
 

Nguồn: Quân đội nhân dân      

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Kinh tế 

Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”: Bảo đảm phục vụ yêu cầu trong quản lý 
Nhà nước 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ trên toàn quốc của các doanh nghiệp, 
tổ chức, người dân và phục vụ yêu cầu trong quản lý Nhà nước, Dự án “Nền tảng dữ 
liệu Bản đồ số Việt Nam” đã được triển khai và việc thu thập dữ liệu cũng được thực 
hiện đồng loạt tại nhiều địa phương trên toàn quốc. 

Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông 
Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy. 

Phóng viên (PV): Trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu bản đồ số đóng vai trò như thế nào đối 
với Việt Nam, thưa ông? 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: 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 nhằm tạo ra 
hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các 
công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (IoT)… Trong đó, dữ liệu 
bản đồ số là một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia. Đặc biệt, trong 



thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực, dữ liệu bản đồ 
càng đóng vai trò quan trọng, nhất là đối với những ứng dụng liên quan đến tìm kiếm thông 
tin, đường, địa chỉ trên toàn quốc. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã sử dụng dữ liệu bản đồ 
số của nước ngoài, như: Google Maps để tìm đường, dữ liệu này có hạn chế là nhiều địa điểm 
tại Việt Nam không được chỉ chính xác đến từng số nhà, ngõ, ngách; thậm chí có những địa 
điểm trên bản đồ còn chỉ sai. Do đó, Việt Nam cần phải xây dựng một hệ thống dữ liệu của 
riêng mình, vừa bảo đảm phục vụ yêu cầu trong việc quản lý Nhà, vừa đáp ứng nhu cầu tìm 
kiếm thông tin, địa chỉ của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Dữ liệu này là cơ sở để 
các doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, du lịch, giao 
thông… 

 

Nhân viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thập dữ liệu địa chỉ trên đường Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

PV: Việc triển khai Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” đã được thực hiện đến 
đâu và bằng phương pháp nào, thưa ông? 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: 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… Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam được giao là đơn vị chủ trì trong dự án, có vai trò thiết lập và bảo đảm hạ tầng 
cho hệ thống; xây dựng phương án thu thập, rà soát dữ liệu… Ngoài ra, tổng công ty cũng 
phối hợp với Trung ương Đoàn và Đại học Quốc gia Hà Nội để xây dựng và triển khai dự án 
này. 

Từ tháng 11-2018, hai địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm triển khai là Phú Yên và 
Hậu Giang. Thông qua điện thoại thông minh 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 đã 
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, cả nước đã thu thập hơn 
1.387.000 địa chỉ, trong đó, riêng tỉnh Phú Yên và Hậu Giang 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 thu thập được 181.255 địa chỉ. 



PV: Thưa ông, trong quá trình triển khai dự án gặp những khó khăn nào và biện pháp khắc 
phục là gì? 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Khó khăn lớn trong việc triển khai dự án hiện nay là thời gian gấp 
gáp, mỗi địa phương phải hoàn thành việc thu thập dữ liệu trong vòng một tháng nên đòi hỏi 
rất nhiều lực lượng tham gia, trong khi đó, nhiều địa phương còn chưa nắm bắt được nội dung 
cụ thể của đề án. Ngoài ra, khi cán bộ, nhân viên bưu điện đi thu thập ở một số nơi, đặc biệt 
khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ dân chưa hiểu hết ý nghĩa của dự án 
này đã gây cản trở cho nhân viên làm nhiệm vụ. 

Để đẩy nhanh việc hoàn thành dự án và bảo đảm chất lượng, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo 
các sở, ban, ngành liên quan, như: Sở tài nguyên và môi trường, sở giao thông vận tải, cục 
thống kê… cung cấp cho bưu điện các bản đồ địa chính, bản đồ giao thông, số liệu dân cư… 
Trong trường hợp các địa phương có kế hoạch thay đổi tuyến phố, cấp đổi lại số nhà cũng cần 
cung cấp thông tin cho đơn vị triển khai để cập nhật dữ liệu. Từ kinh nghiệm đã triển khai tại 
một số tỉnh trong việc hỗ trợ lực lượng đi thu thập dữ liệu thông tin, địa chỉ, UBND các tỉnh 
nên xem xét hỗ trợ các cá nhân tham gia thu thập những chi phí cần thiết, như: Xăng xe, 
internet tốc độ cao… Đối với hai tỉnh Phú Yên và Hậu Giang cơ bản triển khai xong việc thu 
thập địa chỉ sẽ tiếp tục thí điểm việc vận hành và khai thác thông tin trên bản đồ số; đồng thời 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các tổ chức, doanh nghiệp tự cập nhật các thông tin 
liên quan đến địa chỉ trên bản đồ, góp phần tạo nên hệ thống dữ liệu phong phú, đa dạng. Dự 
kiến đến quý II năm 2019, Bản đồ số Việt Nam có thể đi vào vận hành và khai thác. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hàm Yên     

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Tin tức      

Hàm Yên đẩy mạnh dịch vụ Bưu chính công ích 

Để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho 
người dân và doanh nghiệp, thời gian qua Bưu điện tỉnh đã tích cực triển khai việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay 
dịch vụ này đang được các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh áp dụng và nhận được sự 
đánh giá cao từ người dân, doanh nghiệp. Ghi nhận tại huyện Hàm Yên. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh  

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Xã hội   

Quảng Yên tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

Chiều 19/3, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện cho 80 lao động tự do, hộ nông dân chưa tham gia BHXH trên địa bàn 
phường Cộng Hòa (TX Quảng Yên). 

Theo đó, các đại biểu được tuyên truyền về những lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại, như: 
Người tham gia đóng BHXH tự nguyện đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng lương hưu khi 60 
tuổi đối với nam và 55 tuổi với nữ; được cấp thẻ BHYT khi đến tuổi hưởng lương hưu; người 
tham gia BHXH tự nguyện đóng đủ 60 tháng và đang nhận lương hưu khi mất sẽ được nhận 
mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở; được hưởng trợ cấp tuất một lần; hạn mức hỗ trợ của 
nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo... 

 

Cán bộ của Bưu điện TX Quảng Yên trực tiếp hướng dẫn người dân kê 
khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại buổi tuyên truyền. 

Tại hội nghị, cán bộ hai đơn vị đã tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn đăng ký thủ 
tục tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Đức Huệ    

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Tin tức     

Đức Huệ hoàn thành công tác thu thập dữ liệu bản đồ số (VN Map) 

 Sau thời gian tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu thập dữ liệu bản đồ 
số trên địa bàn toàn huyện, tính đến ngày 16/3/2019, huyện Đức Huệ đã hoàn thành kế hoạch 
theo quy định. 

Bưu điện huyện Đức Huệ và Huyện Đoàn là 02 đơn vị nòng cốt trong thực hiện việc thu nhập 
dữ liệu bản đồ số. Để đạt kết quả này, trước đó, Huyện Đoàn đã triển khai việc thu thập dữ 
liệu bản đồ số theo sự phân công của Tỉnh Đoàn là Huyện Đoàn phụ trách 06 đơn vị và Bưu 
điện huyện phụ trách 05 đơn vị với số lượng thu thập tỉnh giao là 16.159 địa chỉ. Ngay từ buổi 
đầu ra quân, cán bộ kỹ thuật của Bưu điện huyện đã hướng dẫn cho cán bộ Đoàn cách thu 
thập dữ liệu trên điện thoại di động Smartphone và phương pháp thu thập dữ liệu một cách 
nhanh nhất, hiệu quả nhất. 

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện trong 02 giai đoạn, giai đoạn 01 bắt đầu từ đầu 
tháng 12/2018 và giai đoạn 02 bắt đầu từ tháng 01/2019 cho đến 16/3/2019 là hoàn thành dứt 
điểm. Trong đó, đơn vị Bưu điện huyện hoàn thành trước kế hoạch và Huyện Đoàn hoàn 
thành theo đúng kế hoạch tỉnh đề ra. Được biết, ngay sau khi có sự chỉ đạo việc ra quân thu 
thập dữ liệu bản đồ số của Tỉnh đoàn Long An, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đức Huệ đã chỉ 
đạo quyết liệt Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức thu thập tại địa phương với sự tham gia 
của hơn 100 đoàn viên thanh niên. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục chỉnh sửa và đối soát 
lại dữ liệu đảm bảo chính xác theo đúng yêu cầu đặt ra. 

 

 



 

Nguồn: Báo Chính Phủ      

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Tin tức  

Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn 

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật, trong đó, quy định về xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó 
khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. 

 

Ảnh minh họa 

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của lực 
lượng vũ trang nhân dân ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật. Quyết định thành lập phải 
quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pha ́p luật; người phụ trách và quyền hạn, nhiệm vụ 
của người phụ trách; phạm vi và đối tượng phục vụ; nội quy hoạt động và kinh phí hoạt động 
của Tủ sách pháp luật. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của 
Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
Trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trên cơ sở ý kiến của Thủ 
tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện quản lý sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị 
sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. 

Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc nơi khác 
phù hợp với điều kiện thực tế theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Tủ sách pháp 
luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân đặt tại nơi thuận tiện cho việc quản 
lý, khai thác phù hợp với điều kiện thực tế theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
của lực lượng vũ trang nhân dân. 

Các loại sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật được lựa chọn phù hợp với tính 
chất, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực 
lượng vũ trang nhân dân, từng đối tượng phục vụ và có các loại sau đây: Tài liệu, đề cương 



giới thiệu các luật, pháp lệnh; sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp 
luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật; sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác 
chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở đối với Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn; 
sách, tài liệu phục vụ công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học 
tập đối với Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Tủ sách pháp luật tại xã 
đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số còn có sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc 
thiểu số; sách, tài liệu pháp luật trang bị cho Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung 
tâm học tập cộng đồng trên địa bàn (nếu có); sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách 
cho cơ sở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung 
ương Đảng; các sách, tài liệu pháp luật khác theo hướng dẫn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

Căn cứ hướng dẫn danh mục sách, tài liệu pháp luật theo định kỳ của Bộ Tư pháp, Tủ sách 
pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân cần được 
bổ sung kịp thời các sách, tài liệu pháp luật mới; thường xuyên rà soát, cập nhật, hệ thống hóa 
sách, tài liệu pháp luật. 

Sách, báo, tài liệu pháp luật phải được vào sổ, bảo quản, quản lý, sử dụng theo quy định của 
pháp luật về tài sản công. Người làm mất hoặc hư hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật phải bồi 
thường theo quy định. 

Khai thác Tủ sách pháp luật 

Quyết định cũng quy định cụ thể về khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ 
quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp 
luật quy định về thời gian, hình thức phục vụ; quyền hạn, trách nhiệm của người phụ trách Tủ 
sách pháp luật; điều kiện và thủ tục mượn sách; trách nhiệm bảo quản, bồi thường thiệt hại 
của người đọc, người mượn khi làm mất, làm hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật và nội dung 
phù hợp khác; nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật phải được niêm yết tại địa điểm đặt 
Tủ sách pháp luật. 

Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc của Ủy ban nhân dân xã, 
cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Trong trường hợp phục vụ ngoài thời gian làm 
việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của lực 
lượng vũ trang nhân dân quy định rõ ngày, giờ phục vụ người đọc. Tủ sách pháp luật phục vụ 
bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn. 

Về biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, thường xuyên thông 
tin, tuyên truyền về Tủ sách pháp luật; vận động, giới thiệu cho cán bộ, công chức và Nhân 
dân đến nghiên cứu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật' kịp thời thông báo nội dung sách, 
báo, tài liệu pháp luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh, trang tin điện tử để tạo 
điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ 
sách pháp luật. 

Bên cạnh đó, tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, tài liệu pháp luật vào dịp tổ chức Ngày sách 
Việt Nam, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sinh hoạt Câu lạc bộ, 
thi tìm hiểu pháp luật hoặc sự kiện khác để nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật; 
thực hiện trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với Tủ sách tự 
quản ở cộng đồng và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở khác trên địa bàn; biện pháp khác 
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa bàn xã, cơ quan, đơn vị của lực 
lượng vũ trang nhân dân và không trái quy định của pháp luật. 

Người phụ trách Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
bố trí, phân công trong số công chức chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã, bảo đảm phù hợp 
với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 
Người phụ trách Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân do 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí, phân công phù hợp với yêu cầu của đơn vị. 


