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Sắp hoàn thành thu thập dữ liệu bản đồ số thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa” 

Theo kế hoạch việc thu thập thông tin địa chỉ dữ liệu bản đồ số phải hoàn thành trong 
tháng 1/2019. Tuy nhiên, do số lượng địa chỉ lớn, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên tại 
một số tỉnh việc thu thập không kịp tiến độ theo yêu cầu đề ra. 

Theo nguồn tin từ Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, thực hiện Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt 
Nam” nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, tính đến hết ngày 11/2/2019, Bưu điện và Đoàn thanh niên tỉnh đã thu thập 
được khoảng 209.000 địa chỉ trên địa bàn. 

Trong đó, các nhân viên Bưu điện toàn tỉnh đã thu thập được 197.000 địa chỉ, Đoàn thanh 
niên thu thập được khoảng 12.000 địa chỉ. Riêng trong ngày ra quân đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhân viên Bưu điện đã thu thập được 29.000 địa chỉ trên địa bàn 
toàn tỉnh. 

Theo kế hoạch của VietnamPost, việc thu thập thông tin địa chỉ phải hoàn thành trong tháng 
1/2019. Tuy nhiên, do số lượng địa chỉ lớn, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên tại Đắk Lắk và 
một số tỉnh việc thu thập không kịp tiến độ theo yêu cầu đề ra. 

 

Nhân viên Bưu điện Đắc Lắc thu thập dữ liệu bản đồ số tại nhà dân. Ảnh theo VietnamPost

Cuối năm 2018 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và triển 
khai dự án“Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. Dự án nằm trong khuôn khổ đề án “Phát 
triển hệ tri thức Việt số hóa”. Dự án không chỉ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền 
(các lớp bản đồ về biên giới, hành chính, giao thông, sông ngòi…); cơ sở dữ liệu chứa các 
thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối tượng (địa danh, trường học, bệnh viện, hiệu 
thuốc, khách sạn…) và địa chỉ nhà dân mà còn xây dựng các ứng dụng sử dụng bản đồ đi 
kèm. 



Một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia đó chính là bản đồ và lớp dữ 
liệu địa chỉ của các địa điểm. Trong thời kỳ CMCN 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh 
vực, dữ liệu bản đồ càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những ứng dụng liên 
quan đến tìm kiếm thông tin, tìm đường, tìm địa chỉ trên toàn quốc. 

Do đó, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống dữ liệu của riêng mình, vừa đảm bảo phục vụ 
yêu cầu trong việc quản lý nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ của các 
doanh nghiệp, tổ chức và người dân. “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” là nền tảng bản 
đồ của người Việt, là cơ sở để các doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo ra các ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, du lịch… Thông qua Bản đồ số Việt Nam, người dùng 
cũng có thể dễ dàng tìm và được chỉ đường cụ thể đến tận lớp địa chỉ trong từng ngõ, hẻm 
hoặc các thôn, xã. 

Với kinh nghiệm thu thập dữ liệu trên toàn quốc trong nhiều lĩnh vực như: thu thập dữ liệu hộ 
gia đình tham gia Bảo hiểm y tế, dữ liệu thông tin, hình ảnh về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang 
liệt sĩ; dữ liệu mã bưu chính quốc gia… Bưu điện Việt Nam được giao là đơn vị chủ trì trong 
dự án, có vai trò thiêt thiết lập và đảm bảo hạ tầng cho hệ thống; xây dựng phương án thu 
thập, rà soát dữ liệu… 

Từ tháng 11/2018, 2 địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm triển khai là Phú Yên và Hậu 
Giang. Thông qua smartphone đã cài đặt phần mềm có các tính năng thu thập dữ liệu, gắn tọa 
độ, thời gian, chụp ảnh… mỗi nhân viên Bưu điện, đoàn viên, thanh niên sẽ thực hiện thu thập 
tên địa chỉ (hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm…); địa chỉ chi tiết của địa điểm (số nhà, đường 
phố, hẻm, xóm…) và các ghi chú về loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, ngân hàng, chợ…). 
Sau khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam tại 
địa chỉ https://map.itrithuc.vn. 

Tính đến ngày 11/1/2019, cả nước đã thu thập khoảng 1.387.321 địa chỉ, trong đó riêng tỉnh 
Phú Yên và Hậu Giang (địa phương triển khai đầu tiên) đã cơ bản hoàn thành việc thu thập dữ 
liệu địa chỉ của toàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Phú Yên thu thập được 218.841 địa chỉ; Hậu Giang: 
181.255 địa chỉ. 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng Bản đồ số Việt Nam trong tháng 1/2019, đến thời điểm 
hiện tại, 100% Bưu điện tỉnh, thành phố đã phối hợp với các Tỉnh đoàn, Thành đoàn để xây 
dựng kế hoạch và phân chia địa bàn thu thập dữ liệu của hai đơn vị. Bắt đầu từ ngày 14/1 tất 
các địa phương sẽ đồng loạt ra quân thu thập dữ liệu địa chỉ. 

Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là thời gian triển khai gấp, trong vòng 1 
tháng nên đòi hỏi rất nhiều lực lượng tham gia. Hiện vẫn còn một số địa phương chưa nắm bắt 
được nội dung cụ thể của đề án, nhiều hộ dân chưa hiểu hết ý nghĩa của việc xây dựng nền 
tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam nên còn có phản ứng khi nhân viên đi thu thập dữ liệu… 
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Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết thủ tục hành chính qua bưu 
chính công ích 

Ngày 15/2/2019, Bộ Tài chính tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Theo biên bản được ký giữa hai bên, Bộ Tài chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục 
hành chính của Bộ Tài chính cho tổ chức, cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho 
người dân và tổ chức trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. 

Trong đó, Bưu điện Việt Nam cam kết việc chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin bí mật đến đơn vị tiếp nhận giải 
quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. 



 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua việc 
ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Tài chính mong muốn sử dụng mạng 
lưới bưu chính công ích hiện có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, tổ chức. 

Qua đó, góp phần góp phần thay đổi phương pháp trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng 
cao sự hài lòng của người dân và tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
chức năng nhiệm vụ giải quyết của Bộ Tài chính. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho rằng, thỏa thuận này có ý 
nghĩa rất quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi dùng dịch vụ công trực tuyến. Với 
thế mạnh của Tổng công ty Bưu điện có các điểm giao dịch trải dài trên mọi miền Tổ quốc 
cùng với sự đầu tư mạnh mẽ, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tin tưởng, việc triển khai hợp 
tác giữa Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện sẽ thành công.  

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm 
triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

14/02/2019 
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Ký thỏa thuận nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện 

Ngày 15/2, Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 

 
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh: Mai Thu 

Theo biên bản thỏa thuận, Bộ Tài chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền của Bộ. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục 
hành chính của Bộ Tài chính cho tổ chức, cá nhân; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho 
người dân và tổ chức trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Bưu điện Việt Nam 
cam kết việc chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 
tuyệt đối an toàn thông tin bí mật đến đơn vị tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy 
định của Chính phủ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua việc 
ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ mong muốn sử dụng mạng lưới bưu 
chính công ích hiện có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, tổ chức, góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động trong công tác, đặc biệt là tạo thuận lợi tháo gỡ khó khăn về thời gian 
đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân và tổ chức. 
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Linh hoạt giải quyết khó khăn khi ủy nhiệm thu thuế 

 

Cán bộ thuế huyện Tây Hòa hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế - Ảnh: VIỆT AN 

Sau hơn 6 tháng triển khai, việc ủy nhiệm thu thuế (UNTT) qua bưu điện đối với hộ, cá 
nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện Tây Hòa đã 
mang lại hiệu quả đáng kể, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến việc 
nộp thuế. 

  

Ngay khi có chủ trương về UNTT qua bưu điện, Chi cục Thuế huyện Tây Hòa đã đẩy mạnh 
tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền theo đề cương của Cục Thuế Phú Yên; 
đưa tin, bài tuyên truyền rộng rãi trên Đài Truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị 
trấn; các đội thuế liên xã trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, đảm bảo 100% hộ, cá 
nhân kinh doanh đều biết được chủ trương UNTT qua bưu điện từ ngày 1/7/2018. Bên cạnh 
đó, đơn vị cũng tổ chức hội nghị tập huấn về công tác UNTT qua bưu điện nhằm giới thiệu 
cho bên bưu điện nắm được một số chính sách thuế cơ bản, liên quan trực tiếp đến công tác 
quản lý, thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nhất là quy trình quản lý thu thuế đối với hộ 
kinh doanh; chia sẻ một số kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cơ bản cho đội ngũ nhân viên 
UNTT khi thực hiện nhiệm vụ được giao... 

  

“Trong thời gian đầu mới triển khai, mỗi nhân viên UNTT của bưu điện được một công chức 
Chi cục Thuế huyện Tây Hòa hỗ trợ, hướng dẫn và trực tiếp giới thiệu với các hộ nộp thuế. Số 
liệu thu thuế được cập nhật hàng ngày để chi cục rà soát, theo dõi, đối chiếu và kịp thời điều 
chỉnh đối với những trường hợp có phát sinh chênh lệch”, ông Trần Duy Học, Chi cục trưởng 
Chi cục Thuế huyện Tây Hòa cho biết. 

  

Sau 6 tháng thực hiện, tổng số thuế thu được qua ủy nhiệm thu đạt 107,6% so với số phải thu 
bình quân; trong đó, số thuế thu lên bộ bình quân được 97,1%, đạt chỉ tiêu mà hai cơ quan đã 
ký kết. Riêng đầu năm 2019, mặc dù đây là năm đầu tiên thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh 
doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bằng hình thức UNTT nhưng Chi cục Thuế huyện 



Tây Hòa đã thu được 642 triệu đồng lệ phí môn bài, đạt 96% số lập bộ, đạt 91,7% dự toán 
năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

  

Theo ông Trần Duy Học, trên thực tế, quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp một số vấn đề về 
kỹ thuật trong công tác phối hợp truyền - nhận dữ liệu thuế khoán đối với hộ kinh doanh giữa 
cơ quan thuế và bưu điện, ảnh hưởng đến việc phát hành chính thức được “Phiếu thu tiền 
thuế”. Tuy nhiên, nhờ xác định rõ và lường trước sự cố xảy ra nên Chi cục Thuế huyện Tây 
Hòa đã vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp, thu đạt trên 90% số thuế khoán lập bộ trong tháng 
1/2019, đồng thời thu giảm mạnh nợ thuế. 

  

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát đưa vào quản lý thuế theo số liệu do 
cơ quan thống kê cung cấp, đảm bảo 100% số hộ thực tế kinh doanh đều được quản lý thuế. 
Từ ngày 1/1/2019, công tác thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nhân viên bưu điện 
huyện thực hiện độc lập, không có sự hỗ trợ của công chức thuế. Đây là điều kiện thuận lợi để 
Chi cục Thuế huyện Tây Hòa sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế nhằm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo”, ông Học cho biết 
thêm. 

  

 

 

 

 


