


 

 



ăm 2022, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã nhận được sự quan tâm rất 
lớn của Đảng, Chính phủ và toàn xã hội. Tiến trình phát triển xã hội số được 
đẩy nhanh, người dân, doanh nghiệp lên môi trường số nhiều hơn bằng các 
nền tảng số Việt Nam. Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GDP ngày càng tăng 
và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Mọi hoạt động của Chính phủ, phát 
triển Chính phủ số, đều hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tháng Tiêu dùng 
số do Bộ TTTT phát động, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các doanh nghiệp 
công nghệ số mang đến nhiều ưu đãi cho người dân tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số, góp 
phần nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số, xã hội số.  

Hoạt động bưu chính đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ trên không gian mạng với sự 
bùng nổ của TMĐT, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Năm 2022, 
doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 52.300 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021. 

Hạ tầng viễn thông và hạ tầng số trong năm vừa qua đã có những bước chuyển mình 
mạnh mẽ, từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng kinh tế kỹ thuật quan trọng của chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số. 40 tỉnh/thành phố trên toàn quốc đã triển khai thử nghiệm 5G. 
Hệ thống cáp quang đã triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn, 91% thôn bản, 100% 
trường học. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối tới 100% cấp xã.

Công nghiệp công nghệ số có những bước tiến mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp công 
nghệ số Việt Nam tiếp tục tăng lên. Doanh thu của lĩnh vực đạt 148 tỷ đô, tăng 10,3% so 
với năm 2021 với tỷ lệ giá trị Việt Nam chiếm 31,9%. Phát triển công nghiệp công nghệ số 
hướng tới làm chủ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, từng bước đưa công nghệ Make in Viet 
Nam vào mọi mặt của đời sống xã hội.

An toàn thông tin mạng tiếp tục là điểm sáng, thứ hạng quốc gia tiếp tục được nâng lên và 
duy trì thứ hạng tốt. Tỷ lệ lây nhiễm mã độc tiếp tục giảm liên tục trong 04 năm qua (giảm 
gần 50% kể từ năm 2018). Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và có kết quả tốt trong các 
cuộc thi khu vực. Khẳng định vai trò của an toàn, an ninh mạng là không thể tách rời trong 
công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Công tác truyền thông, báo chí tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc 
phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng 
lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt 
phá vươn lên.

Với thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng và triển khai thực hiện Chính phủ số, kinh 
tế số và xã hội số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
Bộ TTTT đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất”. 
Đây chính là nguồn cổ vũ to lớn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động đang công tác và cống hiến cho sự nghiệp phát triển Ngành tiếp tục hoàn thành tốt 
nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao trong giai đoạn tiếp theo.
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LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

KẾT QUẢ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐƯA 
HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÊN 
SÀN TMĐT (POSTMART VÀ VOSO). 

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN.

7.501.112

1.289.439

209.780

Số tài khoản hoạt động.
Tăng 7 lần so với năm 2021.

Tổng số sản phẩm nông nghiệp đưa 
lên sàn TMĐT.
Tăng 4 lần so với năm 2021.

Giá trị giao dịch trên sàn TMĐT.
Tăng 2,5 lần so với năm 2021.

Doanh thu lĩnh vực Bưu chính (tỷ đồng)

Đóng góp vào GdP của lĩnh vực Bưu chính (tỷ đồng)

Sản lượng Bưu chính chuyển phát (triệu bưu gửi)

Số doanh nghiệp lĩnh vực Bưu chính

Số điểm phục vụ Bưu Chính
319,12 tỷ đồng

Tổng số giao dịch trên sàn TMĐT.
Tăng 16 lần so với năm 2021.

11.022
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LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

Ngày 12/4/2022, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
47/2021/NĐ-CP ngày 17/6/2021 quy 
định chi tiết thi hành một số nội dung của 
Luật Bưu chính.

Ngày 24/6/2022, tổ chức Triển lãm Tem Bưu 
chính quốc gia - Vietstampex 2022.

Từ ngày 07-09/12/2022, tổ 
chức Hội nghị Bưu chính các 
nước ASEAN (ASEANPOST) 

lần thứ 28.

Ngày 30/5/2022, TTgCP 
ban hành Quyết định số 

654/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến 
lược phát triển bưu chính đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030”.

Ngày 22/11/2022, tổ chức Lễ phát hành bộ 
Tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày 
sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
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LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Tỷ lệ phủ sóng di động
tại các thôn, bản.
Tăng 1,9% so với năm 2021.

99,73%

Tỷ lệ thuê bao ĐTDĐ
sử dụng smartphone.
Tăng 1,4% so với năm 2021.

75,8%

Tỉnh/thành phố triển 
khai thử nghiệm 5G. 
Tăng 2,5 lần so với 
năm 2021.

40

Xếp hạng tỷ lệ sử 
dụng IPv6 toàn cầu. 

10/150

Xã kết nối vào Mạng truyền 
số liệu chuyên dùng.

100%

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang (%)

47,68% 52,30%
59,30%

67,00%
74,50%

70%
68,70%

70,23%

74,21% 74,50%

58.676 58.163 58.614 62.423 65.000

Tỷ lệ người sử dụng Internet (%)

Chỉ số ARPU tính trên các thuê bao di động đang hoạt 
động (nghìn vnđ/thuê bao/tháng)

Tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam
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Doanh thu dịch vụ Viễn thông (tỷ đồng)

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Viễn thông (tỷ đồng)
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LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Ngày 9/11/2022, Dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tần số vô tuyến 
điện đã được Quốc hội biểu 

quyết thông qua, với 444/447 
đại biểu có mặt tán thành

(chiếm 99,3%).

Ngày 7/12/2022, tổ chức thành 
công Chương trình 25 năm Internet 
Việt Nam và Internet Day 2022.

Ngày 28/9/2022, toàn bộ nhà 
mạng viễn thông ký thỏa thuận về 

xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác. 
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LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ CHÍNH PHỦ SỐ

Lượt truy cập Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.13,4 TRIỆU

Nền tảng số phục vụ Chính phủ số được Bộ TTTT 
công bố.18

Lượt cán bộ hoàn thành khóa học
(vượt Kế hoạch  đặt ra 10.000 cán bộ).27.855

Thành viên Tổ Công nghệ số Cộng đồng 
được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số.255.545

các chỉ số CĐS quốc gia theo đo lường của bộ tttt

0,61
0,48

2020 2021

0,43
0,36 0,41

0,26
0,39

0,29

68.933
Tổ Công nghệ số Cộng đồng được 
thành lập tại 63/63 địa phương.
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LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ CHÍNH PHỦ SỐ

Ngày 10/10/2022,
ngày Chuyển đổi số quốc gia lần 

đầu tiên được tổ chức.

Số lượng giao dịch trên nền tảng NDXP 

Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyếnXếp hạng của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo chỉ số 
EGDI của Liên Hợp Quốc

89 88 86 86

23,5%
35,3%

52,8%

7

11.370.0182.341.130

180.919.031

860.000.000

Ngày 08/8/2022, phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia 
về chuyển đổi số.



14,26%

Tốc độ tăng trưởng KTS Việt Nam năm 2022 so với năm 2021, đứng đầu 
khu vực Đông Nam Á.

(Indonesia tăng 22%, Philippines tăng 22%, Singapore tăng 22%, Thái Lan tăng 17%, Malaysia tăng 13% theo Báo cáo Nền 
Kinh tế số Đông Nam Á lần thứ 7 được Google, Temasek và Bain & Company công bố).

Ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2022. 
Tăng 2,35% so với năm 2021.

28%

Tỷ trọng đóng góp của các thành phần kinh tế số
năm 2022 (Đơn vị tính: %)

30,540%

50,644%

18,820%

LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ
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Ngày 31/3/2022, TTgCP phê 
duyệt Chiến lược quốc gia 

phát triển kinh tế số và xã hội 
số đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030.

Lần đầu tiên có 1 cơ quan cấp 
Bộ làm đầu mối thúc đẩy kinh tế 
số và xã hội số ở tầm quốc gia tại 
Nghị định số 48/2022/NĐ-CP.

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 
nền tảng số SMEdx

Tỷ lệ người dùng thường xuyên nền tảng số Việt so với 
nền tảng số nước ngoài trung bình hằng tháng

(MAU) trên các ứng dụng di động 2022

80,39%

19,61%

16.000

77.000

LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ
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LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin đã 
được công bố.

Số website lừa đảo, vi phạm pháp luật đã xử lý
(Trong đó có 1.342 trang website lừa đảo trực tuyến; hơn 4,33 
triệu người dùng được bảo vệ trước các tấn công lừa đảo trực 
tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng).

05

Số lượt cán bộ ATTT được tham gia 03 cuộc 
diễn tập quốc tế và 03 diễn tập thực chiến 
quy mô quốc gia.

1.000
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1.183
1.631

2.226 2.452
3.094

54

98
103 111

124

132.047
195.194

280.772

391.708

487.450

1.349.536
1.225.912

1.015.326
876.982

479.115

Doanh thu lĩnh vực ATTTM (tỷ đồng)

Số lượng địa chỉ IP tại Việt Nam nằm trong mạng Botnet

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực ATTTM  (tỷ đồng)

Số doanh nghiệp lĩnh vực ATTTM

Số lượng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang 
hoạt động

1.753
2.417

3.297
3.633

4.583

Cuộc diễn tập quốc tế và 03 cuộc diễn tập thực chiến 
quy mô quốc gia về ATTTM được tổ chức.03
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LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Ngày 13/10/2022, TTgCP đã ký ban 
hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc đẩy 

mạnh ứng cứu sự cố an toàn thông 
tin mạng Việt Nam.

Ngày 10/8/2022, TTgCP đã ký 
Quyết định số 964/QĐ-TTg ban 
hành  Chiến lược An toàn, An ninh 
mạng quốc gia, chủ động ứng phó 
với các thách thức từ không gian mạng 
đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Ngày 11/10/2022, Diễn tập thực 
chiến chủ động phòng thủ không 
gian mạng (DF Cyber Defense) 2022 
được tổ chức thành công ở quy mô 
quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam vô địch cuộc thi 
Cyber SEA Game 2022 được tổ chức 

vào tháng 11/2022 tại Thái Lan.
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LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT

102.973 112.566 124.678 136.150 148.000

23.890 26.115
28.925

31.587
34.336

78.566
87.294

95.760

121.826
136.000

39.284
45.600

58.377 63.878
70.000

973.692 1.005.206 1.081.268 1.130.000 1.200.000

17,50%
21,88% 22,52%

24,65%
27,00%

Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT (triệu USD) Số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký hoạt động

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Công nghiệp ICT
(triệu USD)

Số lao động Lĩnh vực Công nghiệp ICT

Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử (triệu USD) Tỷ lệ Giá trị Việt Nam/Doanh thu lĩnh vực
Công nghiệp ICT (%)
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LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT

Ngày 8/12/2022, tổ chức trao 
giải thưởng “Sản phẩm công nghệ 

số Make in Viet Nam”. 

Ngày 8/12/2022, tổ chức 
thành công Diễn đàn quốc 
gia thường niên về phát triển 
doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam: “Chuyển đổi số - Động lực 
phục hồi và phát triển kinh tế”

Tỷ lệ giá trị Việt Nam trong DN FDI/
Tổng doanh thu của các DN FDI. 

31,9% 
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LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Ứng dụng game không phép, cờ bạc phát hành xuyên biên 
giới vào Việt Nam được ngăn chặn.

Tác phẩm, sản phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về 
thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Fanpages quảng cáo game cờ bạc, đổi thưởng bị gỡ.

Số cơ quan báo chí bị xử lý trong Giai đoạn 1 xử lý tình trạng 
“báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

17
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484484

1.0001.000

Doanh thu cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
(Tỷ đồng)

Doanh thu của DN CCDV trò chơi điện tử (G1) Tỷ đồng

Tổng số lượng cơ quan báo chí

15.323.355 15.582.270
16.250.774
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LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Ngày 25/11/2022, tổ chức thành 
công Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc về truyền thông chính sách: 
“Nhận thức - nguồn lực - hành động”.

Ngày 01/10/2022, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP 
thúc đẩy thị trường truyền hình trả 
tiền Việt Nam phát triển: “trong và 

ngoài nước cùng một thể chế”.

Ngày 16/6/2022, tổ chức thành 
công sự kiện Quảng bá nông sản, 
vải thiều Việt Nam đến các Đoàn 
ngoại giao, các cơ quan truyền thông 
quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 22/7/2022, lần đầu tiên 
ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện 
“Báo hóa” tạp chí, “Báo hóa” trang 
TTĐT tổng hợp, MXH và biểu hiện “tư 
nhân hóa” báo chí.
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LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Doanh thu hoạt động In năm 2022.
Tăng 5% so với năm 2021.

Tỷ lệ nhà xuất bản đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử. 
Vượt 4,85% so với kế hoạch.

Tổng số xuất bản phẩm lưu chiểu.
Tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu sách nói.
Tăng gấp 3 lần so với năm 2021.

89.733 TỶ ĐỒNG

29,8%

33.707

60 TỶ ĐỒNG

Số đầu xuất bản phẩm in

Số đầu xuất bản phẩm điện tử

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực xuất bản, In, Phát hành 
(tỷ đồng)

Số lượng xuất bản phẩm/người/năm

98.183 103.588 100.771 91.437 96.433

33.087
42.770 40.893 39.672 39.700

28.567 30.098 29.047 26.174 27.774

86

2.400
2.050 2.003

3.200

4,2
4,8 4,4 4,71 4,8

Doanh thu Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành (tỷ đồng)

16



LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Ngày 25/11/2022, Tổng kết 10 năm thi 
hành Luật Xuất bản.

Ngày 03/12/2022, tổ chức Lễ trao Giải 
thưởng Sách quốc gia lần thứ V.

Ngày 19/4/2022, Khai mạc Ngày Sách và 
Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất trên 
toàn quốc.

Ngày 10/10/2022, Kỷ niệm 70 năm 
Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In 

và Phát hành sách Việt Nam.
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khắc phục khó khăn thử thách do ảnh hưởng của 02 năm đại dịch Covid-19, các chương trình đối ngoại và hợp tác 
quốc tế đã được chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt, kết hợp các hình thức trực tuyến và trực tiếp. Chủ động đổi 
mới, sáng tạo, tích cực nâng cấp, mở rộng các khuôn khổ hợp tác, xây dựng quan hệ đối tác số với các nước, khai thác 
nguồn lực quốc tế, đẩy mạnh các sáng kiến dẫn dắt khu vực, các chương trình hỗ trợ quốc tế, giúp đỡ các nước bạn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác 
trong các lĩnh vực truyền thống, mở rộng các quan 
hệ hợp tác trong lĩnh vực mới như đối tác số là một 
trọng tâm trong chính sách phát triển Việt Nam số 
10 năm tới. Ký kết 06 Biên bản hợp tác trong các 
chuyến công tác của Lãnh đạo cấp cao góp phần 
khẳng định được vai trò, vị trí của Ngành.

1. Tăng cường, đẩy mạnh hợp tác số trong khuôn khổ song phương

Ký biên bản hợp tác với Đại sứ quán Nhật Bản trong chuyến 
thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio tháng 5/2022.

Ký biên bản hợp tác với Bộ Truyền thông và Thông tin 
Singapore trong chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc tháng 02/2022.

Ký biên bản hợp tác với Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia 
trong chuyến thăm Campuchia của

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 11/2022.

Ký bản ghi nhớ với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN 
trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ của

Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 5/2022.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do UVTW Đảng,
Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn

tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng
(CCM) cầm quyền tại Tanzania.
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

2. Chủ động triển khai các sáng kiến quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của 
Việt Nam

3. Đẩy mạnh hỗ trợ các nước

4. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, phát triển mạng lưới, nâng cao 
năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong ngành 

Sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022.

Diễn đàn về kinh tế số trong khuôn khổ Tuần 
lễ số quốc tế Việt Nam 2022.

Ký Bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ Tanzania về đào tạo nhân lực số, phát 
triển hạ tầng số và chuyển đổi số.

Tăng cường hợp tác với Hàn Quốc về
Công nghiệp Công nghệ số.

 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Hội nhập 
và hợp tác quốc tế.

Đào tạo về An toàn an ninh mạng cho Cuba.

Trưởng đoàn tham dự Tuần lễ số quốc tế
Việt Nam 2022.

Hội nghị ASEAN về 5G.

Việt Nam tham gia Hội nghị 
toàn quyền ITU.
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CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng Thứ trưởng Phan Tâm, 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng,

Thứ trưởng Phạm Đức Long chúc mừng
tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ 
vị trí Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, làm nguồn cán bộ cho cả nước. Năm 2022, Bộ TTTT có 01 đồng chí Thứ 
trưởng được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; 01 đồng chí Cục trưởng 
được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và hiện có 03 cán bộ Lãnh đạo cấp Vụ biệt phái 
làm Lãnh đạo Sở TTTT.

Năm 2022, Bộ TTTT đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm kiện toàn 01 vị trí Thứ trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Trong năm 2022, công tác cán bộ của Bộ TTTT được Lãnh đạo Bộ quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm 
mới, hiệu quả:

(1)Công tác bổ nhiệm cán bộ: được quan tâm thực hiện kỹ lưỡng: căn cứ vào tư cách đạo đức, kết quả, thành tích 
đã đạt được cụ thể, kế hoạch hành động trong thời gian tới với các mục tiêu rõ ràng và cách làm mới, đột phá để 
xem xét bổ nhiệm cán bộ; coi việc bổ nhiệm lại cán bộ như việc bổ nhiệm mới;

(2) Đào tạo, rèn luyện cán bộ thông qua giao nhiều việc; giao việc mới, việc khó.

(3) Công tác đánh giá cán bộ: được đã được lượng hoá thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng 
Quý, giúp cho việc triển khai được dễ dàng hơn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giao nhiệm vụ và 
đánh giá cán bộ.

(4) Thực hiện đào tạo cán bộ thông qua hoạt động đưa cán bộ về cơ sở công tác, một mặt để hỗ trợ địa phương, 
một mặt để nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng, tác động của chính sách do Bộ TTTT ban hành đối với tổ chức, doanh 
nghiệp, người dân ở cấp phường, xã tại nhằm đảm bảo công tác xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp sát với 
thực tế.
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