
 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 1/10/2019 
Mục: Công nghệ      

Vmap: Bản đồ số của người Việt chính thức đi vào hoạt động 

Vmap hiện có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Bên cạnh các tính năng cơ bản như 
tìm kiếm địa chỉ, chỉ đường, Vmap sẽ hiển thị địa chỉ chi tiết tới từng số nhà, dù ở thành thị 
hay miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Sáng 1/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số - Vmap và Hệ thống thông tin 
nhân đạo - iNhandao. Đây là 2 sản phẩm trong khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hoá”.  

Được chính thức triển khai từ năm năm 2018, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” với 
mục tiêu phát triển nền tảng dữ liệu, tri thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Đến nay, Đề án đã bước đầu hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ cho 
phép thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Trong đó, Bản 
đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo là hai dự án tiên phong của Đề án và đã đạt 
được một số kết quả quan trọng trong giai đoạn một. 

Vmap – Bản đồ số dành cho người Việt 

Một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia chính là bản đồ và lớp dữ liệu 
địa chỉ. Để chủ động trong quản lý nguồn dữ liệu đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm 
thông tin, địa chỉ của người dùng Việt mà các nền tảng sẵn có hiện chưa đáp ứng được, Việt 
Nam cần xây dựng một bản đồ trực tuyến của riêng mình. 

Giao diện Vmap – Bản đồ số dành cho người Việt. 

Bưu điện Việt Nam được giao là đơn vị chủ trì, 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” - Vmap.  

Hiện Vmap hiện có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Bên cạnh các tính năng cơ bản 
như: tìm kiếm địa chỉ, chỉ đường, Vmap sẽ đi theo một hướng đi khác biệt, đó là hiển thị lớp 
bản đồ riêng của các lĩnh vực trong cuộc sống và hiển thị địa chỉ chi tiết tới từng số nhà, dù ở 
thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa. 



Để thu thập dữ liệu bản đồ, trong hơn 3 tháng, hơn 120.000 nhân viên Bưu điện và đoàn viên, 
thanh niên trên cả nước đã tích cực tới từng khu phố, thôn bản để thu thập thông tin. 

Các dữ liệu gồm địa chỉ chi tiết của địa điểm (số nhà, đường phố, hẻm, xóm…) và ghi chú về 
loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, ngân hàng, chợ…) đều được ghi lại. Sau khi xác nhận 
thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên bản đồ số Vmap. 

 

Người dùng có thể sử dụng bản đồ Vmap bằng cách truy nhập vào địa chỉ Vmap.vn

Vmap không chỉ xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (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 mà còn bao gồm cả các ứng dụng đi kèm bản đồ.  

Điển hình là Bản đồ địa chỉ nhân đạo điện tử nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt động nhân 
đạo. Theo đó, trên hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn sẽ hiển thị các thông tin về địa chỉ 
nhân đạo do cộng đồng người dùng cả nước đề xuất như người già neo đơn, người mắc bệnh 
hiểm nghèo, người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai… 

Trong thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các dữ liệu, thông tin lên Vmap. 
Đặc biệt, đội ngũ bưu tá mỗi lần đi phát hàng hóa, thư báo cũng liên tục cập nhật thêm các 
thông tin cần thiết lên bản đồ trực tuyến. Ngoài ra, Vmap cũng sẽ được bổ sung thêm các ứng 
dụng sử dụng đi kèm để hấp dẫn hơn và giúp người dùng sử dụng các ứng dụng nhanh chóng, 
thuận tiện. 

iNhandao – Kết nối thông tin nhân đạo 

Bên cạnh Vmap, iNhandao - một dự án khác thuộc đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” 
cũng đã chính thức đi vào hoạt động.  

Dự án iNhandao được phát triển nhằm tạo kênh tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với 
những nhà thiện nguyện, góp phần tự động hóa quy trình triển khai hoạt động thiện nguyện 
của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.  



 

Lễ ký kết thoả thuận tham gia xây dựng nền tảng nhân đạo số (iNhandao). Ảnh: Trọng Đạt

Các dữ liệu về các địa chỉ nhân đạo tại Việt Nam được đưa lên bản đồ dữ liệu quốc gia và 
được cập nhật thường xuyên. Nhà tài trợ ngoài việc tìm được đúng đối tượng và triển khai tài 
trợ thuận tiện, cũng có thể quản lý các hoạt động tài trợ của mình trên hệ thống một cách dễ 
dàng, minh bạch. 

Mặc dù đề án Hệ tri thức Việt số hoá mới chỉ trải qua giai đoạn 1, thế nhưng nó đã được cộng 
đồng đón nhận và bắt đầu ứng dụng trong thực tiễn. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sau 
giai đoạn một của đề án Hệ tri thức Việt số hoá, các dự án như bản đồ Vmap và iNhandao đã 
được sự cam kết đồng hành của nhiều doanh nghiệp.  

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao thành quả giai đoạn 1 của đề án Hệ tri thức Việt 
số hoá. Ảnh: Trọng Đạt 

Chia sẻ về iNhandao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đây mới chỉ là bước đầu tiên khi 
mà hệ thống có thể đưa được ra những địa chỉ cần tiếp nhận nhân đạo.  

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ở bước tiếp theo, iNhandao phải làm sao để những ai có 
nhu cầu trợ giúp về vật chất, thời gian, kiến thức đều có thể được kết nối tới những người có 



tấm lòng muốn hỗ trợ. Điều này sẽ giúp kết nối tất cả những tấm lòng nhân ái với nhau để lan 
toả những điều tốt đẹp trong xã hội.  



 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 01/10/2019 
Mục: Thời sự    

Ra mắt nền tảng Bản đồ số và Hệ thống thông tin nhân đạo 

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức đưa vào thử nghiệm nền 
tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam (Vmap). 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt nền tảng Bản 
đồ số Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn 
Mạnh Hùng, đại diện các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã tham gia “Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ 
số - Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao”. 

Đây là một những nội dung quan trọng của Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được 
phê duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính 
phủ. 
 
Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam là sản phẩm do người Việt Nam xây dựng nhằm cung 
cấp cho người dùng thông tin về bản đồ, lớp dữ liệu địa chỉ, những ứng dụng liên quan đến 
tìm kiếm thông tin, tìm đường, tìm địa chỉ trên toàn quốc; là cơ sở để tạo ra các ứng dụng 
trong mọi lĩnh vực như: y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch… 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: Sau hơn một năm, "hạt giống" chia 
sẻ tri thức kết nối cộng đồng cổ vũ sáng tạo đã bắt đầu nảy mầm. Đó là Bản đồ số - Vmap và 
Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong 
muốn sẽ có nhiều sự tham gia vào nền tảng Bản đồ số - Vmap, cho Hệ thống thông tin 
iNhandao nói riêng và hệ i-chữ Việt nói chung phát triển. Tất cả các công nghệ hiện đại như 
Blockchain (công nghệ chuỗi), trí tuệ nhân tạo… sẽ được nghiên cứu ứng dụng để những trợ 
giúp từ người có tấm lòng muốn giúp đỡ đến người nhận được công khai, minh bạch hoàn 
toàn. Quan trọng hơn, sự kết nối giữa người nhận sự hỗ trợ - hỗ trợ và kết nối tất cả các tấm 
lòng nhân ái lại với nhau để lan tỏa những điều tốt đẹp trong toàn xã hội. 

Về nền tảng Bản đồ số Vmap, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Hiện nay, 
tại tất cả các địa phương, đặc biệt là các thành phố đều đang đẩy mạnh đô thị hóa, vì vậy các 
thông tin thay đổi hoặc mới cần phải được cập nhật liên tục. Bưu điện Việt Nam đã yêu cầu 
nhân viên thu thập, đặc biệt là đội ngũ bưu tá mỗi lần đi phát thư tín, bưu phẩm… cần đồng 
thời thực hiện thu thập các địa chỉ để đưa lên lên bản đồ số Vmap. Thời gian tới, Bưu điện 
Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết hơn nữa các dữ liệu, thông tin lên Vmap để phục vụ tối 
đa công tác quản lý nguồn dữ liệu bản đồ, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa 
chỉ của người dùng Việt Nam. 

Bằng cách sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) có cài đặt phần mềm với các tính 
năng thu thập dữ liệu, gắn tọa độ, thời gian, chụp ảnh… các nhân viên bưu điện, các đoàn 
viên, thanh niên đã tiến hành thu thập tên địa chỉ (hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm…), địa chỉ 
chi tiết của địa điểm (số nhà, đường phố, ngõ, hẻm, thôn, xóm…) và các ghi chú về loại đối 
tượng (nhà dân, nhà hàng, các điểm công công như chợ, sân chơi… ). 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

Thời gian qua, hơn 120.000 nhân viên ngành bưu điện cùng hàng nghìn đoàn viên, thanh niên 
trên cả nước thu thập được hơn 23,4 triệu thông tin dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Thông tin sau 
khi thu thập được xác định theo mẫu dữ liệu chuẩn để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam 
tại địa chỉ https://map.itrithuc.vn hoặc https://vmap.vn. 

Kế thừa các địa chỉ số từ bản đồ Vmap do Bưu điện Việt Nam phát triển, đội ngũ kỹ thuật của 
Tập đoàn công nghệ FPT đã số hóa, tự động hóa quy trình triển khai hoạt động thiện nguyện 
của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tạo ra Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao. Đây là kênh 
tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với những nhà thiện nguyện một cách chủ động, tức 
thời. 

Trong giai đoạn đầu, hệ thống iNhandao triển khai xây dựng dữ liệu địa chỉ nhân đạo nhằm 
cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp những thông tin phong phú và chính xác. Từ 
đó, các hoạt động của nhà tài trợ được đảm bảo đến tay đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thuận 
tiện, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng, tạo sự thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh hưởng tới 
xã hội. Nhà tài trợ ngoài việc tìm được đúng đối tượng và triển khai tài trợ thuận tiện, cũng có 
thể quản lý các hoạt động tài trợ của mình trên hệ thống một cách dễ dàng, minh bạch. 
 
Hệ thống iNhandao vận hành sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận động “Mỗi 
tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ theo hướng dựa vào 
cộng đồng, thực chất. Đối với cộng đồng, Hệ thống iNhandao là công cụ hữu ích liên kết các 
tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo. 



 

Nguồn: Nhân dân  

Ngày đăng: 1/10/2019 
Mục: Khoa học công nghệ     

Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo 

Ngày 1-10, lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo trong 
khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” đã diễn ra với sự tham 
dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, 
đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh cùng các đại biểu bấm 

nút ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo. 

Triển khai cách đây đúng một năm, Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” do Bộ Khoa học 
và Công nghệ chủ trì đã bước đầu hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ 
cho phép thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Bản đồ số 
Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo là hai dự án tiên phong của Đề án. Đây chính là kết 
tinh của trí tuệ Việt Nam trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ vui mừng vì hạt giống chia sẻ tri 
thức, kết nối cộng đồng, cổ vũ sáng tạo được Chính phủ tâm huyết gieo cách đây hơn một 
năm đã bắt đầu nảy mầm. Mặc dù mới là giai đoạn 1 nhưng đã cả bản đồ Vmap và inhandao 
đã được cộng động đón nhận và bắt đầu ứng dụng trong thực tiễn. Có được điều ấy là sự góp 
sức của rất nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã tham gia xây dựng nền tảng của hệ 
thống và tự nguyện hết lòng vì Đề án. 

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện dự án Vmap và iNhandao, nâng cao sự 
kết nối nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống; đồng thời mong muốn ở giai đoạn 
tiếp theo, Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” nói chung và các dự án tham gia đề án sẽ 
nhận thêm nhiều sự chung sức để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng. 

Bản đồ số Việt Nam (Vmap) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện, được thu thập dữ 
liệu từ mạng lưới hơn 12.000 điểm phục vụ trải rộng tới tận cấp xã, thôn, bản. Thông qua điện 
thoại thông minh, trong hơn 3 tháng, 120 nghìn nhân viên bưu điện đã thu thập dữ liệu để xác 
nhận thông tin chuẩn, tích hợp đưa lên bản đồ số Việt Nam tại địa chỉ https://map.itrithuc.vn 
và https://vmap.vn. 



Hiện, Vmap đang có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Vmap hướng tới khả năng 
hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong đời sống và hiển thị địa chỉ chi tiết tới từng số 
nhà, dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Hệ thống thông tin nhân đạo (iNhandao), do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tập 
đoàn FPT phát triển nhằm tạo ra kênh tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với những nhà 
thiện nguyện một cách chủ động, tức thời. 

Từ khi triển khai, các cấp Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành đã khảo sát được gần 60.000 địa chỉ 
nhân đạo; phối hợp với Tập đoàn FPT và Bưu điện Việt Nam xử lý và cập nhật lên hệ thống 
iNhandao 17.000 địa chỉ. Ứng dụng điện tử này hỗ trợ từ bước cung cấp thông tin về hoàn 
cảnh khó khăn; cá nhân, đơn vị thực hiện trợ giúp hoặc đăng ký trợ giúp thông qua hệ thống 
Hội Chữ thập đỏ, cho đến khi bàn giao khoản hỗ trợ đến tận tay người hưởng với sự xác nhận 
đầy đủ từ các bên. 

Cũng tại buổi lễ, đại diện của Văn phòng Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, Ngân hàng TMCP 
Quân đội MB Bank, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam đã thực hiện ký cam kết tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của đề án, vì lợi ích chung 
của toàn xã hội. 



 

Nguồn: Lạng Sơn online 

Ngày đăng: 2/10/2019 
Mục: Người tốt việc tốt 

Nữ bưu tá tận tụy với nghề 

Phụ trách địa bàn rộng và địa hình đặc thù miền núi có nhiều cung đường xa, vòng vèo 
khiến người làm nghề bưu tá gặp rất nhiều khó khăn nhưng suốt 11 năm qua, chị Hoàng 
Thị Thắm, bưu tá xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng luôn hoàn thành tốt công việc được 
giao. 

Tháng 8/2008, chị Thắm bắt đầu công việc bưu tá. Khi đó, thư, báo còn ít nhưng tất cả các 
cung đường đều là đường đất khó đi, cung đường xa nhất lên đến gần 20 km. Thời điểm đó 
lương mỗi tháng của chị được 720.000 đồng, tính ra được hơn một tạ thóc, tuy không cao 
nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống. Cùng với sự phát triển của mạng Internet việc đặt mua hàng 
trên mạng ngày càng phổ biến nên công việc của chị cũng tăng lên, đồng thời yêu cầu về chất 
lượng dịch vụ cao hơn. Rất nhiều lần chị Thắm phải hỏi khắp nơi mới tìm được đúng nhà 
người đặt mua hàng qua mạng nhưng không phát được hoặc phải mất công giải thích, thuyết 
phục do người dân hiểu nhầm nhân viên bưu điện là người bán hàng và đòi mở gói hàng trước 
khi nhận, đòi đổi hàng, cũng có trường hợp người dân đặt hàng xong lại không chịu lấy. Vượt 
qua những khó khăn, chị luôn lạc quan, nỗ lực hết lòng với công việc. 

 

Chị Hoàng Thị Thắm lên đường đi phát hàng 

Chị Hoàng Thị Thắm chia sẻ: Khi làm bưu tá tôi cũng được cấp ủy, chính quyền xã Minh Sơn 
tạo điều kiện. Ví dụ như báo xuống các thôn thì 2-3 ngày đưa một lần, còn riêng công văn 
giấy tờ, ngày nào đưa ngày đấy. Còn về bí quyết để phát thành công thì tôi đi làm nhiều có 
kinh nghiệm nên biết để tránh những tình huống có nguy cơ phát không thành công và nhiều 
khi phải kiên trì giải thích cho khách hàng hiểu và nhận hàng đã đặt. 

Công việc của chị Thắm thường bắt đầu lúc 7 giờ sáng mỗi ngày, chị lên Bưu điện huyện nộp 
tiền hàng của ngày hôm trước và nhận hàng của ngày làm việc, và đi phát thư, báo, hàng bưu 
gửi đến chiều tối, có hôm đến tận 21-22 giờ. Để công việc thuận lợi hơn, chị dành hẳn một 
phòng ở nhà làm nơi chứa hàng bưu kiện, bưu phẩm, đồng thời phân hàng thành 5 tuyến theo 
cung đường để tiết kiệm thời gian đi lại. Chị Thắm đề ra mục tiêu làm việc rõ ràng, luôn ưu 
tiên phát trước đối với những công văn, giấy tờ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 



bàn sau đó mới phát đến các bưu kiện, bưu gửi của khách hàng. Kết hợp thời gian trong khi đi 
phát thư, báo, bưu phẩm, chị còn tích cực giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của bưu điện đến 
người dân. 

Với những cố gắng và nỗ lực của mình, tỷ lệ phát thành công các bưu gửi đúng quy định hằng 
tháng của chị Thắm bình quân đạt từ 86-87%; luôn đảm bảo đúng thời gian quy định là 20 giờ 
đối với các đơn hàng trên địa bàn xã và đảm bảo an toàn bưu gửi trong quá trình vận chuyển. 
Bên cạnh đó, chị nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua bán hàng của đơn vị. Trong 2 
năm: 2018, 2019, chị Hoàng Thị Thắm được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng danh hiệu 
bưu tá giỏi, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn biểu dương là nhân viên phát xã tiêu biểu, đã có nhiều 
đóng góp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

Bà Mai Thị Anh, Giám đốc Bưu điện huyện Hữu Lũng cho biết: Chị Hoàng Thị Thắm là một 
trong những bưu tá đã có thời gian gắn bó với bưu điện trên 10 năm, và là người luôn có tinh 
thần trách nhiệm cao trong công việc. Mặc dù phụ trách công tác phát ở xã có địa bàn rộng 
như xã Minh Sơn nhưng chị Thắm luôn là người dẫn đầu trong việc đảm bảo chỉ tiêu, chất 
lượng phát. 

 

 

 


