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Bưu điện tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Dự án "Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt 
Nam" 

Từ đầu tháng 1/2019, Bưu điện tỉnh đã và đang huy động lực lượng triển khai Dự án "Nền 
tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam" phấn đấu hoàn thành cơ bản việc thu thập địa chỉ như 
tiến độ đề ra . 

Thu thập được 448.020 địa chỉ 

Ông Nguyễn Sơn Hà, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, 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 24/2/2019, ngành Bưu điện và Đoàn thanh niên 
đã thu thập được khoảng 448.020 địa chỉ trên địa bàn tỉnh, đạt 80,46%. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh triển khai Dự án "Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam" 

Trong đó, các nhân viên bưu điện toàn tỉnh đã thu thập được 436.020 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. Huyện Krông Búk là địa phương dẫn đầu với tỷ lệ hoàn thành trên 110%, thu thập 
20.964 địa điểm. 

Để có được kết quả này, ngay từ đầu tháng 1/2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai việc thu thập 
địa chỉ ở một số cơ quan hành chính, hiện đã và đang triển khai đại trà trên tất cả các địa chỉ 
thuộc phạm vi của tỉnh. Trong đó, nhân lực chính là nhân viên bưu điện các cấp và đoàn viên, 
thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

 Nhằm tránh tình trạng việc thu thập trùng địa chỉ giữa các cơ quan phối hợp, Bưu điện tỉnh 
đã phân chia ranh giới từng khu vực, tuyến đường. Hiện nay, với vai trò chủ đạo, Bưu điện 
tỉnh đã phân công một số cán bộ, công nhân viên ở bộ phận kinh doanh và hầu hết bưu tá ở 
các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thu thập thông tin địa chỉ ở các khu dân cư. Ngoài việc 
bố trí một số nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin trong 
giờ hành chính và ngoài giờ làm việc, Bưu điện tỉnh còn vận động, khuyến khích khoảng 200 
bưu tá ở các huyện, thị xã tranh thủ thời gian chưa có bưu phẩm giao khách làm nhiệm vụ thu 
thập địa chỉ. 



 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thu thập dữ liệu tại phường Tân Lợi, TP.BMT 

Theo đó, trên cơ sở ứng dụng phần mềm “VNPOST thu thập địa chỉ” được tải về điện thoại cá 
nhân, mỗi nhân viên bưu điện tham gia sẽ tiến hành thu thập các thông tin gồm: tên địa chỉ 
(tên chủ hộ, cửa hàng, địa điểm); địa chỉ chi tiết (số nhà, đường phố, ngõ, hẻm tại khu vực 
thành phố; thôn, buôn tại khu vực nông thôn); loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, các cơ quan, 
doanh nghiệp…) 

Trong đó, đối với các địa điểm đặc biệt như trường học, địa danh y tế, cơ quan hành chính, 
điểm du lịch, điểm bưu chính công cộng… ngoài thu thập các thông tin chi tiết, người làm 
nhiệm vụ còn phải chụp và lưu lại hình ảnh các đơn vị này trong phần mềm đã được tải về 
điện thoại. 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. 

 

Ảnh minh họa (nguồn internet) 

Cần sự ủng hộ của người dân 

Theo thống kê sơ bộ, năm 2019 toàn tỉnh có khoảng trên 500.000 địa chỉ cần thu thập. Để kịp 
tiến độ như yêu cầu của Văn phòng Chính phủ thì ngoài 2 lực lượng chính là nhân viên bưu 
điện và đoàn viên, thanh niên, cần sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ từ 
phía người dân trên địa bàn tỉnh. 

Theo đánh giá của Bưu điện tỉnh, việc thu thập thông tin, dữ liệu trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ 
bản thuận lợi. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập, cán bộ, nhân viên bưu điện cũng gặp không 



ít khó khăn. Thực tế cho thấy, khi thu thập dữ liệu ở một số nơi, đặc biệt khu vực nông thôn, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có trường hợp người dân hiểu nhầm nhân viên bưu điện 
đi... bắt cóc trẻ em. 

Cũng theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh cho biết, khó khăn của các nhân viên trong việc thu thập dữ 
liệu cho Dự án vẫn chưa được người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính phối hợp, ủng 
hộ, vẫn bị tình trạng hiểu nhầm, nghi ngờ dẫn tới làm mất thời gian. Mặc dù nhân viên bưu 
điện đã xuất trình các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thu thập dữ liệu. 

 Bên cạnh đó, đối với thôn, xã có bán kính di chuyển xa, khoảng cách giữa các địa điểm là 
tương đối lớn nên hiệu quả thấp. Việc sai lệch số liệu giữa thống kê với thực tế khiến cho việc 
hoàn thiện bản đồ số còn gặp trở ngại trong đồng nhất dữ liệu. Khi rà soát trên phần mềm thu 
thập bản đồ số, khó phân biệt địa chỉ nào còn thiếu bởi phần mềm bị lỗi định vị không chính 
xác vị trí nhà ở, đường hẻm có mật độ nhà ở nhiều. 

Mặt khác, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp 
tạo nên các ứng dụng hữu ích cũng như giúp người dân tra cứu dễ dàng thông tin trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó ngành Bưu điện tỉnh quyết tâm về đích với chỉ tiêu 
đề ra. 



 

Nguồn: MIC  
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Họp báo Quốc tế về tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 

Sáng 25/2, tại Trung tâm Báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 
(91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế về công tác 
chuẩn bị cho kỳ Hội nghị thượng đỉnh quan trọng được cả thế giới chờ đón này. Đồng 
chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành 
phố Hà Nội và đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao đã đồng chủ trì cuộc họp báo. 

 

Quang cảnh cuộc họp báo. 

  

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã cung cấp một số thông tin về tình hình 
chung về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Thứ trưởng Lê 
Hoài Trung khẳng định, Việt Nam sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất cho Hội nghị. "Lãnh 
đạo Việt Nam, nhân dân Việt Nam mong muốn thông qua việc tổ chức Hội nghị sẽ thể hiện 
đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt 
Nam mong muốn được đóng góp trực tiếp vào quá trình đối ngoại, hòa bình, giải quyết vấn đề 
tranh chấp quốc tế, đóng góp cho hòa bình. Việt Nam cũng muốn tăng cường vai trò không 
chỉ của VIệt Nam mà cả cộng đồng ASEAN trong cộng đồng quốc tế hiện nay", Thứ trưởng 
Lê Hoài Trung phát biểu. 

  

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã trực tiếp thông tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt tại cuộc họp 
báo: "Thông qua Hội nghị, chúng tôi muốn giới thiệu về những thành tựu đổi mới của Việt 
Nam, đặc biệt là về Hà Nội,  thành phố có lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, được UNESCO 
công nhận là "thành phố vì hòa bình". 

  

Ông cho biết: "Chúng tôi chỉ được thông báo chính thức về việc tổ chức Hội nghị vào ngày 
14/2. Như vậy, cho đến ngày hôm nay, chúng tôi mới có 10 ngày để chuẩn bị. Công việc 



chuẩn bị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng, về thông 
tin truyền thông, lễ tân và nhiều công việc khác". 

  

Về công tác bảo đảm an ninh cho Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam 
đã xây dựng kế hoạch tổng thể và cụ thể, phối hợp với lực lượng an ninh Mỹ và Triều Tiên để 
triển khai các phương án bảo vệ an ninh an toàn cho đại biểu khi di chuyển, lưu trú. 

  

Lựa chọn Việt Nam được dư luận quốc tế đánh giá cao 

  

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Qua theo dõi, dư luận quốc tế đã bày tỏ 
mong muốn về những kết quả tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 
2 này. Họ đều đánh giá cao và cho rằng việc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức là rất phù 
hợp và ý nghĩa, bởi khả năng của Việt Nam đã thể hiện qua thực tế, qua nhiều sự kiện quốc tế 
và nhiều chuyến thăm song phương. Việt Nam cũng là mối quan tâm của quốc tế về những 
thành tựu phát triển kinh tế, thành tựu hội nhập trong những năm qua. Việt Nam đã thành 
công trong hội nhập và có quan hệ tốt đẹp với hai đối tác tiến hành Hội nghị. Việt Nam đang 
ứng cử là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc". 

  

Số lượng phóng viên tham gia lớn hơn tại APEC Đà Nẵng 2017 

  

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 
có gần 3.000 phóng viên quốc tế từ hơn 200 hãng thông tấn, cơ quan báo chí đến từ gần 40 
quốc gia và vùng lãnh thổ, đăng ký tham gia đưa tin về Hội nghị. Bên cạnh đó, có gần 500 
phóng viên Việt Nam tham gia sự kiện. "Con số phóng viên đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh 
lần này lớn hơn cả sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế APEC, tổ chức tại Đà Nẵng 2017. Tuy 
nhiên, thời gian mà chúng tôi có để chuẩn bị cho sự kiện này chỉ bằng 1/10 so với thời gian 
chúng tôi chuẩn bị cho APEC". 

  

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp báo. 

Tốc độ đường truyền lớn phục vụ phóng viên 



  

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nhờ sự nỗ lực của các đội ngũ chuẩn bị, chúng ta đã có 
một Trung tâm báo chí có thể phục vụ khoảng 4.000 phóng viên tác nghiệp, cả 4.000 phóng 
viên sẽ được cung cấp wifi với tốc độ thấp nhất là 5 MB/s. Có gần 1.500 điểm truy cập 
Internet cố định để phục vụ giới phóng viên. Tốc độ đường truyền đi ra quốc tế cho mỗi user 
là 10 MB/s. 

  

Phóng viên có "quà" và được phục vụ các bữa ăn miễn phí 

  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhân dịp Hội nghị, Việt Nam cũng sẽ gửi đến 
từng bạn phóng viên một món quà đặc biệt là bộ tem bưu chính được thiết kết rất đẹp, đây là 
cơ hội để các bạn biết đến Việt Nam nhiều hơn. 

  

Các cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có mặt liên tục tại Trung tâm báo chí quốc tế 
để phục vụ giới phóng viên. 

  

Đặc biệt, các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí sẽ được phục vụ không chỉ cơ sở 
hạ tầng để tác nghiệp mà còn được phục vụ miễn phí nhiều món ăn đặc sản của Việt Nam. 
Đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đưa các món ăn dân tộc của 
Việt Nam như nem, phở, bánh khúc, xôi... vào thực đơn phục vụ tại Hội nghị. 

 

Các phóng viên trong nước và quốc tế tham dự cuộc họp báo sáng 25/2. 

  

Hà Nội cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện 

  

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin tại cuộc họp báo cho biết, 
Hà Nội là nơi đã diễn ra nhiều hội nghị quốc tế lớn. Được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị 
thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, Hà Nội đã thực hiện mọi công việc chuẩn bị liên 
quan từ trang trí đường phố, trung tâm báo chí, nơi ở, nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao. 

  



Hà Nội cũng đã thực hiện mọi công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu 
nạn cứu hộ. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông như VTV, VOV đã 
đảm bảo công tác truyền thông cho Hội nghị. 

  

"Đến giờ phút này, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành mọi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 
công tác chuẩn bị, phục vụ cho Hội nghị. Hà Nội cam kết sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất 
cả hoạt động của các đoàn hai nước, cho báo chí, cho mọi hoạt động bên lề cũng như chuyến 
thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam", ông Nguyễn Đức Chung khẳng 
định. 

  

Miễn phí hoàn toàn các phương tiện giao thông công cộng 

  

Chủ tịch Hà Nội cho biết, giới phóng viên chỉ cần có thẻ tác nghiệp tại Hội nghị sẽ được miễn 
phí khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Hà Nội cũng đã mời các nghệ nhân 
ẩm thực nấu phục vụ các phóng viên nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. 

  

Vào tối ngày 26, 27 và 28/2, Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, có sự 
tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam để chào đón Hội nghị. 

  

Ngoài ra, Hà Nội đã in và cung cấp dữ liệu qua USB sáu tài liệu liên quan phục vụ các phóng 
viên tác nghiệp. 

  

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vui vẻ cho biết, biểu tượng của 4.000 lịch sử của Việt 
Nam là trống đồng Đông Sơn, và nhân dịp này, thành phố Hà Nội sẽ tặng cho các phóng viên 
mô hình trống đồng bằng sứ. 

  

Sự kiện ý nghĩa nhân 20 năm "thành phố vì hòa bình" 

  

"Chính quyền và người dân thủ đô Hà Nội rất vui và tự hào khi hai nước Hoa Kỳ và Triều 
Tiên đã chọn thành phố là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước. Sự kiện này 
càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng thời điểm Hà Nội kỷ niệm 20 năm được UNESCO trao 
tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Chúng tôi sẽ làm tất cả để xứng đáng với danh hiệu 
mà UNESCO trao tặng", ông Nguyễn Đức Chung phát biểu. 

  

"Với bề dày của một thành phố trên ngàn năm tuổi, là thành phố hội tụ được tất cả các nền 
văn hóa Á- Âu, Hà Nội sẽ là nơi các bạn phóng viên tìm hiểu, khám phá và hy vọng các bạn 
sẽ hài lòng. Chúng tôi mong muốn các bạn coi Hà Nội là quê hương thứ hai, chúng tôi sẽ làm 
tất cả để đáp ứng tốt nhất hoạt động tác nghiệp của các bạn", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung 
chia sẻ. 

  

Chưa có thống kê về chi phí tổ chức Hội nghị 

  



Trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên, trả lời câu hỏi về chi phí mà Việt Nam đã chi cho 
việc tổ chức Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, do sự kiện mới bắt đầu và chưa 
kết thúc chúng tôi chưa có thống kê cụ thể về chi phí; tiền là quan trọng nhưng nhiều công tác 
khác như bảo đảm an ninh an toàn, công tác truyền thông là ưu tiên lớn hơn, mặc dù chúng tôi 
vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm. 

  

Nơi ở của hai nhà lãnh đạo và địa điểm Hội nghị không được tiết lộ 

  

"Về địa điểm hội nghị, theo yêu cầu của hai nước Hòa Kỳ và Triều Tiên, Việt Nam chưa được 
phép chia sẻ thông tin với báo chí. Là nước chủ nhà, chúng tôi cần đáp ứng yêu cầu chính 
đáng đó của hai bên tham dự Hội nghị" - Thứ trưởng Lê Hoài Trung trả lời. 

  

Về nơi ở của hai nhà lãnh đạo, giới báo chí đã tìm hiểu về những địa điểm như Khách sạn 
Melia, Intercontinental nhưng có thể phút cuối cùng các nhà lãnh đạo lại đến những địa điểm 
khác như khách sạn Metropole, khách sạn Hilton.... Chúng tôi không được phép tiết lộ về nơi 
ở của hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Triều Tiên. 

  

"Về phương tiện đi lại, Chủ tịch Kim Jong-un đi bằng đường bộ, chúng tôi sẵn sàng cho cả 
hai phương án hàng không và đường bộ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam", ông Lê 
Hoài Trung cho biết. 

  

Phóng viên hỏi "Hà Nội đã triển khai xe bọc thép chưa?" 

  

Trả lời phỏng vấn của phóng viên một tờ báo điện tử trong nước về công tác triển khai lực 
lượng an ninh, trong đó có câu hỏi khá bất ngờ "Hà Nội đã triển khai xe bọc thép chưa?", Chủ 
tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, có sự 
kiện có tới 40-50 nguyên thủ tham dự; để đảm bảo an toàn cho Hội nghị lần này dù chỉ có hai 
nguyên thủ tham dự, Hà Nội sẽ huy động lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Hội nghị.  

  

Hà Nội đã trang bị nhiều xe mô tô hộ tống rất hiện đại để phục vụ hộ tống các đoàn đại biểu 
tham dự Hội nghị. 



 

Phóng viên hãng thông tấn Reuters (Anh) đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. 

  

Chưa có thời gian cụ thể Chủ tịch Kim Jong-un thăm Việt Nam 

  

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam là 
chuyến thăm chính thức, tuy nhiên hai bên thỏa thuận không nêu thời gian cụ thể. 

  

Chuyến đi tới Viêt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không phải là chuyến thăm 
chính thức, nhưng Ngài sẽ có những cuộc gặp quan trọng với các nhà lãnh đạo Việt Nam để 
thảo luận về mối quan hệ song phương. 

  

Kỳ vọng về kết quả Hội nghị 

  

"Có rất nhiều vấn đề liên quan tới Hội nghị, và quyết định là ở hai quốc gia. Việt Nam mong 
muốn hai bên duy trì, thúc đẩy đối thoại để đáp ứng lợi ích của hai quốc gia cũng như lợi ích 
chung của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới" - Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định. 

  

Việt Nam tham vấn kinh nghiệm nào từ Singapore 

  

Trả lời câu hỏi trên từ một phóng viên trong nước, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, chúng 
tôi đã tham vấn các kinh nghiệm từ Singapore, ví dụ như cơ sở hạ tầng viễn thông sẽ cần quy 
mô như thế nào, hoạt động phiên dịch hỗ trợ cho Hội nghị, tổ chức hoạt động đi lại ra sao cho 
phù hợp.  

Cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên 
lần hai đã kết thúc sau gần 2 tiếng đồng hồ./. 

 

 


