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Trong một cuộc phỏng vấn cho Đài phát thanh Tự Do, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ chuyển đổi
kỹ thuật số Ucraina Mikhail Fedorov cho biết, từ tháng 12 năm nay, tại Ucraina sẽ bắt đầu lưu
hành loại giấy phép điều khiển phương tiện giao thông kỹ thuật số (bằng lái điện tử), sử dụng
song song với các loại bằng lái truyền thống hiện nay.

Theo lời Phó thủ tướng, việc đưa vào sử dụng loại bằng lái mới này được dự kiến vào khoảng
trung tuần tháng 12 năm 2019. Ông cho biết, mọi thủ tục pháp lý và phương tiện kỹ thuật đã
được chuẩn bị đầy đủ cho việc đổi mới này.

Phó thủ tướng Fedorov cũng cho biết, Chính phủ đang tích cực làm việc với các chuyên gia lập
trình và tiến hành thử nghiệm chương trình ứng dụng phục vụ loại bằng lái kỹ thuật số. Theo kế
hoạch, đến đầu tháng 12 mọi việc sẽ phải sẵn sàng và ứng dụng sẽ được giới thiệu tại một buổi
lễ lớn để chuyển tải thông tin rộng rãi đến mọi người. Có thể sự kiện này sẽ diễn ra trong dịp kỷ
niệm 100 ngày hoạt động của Chính phủ, tức khoảng giữa tháng 12/2019.
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Trước đó, Thủ tướng Ucraina Oleksiy Goncharuk từng tuyên bố, Chính phủ mới đang nỗ lực đưa
công nghệ kỹ thuật số vào phục vụ đời sống xã hội, để người dân đỡ bận bịu với các loại giấy
tờ, chứng nhận như từ trước đến nay. Một trong những ứng dụng đầu tiên - đó là đưa vào sử
dụng loại bằng lái điện tử, cho phép lái xe không cần mang bằng lái theo người, mà chỉ cần
nhập thông tin cá nhân vào điện thoại qua một chương trình chuyên dụng. Lực lượng cảnh sát
tuần tra có thể kiểm tra dễ dàng giấy tờ của lái xe qua hệ thống của mình.

Chính phủ cũng có kế hoạch chuyển đổi đại bộ phận các loại hình dịch vụ hành chính sang
hình thức dịch vụ điện tử, thông qua chương trình chuyên dụng mang tên "Nhà nước trong điện
thoại thông minh".

Thanh Hải. Theo Segodnya.

2/2

