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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
 

Số:         /TB-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 

tại Hội nghị giao ban công tác QLNN với các Sở TTTT Quý I năm 2020 

 

 

Ngày 02/3/2020, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị giao 

ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TTTT) Quý I/2020 

theo hình thức trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp thuộc Bộ; Đảng uỷ, Công đoàn ngành TTTT, Đoàn Thanh niên Bộ; 

Giám đốc Cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin của một số Bộ, cơ quan 

ngang Bộ và cán bộ chủ chốt Sở TTTT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau khi nghe ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, ý kiến 

phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có ý kiến 

kết luận như sau:  

Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm có nhiều dấu mốc và 

nhiệm vụ quan trọng đặt ra với ngành thông tin và truyền thông: năm đầu tiên Bộ 

TTTT được giao làm cơ quan điều phối thống nhất về Chính phủ điện tử; năm đầu 

tiên tuyên bố Chính phủ điện tử Việt nam ưu tiên phát triển trên các nền tảng di 

động; năm đầu tiên Bộ TTTT tiến hành cử cán bộ biệt phái hỗ trợ nhân lực CNTT 

cho các địa phương; năm bắt đầu triển khai chương trình Chính phủ số; năm đặt 

mục tiêu 100% các Bộ, ngành, địa phương có nền tảng chia sẻ dữ liệu, có Trung 

tâm điều hành an toàn, an ninh mạng; năm Việt Nam sẽ từng bước làm chủ các 

thiết bị viễn thông, đặc biệt là thiết bị 5G, làm chủ hệ sinh thái an toàn, an ninh 

mạng; năm Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 

(ITU Digital World 2020); … Trên tinh thần đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể: 

I. Lĩnh vực Bưu chính 

1. Vụ Bưu chính: 
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Phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tập trung đẩy 

nhanh tiến độ việc xây dựng hệ thống mã bưu chính đến địa chỉ (gắn với bản đồ 

số V-Map). Thời hạn: cố gắng hoàn thành trước tháng 6/2020. 

II. Lĩnh vực Viễn thông 

1. Cục Viễn thông:  

- Triển khai chương trình phổ cập điện thoại thông minh (smartphone) tới 

100% dân số. Phối hợp với Vụ CNTT thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông, 

doanh nghiệp nội dung số, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử - viễn thông hợp 

tác sản xuất smartphone giá rẻ. 

- Chủ trì, phối hợp với các Đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và 

các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện để trình ngay Thủ 

tướng Chính phủ dự thảo Quyết định cá biệt về triển khai thí điểm dùng tài khoản 

viễn thông thanh toán cho các dịch vụ khác có giá trị nhỏ. 

- Phối hợp với các Sở TTTT xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng viễn 

thông, hạ tầng số của địa phương.  

III. Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin 

1. Cục Tin học hóa:  

- Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu 

Việt Nam đạt thứ hạng cao trong khu vực về Chính phủ điện tử. 

- Hoàn thiện, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư hướng dẫn  

phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước. Thời hạn: trong tuần 11/2020. 

- Hoàn thiện Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia để trình Thủ tướng 

Chính phủ. Thời hạn: trong tuần 11/2020.  

- Xây dựng Trung tâm giám sát quốc gia về Chính phủ điện tử. Thời hạn: 

tháng 6/2020. 

- Rà soát lại chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá xếp loại triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 phù hợp với tình hình đặc thù của từng bộ, ngành, địa 

phương. Thời hạn: trước 01/5/2020. 

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hợp nhất 2 trục liên thông quốc gia 

NGSP và VDXP. Thời hạn: tháng 4/2020. 

- Hoàn thiện và khai trương cổng dữ liệu open data.gov.vn. Thời hạn: tháng 

4/2020. 
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- Tập trung xây dựng Bộ TTTT thành Bộ điểm về Chính phủ điện tử. Thời 

hạn: tháng 6/2020. 

- Làm việc với địa phương để hướng dẫn về việc triển khai đô thị thông 

minh, Chính phủ số. Thời hạn: tháng 3/2020. 

- Tổ chức buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ TTTT và tỉnh Vĩnh Long để 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chính quyền điện tử tại địa 

phương. Thời hạn: tháng 3/2020. 

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng phương án báo cáo Chính phủ 

về mô hình tổ chức của các Cơ quan chuyên trách về CNTT trong các bộ, ngành, 

địa phương một cách thống nhất. Thời hạn: tháng 3/2020. 

- Chủ trì, phối hợp Cục Báo chí và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền về việc xây dựng Chính phủ điện tử. 

- Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhân lực CNTT cho tỉnh; Nghiên cứu, đề 

xuất phương án triển khai theo hướng biệt phái cán bộ về địa phương hoặc thành 

lập tổ chuyên gia để phối hợp, hỗ trợ ngay khi cần thiết. 

- Chỉ đạo, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, phát triển dịch 

vụ thư điện tử Việt Nam.   

IV. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng 

1. Cục An toàn thông tin: 

- Hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Trung tâm điều 

hành an toàn, an ninh mạng (SoC), hướng tới 100% các Bộ, ngành, địa phương 

có SoC kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng 

Quốc gia. Thời hạn: tháng 6/2020.  

- Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với việc 

triển khai bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp.  

- Hoàn thiện giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Bộ TTTT (mô 

hình 4 lớp). Thời hạn: tháng 3/2020. 

- Rà soát, đánh giá, công bố các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch 

vụ SoC. Thời hạn: Tháng 4/2020. 

- Thúc đẩy triển khai hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh 

mạng Việt Nam. Thời hạn: trong năm 2020. 

- Chủ trì, phối hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hỗ trợ 

các địa phương trong việc xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng. 
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2. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia: 

- Khẩn trương nghiên cứu phương án xây dựng nền tảng định danh, xác 

thực điện tử để sẵn sàng triển khai trong thời gian sớm nhất.   

V. Lĩnh vực Công nghiệp ICT  

1. Vụ Công nghệ thông tin:  

- Hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ làm chủ hệ sinh thái thiết bị 

điện tử - viễn thông, đặc biệt là làm chủ việc sản xuất thiết bị 5G. 

VI. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông  

1. Cục Báo chí:   

- Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản 

lý báo chí toàn quốc đến 2025 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các địa 

phương. Hướng dẫn, hỗ trợ, làm việc trực tiếp với các cơ quan chủ quản, cơ quan 

báo chí, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện 

Quy hoạch. Thời hạn: trước 30/6/2020. 

- Đẩy mạnh đào tạo và đưa công nghệ số vào lĩnh vực báo chí. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí rà soát, theo dõi thông tin trên báo chí về chủ 

đề Đại hội Đảng các cấp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.   

2. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

- Yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ số xuyên biên giới tuân thủ pháp 

luật Việt Nam. Thời hạn: tháng 6/2020. 

VII. Các nhiệm vụ khác 

1. Vụ Hợp tác quốc tế: 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, triển khai công tác tổ chức Hội nghị 

và Triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) tại Việt Nam (TP.Hà 

Nội). Thời hạn: tháng 9/2020.  

2. Văn phòng Bộ: 

- Nâng cấp và vận hành hệ thống theo dõi các chỉ số phát triển ngành.  

- Xây dựng kế hoạch làm việc với địa phương năm 2020 của Bộ trưởng và 

Lãnh đạo Bộ. Thời hạn: tháng 3/2020. 

- Chủ trì tổ chức rà soát, thống kê các văn bản của Bộ gửi xin ý kiến các 

Bộ, ngành và địa phương khác trong năm 2019. Thời hạn: trong tuần 10/2020. 
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- Khẩn trương trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công 

tác rà quét, xử lý thông tin sai sự thật.  

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng: 

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ rà soát đẩy sớm thời hạn triển khai công 

tác thi đua khen thưởng hàng năm.  

4. Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác rà quét, xử lý thông tin sai sự thật, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19:  

+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến, làm việc từ xa để 

triển khai thí điểm tại địa phương.   

+ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, phản 

ánh đúng tình trạng dịch bệnh.  

- Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số theo hướng thúc đẩy chia sẻ cơ 

sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp. 

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn 

Mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác QLNN với các Sở TTTT Quý I/2020, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ (để t/h); 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- PCVP Bùi Hoàng Phương; 

- Lưu: VT, VP, TKTH. 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

     

 

Bùi Hoàng Phương 
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