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Xây dựng nền tảng dữ liệu cho bản đồ số 

 
Cán bộ kỹ thuật cập nhật dữ liệu cho Vmap. 

Nền tảng dữ liệu số Việt Nam (Vmap) vừa chính thức ra mắt, với nhiều tiện ích đáp ứng
nhu cầu tìm kiếm thông tin, cung cấp địa chỉ cho người dùng mà các nền tảng hiện nay 
chưa đáp ứng được. Ứng dụng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động của cơ quan quản lý, 
doanh nghiệp và cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu để phục vụ người dùng hiệu quả 
hơn. 

Một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia là bản đồ và lớp dữ liệu địa 
chỉ. Mặc dù hiện nay đã có nhiều ứng dụng, nền tảng cung cấp dữ liệu này, nhưng để chủ 
động trong quản lý nguồn dữ liệu, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ của 
người dùng, Việt Nam cần xây dựng một bản đồ trực tuyến của riêng mình. Đây chính là lý 
do mà Vmap - một nền tảng nằm trong khuôn khổ đề án của Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức
Việt số hóa” đã được phát triển với mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (lớp 
bản đồ về biên giới, hành chính, giao thông, sông ngòi…), và xây dựng cơ sở dữ liệu chứa các 
thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối tượng (địa danh, trường học, nhà dân, bệnh 
viện, hiệu thuốc, khách sạn…). Khi vào địa chỉ https://map.itrithuc.vn và https://vmap.vn tìm 
địa điểm, ngay lập tức Vmap cho ra kết quả cụ thể của từng số nhà, ngõ phố. Theo nhóm phát 
triển Vmap, để thu thập dữ liệu bản đồ, trong khoảng ba tháng, hơn 120 nghìn nhân viên của 
Bưu điện Việt Nam và đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã tới từng khu phố, thôn bản để 
thu thập thông tin. Thông qua điện thoại thông minh đã cài đặt phần mềm có các tính năng thu 
thập dữ liệu, gắn tọa độ, chụp ảnh... các nhân viên bưu điện, đoàn viên, thanh niên đã thu thập
tên, địa chỉ nhà, cửa hàng, địa điểm 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 Vmap. 
Thí dụ, tại tỉnh Phú Yên, các nhân viên Bưu điện Phú Yên và đoàn thanh niên đã thu thập 
được hơn 218 nghìn dữ liệu trong hai tuần. 

Bên cạnh việc chi tiết hóa quá trình tìm kiếm thông tin tại Việt Nam, Vmap còn đi theo một 
hướng khác biệt, hữu ích cho người dùng, 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 nông thôn, miền 
núi, vùng sâu, vùng xa. Vmap cũng được nhiều doanh nghiệp trong nước kỳ vọng ứng dụng 
vào công tác quản lý và kinh doanh. Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ DTT 
Nguyễn Thế Trung, một trong những mục tiêu của Hệ tri thức Việt số hóa là tạo nền tảng về 
tri thức, trả lời cho những câu hỏi trong cuộc sống. Thông tin về con người, địa chỉ và vị trí 
của mọi vật... là những dữ liệu cần thiết của bản đồ số đối với những công ty đang kinh doanh 
trong nền kinh tế số hiện nay. Những dữ liệu này là chính thống, được Chính phủ và người 
Việt Nam xác nhận, qua đó tạo ra sự phát triển cho các ngành, nghề khác. Bên cạnh đó, hỗ trợ 
các cơ quan quản lý nhà nước quản lý các đối tượng liên quan, như biết được ai, cái gì đang ở 
đâu. Người dân sử dụng Vmap như một công cụ để tìm đường, chia sẻ những nội dung liên 
quan đến vị trí. Hiện tại, Vmap có hơn 23 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước và số liệu này 
đang được Bưu điện Việt Nam liên tục cập nhật thông qua đội ngũ bưu tá. Ông Vũ Thanh 
Xuân, Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ (Bưu điện Việt Nam - đơn vị chủ trì triển khai dự án 
“Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”) cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ xây dựng cơ sở dữ 
liệu địa chỉ thêm nhiều thuộc tính mới hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp như: Điều tra khảo sát 
về nhu cầu của khách hàng; điều tra khảo sát về đặc điểm tình hình dân số, hoặc những xu 
hướng phát triển của các doanh nghiệp như thương mại điện tử, kinh doanh về du lịch… Khi 
có cơ sở dữ liệu đầy đủ thì sẽ cung cấp cho doanh nghiệp. 

Mặc dù đã có nhiều tiện ích cho người dùng, Vmap vẫn cần liên tục cập nhật thông tin. Do 
đó, Vmap cần sự ủng hộ của các đơn vị, người dùng trong việc ứng dụng bản đồ số vào cuộc 
sống, đồng thời chia sẻ, đóng góp dữ liệu thông tin chính xác để gia tăng số lượng địa chỉ, bảo 
đảm chất lượng của dữ liệu. 
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Lo sổ hưu cho thân già 

Nhiều năm nay, Thừa Thiên Huế nổi lên là một trong địa phương đi đầu cả nước về bảo hiểm 
xã hội (BHXH) tự nguyện, được hiểu với nghĩa “lo sổ hưu cho thân già”. 

 

Nhân viên BHXH huyện Phong Điền vận động tiểu thương chợ Phò Trạch tham gia BHXH tự 
nguyện 

Mỗi người một kiểu 

Suy đi rồi nghĩ lại, cuối cùng o Ngô Thị Diệp Hương ở xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) 
quyết định mua BHXH tự nguyện. Chồng việc làm không ổn định, còn lại mẹ già và 3 con 
nhỏ, o trở thành vai chính lo “cơm áo gạo tiền”. Thời buổi này, nghề thợ may chẳng khá giả 
chi, nhưng chả lẽ có “đồng nào xào đồng nấy”, về già sao đây? O thiệt thà, BHXH tự nguyện 
chi trả không nhiều chế độ như BHXH bắt buộc, nhưng cứ coi như “nuôi heo đất”. 

Cũng là chuyện “lo cho thân già” kia mà nhiều người mua BHXH tự nguyện đã nghĩ là quyết 
mua. Nghe chị Nguyễn Thị Thủy, cũng là thợ may ở chợ Phò Trạch (Phong Điền) kể chuyện 
mà thương. Nhà có con heo đất, chiều đi làm về, chị bỏ ống 15.000 đồng/ngày, một quý lại 
đập heo, đóng BHXH tự nguyện 1.500.000 đồng. Kiểu bỏ ống tằn tiện thế nớ mà chị Thủy 
còn dám thừa thắng xông lên, lo luôn cái khoản “sau này” cho cậu con trai làm đồng đang 
tuổi sung sức. Chị cười, tháng nào khó khăn, đã có chị em tiểu thương trong chợ sẵn sàng cho 
mượn. 

Cũng mua BHXH tự nguyện nhưng mỗi người một vẻ. Chị Ngô Thị Hương Khuê ở xã Lộc 
Bình (Phú Lộc) là một trong số trong 50 người tham gia BHXH tự nguyện ở Thừa Thiên Huế 
được nhận lương hưu. Chị là giáo viên mầm non, đến tuổi về hưu vẫn còn thiếu 1 năm 4 tháng 
đóng BHXH. Thế nên, chị tham gia BHXH tự nguyện để sau đó được nhận lương hưu. Tôi 
hiểu, đồng lương hưu chẳng là bao, nhưng đó không chỉ là chỗ dựa, là niềm tự hào được là 
“cán bộ hưu trí” của chị. 



Là Chủ nhiệm HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Điền Lộc (Phong Điền), ông 
Trần Đình Khôi không chỉ lo đóng BHXH tự nguyện cho bản thân mà còn cho cả hàng chục 
xã viên. Ông kể, “có người gắn bó với HTX gần 30 năm, song chưa bao giờ được tham gia 
BHXH. Quy định, lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt 
buộc. Do mức thu nhập của xã viên rất thấp, tầm 2 triệu đồng/tháng, phải đóng BHXH bằng 
mức lương tối thiểu vùng nên không ai mặn mà. Vậy nên, chúng tôi trích quỹ phúc lợi để 
đóng BHXH tự nguyện cho xã viên”. 

Nghe những chuyện kể và cũng từng gặp nhiều người mua BHXH tự nguyện mà tôi cảm động 
vô cùng. Cái sổ bảo hiểm của cán bộ tỉnh như tôi nhẹ tựa … bông gòn. Ra trường đi làm là có 
BHXH bắt buộc. Tất tần tật đã có Nhà nước lo từ A tới Z cho tới ngày nhận được sổ hưu. Còn 
với những người như chị Thủy, o Diệp Hương... đó là cả sự chắt chiu. Nó có vị mặn của mồ 
hôi với bao vất vả và lo toan. 

 

Đến từng nhà vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Bưu điện cùng vào cuộc 

Cũng bởi đó là đồng tiền khó nên với những người như chị Thủy, chị Khuê… BHXH tự 
nguyện cần phải cho họ thấy cái lợi khi tham gia, thông qua tuyên truyền và vận động. 

Từ năm 2014, Bưu điện Việt Nam trở thành đại lý chính thức của BHXH Việt Nam. Người 
dân tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng là kết quả của sự nhập cuộc có hiệu quả của 
ngành bưu điện bên cạnh đại lý thu UBND các xã/phường/thị trấn. Trong số 5.500 người mua 
BHXH tự nguyện ở Thừa Thiên Huế đến ngày 31/9/2019 có khoảng 2.000  người thuộc quản 
lý của Bưu điện. 

Bưu điện Thừa Thiên Huế hiện có 172 điểm phục vụ/152 xã, phường và có mạng lưới nhân 
viên hoạt động đến thôn; luôn cơ động và hiểu biết địa bàn, đến từng hộ dân. Ba tháng đầu 
năm 2019, Bưu điện tổ chức được 37 hội nghị tuyên truyền trực tiếp và có 436 người tham gia 
BHXH tự nguyện mới. 

Tôi đã nhiều lần tham dự các hội nghị này. BHXH huyện cùng tham gia đã bổ sung thêm 
những vấn đề về BHXH tự nguyện để người dân hiểu, vận động họ tham gia. Nhân viên đại lý 
thu bưu điện trực tiếp đến tận nhà dân trước và sau khi tổ chức hội nghị để tuyên truyền, vận 
động. Bưu điện thường tổ chức các hội nghị tuyên truyền vào ban đêm, ngày thứ bảy, chủ 
nhật để tạo điều kiện cho người dân là lao động tự do tham gia. 

Từ tháng 5/2019, Bưu điện Thừa Thiên Huế ra mắt kênh tuyên truyền qua mạng xã hội. Tổ 
bán hàng công nghệ được xem là một phương thức rất phù hợp vì có thể tiếp cận được các đối 
tượng là người lao động tự do, nhất là người trẻ, thông qua các hình thức hỏi đáp - tư vấn trực 



tiếp, được phản hồi nhanh chóng... Đã có 200.000 lượt người xem, 6.000 lượt người tương tác 
và có 450 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ mạng xã hội. 

Mới đây có dịp lên A Lưới, tôi được biết, sau khi đăng ký lần đầu tại hội nghị tuyên truyền, 
khách hàng chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để đóng tiền. Không đi được, chỉ 
cần a - lô là có nhân viên bưu điện đến thu tận nhà. Phát triển được một đối tượng, bưu tá đến 
nhận tiền mang lên nộp cho Bưu điện huyện để chuyển cho cơ quan BHXH. Sau khi làm xong 
sổ, lại có nhân viên bưu điện lấy ngay trong ngày, chuyển theo đường bưu tá cho người dân. 
Mọi thứ rành mạch và rõ ràng. Người dân khỏe re! 

 

Hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện ở phường Thủy Biều (TP. Huế) 

“Mưa dầm, thấm lâu” 

Mua BHXH tự nguyện để có cuốn sổ hưu là mơ ước của bao 
người. Thế nhưng, tự nguyện bỏ tiền ra mua lại là câu chuyện 
không dễ. Khi viết những dòng này, tôi lại nhớ tới chị Thủy ở 
Phò Trạch. Để có được 1.500.000 đồng cho một quý đóng 
BHXH tự nguyện, chị phải 100 ngày đều đặn bỏ ống rồi đập 
ống, nó da diết và kỳ công lắm chứ! 

Anh Võ Vy, nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện tại phường 
Tây Lộc (TP. Huế) cho hay: “Lao động trong phường làm lắm 
nghề. Họ ít khi có đủ tiền để đóng BHXH tự nguyện hàng quý 

hay cả năm mà đóng theo tháng. Nhân viên đại lý thu BHXH phải nhiệt tình, trách nhiệm mới 
đảm nhận được công việc này”. Để phát triển đối tượng, anh Vi phải đến từng nhà để tuyên 
truyền, vận động. Nhà nào khó khăn, anh còn bỏ tiền ra cho mượn để tham gia. 

Hãy nghe anh Đào Duy Út ở thị trấn Thuận An (Phú Vang), đại lý thu tiêu biểu trong toàn 
tỉnh, người đã vận động trên 50 người tham gia BHXH tự nguyện chia sẻ, muốn người dân 
tham gia, không đơn thuần là đến nhà, mà phải tuyên truyền để họ hiểu được lợi ích có lương 
hưu khi về già. Anh luôn gần gũi với bà con, tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi theo cách “mưa 
dầm, thấm lâu”. 

Ở thôn A Niêng (Hồng Trung, A Lưới), bà Hồ Thị Đào, một đại lý thu, chân chất: Khi người 
dân đến nhận bưu phẩm, đóng tiền điện hàng tháng... tôi đều tranh thủ giới thiệu về BHXH tự 
nguyện. Tôi còn đi đến nhà, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu. Sau đó, tôi tư vấn 

Năm 2018, số người tham 
gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện tại Thừa Thiên Huế 
là 3.397 người, đứng thứ 3 
toàn quốc. Tính đến hết 
31/9/ 2019, tăng lên trên 
5.500 người. 



cặn kẽ cách thức tham gia thế nào, mức đóng ra sao, lúc nào có thể hưởng lương hưu... để 
người dân yên tâm tham gia”. 

Hình ảnh cán bộ BHXH và nhân viên đại lý thu “bám làng, bám dân”, thậm chí xuống tận nơi, 
gặp gỡ các nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn giúp họ hiểu được lợi ích khi tham gia BHXH 
tự nguyện, gần đây đã trở nên quen thuộc ở các thôn, làng Thừa Thiên Huế. Tôi hiểu, với hỗ 
trợ ít ỏi từ Nhà nước, họ đã làm việc bằng tấm lòng thành, không chỉ giúp những người dân 
nghèo như chị Thủy, o Hương... biết cách chuẩn bị để có được cái sổ hưu cho tuổi già, mà còn 
góp phần đưa một chính sách có ý nghĩa an sinh cao đẹp của Đảng vào cuộc sống. 

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 1.100 nhân viên đại lý thu,  gồm trên 780 người là 
đại lý thu UBND xã, 200 người là đại lý thu Bưu điện tỉnh và  trên 80 người là đại lý thu 
Công ty Bảo hiểm PVI Huế. 
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Việt Nam đứng thứ 45 thế giới về phát triển bưu chính 

Bưu chính Việt Nam được xếp hạng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á. Đây là đánh giá mới 
nhất về mức độ phát triển bưu chính vừa được công bố bởi Liên minh Bưu chính Thế giới 
(UPU). 

Theo báo cáo Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IDP) năm 2019 do Liên minh Bưu chính 
Thế giới (UPU) công bố, ngành bưu chính Việt Nam xếp hạng thứ 45/172 nước. Kết quả này 
tăng 5 bậc về thứ hạng và 0.06 điểm về điểm số so với năm 2018. Trước đó vào năm 2018, 
Việt Nam đạt 51,73 điểm, xếp hạng 50/172 quốc gia.  

IPD là Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (Integrated Index for Postal  Development) do 
UPU đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả, năng lực hoạt động bưu chính của các quốc gia. 

Chỉ số này được xác định dựa trên 4 tiêu chí đánh giá chính, gồm: Độ tin cậy, khả năng tiếp 
cận, tính phù hợp và khả năng phục hồi. Trong mỗi tiêu chí chính lại có nhiều tiêu chí phụ. 

 

Bảng xếp hạng về Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IDP) của Liên minh Bưu chính Thế 
giới (UPU). 

Việc tính toán điểm số 2IPD dựa trên ba loại dữ liệu chính của UPU: dữ liệu lớn (big data) về 
bưu chính (với trên 22.9 tỷ bản ghi), số liệu thống kê (với trên 100 chỉ tiêu) và khảo sát của 
UPU. 

Mặc dù mới công bố kết quả đánh giá được 3 kỳ (năm 2016, 2018 và 2019) nhưng 2IPD đã 
được đông đảo các nước thừa nhận như một chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và hoạt động 
hiệu quả của ngành bưu chính mỗi nước. 2IPD đã được các nhà hoạch định chính sách, các 
chuyên gia bưu chính, các nhà nghiên cứu sử dụng trong việc đánh giá và so sánh sự phát 
triển của bưu chính. 



 

Trung tâm khai thác của Bưu điện Việt Nam được đầu tư hệ thống dây truyền chia chọn tự 
động có công suất lên đến 18.000 bưu gửi/giờ. 

Tính đến nay, UPU đã có 3 lần công bố kết quả chỉ số 2IDP vào các năm 2016, 2018, 2019. 

Theo báo cáo Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế 
giới công bố, 5 nước có chỉ số 2IDP cao nhất là Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Đức và Pháp. 

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 sau Singapore (hạng 18/172), Thái Lan 
(hạng 29/172), Malaysia (hạng 33/172). 

Trọng Đạt 



 

Nguồn: Lao động thủ đô  

Ngày đăng: 11/10/2019 
Mục: Tin tức 

Việt Nam tăng 5 bậc về chỉ số tích hợp phát triển bưu chính 

Liên minh Bưu chính Thế giới vừa công bố Bảng xếp hạng Chỉ số tích hợp phát triển 
bưu chính. Trong đó, Việt Nam xếp hạng thứ 45/172 nước, tăng 5 bậc về thứ hạng và 
tăng 0,06 điểm về điểm số so với năm 2018. 

Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (Integrated Index for Postal Development) do Liên minh 
Bưu chính Thế giới đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả, năng lực hoạt động bưu chính của các 
quốc gia. 

Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính được xác định dựa trên 4 tiêu chí đánh giá chính, gồm: 
Độ tin cậy, khả năng tiếp cận, tính phù hợp và khả năng phục hồi. Trong mỗi tiêu chí chính lại 
có nhiều tiêu chí phụ. 

Việc tính toán điểm số của chỉ số tích hợp phát triển bưu chính dựa trên ba loại dữ liệu chính 
của Liên minh Bưu chính Thế giới: Dữ liệu lớn (big data) về bưu chính (với trên 22,9 tỷ bản 
ghi), số liệu thống kê (với trên 100 chỉ tiêu) và khảo sát của Liên minh Bưu chính Thế giới. 

Bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 với 51,79 điểm. 

Tính đến nay, Liên minh Bưu chính Thế giới đã có 3 lần công bố kết quả chỉ số tích hợp phát 
triển bưu chính vào các năm 2016, 2018, 2019. Mặc dù mới công bố kết quả đánh giá được 3 
kỳ (năm 2016, 2018 và 2019) nhưng chỉ số này đã được đông đảo các nước thừa nhận như 
một chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả của ngành Bưu chính mỗi 
nước, được các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia bưu chính, các nhà nghiên cứu sử 
dụng trong việc đánh giá và so sánh sự phát triển của bưu chính. 

Theo báo cáo Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế 
giới công bố, 5 nước có chỉ số cao nhất là Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Đức và Pháp. 

Việt Nam đạt số điểm 51,79, xếp hạng thứ 45/172 nước, tăng 5 bậc về thứ hạng và tăng 0,06 
điểm về điểm số so với năm 2018 (năm 2018 Việt Nam đạt 51,73 điểm, xếp hạng 50/172 
nước). 

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 sau Singapore (hạng 18/172), Thái Lan 
(hạng 29/172), Malaysia (hạng 33/172). 


