ quan
Thường trực công tác quốc phòng năm 2020. Xây dựng báo cáo bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xây dựng kế hoạch Kế hoạch
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công tác quân sự, quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm
2020.
4. Kế hoạch - Tài chính:
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
Ban hànhThông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 ban hành định
mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.
Ý nghĩa/giá trị mang lại:
Làm cơ sở cho các cơ quan kiểm tra báo chí lưu chiểu thực hiện chi trả, lập,
quản lý và thanh quyết toán kinh phí và chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem
để kiểm tra lưu chiểu.
- Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh.
Ý nghĩa/giá trị mang lại:
Góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước đối với dịch vụ
sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; làm căn cứ xác định giá
dịch vụ sự nghiệp công, từng bước thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước
theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ.
- Quyết định số 298/QĐ-BTTTT 06/3/2020 phê duyệt kế hoạch xây dựng
định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2020-2022. - Ban hành: Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2020;danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều
hành của Bộ TTTT.
- Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp của Bộ
(giao tự chủ 02 Trung tâm thuộc Cục PTTH&TTĐT và Cục Bưu điện Trung ương).
Kế hoạch giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2020 TTTT;
kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2020;
kế hoạch tổ chức xét duyệt quyết toán chi thường xuyên năm 2019.
Triển khai xây dựng: “Đề án hỗ trợ báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ
chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu”;.
Đề án “Xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021- 2025”.
+ Tiếp tục triển khai thực hiện: (1) Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong
lĩnh vực TTTT; (2) Hoàn thiện thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số
32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực
TTTT; (3) Xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát
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thanh, truyền hình; Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; Định
mức hiệu chuẩn thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện.
5. Khoa học và Công nghệ:
Ban hành: Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 quy định Danh
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ TTTT và văn bản hướng dẫn áp dụng
* Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Cập nhật các QCVN mới ban hành; Rà soát cắt giảm
Danh mục sản phẩm hàng hóa (loại bỏ các sản phẩm hàng hóa không cần quản lý
hoặc cắt giảm thủ tục chứng nhận hợp quy); Rà soát thêm về mô tả hàng hóa và
mã HS.
- Ban hành: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN lĩnh vực TTTT năm
2021; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nội dung dự thảo Tiêu chí chất
lượng đối với Xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh
phí chi thường xuyên của Bộ; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
+ Báo cáo tổng quan về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và
định hướng năm 2021 của Bộ TTTT; .
+ Xem xét việc thừa nhận 34 phòng thử nghiệm của Hoa Kỳ và 18 phòng
thử nghiệm của Hàn Quốc; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng; Phê duyệt Kế hoạch xây
dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2020. Xây dựng Phần mềm hỗ trợ thu
thập và tính toán các chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam; cài đặt và thử
nghiệm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Phần mềm này nhằm hỗ trợ cho lãnh
đạo các cấp quản lý theo dõi, nắm được tiến độ thực hiện các hoạt động của đô thị
dựa trên các chỉ số KPI đã được đặt ra; đồng thời hỗ trợ cho người thu thập dữ
liệu, tính toán các chỉ số KPI được thuận tiện, chính xác.
+ Đề nghị Bộ KHCN: thẩm định 04 dự thảo QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông và thẩm
định dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho thiết bị cầm tay Yêu cầu kỹ thuật; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thoại VHF; Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2; công bố 03
TCVN về IPv6; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin
điện tử của Bộ 06 dự thảo QCVN. Công bố 16 TCVN trong đó có: 05 TCVN về
IPv6, 05 TCVN về An toàn thông tin và 06 TCVN về kiểm thử phần mềm và âm
thanh hình ảnh. Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm
hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2019. Cập nhật thông tin về tình
hình thực hiện các chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên môi trường
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số. Xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 và Kế hoạch thực hiện
Mục tiêu chất lượng.
6. Thanh tra:
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày
03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn
thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thay thế Nghị
định số 174/2013/NĐ-CP.
Ý nghĩa/Giá trị mang lại: Việc ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đã
tạo ra khung pháp lý đồng bộ, hoàn chỉnh, các quy định, chế tài xử phạt rõ ràng,
minh bạch, góp phần quan trọng giúp cho lực lượng thanh tra chuyên ngành, các
cơ quan liên quan trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước về TTTT đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan,
tổ chức, cá nhân.
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 159/2013/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. nhằm
đảm bảo thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các hành vi vi phạm trong hoạt động báo
chí, hoạt động xuất bản; đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý trong tình
hình mới.
- Triển khai 06 cuộc thanh tra; ban hành 15 Kết luận các cuộc thanh tra.
+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã nhận được 179 đơn thư trong đó
có 147 đơn đủ điều kiện xử lý (bao gồm: 42 đơn tố cáo; 25 đơn khiếu nại; 80 đơn
kiến nghị, phản ánh) và 32 đơn không đủ điều kiện xử lý. Hiện đã giải quyết 122
đơn và đang giải quyết 25 đơn.
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.
+ Về công tác tiếp công dân: Bộ TTTT đã tiếp 06 lượt công dân phản ánh
về một số cuộc gọi điện thoại đến đe dọa cá nhân; phản ánh việc đưa tin không
đúng sự thật, thiếu căn cứ của một số cơ quan báo chí; tố cáo hành vi vi phạm của
một số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
+ Nghiên cứu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề trong
lĩnh vực bưu chính năm 2020 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-BTTTT
ngày 08/5/2020 của Bộ TTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm 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
điện; Hướng dẫn các Sở TTTT trong công tác giải quyết các vụ việc khi phát hiện
các sai phạm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khi phát hiện bưu gửi
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chứa hàng cấm. Có văn bản nhắc nhở lần 1 đối với Chủ tịch, Tổng Giám đốc các
doanh nghiệp viễn thông để xảy ra tình trạng bán SIM rác trên thị trường.
+ Trả lời Cơ quan điều tra - Công an một số tỉnh, thành phố về các vấn đề
liên quan đến việc sử dụng tên miền như: 113.hanoibocongan.com, binomo.com
và tethertrade.io,…
+ Yêu cầu VNPT gỡ bỏ nội dung quảng cáo vi phạm trên 02 trang thông tin
điện tử www.sieukhoedep.com và www.tuvankhoe.com theo đề nghị của Cục An
toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
+ Yêu cầu VNPT gỡ bỏ nội dung quảng cáo vi phạm trên 02 trang thông tin
điện tử www.sieukhoedep.com và www.tuvankhoe.com theo đề nghị của Cục An
toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
+ Rà soát, điều chỉnh các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 theo đúng
tinh thần của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại
dịch Covid-19. Nghiên cứu xây dựng nội dung định hướng chương trình thanh tra
năm 2021. Xây dựng nội dung định hướng chương trình thanh tra năm 2021.
7. Quản lý doanh nghiệp:
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
Hoàn thiện và chuẩn bị ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số
08/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTTT về việc hướng dẫn thực
hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
- Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của Bộ TTTT tại các doanh nghiệp
theo quy định, trong đó phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 cho các doanh
nghiệp thuộc Bộ TTTT; Hoàn thành xong công bố xếp loại doanh nghiệp năm
2019 đối với VNPost và VTC sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính; phối hợp thực
hiện đánh giá phân loại HĐTV năm 2019 theo quy định tại Nghị định số
97/2018/NĐ-CP và tiếp tục chuẩn bị công tác triển khai cổ phần hóa tại VTC theo
Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ;
- Tiếp tục rà soát số liệu về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của
các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã chuyển quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ
TTTT sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 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.
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ: việc triển khai xây dựng Đề án cơ cấu lại
Tổng công ty Bưu điện VN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo
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số 316/TB-VPCP ngày 06/9/2019; Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện
chủ sở hữu của VTC sang SCIC theo chỉ đạo tại Thông báo số 314/TB-VPCP
ngày 06/9/2019 và chuẩn bị cổ phần hóa Tổng công ty Truyền thông đa phương
tiện tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính
phủ; Báo cáo phương án tái cơ cấu vốn tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh
Việt Nam.
- Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình viễn thông công
ích trong năm 2020: xây dựng kế hoạch tổng thể các nhiệm vụ của Chương trình
cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2019 - 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2020 của
Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI;
Phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng
Dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 tỉnh
thuộc Nhóm IV; Phê duyệt quyết toán HĐ cung cấp dịch vụ VTCI năm 2019 của
BQLDA Chương trình VTCI với các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ;
Phê duyệt kế hoạch và giao chủ đầu tư dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho
các hộ nghèo, cận nghèo tại 15 tỉnh thuộc nhóm IV; Phê duyệt Kế hoạch và dự
toán kinh phí hỗ trợ duy trì điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng
năm 2020.
8. Công tác Nhà trường:
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
8.1. Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông:
Duy trì tốt, ổn định công tác quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn,
hành chính và công tác đảng, đoàn thể khác theo kế hoạch, nhiệm vụ. Ban hành
Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện; hoàn thành xây dựng và công bố đề án Tuyển
sinh năm 2020; ban hành quyết định mở ngành và tuyển sinh đào tạo ngành Kỹ
thuật Điều khiển tự động (Robotics), hoàn thiện các thủ tục mở mới các ngành Kỹ
thuật Dữ liệu; IoT; FinTech; Tổ chức triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua
phần mềm TranS và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến
(LMS) trong giai đoạn sinh viên không đến trường do dịch; tiếp tục triển khai tuyển
sinh học bổng CNTT bằng tiếng Anh cho ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản; hoàn
thiện thủ tục để tuyển sinh chương trình CNTT 100% tiếng Anh cho người Việt
Nam; Ban hành Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020-2025.
Ban hành Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ của Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông; Thực hiện các thủ tục công nhận tốt nghiệp cho 1.134
trường hợp, cấp bằng cho 719 trường hợp. Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học
viện cho 03 NCS (giảm 40% so với Quý I/2019 và đạt 50% so với kế hoạch năm
2020); công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 56 học viên khóa 2018 đợt 1 các
chuyên ngành kỹ thuật và khóa 2017 đợt 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh đã
bảo vệ. Từ tháng 3/2020, Học viện đã triển khai tổ chức cho hơn 10.000 sinh viên
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đại học chính quy học tập trực tuyến với hơn 1.200 lớp và 70.000 lượt sinh viên
đăng ký học.
Triển khai gói hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19
diễn biến phức tạp; lập phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 theo
định hướng, chỉ đạo của bộ Giáo dục và Đào tạo; Tích cực chú trọng đến việc tìm
kiếm cơ hội hợp tác, phát triển các chương trình đào tạo liên kết trong lĩnh vực
ICT với các cơ sở giáo dục nước ngoài khác trên toàn thế giới cụ thể là xúc tiến
và triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với Đại học Latrobe (Úc),
Đại học Huddersfield (Anh).
8.2. Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ TTTT:
Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực
cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2020. Xây dựng
kế hoạch bồi dưỡng năm 2020 cho các cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc
Bộ. Tổ chức quản lý học tập các lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”,
“Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi
dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III” tại Hà Nội, Thanh Hóa,
Hà Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu; Xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến
năm 2020. Duy trì quản trị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở
hạ tầng phòng thu và quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT. Hoàn thành phương
án tiếp nhận tài sản cơ sở nhà đất số 01 Phan Chu Trinh - Nha Trang.
8.3. Trường Cao Đẳng In:
- Triển khai các nhiệm vụ giảng dạy và học tập theo kế hoạch. Tổ chức dạy
học trực tuyến cho các học viên các khóa học từ tháng 4/2020. Tổ chức thi tốt
nghiệp và xét điều kiện tốt nghiệp, cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho 12 học sinh lớp
Sơ cấp chuyên ngành Công nghệ in. Thông báo tuyển sinh 02 lớp “Bồi dưỡng
kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý In” khóa 38, dự kiến khai giảng trong tháng
6 và tháng 7/2020.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và thi sát hạch bậc thợ tại một số
cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai xây dựng các quy chế, quy định, quy
trình phục vụ công tác hoàn thành hệ thống tài liệu kiểm định chất lượng cơ sở
giáo dục nghề nghiệp. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (điều
chỉnh đăng ký 04 nghề trình độ sơ cấp ngành In).
9. Hợp tác quốc tế
- Tham mưu Chính phủ về việc Ký “Thỏa thuận Nước chủ nhà” giữa Chính
phủ Việt Nam và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) về việc đăng cai Hội nghị
và Triển lãm Thế giới Số 2020 tại Việt Nam; về thoả thuận nước chủ nhà tổ chức
Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2020 diễn ra tại Việt Nam. Tuy nhiên do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid -19, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Liên
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minh Viễn thông Thế giới và Bộ TTTT, Việt Nam đã đưa ra Tuyên bố chung về
việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới Số (ITU Digital World),
sự kiện sẽ được tổ chức với tên gọi ITU Digital World 2021 vào tháng 9/2021 tại
Thành phố Hà Nội.
+ Ban hành Quyết định phê duyệt: Kế hoạch phát triển quan hệ giữa Việt
Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh trong lĩnh vực TTTT giai đoạn 2018 - 2021;
kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Trung tâm liên kết Cách mạng
Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới; kế hoạch
xúc tiến đầu tư năm 2020.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
+ Tổ chức Lễ ký kết giữa Bộ TTTT Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền
thông Nhật Bản trong lĩnh vực TTTT; Tổ chức họp trực tuyến với các công ty
như: Apple, Amazon để thảo luận về phương án hỗ trợ, ủng hộ của các công ty
nước ngoài cho việc phòng chống dịch Covid-19.
+ Phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Học viện chiến lược chính
sách Úc tổ chức khoá đào tạo về các quy tắc, nguyên tắc hành vi có trách nhiệm
trên không gian mạng.
+ Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công - Lan Thương tại Lào.
Tham dự cuộc họp nhóm về thiết lập điểm trao đổi Internet giữa Campuchia - Lào
- Myanmar - Việt Nam tại Thái Lan.
+ Báo cáo tổng thể tình hình triển khai kế hoạch ASEAN 2020; phối hợp
với UNICEF Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho đề án “Bảo vệ và hỗ trợ
trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi trường mạng” giai đoạn 2020 2025; tham gia các cuộc họp của ITU, ASEAN.
+ Xây dựng 08 bản tin tổng hợp về kinh nghiệm của các nước trên thế giới
trong việc áp dụng CNTT và TT vào phòng chống dịch Covid-19 và nối lại sản
xuất, trong đó bao gồm các tin về chỉ đạo, điều hành của các bộ chuyên ngành,
các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như: ITU, UPU, WEF và một số hiệp hội
chuyên ngành của thế giới và khu vực.... cung cấp các sáng kiến, giải pháp công
nghệ, các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, của các bộ chuyên ngành của các nước
đối với doanh nghiệp và người dân, sự tham gia chung tay của doanh nghiệp trong
cuộc chiến chống dịch Covid-19, kinh nghiệm của các nước về phát triển kinh tế
số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực trong bối cảnh hiện nay, các biện
pháp đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, phòng chống tin tức giả
mạo, kinh nghiệm triển khai và thương mại hóa dịch vụ 5G. Đồng thời đã đề xuất
việc triển khai một số hành động cụ thể trong phạm vi Bộ/ngành, cũng như một
số kiến nghị với Chính phủ.
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+ Phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tổ chức quyên góp và trao
tặng 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất cho Đại sứ Ấn
Độ tại Việt Nam,; Họp trực tuyến với các công ty Apple, Google, Amazon
webservices thảo luận hỗ trợ Cục Tin học hóa phát triển phần mềm BlueZone và
phương án hỗ trợ, ủng hộ của các công ty nước ngoài cho việc phòng chống dịch
Covid-19; Cung cấp các chính sách và biện pháp ứng phó đại dịch Covid-19 trong
khuôn khổ hợp tác diễn đàn Châu Á -TBD; đóng góp ý kiến đối với dự án của
Trung Quốc về tổ chức Hội thảo trực tuyến về ổn định chuỗi cung ứng nhằm hỗ
trợ thương mại và phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch Covid-19 trong APEC.Đã
cập nhật cho ITU số liệu liên quan đến bộ chỉ tiêu phát triển viễn thông và công
nghệ thông tin 2019 (IDI 2019).
+ Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/5/2020
về việc Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ký bản ghi nhớ với Diễn đàn kinh
tế thế giới về Trung tâm CMCN 4.0 Việt Nam; Tiến hành đàm phán làm thủ tục
cử cán bộ đi làm nghiên cứu viên tại trung tâm CMCN 4.0 của WEF tại San
Francisco trong Dự án Thanh toán số (Digital Payment).
+ Triển khai công tác vận động Việt Nam ứng cử vào POC nhiệm kỳ 2021-2024
10. Thi đua - Khen thưởng:
- Ban hành: Chỉ thị số 67/CT-BTTTT ngày 27/12/2019 về công tác thi đua,
khen thưởng năm 2020; Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào
thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương; 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 2020; Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua , khen thưởng của Bộ TTTT năm
2020; 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
2020. Xây dựng phương án tổ chức Hội nghị tôn vinh, khen thưởng đối với 06 lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ về việc tuyên truyền,
biểu dương khen thưởng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; báo cáo tấm gương
đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung ở cơ quan,
đơn vị; khen thưởng thành tích năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020 của
Khối thi đua bộ, ngành kinh tế
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật, ứng dụng CNTT trong toàn Ngành trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phù hợp với nội
dung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần tạo giá trị gia tăng
cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.
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- Về Công tác khen thưởng: Đã tiếp nhận gần 2000 bộ hồ sơ trình khen thưởng,
đã thẩm định và trình khen thưởngHuân chương các loại cho 03 cá nhân; Cờ thi đua
của Chính phủ cho 05 tập thể; Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho 105
tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng cho 291 tập thể và 682 cá nhân; Danh hiệu Tập thể
lao động xuất sắc cho 163 tập thể; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 264 cá nhân; Giấy
khen của thủ trưởng cơ quan cho 07 tập thể và 139 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp thông tin và truyền thông” cho 96 cá nhân;Hiệp y khen thưởng cho 20 tập thể
và cá nhân.
11. Văn phòng và các hoạt động khác:
- Ban hành: Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 về định hướng phát
triển ngành TTTT năm 2020; Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2020 về việc
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra. Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền của
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
+ Triển khai nghiêm túc công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số
06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra;
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh
xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về cao điểm phòng, chống dịch Covid-19...
- Trả lời 39 kiến nghị của cử tri các tỉnh/thành phố gửi đến Kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TTTT; tổng hợp báo cáo
giải quyết kiến nghị cử tri Kỳ họp 8 gửi Ban Dân nguyện, Văn phòng Chính phủ;
tổng hợp trả lời 298 kiến nghị, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của địa
phương trong 6 tháng đầu năm 2020 để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tháo gỡ khó
khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương. Chuẩn bị tốt
nội dung phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ với các tỉnh/thành phố Hà
Nội, Hưng Yên, Bình Phước, Hậu Giang, An Giang. Rà soát dữ liệu TTHC trên
Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu, rà soát các Quyết định và phương án
đơn giản hóa TTHC của UBND các tỉnh gửi về Bộ; rà soát các quy định của pháp
luật về bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng các bài viết về việc khảo sát công tác
kiểm soát TTHC tại các địa phương để tuyên truyền trên Cổng TTĐT của Bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh tổ
quốc;... Tích cực thực hiện rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm
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hàng hóa kiểm tra chuyên ngành để xây dựng chương trình cắt giảm điều kiện
kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
+ Ban hành các văn bản hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Đoàn Thanh niên Bộ TTTT đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
năm 2020 với chủ đề "Trái tim tới Trái tim". Đây là hoạt động thiết thực chào
mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2020).
Bộ đã tiếp nhận 16.310 văn bản, gồm: 11.718 văn bản đến ngoài Bộ; 4.592
văn bản đến nội bộ; ban hành: 3.935 văn bản, gồm; 1.082 Quyết định, 2. 415 công
văn; 12 Thông tư, 62 thông báo, 54 báo cáo, 35 tờ trình, 275 Giấy phép và đăng
ký liên kết.
12. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
- Rà soát, ban hành: Quyết định điều chỉnh chương trình xây dựngvăn bản
QPPL năm 2020. Tập trung triển khai Lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP theo đúng tiến độ. Tiến hành công tác kiểm tra, rà
soát các văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên và tập trung triển khai thực hiện
công tác rà soát VBQPPL tại Bộ để triển khai thực hiện Quyết định số 209/QĐTTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất việc triển
khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý
kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hoàn thiện thủ tục
trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 159/2013/NĐ-CP.
- Tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu của Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT.
- Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức
tuyển dụng công chức bổ sung cho khối tham mưu năm 2020; Triển khai kế hoạch
chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức; Triển khai áp dụng Khung tiêu chí đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Xây dựng và trình ban hành quy chế
phân cấp quản lý CBCCVC thuộc Bộ TTTT; Rà soát, cập nhật và xây dựng báo
cáo về tình hình nhân sự hiện tại của các Sở, đội ngũ Lãnh đạo của các Sở, để
nâng cao vai trò và sự quản lý chặt chẽ đối với đội ngũ cán bộ tại địa phương;
Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên ngành TTTT và bản mô tả
việc làm công chức chuyên ngành TTTT. Triển khai tổng kết chương trình tổng
thể cải các hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ TTTT; Hoàn thành Kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Bộ: đào tạo ngắn hạn, dài hạn, lớp bồi dưỡng
Giám đốc các Sở; Triển khai hội nghị bồi dưỡng công tác cán bộ cho các đơn vị
thuộc Bộ.
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- Hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt. Xây dựng
nội dung, đề cương kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm nhập khẩu của
một số đơn vị. Giám sát hoạt động của các cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản
phẩm, các hội chợ sách, các doanh nghiệp xuất bản và phát hành điện tử trên mạng
Internet. Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn lực lượng thanh tra Sở TTTT trong việc
xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội nói chung, thông tin bịa đặt, sai sự thật
về dịch bệnh Covid-19 nói riêng.
- Tổ chức triển khai 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 và
triển khai Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
- Hoàn thiện hồ sơ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong
lĩnh vực TTTT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Hoàn thiện Đề án hỗ trợ báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị,
cung cấp thông tin thiết yếu và Chương trình đầu tư công xây dựng Chính phủ số
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư và Kế
hoạch giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông. Tổ chức thuyết minh, bảo vệ và hoàn thiện kế hoạch đầu tư
công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư. Phê duyệt dự toán kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện nhiệm vụ; kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 của các
đơn vị dự toán thuộc Bộ.
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch tài chính 03 năm
2021-2023..
- Nghiên cứu các giải pháp, kinh nghiệm của quốc tế để đề xuất chính sách,
giải pháp về ICT và các việc cần triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
hiện nay. Tổ chức Hội nghị ASEAN trực tuyến về tin tức giả mạo.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chương trình viễn thông công ích giai đoạn
2021 – 2025. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
để chuẩn bị các thủ tục và yêu cầu theo quy định cho việc bàn giao quyền đại diện
chủ sở hữu của VTC về SCIC sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Triển
khai thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ
của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại VNPost và VTC theo quy định và chế độ báo
cáo.
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Sửa đổi Quyết định số
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nhượng quyền sử dụng 6/2020
kho số viễn thông, tên
miền Internet
Quyết định thay thế
Quyết
định
số
16/2012/QĐ-TTg ngày
08/3/2012 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về
đấu giá, chuyển nhượng Tháng
quyền sử dụng tần số vô 8/2020
tuyến điện
 Nghị định về quản lý,
sử dụng băng tần số vô
tuyến điện được cấp phép
thông qua đấu giá
Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về
“Hoạt động của Mạng Tháng
điện báo Hệ đặc biệt phục 8/2020
vụ cơ quan Đảng, Nhà
nước”
Tháng
Dự thảo Quyết định của
10/2020
TTgCP phê duyệt những
(Vụ
sửa đổi của Thể lệ thông
HTQT
tin vô tuyến của Liên
đề xuất)

Đơn vị
chủ trì

Cục VT

Cấp trình

TTgCP

Tiến độ dự kiến thực hiện

Đổi thành đề án “Chương trình
thúc đẩy sử dụng điện thoại
thông minh 4G tại Việt Nam”

Cục VT

TTgCP
Quỹ Dịch
vụ VTCI

Đang tiếp tục xây dựng đề án

Cục VT

TTgCP

Đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến
của nhân dân

Cục
TSVTĐ

TTgCP

Đang hoàn thiện để gửi Bộ Tư
pháp thẩm định

Cục
BĐTƯ

TTgCP

Đang hoàn thiện dự thảo đề án

Vụ HTQT TTgCP

Đang xây dựng dự thảo đề án
theo đúng kế hoạch
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12.
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13.
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Tên đề án

minh Viễn thông quốc tế
(ITU)
THÔNG TƯ
Thông tư quy định danh
mục, đối tượng thụ
hưởng, phạm vi, chất
lượng, giá cước tối đa
dịch vụ viễn thông công
ích và mức hỗ trợ cung
cấp dịch vụ viễn thông
công ích đến năm 2020
Thông tư thay thế Thông
tư
số
30/2011/TTBTTTT và Thông tư số
15/2018/TT-BTTTT quy
định về chứng nhận hợp
quy và công bố hợp quy
đối với sản phẩm, hàng
hóa chuyên nghành công
nghệ thông tin và truyền
thông.
Thông tư thay thế Thông
tư
số
16/2011/TTBTTTT quy định về kiểm
định thiết bị viễn thông
và đài vô tuyến điện.
Thông tư thay thế Thông
tư
số
17/2011/TTBTTTT và Thông tư số
12/2017/TT-BTTTT ban
hành Danh mục thiết bị
viễn thông và đài vô
tuyến điện bắt buộc kiểm
định.
Thông tư “Quy hoạch
băng tần 3.4-4.2 GHz cho
hệ thống thông tin di
động IMT của Việt
Nam”.
Thông tư “Quy hoạch
băng tần 4.8-4.99 GHz
cho hệ thống thông tin di
động IMT của Việt
Nam”.
Thông tư “Quy hoạch
băng tần 24.25-29.5 GHz
cho hệ thống thông tin di

Thời gian
trình

Đơn vị
chủ trì

Cấp trình

Tiến độ dự kiến thực hiện

Tháng
3/2020

Cục VT

Bộ trưởng Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT
Bộ TTTT ngày 14/02/2020

Tháng
3/2020

Cục VT

Bộ trưởng Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT
Bộ TTTT ngày 07/5/2020

Tháng
3/2020

Cục VT

Bộ trưởng Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT
Bộ TTTT ngày 13/4/2020

Tháng
3/2020

Cục VT

Bộ trưởng Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT
Bộ TTTT ngày 13/4/2020

Tháng
Cục TS
11/2020

Chuẩn bị đăng website và lấy ý
Bộ trưởng
kiến góp ý đối với dự thảo Thông
Bộ TTTT
tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz

Tháng
Cục TS
11/2020

Đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi
Bộ trưởng
của các bộ, ngành, tổ chức,
Bộ TTTT
doanh nghiệp

Tháng
Cục TS
11/2020

Đang tổng hợp ý kiến góp ý của
Bộ trưởng
các đơn vị, doanh nghiệp cho dự
Bộ TTTT
thảo Thông tư
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Tên đề án

Thời gian
trình

Đơn vị
chủ trì

động IMT của Việt
Nam”.
LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CNTT
ĐỀ ÁN
Xây dựng chiến lược phát
triển Chính phủ điện tử Quý
Cục THH
giai đoạn 2021-2025, IV/2020
định hướng đến 2030
Quý
Đề án xây dựng Chính II/2020
phủ điện tử giai đoạn 
Vụ KHTC
2021-2025.
Quý
III/2020
Đề án tái cấu trúc hạ tầng
công nghệ thông tin, xây
dựng một số nền tảng Quý
Cục THH
dùng chung phục vụ kết I/2020
nối, chia sẻ dữ liệu cho
Chính phủ điện tử
THÔNG TƯ
Thông tư quy định về
công tác triển khai, giám
sát triển khai và nghiệm
Tháng
thu dự án đầu tư ứng
Cục THH
6/2020
dụng CNTT sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà
nước
LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG
ĐỀ ÁN
Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về một
số chế độ ưu đãi và cơ chế
tài chính đặc thù cho cán
Tháng
Cục
bộ kỹ thuật và lực lượng
3/2020 ATTT
ứng cứu sự cố an toàn
thông tin mạng của Bộ
Thông tin và Truyền
thông
Đề án Bảo vệ, hỗ trợ trẻ
em tương tác lành mạnh, Tháng
Cục
sáng tạo trên không gian 6/2020 ATTT
mạng
Báo cáo Tổng kết thi
Tháng
Cục
hành Luật Giao dịch điện
11/2020 ATTT
tử

Cấp trình

Tiến độ dự kiến thực hiện

TTgCP

Đang hoàn thiện dự thảo xin ý
kiến rộng rãi

TTgCP

Đang tiếp tục xây dựng đề án

TTgCP

Tờ trình số 15/TTr-BTTTT ngày
20/3/2020

Bộ trưởng Vụ Pháp chế đang thẩm định
Bộ TTTT theo quy định.

TTgCP

Quyết định đã được Thủ tướng
Chính phủ ký ban hành (M)

TTgCP

Tờ trình số 36/TTr-BTTTT ngày
30/6/2020

TTgCP

Đang tổ chức các hội thảo lấy ý
kiến góp ý vào sửa đổi Luật Giao
dịch điện tử
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26.
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Tên đề án

Thời gian
trình

Đơn vị
chủ trì

Phát triển và làm chủ Hệ
sinh thái sản phẩm an
toàn thông tin mạng Việt
Tháng
Cục
Nam phục vụ Chính phủ
12/2020 ATTT
điện tử, đô thị thông minh
và hệ thống thông tin
quan trọng quốc gia
THÔNG TƯ
Thông tư Quy định tổ
chức, hoạt động Đơn vị
chuyên trách về án toàn
Tháng
Cục
thông tin, Đội ứng cứu sự
10/2020 ATTT
cố mạng và tiêu chuẩn
chức danh an toàn thông
tin mạng
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT
ĐỀ ÁN
Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình phát
triển công nghiệp CNTT,
Quý
điện tử - viễn thông đến
Vụ CNTT
II/2020
năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030, hướng tới
cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4
Xây dựng Chiến lược
phát triển các doanh Tháng
Vụ CNTT
nghiệp công nghệ số Việt 9/2020
Nam
Dự thảo Quyết định của
TTgCP phê duyệt Đề án
tuyên truyền, phổ biến, Năm
Vụ CNTT
nâng cao nhận thức phát 2020
triển doanh nghiệp công
nghệ số VN
THÔNG TƯ
Thông tư quy định về
việc triển khai Giấy
chứng nhận lưu hành tự Tháng
Vụ CNTT
do đối với hàng hóa trong 9/2020
lĩnh vực thông tin và
truyền thông
LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG
ĐỀ ÁN

Cấp trình

TTgCP

Tiến độ dự kiến thực hiện

Đang thực hiện nhiệm vụ theo kế
hoạch

Bộ trưởng
Đang xây dựng Dự thảo
Bộ TTTT

TTgCP

Tờ trình số 40/TTr-BTTTT ngày
30/6/2020

TTgCP

Đang hoàn thiện dự thảo đề án
để chuẩn bị lấy ý kiến rộng rãi.

TTgCP

Đã phê duyệt kế hoạch xây dựng
đề án và đang triển khai theo kế
hoạch

Đã gửi dự thảo Thông tư lấy ý
Bộ trưởng kiến góp ý rộng rãi. Đã đăng tải
Bộ TTTT dư thảo lên website CP và
website Bộ
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36.
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Tên đề án

Nghị định sửa đổi, bổ
sung Nghị định số
72/2013/NĐ-CP
ngày
15/7/2013 và Nghị định
số 27/2018/NĐ-CP ngày
01/3/2018 của Chính phủ
về quản lý, cung cấp và
sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin trên mạng
Đề án tuyên truyền về an
toàn giao thông trên các
phương tiện thông tin đại
chúng và hệ thống thông
tin cơ sở, giai đoạn 20202025
Đề án tuyên truyền vận
động nhân dân phòng,
chống tác hại của rượu,
bia, thực hiện đã uống
rượu bia, không lái xe,
giai đoạn 2020-2025
Giải pháp để các trang
mạng xã hội xuyên biên
giới phải tuân thủ pháp
luật Việt Nam
Ban hành Nghị định sửa
đổi, bổ sung nghị định số
181/2013/NĐ-CP hướng
dẫn Luật quảng cáo
Đề án phát triển, quản lý
báo chí đối ngoại và Văn
phòng thường trú báo chí
Việt Nam ở nước ngoài
Chiến lược truyền thông
quảng bá hình ảnh Việt
Nam ra nước ngoài
Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về phòng, chống
rác thải nhựa giai đoạn
2021-2025
Đề án Nâng cao chất
lượng ấn phẩm báo chí
đối ngoại bằng tiếng
nước ngoài.
Tăng cường công tác
thông tin đối ngoại với
các nước của ASEAN

Thời gian
trình

Đơn vị
chủ trì

Cấp trình

Quý
Vụ PC
IV/2020

CP

Tháng
6/2020

TTgCP

Cục BC

Tiến độ dự kiến thực hiện

Đang hoàn thiện để gửi Bộ Tư
pháp thẩm định.

Tờ trình số 39/TTr-BTTTT ngày
30/6/2020
Tháng
6/2020

Cục BC

TTgCP

Tháng
Cục
12/2020 PTTH

TTgCP

Đang thực hiện thường xuyên

Năm
2020

CP

Đang xây dựng đề án

Tháng
Cục
11/2020 TTĐN

TTgCP

Đang xây dựng đề án theo kế
hoạch

Tháng
4/2020

Cục
TTĐN

TTgCP

Tờ trình số 19/TTr-BTTTT ngày
09/4/2020.

Tháng
Cục
10/2020 TTCS

TTgCP

Đang hoàn thiện dự thảo đề án
theo kế hoạch

Quý
Viện CL
III/2020

TTgCP

Đang tiếp thu, hoàn thiện đề án

Quý
Viện CL
III/2020

TTgCP

Đang tiếp thu, hoàn thiện đề án

Cục
PTTH
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38.
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39.
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40.

1.

41.

2.

42.

3.

Tên đề án

Thời gian
trình

Đề án thí điểm hỗ trợ phát
triển báo (tạp chí) in, báo
Quý
điện tử của người Việt
III/2020
Nam tại khu vực trọng
điểm ở nước ngoài.
LĨNH VỰC TỔNG HỢP
ĐỀ ÁN
Nghị định sửa đổi, bổ
sung Điều 3 Nghị định số
02/2018/NĐ-CP
ngày
04/01/2018 của Chính Tháng
phủ quy định chức năng, 1/2020
nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Đài
truyền hình Việt Nam
Xây dựng Đề án hỗ trợ
báo chí, xuất bản phục vụ
nhiệm vụ chính trị, cung
cấp thông tin thiết yếu để Quý
tăng cường công tác II/2020
thông tin, tuyên truyền, 
tạo đồng thuận xã hội Quý
trong việc thực hiện các III/2020
nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, góp phần đảm
bảo an ninh, quốc phòng
THÔNG TƯ
Thông tư thay thế Thông
tư
số
05/2019/TTBTTTT ngày 09/7/2019
Quy định Danh mục sản
Tháng
phẩm, hàng hóa có khả
6/2020
năng gây mất an toàn
thuộc trách nhiệm quản
lý của Bộ Thông tin và
Truyền thông
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về pin lithium cho thiết bị Tháng
cầm tay (Rà soát, sửa đổi 9/2020
QCVN
101:2016/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
Tháng
về chống sét cho các trạm
9/2020
viễn thông và mạng cáp
ngoại vi viễn thông (Rà

Đơn vị
chủ trì

Viện CL

Cấp trình

TTgCP

Tiến độ dự kiến thực hiện

đang tiếp thu, hoàn thiện đề án

Vụ TCCB CP

Nghị định 34/2020/NĐ-CP ngày
18/3/2020

Vụ KHTC TTgCP

Đang tiếp tục hoàn thiện đề án

Vụ
KHCN

Bộ trưởng Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT
Bộ TTTT ngày 14/5/2020

Vụ
KHCN

Bộ trưởng Đang trình LĐ Bộ xem xét, ban
Bộ TTTT hành

Vụ
KHCN

Bộ trưởng
Vụ Pháp chế đang thẩm định
Bộ TTTT

126
TT
Tổng

43.

TT

4.

44.

5.

45.

6.

46.

7.

47.

8.

48.

9.

49.

10.
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soát, sửa đổi QCVN
32:2011/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị thu truyền hình
số mặt đất DVB-T2 (Rà
soát, sửa đổi QCVN
63:2012/BTTTT)
Thông tư thay thế Thông
tư
số
28/2009/TTBTTTT ngày 14/9/2009
quy định việc áp dụng
tiêu chuẩn, công nghệ hỗ
trợ người khuyết tật tiếp
cận, sử dụng công nghệ
thông tin và truyền thông
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị vô tuyến công
suất thấp vùng phủ rộng
LPWAN dải tần 920
MHz
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị thu phát vô
tuyến sử dụng kỹ thuật
điều chế trải phổ trong
băng tần 2,4 GHz (Rà
soát, sửa đổi QCVN
54:2011/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị điện thoại VHF
sử dụng cho nghiệp vụ
lưu động hành hải (Rà
soát, sửa đổi QCVN
52:2011/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị vô tuyến cự ly
ngắn dải tần 1 GHz - 40
GHz (Rà soát, sửa đổi
QCVN 74:2013/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị điện thoại VHF
sử dụng trên phương tiện

Thời gian
trình

Tháng
9/2020

Đơn vị
chủ trì

Cấp trình

Tiến độ dự kiến thực hiện

Vụ
KHCN

Bộ trưởng Đang gửi Bộ Khoa học và Công
Bộ TTTT nghệ thẩm định

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Đang xin ý kiến trên Cổng thông
Bộ trưởng tin điện tử Chính phủ, Bộ TTTT
Bộ TTTT để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức,
cá nhân

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Thành lập hội đồng thẩm tra dự
Bộ trưởng
thảo QCVN trước khi gửi thẩm
Bộ TTTT
định Bộ KHCN

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Thành lập hội đồng thẩm tra dự
Bộ trưởng
thảo QCVN trước khi gửi thẩm
Bộ TTTT
định Bộ KHCN

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Gửi Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ trưởng thẩm định tại công văn số
Bộ TTTT 1654/BTTTT-KHCN
ngày
07/5/2020

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Thành lập hội đồng thẩm tra dự
Bộ trưởng
thảo QCVN trước khi gửi thẩm
Bộ TTTT
định Bộ KHCN

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Bộ trưởng Đang gửi Bộ Khoa học và Công
Bộ TTTT nghệ thẩm định
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TT
Tổng

TT

50.

11.

51.

12.

Tên đề án

cứu sinh (Rà soát, sửa đổi
QCVN 50:2011/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
về tín hiệu truyền hình
cáp tương tự tại điểm kết
nối thuê bao (Rà soát, sửa
đổi
QCVN
87:2015/BTTTT)
Thông tư quy định Quy
chuẩn kỹ thuật về chất
lượng dịch vụ truyền hình
cáp ứng dụng công nghệ
DVB-T2

Thời gian
trình

Đơn vị
chủ trì

Cấp trình

Tiến độ dự kiến thực hiện

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Bộ trưởng Đang gửi Bộ Khoa học và Công
Bộ TTTT nghệ thẩm định

Tháng
Vụ
11/2020 KHCN

Bộ trưởng Đang gửi Bộ Khoa học và Công
Bộ TTTT nghệ thẩm định
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Phụ lục II
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1. Lĩnh vực Bưu chính:
Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện niêm yết rõ thời gian đóng, mở của tại
các điểm giao dịch trong dịp Tết Nguyên đán; bố trí đủ nhân lực, phương tiện để
trực theo chế độ quy định; chuyển phát nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ báo chí, bưu
phẩm, bưu kiện, điện tín, điện hoa, thư công phát sinh trong dịp Tết; nâng cao tinh
thần cảnh giác, phối hợp với công an địa phương nhằm kịp thời phát hiện và ngăn
chặn các hành vi lợi dung mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển hàng
lậu, hàng cấm và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật. Hướng dẫn các
doanh nghiệp bưu chính đối với việc vận chuyển ra nước ngoài các trang thiết bị
y tế dùng cho việc phòng, chống dịch Covid-19 gây ra vì mục đích nhân đạo trong
thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính,
chuyển phát trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm thông báo số 43/TBBTTTT ngày 06/5/2020 của Bộ TTTT về việc tiếp tục cung ứng dịch vụ bưu chính
quốc tế. Đồng Nai tham mưu UBND tỉnh: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
“Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã phục vụ xây dựng
nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh năm 2020. Khánh Hòa, Lâm Đồng tham mưu
trình UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế
hoạch về kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính
công ích năm 2020. Gia Lai chỉ đạo tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn, an
ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh. Nghệ An tổ chức phát
hành đặc biệt bộ Tem kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bình
Phước tiến hành đánh giá tình hình hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa
xã trên địa bàn, đặc biệt với những điểm tại các xã về đích nông thôn mới giai
đoạn 2014-2020. Cà Mau triển khai thực hiện mô hình kết hợp Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với Bưu điện - Văn hóa xã tại 04 xã.
Cần Thơ, Điện Biên, Cao Bằng tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai Quyết định
số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc đánh giá, chấm điểm
tiêu chí hiện đại hóa nền hành chính công. Thanh Hóa báo cáo đánh giá việc thực
hiện Quyết định số 55/2016/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính
phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên sử dụng mạng
lưới các điểm giao dịch của doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin có liên
quan về dịch bệnh để khách hàng đến giao dịch biết, chủ động phòng dịch. Quảng
Trị, Bình Định chỉ đạo giảm giá cước chuyển phát Bưu chính công ích khi tổ chức,
cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm đang diễn ra dịch Covid19. Long An, Cần Thơ, Bình Định, Kon Tum đề xuất Bộ TTTT về đề tài phát
hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2022. Đồng Nai giới thiệu về Bộ sách Viết thư
Quốc tế UPU đến các trường học trên địa bàn tỉnh. Cần Thơ hỗ trợ Bưu điện thành
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phố triển khai giảm giá 50% đối với việc tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để khuyến khích người dân sử dụng
dịch vụ bưu chính công ích. Bắc Kạn xây dựng kế hoạch điều tra sản lượng và giá
cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt
động phát hành báo chí. Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ
bưu chính công ích năm 2020, trong đó tiếp tục kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu
chính công ích phục vụ cơ quan đảng, nhà nước do Bưu điện thành phố Hà Nội
thực hiện; Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc
dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phú Yên
mở điểm phục vụ bưu chính tại các xã chưa có điểm phục vụ bưu chính
2. Lĩnh vực Viễn thông:
Các địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tập
trung thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin,
đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước,
nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; đảm bảo thông tin liên lạc thông
suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục
chỉ đạo kế hoạch chỉnh trang, làm gọn và ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn;
thẩm định kế hoạch xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức nhắn tin đến
các thuê bao di động trên địa bàn để truyền tải các khẩu hiệu, thông điệp tuyên
truyền về các biện pháp phòng, chống vi rút Corona. Chỉ đạo các doanh nghiệp
thực hiện Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ TTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng
chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn
thông. Tham mưu UBND tỉnh ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TTTT và UBND tỉnh
Khánh Hòa về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2020-2025
(Khánh Hòa); ban hành Quy trình xử lý các số điện thoại, chủ thuê bao điện thoại
quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn (Trà Vinh); ban hành Quy chế quản
lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; Chỉ thị về việc
đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và
truyền thông phục vụ đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Gia Lai).
Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương thực hiện thẩm định tiêu chí số 8 ngành TTTT
về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, xã trên địa bàn. Phú Thọ thiết lập các
đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về các trường hợp đưa tin sai sự thật trên
báo chí và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh, tiếp nhận thông tin về các trường
hợp sự cố viễn thông, việc vận chuyển ra nước ngoài các phương tiện bảo hộ y tế
thông thường qua đường bưu chính, tiếp nhận các sự cố về công nghệ thông tin,
trang thông tin điện tử. Cà Mau tổng hợp số liệu hoạt động viễn thông trên địa
bàn tỉnh năm 2019. Cần Thơ đưa vào vận hành khai thác phần mềm quản lý hạ
tầng bưu chính viễn thông (GIS), kết hợp quản lý hạ tầng truyền thanh cơ sở, tăng
cường ứng dụng CNTT trong quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, khuyến khích
các doanh nghiệp dùng chung hạ tầng viễn thông, đặc biệt là việc phát triển mới
hạ tầng BTS, hạ tầng ngầm tại các khu đô thị. Lào Cai hướng dẫn các tổ chức,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động
kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; hướng dẫn quy trình ngừng hỗ
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trợ theo chính sách viễn thông công ích. Hải Dương triển khai khảo sát địa điểm
lắp đặt Wifi công cộng trên địa bàn tỉnh. Ninh Bình yêu cầu các doanh nghiệp
Viễn thông xử lý triệt để thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định Quảng
Bình hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông đăng ký nhu cầu sử dụng đất để di
dời các trạm BTS xây dựng trên đất công. Bình Định chỉ đạo tăng cường công tác
quản lý nhà nước về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, thuê
bao di động trả trước. Quảng Trị khảo sát đánh giá tình hình sử dụng và xây dựng
dự án mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Bắc Ninh yêu cầu Đài
Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp viễn thông, taxi trên địa
bàn tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình cột cao thông tin,
truyền thông mùa mưa bão năm 2020.
Các địa phương tiếp tục thực hiện thẩm định tần số, hệ thống thiết bị truyền
thanh; hướng dẫn cá nhân, tổ chức về thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tần số và
thiết bị vô tuyến điện; khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền
hình mặt đất trên địa bàn tỉnh năm 2020, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà
soát số liệu hộ dân nhận hỗ trợ đầu thu DTH. Lâm Đồng, Kon Tum tuyên truyền
thời gian điều chỉnh ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn
tỉnh. Quảng Ngãi kiểm tra lại tín hiệu truyền hình tại một số khu vực để hỗ trợ
đầu thu vệ tinh trong năm 2020. Hòa Bình ban hành kế hoạch tuyên truyền số hóa,
truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh năm 2020. Khánh Hòa,
Kon Tum, Lâm Đồng tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận
hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa ban hành Kế
hoạch về chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet
của các cơ quan nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Kon Tum thực hiện
triển khai chuyển đổi IPV6. Đồng Nai biên soạn nội dung tuyên truyền phổ biến
pháp luật lĩnh vực Internet. Thái Bình lập đề án chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 tỉnh.
Sơn La hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc đầu tư,
mua sắm thiết bị và cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị
truyền thanh không dây.
3. Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin:
Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt
động của cơ quan nhà nước tỉnh năm 2020 (An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa);
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử
và đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chính
quyền điện tử tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Kiên Giang, Bạc Liêu, TP. HCM,
Cao Bằng); Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác
Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Vĩnh Long; Quyết định ban hành Quy chế quản
lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa
điện tử tỉnh Cao Bằng; Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định các hoạt
động ứng dụng CNTT năm 2020 (Bình Dương); Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày
01/4/2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
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trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 về chỉ đạo đổi mới quy
trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC chuyển từ môi trường làm
việc giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan Nhà nước từ
cấp tỉnh đến cấp xã (Thanh Hóa); Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với việc xây dựng Chính quyền điện tử; Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ
thị số 62-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng "Về tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin, truyền thông
cơ sở" (Sở TTTT Cao Bằng); Quyết định Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung
cấp trên Cổng DVC quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong
năm 2020 (Phú Yên); ban hành danh mục DVC trực tuyến mức 3, mức 4 của tỉnh
năm 2020 (Thừa Thiên Huế) Sở TTTT Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho
Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các biện pháp chỉ đạo, điều hành công tác và tham
gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả như tham mưu và triển khai 02 chỉ
thị đó là: Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 01/4/2020 về việc tăng cường chỉ đạo
thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15/CTUBND ngày 18/5/2020 về việc chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ
công việc, giải quyết TTHC chuyển từ môi trường làm việc giấy sang làm việc
trên môi trường điện tử trong các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Các địa phương quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử hoạt động
24/7, đảm bảo duy trì các hệ thống dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều
hành hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhu cầu sử dụng của người
dân và doanh nghiệp trong dịp tết Nguyên đán; triển khai các giải pháp cho học
sinh học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Thực hiện báo cáo kết quả triển khai Ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu Cải cách
hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và thực hiện các quy định của pháp
luật về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Lào Cai tham mưu UBND tỉnh xây
dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và đơn giá đặt hàng phát thanh, truyền hình trên
địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng nền tảng kết nối chỉa sẻ dữ liệu - LGSP của tỉnh
Lào Cai phiên bản 2.0 (LGSP 2.0), nhằm phát triển mở rộng các dịch vụ dựa trên
nền tảng LGSP sẵn có. Bắc Giang triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản
điều hành trên mạng Internet. Bến Tre triển khai các nội dung xây dựng Chính
phủ điện tử trên địa bàn tỉnh, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ
quan trong hệ thống nhà nước. Đồng Nai hoàn thành việc triển khai thử nghiệm
và khai trương chính thức Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh; nâng cấp
Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh lên phiên bản 2.0. Kiên Giang hỗ trợ thực hiện
tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và Chữ ký số cho một
số sở, ban, ngành tỉnh; thực hiện rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Sóc Trăng tiến hành khảo sát, đánh giá rủi ro
trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; khảo sát triển khai Nền tảng tích
hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh. Thái Bình, Đắk Lắk triển khai thí điểm Trung
tâm điều hành đô thị thông minh (IOC). Cà Mau triển khai thí điểm dịch vụ Đô
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thị thông minh tại tỉnh, chấm điểm mức độ Chính quyền điện tử của các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn; đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động
quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục
hành chính. Bình Định triển khai thí điểm 08 dịch vụ đô thị thông minh trong năm
2020 tại TP. Quy Nhơn. TP. HCM tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Xây dựng
TP. HCM trở thành đô thị thông minh tại 24 quận, huyện; sơ kết 2 năm triển khai
Đề án Đô thị thông minh và dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Đô thị thông minh
năm 2020; tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Khung kiến trúc tổng thể Hệ thống
giám sát hình ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh. An Giang xây
dựng dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0. Cần Thơ kiểm
tra việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, xây
dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước. Kon Tum hướng dẫn Bộ tiêu
chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám
mây phục vụ Chính phủ điện tử. Bắc Kạn triển khai thí điểm hệ thống cầu truyền
hình trực tuyến (VMEET) và hệ thống phòng họp trực tuyến (VROM) trong các
đơn vị thuộc khối UBND tỉnh. Đà Nẵng mở kênh để cung cấp, giải đáp thông tin
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra qua Tổng đài 1022. Lào Cao hoàn thành xây dựng bộ phần mềm nền tảng
kết nối chỉa sẻ dữ liệu - LGSP tỉnh Lào Cai phiên bản 1.0; việc triển khai máy chủ
bảo mật số liệu chuyên dùng (SS) dùng riêng của tỉnh, kết nối vào đường số liệu
chuyên dùng cấp 1 và đã đưa vào vận hành chính thức phục vụ gửi nhận văn bản
điện tử, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn
hướng dẫn Quản trị hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng Internet và sử
dụng Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Tỉnh ủy giao cho các cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang. Thanh Hóa tổ chức
Hội nghị “Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử
giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”
bằng hình thức trực tuyến đến 27 UBND cấp huyện thuộc tỉnh. Khánh Hòa hỗ trợ
tổ chức Hội thi tin học dành cho người mù tỉnh Khánh Hòa. Gia Lai triển khai Đề
án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020 2025, định hướng đến năm 2030". Quảng Nam đánh giá tình hình vận hành, chất
lượng dịch vụ đường truyền hệ thống mạng WAN tỉnh; đề xuất giải pháp tăng
cường giám sát, theo dõi chất lượng hệ thống mạng WAN tỉnh, về giải pháp triển
khai hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) cho các hệ thống thông tin dùng
chung của tỉnh. Bắc Giang chuẩn hoá xong hệ thống phần mềm quản lý văn bản
và điều hành công việc thành một phần mềm dùng chung duy nhất, liên thông 4
cấp (xã, huyện, tỉnh, trung ương) và triển khai thống nhất đến 100% các cơ quan
Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cấp xã.
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4. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng:
Các địa phương tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn
thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hệ thống mạng và các trang
thông tin điện tử của các địa phương hoạt động ổn định, duy trì tốt chế độ trực và
giám sát 24/7; tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan
nhà nước các cấp; tổng hợp, hỗ trợ gia hạn đối với các chứng thư số cá nhân và tổ
chức sắp hết thời hạn sử dụng; hỗ trợ sử dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà nước
trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số
41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai
đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng (Hậu Giang); ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin
mạng (An Giang, Bình Định); Quyết định kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn
thông tin mạng (Tây Ninh). An Giang phối hợp Viettel xây dựng các phương án
triển khai thí điểm hệ thống giám sát an toàn thông tin (miniSOC) trên địa bàn
tỉnh. Đà Nẵng xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố an toàn thông tin; thực hiện
sao lưu dự phòng mã nguồn, cơ sở dữ liệu; cảnh báo và hỗ trợ các cơ quan, địa
phương xử lý, khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên hệ điều hành
Windows 10, Windows server 2012, 2016, 2019. Cao Bằng triển khai nhiệm vụ
Xây dựng Hệ thống phòng chống mã độc mô hình tập chung của tỉnh. Bắc Kạn
xây dựng Kế hoạch ứng dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan nhà nước
năm 2020; xây dựng phần mềm tích hợp ký số trên thiết bị di động. Lào Cai thực
hiện cảnh báo nguy cơ tấn công vào các trang, cổng thông tin điện tử trên địa bàn
tỉnh. Trà Vinh tổ chức 02 lớp tập huấn an toàn thông tin cho Đội Ứng cứu khẩn
cấp sự cố máy tính là lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT các sở, ban, ngành tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phố. Bình Dương chấn chỉnh công tác quản lý,
bảo quản, sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Bình Phước, Bạc Liêu, TP. HCM hỗ
trợ triển khai, cung cấp SimPKI phục vụ kiểm thử, cấu hình thiết bị ký số. Quảng
Trị, Kon Tum ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số
chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên
dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2017-2020; thực hiện
mô hình kết nối mạng đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hà Nội kích hoạt hệ thống giám sát cộng đồng bằng
GPS theo dõi dịch Covid-19. Ứng dụng Hà Nội Smart City giúp cơ quan chức
năng theo dõi, giám sát các hoạt động của những người đang điều trị Covid-19,
những người cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Cần Thơ xây dựng kế hoạch và lộ
trình thực hiện thí điểm trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC. Bắc Kạn, Đà
Nẵng cảnh báo và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa cho các cơ quan, đơn vị về
nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom. Khánh Hòa thiết
lập chứng thư số bảo mật SSL cho các tên miền cấp 4 thuộc tên miền
khanhhoa.gov.vn không lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh; cảnh báo các lỗ hổng
bảo mật của Microsoft Sharepoint; cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử
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dụng mật khẩu dễ đoán đối với tài khoản thư điện tử công vụ. Bình Dương cập
nhật địa chỉ IP Public; triển khai thử nghiệm phần mềm chống mã độc. Đà Nẵng
ban hành Kế hoạch “Phân cấp công tác cấp phát, quản lý và hỗ trợ, hướng dẫn
người dùng sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại thành phố Đà Nẵng”; cung cấp
thông tin phục vụ báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam
năm 2020. Quảng Bình, Nghệ An đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện
tử đến năm 2020. Hà Nội tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di
động thế hệ thứ 4 (mạng 4G); triển khai thử nghiệm mạng thông tin di động thế hệ
thứ 5 (mạng 5G) trên địa bàn Thành phố và triển khai hạ tầng viễn thông, thử nghiệm
mạng 5G tại khu vực dự án trường đua xe F1, quận Nam Từ Liêm theo chỉ đạo của
Bộ TTTT.
Lĩnh vực Công nghiệp ICT:
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày
06/01/2020 về thành lập Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - Giai đoạn 1. Các địa
phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52NQ/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; đề xuất các nhiệm vụ, giải
pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. TP.
HCM triển khai các nội dung liên quan thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn
Chương trình AI; thành lập Hội đồng phát triển ngành ICT; xây dựng Chương
trình hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển sản phẩm CNTT-TT giai đoạn 2020-2030;
chuẩn bị tổ chức Diễn đàn kinh tế Thành phố lần 3 với chủ đề kinh tế số. Thừa
Thiên Huế ban hành Kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
tỉnh năm 2020 với mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ thông
tin đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin của
tỉnh năm 2020, định hướng đến năm 2025. An Giang tổ chức Hội thảo Chuyển
đổi số trong Doanh nghiệp. Lâm Đồng, Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch phát triển
doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh theo giai đoạn 2021-2025 và 20262030. Gia Lai tăng cường tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng, giải pháp liên
quan chủ đề cuộc sống số. Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CTBTTTT của Bộ TTTT về phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho
cuộc sống số
6. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông:
6.1. Báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở,
thông tin đối ngoại:
Các địa phương thực hiện tốt việc theo dõi hoạt động của các cơ quan báo
chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành quan trọng của
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Nghị định số 100/2019/NĐCP ngày 30/12/20219 của Chính phủ; công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020
của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid19) gây ra. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh các huyện,
thị xã, thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền, thông
tin kịp thời, chính xác, trung thực và khách quan các sự kiện chính trị, kinh tế, xã
hội của tỉnh; thông tin, phản ánh không khí đón Tết Nguyên đán; các hoạt động
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền các chủ
trương thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả,
chống buôn lậu, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
Tham mưu UBND địa phương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương
và phóng viên báo Trung ương thường trú trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020; kế hoạch tổ chức ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2020. Triển
khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa
bàn tỉnh. Tổ chức, kiểm tra, giám sát hoạt động trên môi trường mạng; hướng dẫn,
chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp. Tham mưu cho
UBND tỉnh xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và đơn giá đặt hàng phát thanh,
truyền hình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tham mưu UBND tỉnh Đề án nâng cao chất
lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2020-2025 (Vĩnh Long); Kế hoạch Tuyên truyền, truyền thông năm 2020
(Quảng Ninh); Kế hoạch thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
trên địa bàn tỉnh (Bình Định); Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống
thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới tỉnh năm 2020 (Cao Bằng); Quy định về chế độ nhuận bút trong
lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên
địa bàn tỉnh Yên Bái; Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí;
Cổng/Trang thông tin điện tử; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; bản tin
của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Bình Phước); Kế hoạch về
việc truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa
bàn tỉnh (Bắc Giang); Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng
Internet và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 (Vĩnh Long)
TP. HCM chỉ đạo tăng cường sử dụng số liệu đo lường khán giả truyền
hình; đề nghị các Sở TTTT thiết lập đường dây nóng báo chí. Vĩnh Long, Sóc
Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2019. Quảng Trị hướng
dẫn Quy định quản lý điểm truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên
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địa bàn tỉnh. Gia Lai tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
internet, thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh. Vĩnh Long phát động Giải báo chí
toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CTBTTTT ngày 02/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT và các văn bản hướng dẫn của Bộ
về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời ban hành Kế
hoạch phòng, chống dịch bệnh của ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương;
các văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ động cung cấp cho các cơ
quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở về nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh. Khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn
chế tiếp xúc nơi đông người. Xây dựng chuyên trang và tạo banner trên Cổng thông
tin điện tử tỉnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tuyên
truyền trên trên mạng xã hội qua Zalo, Facebook, Cổng thông tin điện tử, các trang
thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử thành phần của tỉnh. Lập fanpage truyền thông
về dịch bệnh Covid-19 để cung cấp thông tin chính xác, mới nhất đến người dân. Rà
soát, theo dõi chặt chẽ thông tin tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, phối hợp các
ngành chức năng tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật những thông tin sai sự
thật. TP. HCM thiết lập 01 kênh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch
Covid-19 trên nền tảng mạng xã hội Zalo do Sở TTTT quản lý và vận hành, với tên
gọi là “Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM". Ninh Thuận đề xuất miễn giảm thuế
cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được đóng
cửa tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh. Khánh Hòa giám sát, nhắc nhở
và yêu cầu các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng hoạt động để hạn
chế tối đa việc tụ tập đông người, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thừa Thiên Huế giám sát các đại lý Internet công cộng và game online trên địa
bàn tỉnh qua phần mềm được tích hợp trong một dịch vụ của chương trình đô thị
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị thiết lập
trang thông tin điện tử tổng hợp rà soát, thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt
động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp. Đà
Nẵng xử lý đối với trường hợp trang thông tin điện tử tổng hợp do đơn vị cấp có tên
miền của địa phương khác.
Hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục khẳng định là kênh thông tin, tuyên truyền chủ
lực ở tuyến cơ sở. Hệ thống Đài truyền thanh cấp xã thường xuyên tiếp âm, phát sóng
các chương trình phát thanh từ Đài truyền thanh huyện để cung cấp những thông tin
thiết yếu cho nhân dân ở tuyến cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu cập nhật thông tin của người
dân. Phú Yên, Gia Lai, Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực
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hiện Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng cao
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa
bàn; Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau, TP. HCM tổng hợp số liệu, báo cáo đánh giá chất
lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh truyền hình cấp huyện năm 2019. Ninh Thuận lắp đặt thử nghiệm hệ thống truyền
thanh thông minh trên địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Kiên Giang trao thiết bị
truyền thanh cơ sở (loa kéo, loa phóng thanh) cho 35 xã thuộc 06 huyện trên địa bàn
tỉnh theo Chương trình giảm nghèo thông tin. Lâm Đồng hướng dẫn phòng Văn hóa
thông tin các huyện, thành phố triển khai phát sóng chương trình phát thanh tuyên
truyền phòng trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền
thanh cấp xã. Bắc Cạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
135/QĐTTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Tham
mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở
tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum); Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên
địa bàn tỉnh năm 2020 (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long);
Kế hoạch thiết lập cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp).
Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng
dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh (Cao Bằng). Kế hoạch triển khai thực hiện
nhiệm vụ đặc thù của Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” (Lạng Sơn);
Đà Nẵng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tại địa phương; ban hành văn bản tăng
cường quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.
6.2. Xuất bản, in và phát hành
Trong 6 tháng đầu năm, công tác xuất bản được thực hiện nghiêm túc và
đúng quy định của pháp luật, góp phần vào việc chuyển tải các thông tin về văn
hóa, kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh, nông lâm nghiệp đến mọi tầng lớp
nhân dân. Các Sở TTTT tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất
bản phẩm, đặc biệt là hoạt động in ấn và phát hành lịch block; chỉ đạo, kiểm tra, giám
sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Thẩm
định hồ sơ và cấp phép cho các đơn vị, tổ chức xin cấp phép xuất bản tài liệu phục vụ
công tác chuyên ngành. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 bằng hình thức trực
tuyến trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các nhà xuất bản tại địa phương triển khai kế
hoạch đăng ký xuất bản năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2020 của Đội Liên ngành
phòng, chống in lậu. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch danh mục sách đặt
hàng năm 2020 (Đồng Nai); Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2020
(Hà Nội); Kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 (Đồng Nai, Kiên Giang,
Khánh Hòa); Kế hoạch hoạt động của đội liên ngành phòng chống in lậu năm 2020.
Khánh Hòa phát hành 90 ấn phẩm truyền thông về ASEAN đến năm 2025; 600 cuốn
Sổ tay “Một số chính sách về giảm nghèo và gương điển hình, kinh nghiệm hay trong

138
sản xuất” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền. Từ
ngày 02/02 đến 09/02, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Đường Sách Tết từ ngày 28
Tết đến ngày 4 Tết với chủ đề “Điều kỳ diệu từ Sách”, “Tuần lễ hoạt động kỷ niệm
90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)” tại Đường
sách Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thanh Hóa tổ chức Hội
sách với chủ đề “Kết nối tri thức và lan tỏa văn hóa đọc”; Hội nghị tập huấn công tác
phòng, chống in lậu và triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cao
Bằng hỗ trợ hơn 300 đầu sách, báo, tạp chí, đặc san với khoảng gần 1000 cuốn để phục
vụ cho nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sỹ và người dân ở khu cách ly tập trung tại Trung
đoàn 852, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Phú Thọ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý
thông tin trên internet, các trang thông tin điện tử, hoạt động in, phát hành xuất bản
phẩm, nỗ lực phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại.
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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 2020
(Tổng hợp bởi báo VietnamNet)
1. Lĩnh vực Bưu chính, TMĐT:
* Những dự báo về ngành TMĐT Việt Nam năm 2020:
- Thị trường TMĐT đã đến điểm thanh lọc?
https://vtv.vn/kinh-te/thi-truong-thuong-mai-dien-tu-da-den-diem-thanhloc-20200122090750484.htm
- Sự trỗi dậy của các startup TMĐT trong năm 2020
https://enternews.vn/su-troi-day-cua-cac-startup-thuong-mai-dien-tutrong-nam-2020-165510.html
* TMĐT phát triển mạnh nhờ dịch Covid-19:
- Doanh nghiệp bưu chính gấp rút xây dựng ứng dụng chống dịch
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/doanh-nghiep-buu-chinhgap-rut-xay-dung-ung-dung-chong-dich-covid-19-632780.html
* Hàng lậu, hàng giả tiếp tục là vấn nạn của thị trường TMĐT:
- Hàng lậu, hàng giả tràn ngập sàn thương mại điện tử
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/hang-lau-hang-gia-tranngap-san-thuong-mai-dien-tu-640719.html
* Tuyến bài của VietNamNet về Vpostcode:
- Nền tảng mã bưu chính quốc gia Vpostcode sẽ thúc đẩy chuyển đổi số
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/nen-tang-ma-buu-chinhquoc-gia-vpostcode-se-thuc-day-chuyen-doi-so-639358.html
- Nền tảng mã bưu chính Vpostcode có thể loại trừ dữ liệu giả
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/nen-tang-ma-dia-chi-buuchinh-vpostcode-co-co-che-loai-tru-du-lieu-fake-642112.html
* Dùng website giả lừa người bán hàng online:
- Lừa đảo người bán hàng online bằng website chuyển tiền giả mạo
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/lua-dao-nguoi-ban-hang-onlinebang-website-chuyen-tien-gia-mao-646618.html
2. Lĩnh vực Viễn thông:
* Vietnamobile mất hơn 60.000 thuê bao vì chuyển mạng:
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- Chuyển mạng giữ số: Thuê bao ồ ạt chuyển sang nhà mạng lớn
https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/chuyen-mang-giu-so-thue-bao-o-at-chuyensang-nha-mang-lon/837931.antd
* Dịch vụ truyền thống bão hoà, nhà mạng buộc phải tìm hướng đi mới:
- Chiến trường mới của doanh nghiệp viễn thông
https://baodautu.vn/chien-truong-moi-cua-doanh-nghiep-vien-thongd114360.html
* Tình trạng lừa đảo cước viễn thông quốc tế:
- Cảnh giác mất tiền triệu do lừa đảo cước viễn thông quốc tế
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/canh-giac-mat-tien-trieu-do-luadao-cuoc-vien-thong-quoc-te-613807.html
* Giảm 6 triệu thuê bao di động:
- Siết SIM kích hoạt sẵn, thị trường giảm 6 triệu thuê bao di động
https://ictnews.vietnamnet.vn/vien-thong/siet-sim-kich-hoat-san-thi-truonggiam-6-trieu-thue-bao-di-dong-195518.ict
* Nhà mạng dài cổ chờ Mobile Money:
- Nhà mạng dài cổ giục Mobile Money, Thủ tướng liên tục giục Ngân hàng
Nhà nước
https://ictnews.vietnamnet.vn/khoi-nghiep/fintech/nha-mang-dai-co-chomobile-money-thu-tuong-lien-tuc-giuc-ngan-hang-nha-nuoc-195672.ict
* Người dân không hài lòng với chất lượng đường truyền Internet:
- Tăng vọt tỷ lệ khách hàng không hài lòng chất lượng mạng cố định
https://vov.vn/cong-nghe/tang-vot-ty-le-khach-hang-khong-hai-long-chat-luongmang-co-dinh-1028988.vov
- Internet toàn cầu chậm vì Covid-19
https://news.zing.vn/internet-toan-cau-cham-vi-covid-19-post1065368.html
* Nhà mạng giữ chân người dùng muốn chuyển mạng giữ số:
- Nhà mạng 'chơi chiêu' giữ khách khỏi chuyển mạng giữ số
https://news.zing.vn/video-nha-mang-choi-chieu-giu-khach-khoi-chuyen-manggiu-so-post931591.html
* Thông tin về Mobile Money xuất hiện trở lại trên các mặt báo:
Vì
sao
nhà
mạng
mong
chờ
Mobile
https://zingnews.vn/vi-sao-nha-mang-mong-cho-mobile-moneypost1083328.html

Money?

- Chậm nhất đến tháng 6/2020 sẽ triển khai dịch vụ Mobile Money
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cham-nhat-den-thang-6-2020-se-trien-khaidich-vu-mobile-money-640975.html
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Mobile
Money
tiện
nhưng
nhiều
rủi
https://nld.com.vn/cong-nghe/mobile-money-tien-nhung-nhieu-rui-ro20200523210746499.htm

ro

* Hai tuyến cáp quang biển cùng lúc gặp sự cố:
- Thêm tuyến cáp APG gặp sự cố, Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng
https://ictnews.vietnamnet.vn/internet/them-tuyen-cap-apg-gap-su-co-internetviet-nam-di-quoc-te-bi-anh-huong-198803.ict
* Tỷ lệ chuyển mạng giữ số thành công giảm mạnh:
- Tỷ lệ chuyển mạng giữ số thành công giảm mạnh
https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/ty-le-chuyen-mang-giu-so-thanh-cong-giammanh/855802.antd
* Đề xuất nhập số CMND khi nạp thẻ điện thoại:
- Đề xuất nhập số CMND khi nạp thẻ: Chỉ áp dụng 1 lần với SIM sai thông
tin: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/de-xuat-nhap-so-cmnd-khinap-the-chi-ap-dung-1-lan-voi-sim-sai-thong-tin-thue-bao-646745.html
* Đại lý vẫn tiếp tục bán SIM kích hoạt sẵn:
- Sau 15 ngày dừng phát hành sim mới tại đại lý ủy quyền: Sim ''rác'' vẫn
tồn tại http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/970180/sim-rac-van-ton-tai
3. Lĩnh vực CNTT:
* Đề xuất về bộ tiêu chí chung cho đô thị thông minh:
"Lơ
mơ"
hình
ảnh
đô
thị
thông
minh?
https://enternews.vn/do-thi-thong-minh-smart-city-ky-i-giac-mo-4-0-co-thanhhinh-165825.html
- Ứng dụng học trực tuyến được kêu gọi “giải cứu” trước bão đánh giá 1
sao
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ung-dung-hoc-truc-tuyen-duockeu-goi-giai-cuu-truoc-bao-danh-gia-1-sao-625490.html
- Tâm sự cô giáo U60: Dạy online dễ hơn tưởng tượng
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/tam-su-co-giao-u60-dayonline-de-hon-tuong-tuong-629575.html
- Doanh nghiệp nào sẽ hưởng lợi từ chương trình "Làm việc từ xa, đẩy lùi
Corona"?
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/doanh-nghiep-nao-se-huongloi-tu-chuong-trinh-lam-viec-tu-xa-day-lui-corona-631190.html
- Biến nguy thành cơ cho chuyển đổi số trong dịch Covid-19
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bien-nguy-thanh-co-chochuyen-doi-so-trong-dich-covid-19-634802.html
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* Sai phạm của công ty MISA:
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) kiến nghị về việc
công ty MISA đang làm sai quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy
trình thủ tục cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ của công ty MISA “chưa được thẩm tra và cấp chứng thư số cho tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định tại Điều 22 Nghị
định số 130/2018/NĐ-CP” theo hướng dẫn số 190/NAEC-TĐPC ngày 07/05/2020
của Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia.
Điều này dẫn tới hậu quả là giải pháp eSign đang triển khai trên thị trường của
công ty MISA không đảm bảo an toàn, bảo mật. Công ty MISA mới đây cũng đã
bị khai trừ khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam.
* Mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một
cửa quốc gia
- Ba Bộ bị nêu tên vì gây khó khi “điện tử hóa” thủ tục hành chính
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ba-bo-bi-neu-ten-vi-gay-kho-khidien-tu-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-650915.html
4. Lĩnh vực An toàn – An ninh mạng:
* Lừa đảo qua mạng có diễn biến phức tạp:
- Hơn 90% camera Trung Quốc có thể lộ thông tin người dùng: Chuyên gia
công
nghệ
tiết
lộ
lỗ
hổng
chết
người
https://vtc.vn/song-ket-noi/hon-90-camera-trung-quoc-co-the-lo-thong-tinnguoi-dung-chuyen-gia-cong-nghe-tiet-lo-lo-hong-chet-nguoi-ar519287.html
- Bộ Công an: Tình trạng lộ, lọt, hoạt động đánh cắp, mua bán dữ liệu cá
nhân
diễn
ra
phổ
biến
trên
mạng
https://ictnews.vn/thoi-su/bo-cong-an-tinh-trang-lo-lot-hoat-dong-danh-capmua-ban-du-lieu-ca-nhan-dien-ra-pho-bien-tren-mang-193767.ict
* Thiệt hại do virus máy tính tại VN vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng:
- Bkav: Thiệt hại do virus máy tính vượt ngưỡng 20 nghìn tỷ đồng
http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bkav-thiet-hai-do-virus-may-tinhvuot-nguong-20-nghin-ty-dong/384649.vgp
* Nhiều thông tin tích cực về tình hình an ninh mạng Việt Nam:
- Số lượng mối đe dọa trực tuyến tại Việt Nam giảm mạnh trong quý IV
2019
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/so-luong-moi-de-doa-truc-tuyentai-viet-nam-giam-dang-ke-613718.html
- CyStack: Số website tại Việt Nam bị tấn công mạng giảm mạnh trong quý
IV/2019
https://ictnews.vietnamnet.vn/cntt/bao-mat/cystack-so-website-tai-viet-nam-bitan-cong-mang-giam-manh-trong-quy-iv-2019-194788.ict
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* Nghi vấn lộ dữ liệu thẻ tại Việt Nam:
- Nghi vấn lộ thông tin thẻ tín dụng ở Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á
https://news.zing.vn/nghi-van-lo-thong-tin-the-tin-dung-o-viet-nam-va-5nuoc-dong-nam-a-post1055970.html
* Tấn công mạng liên quan đến Covid-19:
- Cảnh báo phần mềm độc hại ẩn dưới dạng bản đồ số theo dõi Covid-19
https://www.vietnamplus.vn/canh-bao-phan-mem-doc-hai-an-duoi-dangban-do-so-theo-doi-covid19/628212.vnp
* Lộ dữ liệu 41 triệu tài khoản Facebook Việt Nam:
- Lộ thông tin 41 triệu tài khoản người dùng Facebook Việt Nam
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/lo-thong-tin-tai-khoan-41trieu-nguoi-dung-facebook-viet-nam-627898.html
- Lộ dữ liệu 41 triệu người dùng Facebook VN: Có thể hacker “ém hàng”
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/lo-41-trieu-du-lieu-nguoidung-facebook-vn-co-the-hacker-van-em-hang-628083.html
* Giả mạo cổng TTĐT Bộ Công an để thu thập dữ liệu:
- Giả mạo Cổng TTĐT Bộ Công an để thu thập thông tin cá nhân
https://ictnews.vietnamnet.vn/internet/gia-mao-cong-ttdt-bo-cong-an-de-thuthap-thong-tin-ca-nhan-196629.ict
* Vấn đề bảo mật của ứng dụng Zoom:
- Ứng dụng Zoom bị phát hiện gửi dữ liệu riêng tư trái phép cho Facebook
https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-zoom-bi-phat-hien-gui-dulieu-rieng-tu-trai-phep-cho-facebook-20200330130204940.htm
- Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi dùng ứng dụng Zoom
http://vnews.gov.vn/nguy-co-lo-thong-tin-ca-nhan-khi-dung-ung-dung-zoom
* Lừa đảo chuyển tiền trên mạng:
- Bán hàng online trên Facebook bị hacker lừa 150 triệu đồng
https://zingnews.vn/ban-hang-online-tren-facebook-bi-hacker-lua-150-trieudong-post1068693.html
- Ngân hàng Việt tiếp tục cảnh báo nguy cơ lừa đảo đánh cắp tài khoản
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/ngan-hang-viet-tiep-tuc-canh-baonguy-co-lua-dao-danh-cap-tai-khoan-634941.html
* Người Việt chủ quan, phớt lờ an toàn mạng khi học online:
Người
Việt
phớt
lờ
an
toàn
khi
học
online
https://vnexpress.net/nguoi-viet-phot-lo-an-toan-khi-hoc-online-4082995.html
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- Trẻ bị xâm hại trực tuyến: Nguy cơ đã ở ngay trước mắt
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/tre-bi-xam-hai-truc-tuyen-nguy-coda-o-ngay-truoc-mat-632997.html
- Nhiều mối đe dọa an ninh mạng trong những ứng dụng họp trực tuyến
https://www.sggp.org.vn/nhieu-moi-de-doa-an-ninh-mang-trong-nhung-ungdung-hop-truc-tuyen-657259.html
* Cáo buộc Việt Nam hậu thuẫn nhóm hacker APT32:
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/04/apt32-targeting-chinesegovernment-in-covid-19-related-espionage.html
- Cáo buộc VN hỗ trợ nhóm hacker APT32 là 'không có cơ sở'
https://zingnews.vn/cao-buoc-vn-ho-tro-nhom-hacker-apt32-la-khong-co-co-sopost1076650.html
* Xuất hiện lỗ hổng bảo mật mới:
Công ty Cổ phần an ninh mạng Việt Nam (VSEC) vừa phát đi cảnh báo nhiều
doanh nghiệp Việt đối mặt với nguy cơ lộ lọt thông tin bởi lỗ hổng trên SaltStack
RCE.
- Hàng loạt doanh nghiệp Việt có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp thông tin
http://kinhtedothi.vn/hang-loat-doanh-nghiep-viet-co-nguy-co-bi-tin-tac-danhcap-thong-tin-384009.html
* Việt Nam nằm trong top quốc gia bị hack máy tính để cày tiền ảo:
- Việt Nam trong top 5 quốc gia bị khai thác máy tính để đào tiền ảo
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/viet-nam-trong-top-5-quoc-gia-bikhai-thac-may-tinh-de-dao-tien-ao-646619.html
5. Lĩnh vực Công nghiệp ICT:
* Ảnh hưởng của Covid-19 lên ngành công nghiệp toàn cầu:
- Hàng loạt tập đoàn lớn giảm hoạt động kinh doanh do vi rút Corona, kinh
tế
toàn
cầu
có
thể
bị
ảnh
hưởng.
https://baoquocte.vn/hang-loat-tap-doan-lon-giam-hoat-dong-kinh-doanh-dovirus-corona-kinh-te-toan-cau-co-the-bi-anh-huong-108751.html
- Chuỗi cung ứng toàn cầu tê liệt vì vi rút Corona
https://vnexpress.net/so-hoa/chuoi-cung-ung-toan-cau-te-liet-vi-virus-corona4048572.html
* Apple rục rịch mở nhà máy tại Việt Nam:
Từ vài tháng nay, Apple liên tục đăng thông tin tuyển dụng nhiều vị trí tại Việt
Nam lên website chính thức cùng mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn. Điều này
làm dấy lên thông tin về việc Apple đang bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch mở nhà
máy tại Việt Nam.
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- Dấu hiệu Apple sắp mở nhà máy iPhone ở Việt
https://zingnews.vn/dau-hieu-apple-sap-mo-nha-may-iphone-o-viet-nampost1080116.html

Nam

- Hàng triệu tai nghe AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam ngay trong quý này
https://ictnews.vietnamnet.vn/kinh-doanh/hang-trieu-tai-nghe-airpods-se-duocsan-xuat-tai-viet-nam-ngay-trong-quy-nay-198544.ict
* Panasonic chuyển dây chuyền sản xuất về Việt Nam:
Nikkei đưa tin Panasonic sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng lớn
tại Thái Lan vào mùa thu này và chuyển sang Việt Nam để đạt hiệu quả cao hơn.
- Panasonic chuyển dây chuyền sản xuất đồ gia dụng từ Thái Lan sang Việt Nam?
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/panasonic-chuyen-day-chuyen-san-xuat-dogia-dung-tu-thai-lan-sang-viet-nam-642903.html
* Samsung hủy kế hoạch di dời sang Việt Nam:
Do tình hình bệnh dịch Covid-19 tại Hàn Quốc dần ổn định, Samsung đã huỷ kế
hoạch di dời sản xuất dòng sản phẩm Galaxy Z Flip sang Việt Nam.
- Samsung huỷ kế hoạch di dời sản xuất sang Việt Nam
https://vnexpress.net/samsung-huy-ke-hoach-di-doi-san-xuat-sang-viet-nam4093217.html
* Tuyến bài của VietNamNet về các ứng dụng cho vay nặng lãi:
- Ứng dụng cho vay nặng lãi online của Trung Quốc đang tràn vào Việt
Nam https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/ung-dung-cho-vay-nang-laionline-cua-trung-quoc-dang-tran-vao-viet-nam-638991.html
- CEO FIIN: “DN tín dụng đen Trung Quốc chiếm hơn 60% giao dịch cho
vay
qua
app
tại
Việt
Nam”
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ceo-fiin-dn-tin-dung-den-trung-quoc-chiemhon-60-giao-dich-cho-vay-qua-app-tai-viet-nam-639136.html
- Cần cơ chế sandbox để các Fintech Việt Nam đẩy lùi app tín dụng đen
Trung
Quốc
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/can-co-che-sandbox-de-cacfintech-viet-nam-day-lui-app-tin-dung-den-trung-quoc-639467.html
- "Khi có sandbox, cơ quan quản lý có thể yêu cầu gỡ các app tín dụng đen"
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/khi-co-sandbox-co-quan-quan-lyco-the-yeu-cau-go-cac-app-tin-dung-den-640369.html
* Điện thoại BPhone không đạt chứng nhận Google
- Bphone chạy Android nhưng chưa đạt chứng nhận Google?
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/san-pham/bphone-chay-android-nhungchua-dat-chung-nhan-google-645207.html
* Bkav tố có kẻ nhận tiền của nước ngoài để “đánh” BPhone:
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- Ông Nguyễn Tử Quảng: “Có kẻ nhận tiền để nói xấu BPhone”
https://vnexpress.net/ong-nguyen-tu-quang-co-ke-nhan-tien-de-noi-xaubphone-4119125.html
6. Lĩnh vực Báo chí, PTTH, Xuất bản và Mạng xã hội:
* Kiến nghị bỏ quy định trang tin điện tử tổng hợp được đăng lại bài
từ các báo:
- Nhà báo Ngô Văn Hải - Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News: Cần bỏ
quy định trang tin điện tử tổng hợp được đăng lại bài từ các báo
https://congluan.vn/can-bo-quy-dinh-trang-tin-dien-tu-tong-hop-duoc-dang-laibai-tu-cac-bao-post72404.html
Nhà báo Nguyễn Bá Kiên – Tổng Biên tập báo Giao thông: Nên xóa bỏ loại
hình
trang
thông
tin
điện
tử
tổng
hợp
https://congluan.vn/nen-xoa-bo-loai-hinh-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hoppost72409.html
* Đề xuất quy định sử dụng tên thật trên mạng xã hội:
- Cần quy định về việc sử dụng tên thật trên mạng xã hội
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/viet-nam-can-quy-dinh-veviec-su-dung-ten-that-tren-mang-xa-hoi-608871.html
* Tin giả bùng phát trong đại dịch Covid-19:
- Đại dịch vi rút Corona: Dẹp tin bịa mệt hơn chống dịch
https://www.tienphong.vn/the-gioi/dai-dich-virus-corona-dep-tin-bia-met-honchong-dich-1514785.tpo
- Ai xử lý những thông tin sai sự thật?
https://thanhnien.vn/thoi-su/ai-xu-ly-nhung-thong-tin-sai-su-that1180469.html
* Tranh chấp bản quyền sách Think and Grow Rich”:
- Tranh chấp bản quyền sách “Think and Grow Rich”: Hai đơn vị cùng “độc
quyền”
khai
thác
https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tranh-chap-ban-quyen-sach-think-and-growrich-hai-don-vi-cung-doc-quyen-khai-thac-4063077-b.html
* Facebook dung túng quảng cáo sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp:
- Facebook vẫn nhận tiền để quảng cáo cần sa, cá cược ở Việt Nam
https://news.zing.vn/facebook-van-nhan-tien-de-quang-cao-can-sa-ca-cuoc-oviet-nam-post1053598.html
* Sách giả rao bán tràn lan trên mạng:
- Công bố danh sách 41 chuyên trang bán sách giả ở Việt Nam
https://anninhthudo.vn/giai-tri/cong-bo-danh-sach-41-chuyen-trang-ban-sachgia-o-viet-nam/845405.antd
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* Reuters đưa tin Việt Nam tắt máy chủ Facebook:
James Pearson, trưởng đại diện Reuters ở Việt Nam, dẫn lời hai nguồn tin
cho biết máy chủ của Facebook đặt ở Viettel và VNPT đã bị tắt trong vòng 7 tuần,
từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 4 năm nay. Các máy chủ này chỉ được mở lại sau
khi Facebook đồng ý tăng cường kiểm duyệt các nội dung "chống chính
phủ".https://www.reuters.com/article/us-vietnam-facebook-exclusive/exclusivefacebook-agreed-to-censor-posts-after-vietnam-slowed-traffic-sourcesidUSKCN2232JX
https://www.reuters.com/article/us-vietnam-facebook/vietnam-says-facebookshould-adhere-by-local-laws-idUSKCN2251B7
* Tuyến bài của VietNamNet tuyên truyền, giải thích Nghị định
15/2020:
- Vi phạm trên mạng cũng sẽ bị xử lý như ở ngoài đời thực
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/vi-pham-tren-mang-cung-se-bixu-ly-nhu-o-ngoai-doi-thuc-637272.html
- Khi nào được sao chép, trích dẫn đường link các tin, bài báo?
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/khi-nao-duoc-sao-chep-trichdan-duong-link-cac-tin-bai-bao-638573.html
- Người dân share link báo trên Facebook không vi phạm Nghị định
15/2020
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/nguoi-dan-co-bi-xu-phat-khishare-link-bao-tren-facebook-636985.html
* Tuyến bài của VietNamNet tuyên truyền cho Nghị định sửa đổi Nghị
định 72/2013:
- Các mạng xã hội trên 1 triệu người dùng tại Việt Nam phải có giấy phép
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/cac-mang-xa-hoi-tren-1-trieunguoi-dung-tai-viet-nam-phai-co-giay-phep-637283.html
- Game lậu chiếm 30% doanh thu thị trường game Việt
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nganh-game-viet-chi-la-san-saucho-cac-cong-ty-nuoc-ngoai-637498.html
- Chơi game sẽ phải cung cấp họ tên, không được mua bán vật phẩm ảo
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/choi-game-phai-cung-cap-ho-tenkhong-duoc-mua-ban-vat-pham-ao-638698.html
- Nghị định 72 sửa đổi sẽ khuyến khích mạng xã hội trong nước phát triển
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/viet-nam-se-quan-ly-mang-xahoi-trang-tin-dien-tu-nhu-the-nao-642815.html
* Xuất hiện tình trạng “giang hồ mạng” viết sách lậu:
Báo chí phản ánh nhiều về tình trạng tài khoản Facebook Huấn “Hoa
Hồng” bán hai "cuốn sách" có tên Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online.
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Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, từng bị phát hiện
dương tính với ma túy, hai lần đi cai nghiện bắt buộc.
Sách của Huấn ‘Hoa Hồng’ là ấn phẩm bất hợp
https://zingnews.vn/sach-cua-huan-hoa-hong-la-an-pham-bat-hop-phappost1080680.html

pháp

- Cục Xuất bản nói gì về xử lý tài liệu bất hợp pháp của Huấn 'hoa hồng'?
https://www.tienphong.vn/van-hoa/cuc-xuat-ban-noi-gi-ve-xu-ly-tai-lieu-bathop-phap-cua-huan-hoa-hong-1652856.tpo
* Tuyến bài của VietNamNet về sự cần thiết của mô hình báo chí trả
tiền:
- Báo điện tử: Đa dạng nguồn thu hay là “chết”
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bao-dien-tu-da-dang-nguonthu-hay-la-chet-640582.html
- Trả tiền khi đọc báo online: Xu thế chung của thế giới
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/tra-tien-khi-doc-bao-online-xuthe-chung-cua-the-gioi-641815.html
Thu
tiền
thế
nào
từ
người
đọc
báo
online?
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/thu-tien-the-nao-tu-nguoi-docbao-online-641817.html
* Phố cổ Hội An bị gắn mác Trung Quốc trên Netflix
- Netflix chú thích Hội An của Trung Quốc: Luật hóa để ngăn chặn
https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/netflix-chu-thich-hoi-ancua-trung-quocluat-hoa-de-ngan-chan-3403931/
* Facebook từ chối chia sẻ doanh thu cho báo chí:
- Facebook sẽ không trả tiền chia sẻ tin tức cho báo chí
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/facebook-se-khong-tra-tien-chia-se-tin-tuccho-bao-chi-649059.html
- Báo chí và cuộc chiến không cân sức với Facebook và Google
https://zingnews.vn/bao-chi-va-cuoc-chien-khong-can-suc-voi-facebook-vagoogle-post1095687.html

