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Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam “nhập cuộc” chuyển đổi số 

Lần đầu tiên các Bí thư Đoàn, đoàn viên, thanh niên của mạng lưới Bưu điện Việt Nam 
đã tập trung trao đổi về những sáng kiến, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại 
các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp phát triển, chuyển đổi số 
trong kỷ nguyên số. 

Chiều 15/3/2019, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2019), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện điện Việt Nam đã 
tổ chức Hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công”. Đây 
là lần đầu tiên Bưu điện Việt Nam tổ chức hội thảo có sự góp mặt của đông đủ lãnh đạo Đoàn 
của các đơn vị trực thuộc. 

72 Bí thư Đoàn các bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Tổng công ty cùng các đoàn 
viên xuất sắc trên toàn mạng lưới đã tập trung trao đổi về những sáng kiến, các hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp 
phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỷ nguyên số. 

 

Toàn cảnh Hội thảo chiều 15/3 tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Làm tốt nhiều đề án lớn về ứng dụng CNTT 

Theo báo cáo tại Hội thảo, với lực lượng lao động trẻ, cùng hạ tầng công nghệ thông tin hiện 
đại, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu quả nhiều đề án lớn liên quan tới ứng 
dụng công nghệ thông tin. 

Điển hình là chương trình xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang 
liệt sĩ. 100% các đoàn viên, thanh niên cùng các cán bộ, nhân viên Bưu điện Việt Nam đã 
tham gia  thu thập được thông tin trên 846.700 mộ liệt sĩ trên toàn quốc. Hơn 2,6 triệu bức 
ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đã được chụp lại và trở thành những dữ liệu quý báu của 
Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Sản phẩm trí tuệ này đã giúp 
cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang 



liệt sĩ. Đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân liệt sĩ tra cứu, trao 
đổi thông tin liên quan. 

Đặc biệt, nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà trên quy mô toàn 
quốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn 
vị liên quan xây dựng và triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. 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. 

Đây là dự án nằm trong khuôn khổ đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tạo ra một 
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, IoT, trí thông minh nhân tạo... Với sự 
chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng tạo của lực lượng lao động trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam 
đã thu thập được hơn 22.500.000 địa chỉ để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam. 

Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm trí tuệ khác được tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu 
quả trên toàn mạng lưới như: Giải pháp hành chính công VNPOST – PA góp phần cải cách 
hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng 
Chính phủ kiến tạo;  Ứng dụng My VNPost trên smartphone hỗ trợ khách hàng tạo và quản lý 
đơn hàng hiệu quả; Các giải pháp phần mềm quản lý, kiểm soát, phân tích dữ liệu bưu chính, 
các dây chuyền chia chọn hàng hóa tự động… 

 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nghiêm Tuấn Anh khẳng 
định đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam sẽ tự tin nắm bắt các cơ 

hội phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số. 

Tích cực chuyển đổi số 

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
Nghiêm Tuấn Anh khẳng định, với lợi thế về hạ tầng công nghệ tiên tiến, tới đây Bưu điện 
Việt Nam nói chung, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới nói riêng tự tin nắm 
bắt các cơ hội phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số và biến cơ hội đó thành những hành 
động thiết thực, hiệu quả.   

Đặc biệt, tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam sẽ thông qua các giải pháp kỹ thuật số mới, ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo, blockchain… để tối ưu hóa năng suất, chất lượng dịch vụ bưu chính, tiết kiệm 



chi phí, nhân lực góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số của Bưu điện Việt 
Nam trong thời gian tới. 

Bày tỏ sự thống nhất với định hướng của lãnh đạo Đoàn Bưu điện Việt Nam, Bí thư Đoàn 
Bưu điện TP.HCM Thái Ngọc Linh chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch hoạt động của đơn vị 
mình: “Sắp tới, Đoàn TNCS Bưu điện TP.HCM sẽ phối hợp với các quận, huyện đoàn trên 
địa bàn thành phố thực hiện truyền thông dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3 – 4 tới 
người dân; sẽ thiết kế tờ rơi infographic cô đọng nội dung về quy định và yêu cầu dịch vụ, thể 
hiện hình thức một cách bắt mắt, dễ hiểu nhất. Trước hết sẽ triển khai tại 1 – 2 quận trọng 
điểm của thành phố, sau đó sẽ triển khai đến tất cả các quận, huyện đoàn ở TP.HCM”. 

Mặt khác, Đoàn viên, thanh niên Bưu điện TP.HCM cũng sẽ triển khai hoạt động kinh doanh 
các dịch vụ từ dữ liệu thu được sau khi triển khai hoạt động thu thập dữ liệu để xây dựng Nền 
tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam. Ví dụ lọc danh sách trường học để tiếp thị dịch vụ bảo hiểm 
học sinh; các cửa hàng, doanh nghiệp… thì tiếp thị dịch vụ bưu chính chuyển phát, bảo hiểm 
PTI… 

Bình Minh 
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Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đổi mới sáng tạo, đột phá thành công 

72 Bí thư Đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (VNPost) cùng các đoàn viên xuất sắc trên toàn mạng lưới đã tập trung trao đổi về 
những sáng kiến, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trong thời gian 
qua, đồng thời đưa ra các giải pháp phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số hiện nay. 

Ngày 15/3, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2019), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện điện Việt Nam tổ 
chức Hội thảo "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công". 

 

Hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công” 

ngày 15/3, tại Hà Nội. Ảnh: ĐT 

Theo anh Nghiêm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, với lợi thế về hạ tầng công nghệ tiên tiến, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn 
mạng lưới bưu điện sẽ tự tin nắm bắt các cơ hội phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số và 
biến cơ hội đó thành những hành động thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, thông qua các giải pháp 
kỹ thuật số mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain… để tối ưu hóa năng suất, chất lượng 
dịch vụ bưu chính, tiết kiệm chi phí, nhân lực góp phần thực hiện thành công chiến lược phát 
triển của Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới. 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nghiêm Tuấn Anh cho 
biết thêm, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, vào sáng 17/3 tới, hơn 600 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ công nhân viên của 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia giải chạy marathon “Bưu điện Việt Nam - Vì 
thế hệ trẻ” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. 

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Tổng công ty sẽ đẩy mạnh phong trào “Thanh 
niên xung kích, đổi mới, sáng tạo”, đặc biệt là các ý tưởng mới trong phong trào sáng tạo khởi 
nghiệp trong đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ; tích 
cực thi đua, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tập trung tổ chức các 
hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 
thanh niên, công nhân; tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng; 



triển khai hiệu quả các Đề án an sinh xã hội và xây dựng chính phủ điện tử của Tổng công ty 
trên quy mô toàn quốc. 

Với lực lượng lao động trẻ, cùng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, thời gian qua, Bưu 
điện Việt Nam triển khai hiệu quả các Đề án lớn, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn 
mạng lưới. Điển hình là chương trình xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với toàn mạng lưới, 100% các đoàn viên, thanh niên bưu điện Việt 
Nam đã tham gia thu thập được thông tin trên 846.700 mộ liệt sĩ trên toàn quốc. Hơn 2,6 triệu 
bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đã được chụp lại và trở thành những dữ liệu quý báu của 
Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Sản phẩm trí tuệ này đã giúp 
cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang 
liệt sĩ. Đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân liệt sĩ tra cứu, trao 
đổi thông tin liên quan. 

Đặc biệt, nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà trên quy mô toàn 
quốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn 
vị liên quan xây dựng và triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. 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. Đây là dự án nằm trong khuôn 
khổ đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tạo ra một 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, IoT, trí thông minh nhân tạo...Với sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng 
tạo của lực lượng lao động trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam đã thu thập được hơn 22.500.000 địa 
chỉ để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam. 

Bên cạnh đó, mới đây những cán bộ trẻ của Bưu điện Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2018 với giải pháp hành chính công VNPOST - PA. Đây là sản phẩm mang 
tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, lấy Người dân và Doanh nghiệp là 
trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo. Ngoài ra còn rất nhiều sản 
phẩm trí tuệ khác được tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu quả trên toàn mạng lưới 
như: Ứng dụng My VNPost trên Smartphone hỗ trợ khách hàng tạo và quản lý đơn hàng hiệu 
quả; các giải pháp phần mềm quản lý, kiểm soát, phân tích dữ liệu bưu chính, các dây chuyền 
chia chọn hàng hóa tự động..., góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực bưu 
chính./. 

Đỗ Thoa 

 



 

Nguồn: Kinh tế đô thị 

Ngày đăng: 15/03/2019 
Mục: Đời sống 

“Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam Đổi mới - Sáng tạo - đột phá thành công” 

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) ngày 
15/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện điện Việt Nam đã tổ chức Hội thảo 
“Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công”. 

72 Bí thư Đoàn các Bưu điện tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam cùng các đoàn viên xuất sắc trên toàn mạng lưới đã tập trung trao đổi về những sáng 
kiến, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trong thời gian qua, đồng 
thời đưa ra các giải pháp phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số hiện nay. 

 

Triển khai cổng thông tin điện tử về liệt sĩ 

Với lực lượng lao động trẻ, cùng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, thời gian qua Bưu điện 
Việt Nam triển khai hiệu quả các Đề án lớn, các hoạt đông sản xuất kinh doanh trên toàn 
mạng lưới. Điển hình là chương trình xây dựng Cổng thông tinđiện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với toàn mạng lưới, 100% các đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt 
Nam đã tham gia thu thập được thông tin trên 846.700 mộ liệt sĩ trên toàn quốc. 

Hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đã được chụp lại và trở thành những dữ 
liệu quý báu của Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Sản phẩm trí 
tuệ này đã giúp cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ 
và nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân liệt sĩ 
tra cứu, trao đổi thông tin liên quan. 

Đặc biệt, nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà trên quy mô toàn 
quốc,Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp vớicác đơn 
vị liên quan xây dựng và triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. 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. 



Đây là dự án nằm trong khuôn khổ đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tạo ra một 
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, IoT, trí thông minh nhân tạo... Với sự 
chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng tạo của lực lượng lao động trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam 
đã thu thập được hơn 22.500.000 địa chỉ đểtích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam. 
Bên cạnh đó, mới đây những cán bộ trẻ của Bưu điên Việt Nam còn vinh dự nhận giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2018 với giải pháp hành chính công VNPOST -PA. Đây là sản phẩm mang 
tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, lấy Người dân và DN là trung tâm 
để phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm trí 
tuệ khác được tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu quả trên toàn mạng lưới như: Ứng 
dụng My VNPost trên Smartphone hỗ trợ khách hàng tạo và quản lý đơn hàng hiệu quả; các 
giải pháp phần mềm quản lý, kiểm soát, phân tích dữ liệu bưu chính, các dây chuyền chia 
chọn hàng hóa tự động... góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực bưu chính. 

Theo anh Nghiêm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam,với lợi thế về hạ tầng công nghệ tiên tiến, tới đây Bưu điện Việt Nam nói chung, lực 
lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới nói riêng tự tin nắm bắt các cơ hội phát triển 
bưu chính trong kỷ nguyên số và biến cơ hội đó thành những hành động thiết thực, hiệu quả. 
Đặc biệt, thông qua các giải pháp kỹ thuật số mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain… để 
tối ưu hóa năng suất, chất lượng dịch vụ bưu chính, tiết kiệm chi phí, nhân lực góp phần thực 
hiện thành công chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2019) sáng 17/3 tới, hơn 600 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ công nhân 
viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia giải chạy marathon “Bưu điện Việt 
Nam - Vì thế hệ trẻ” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 
Tổng công ty sẽ đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích, đổi mới, táng tạo”, đặc biệt là 
các ý tưởng mới trong phong trào sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên nhằm nâng 
cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ; tích cực thi đua, đảm nhận, thực hiện các công 
trình, phần việc thanh niên; tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với việc 
hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, công nhân; tổ chức các hoạt động 
tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng; triển khai hiệu quả các đề án An sinh xã hội 
và xây dựng chính phủ điện tử của Tổng công ty trên quy mô toàn quốc. 



 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội 

Ngày đăng: 15/03/2019 
Mục: Đời sống 

Tuổi trẻ Bưu điện Đổi mới- Sáng tạo- Đột phá thành công 

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), ngày 
15/3, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Tuổi trẻ 
Bưu điện Việt Nam Đổi mới- Sáng tạo- Đột phá thành công”. 

72 Bí thư Đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cùng các 
đoàn viên xuất sắc trên toàn mạng lưới đã trao đổi về những sáng kiến, hoạt động ứng dụng 
CNTT tại đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đưa ra những giải pháp phát triển bưu chính 
trong kỷ nguyên số hiện nay. 

 

Với lực lượng lao động trẻ, cùng hạ tầng CNTT hiện đại, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam 
triển khai hiệu quả các đề án lớn cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn mạng 
lưới. Điển hình là việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt 
sĩ. 

Cùng với toàn mạng lưới, 100% đoàn viên, thanh niên đã tham gia thu thập được thông tin 
của trên 846.700 mộ liệt sĩ trên toàn quốc. Hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ 
đã được chụp lại và trở thành những dữ liệu quý báu của Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt 
sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó, đã giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông 
tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân 
và thân nhân liệt sĩ tra cứu, trao đổi thông tin liên quan. 

Đặc biệt, nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà trên quy mô toàn 
quốc, Tổng Công ty được Chính phủ giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển 
khai Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. Dự án đã xây dựng được 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 cùng các ứng dụng sử dụng bản 
đồ đi kèm. 



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”, nhằm tạo ra một 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, IoT, trí 
thông minh nhân tạo... Với sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng tạo của lực lượng lao động 
trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam đã thu thập được hơn 22.500.000 địa chỉ để tích hợp và đưa lên 
Bản đồ số Việt Nam. 

Bên cạnh đó, mới đây, những cán bộ trẻ của Bưu điên Việt Nam còn vinh dự nhận giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 với giải pháp hành chính công VNPOST-PA. Đây là sản phẩm 
mang tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng CCHC, lấy người dân và DN là trung tâm để phục 
vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo. Ngoài ra, còn rất nhiều sản phẩm trí tuệ khác 
được tuổi trẻ Bưu điện triển khai hiệu quả trên toàn mạng lưới, như: Ứng dụng My VNPost 
trên Smartphone hỗ trợ khách hàng tạo và quản lý đơn hàng hiệu quả; các giải pháp phần 
mềm quản lý, kiểm soát, phân tích dữ liệu bưu chính, các dây chuyền chia chọn hàng hóa tự 
động... góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực bưu chính. 

Ông Nghiêm Tuấn Anh- Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, 
với lợi thế về hạ tầng công nghệ tiên tiến, tới đây, Bưu điện Việt Nam nói chung, lực lượng 
đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới nói riêng tự tin nắm bắt các cơ hội phát triển bưu 
chính trong kỷ nguyên số và biến cơ hội đó thành những hành động thiết thực, hiệu quả. Đặc 
biệt, thông qua các giải pháp kỹ thuật số mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain… để tối 
ưu hóa năng suất, chất lượng dịch vụ bưu chính, tiết kiệm chi phí và nhân lực, góp phần thực 
hiện thành công Chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới. 

PV 



 

Nguồn: Công an Nhân dân  

Ngày đăng: 15/03/2019 
Mục: Tin tức    

Phụ nữ Công an tỉnh Thái Bình: Ghi dấu ấn bằng những việc làm thiết thực 

Kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam; 
truyền thống của phụ nữ CAND Anh hùng, suốt nhiều năm qua, mỗi hội viên Hội Phụ 
nữ thuộc khối Bảo vệ Chính trị, Công an tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, phát huy tinh thần 
sáng tạo, chủ động, tích cực trong nhiệm vụ chuyên môn và công tác Hội. Mỗi nữ cán 
bộ, chiến sĩ là một bông hoa tươi thắm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân 
dân. 

Hội Phụ nữ Bảo vệ Chính trị gồm các hội viên đến từ 5 đơn vị nghiệp vụ, thuộc khối An ninh 
nhân dân, đã nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò, vị trí và sự lao động cống hiến trên nhiều 
lĩnh vực công tác Công an. Những năm qua, các phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân 
dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy", "Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”, “Xây 
dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" đã tạo không khí thi đua sôi nổi; cán bộ, hội viên 
Chi hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, học hỏi, cải tiến phương 
pháp cách làm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Để phát huy tính chủ động, vai trò trách nhiệm của từng hội viên, Ban chấp hành Hội Phụ nữ 
Bảo vệ chính trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra nội dung hoạt động phù hợp với tính 
chất, đặc điểm của từng đơn vị công tác. Nhiều công trình, phần việc huy động sức mạnh của 
hội viên trong từng lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ tốt công tác chuyên môn, 
được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. 

Công trình "Phòng đọc, nghiên cứu tư liệu nội bộ" là không gian mở để cán bộ, chiến sỹ hội 
viên các đơn vị nghiệp vụ nâng cao văn hóa đọc, tự giác nghiên cứu, học tập, bổ sung kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, phòng đọc được trang cấp mới hàng trăm đầu sách, 
tài liệu, báo, tạp chí theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác và được bố trí, sắp xếp khoa học 
thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ quan tâm nghiên cứu. Phần việc "Bàn tiếp dân thanh 
lịch" của hội viên Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình đã góp phần quan 
trọng trong công tác cải cách hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử và xây dựng hình ảnh đẹp 
của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân. 



 

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu của 
công dân. 

Năm 2018, hội viên phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã cùng đồng đội tiếp nhận và xử 
lý trên 28.200 hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu của công dân theo đúng thời gian quy định. 
Phối hợp với Bưu điện tỉnh Thái Bình chuyển, trả hộ chiếu đến tận địa chỉ của công dân. Đặc 
biệt, năm vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai tờ khai điện tử cấp hộ chiếu 
cho công dân theo hình thức trực tuyến, nhằm cải cách thủ tục hành chính trong công tác 
Công an, đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tại cơ 
quan Quản lý xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian đi lại của công dân nên đã mang lại sự hài 
lòng cho người dân khi đến liên hệ cấp, đổi hộ chiếu. 

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, cán bộ hội viên phụ nữ đã tích cực thu thập tài liệu, xác minh 
thông tin, tham gia đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng tham gia tổ 
chức, hội nhóm phản động, bảo đảm an toàn các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công 
tác tại địa phương... Trên lĩnh vực An ninh điều tra, cán bộ hội viên đã phối hợp điều tra, xác 
minh nhiều vụ án, đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, bảo vệ an toàn tuyệt 
đối các phiên tòa xét xử đối tượng phạm tội an ninh quốc gia. Hội viên công tác trên lĩnh vực 
An ninh đối ngoại đã chủ động nắm chắc địa bàn, tình hình liên quan đến các lĩnh vực công 
tác để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp, giải quyết có hiệu quả. 

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ Bảo vệ chính 
trị đã duy trì và thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và nhân đạo, từ thiện. 
Năm 2018, hướng tới các hoạt động tình nghĩa vì người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, Chi hội đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo phối hợp với Bệnh viện Mắt Thái Bình tổ 
chức khám, cấp phát thuốc và trao quà cho 100 em học sinh Trường trung cấp nghề và người 
khuyết tật tại địa phương. 

Thượng úy Hoàng Thị Tuấn Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bảo vệ chính trị cho biết: 
“Công tác xã hội, nhân đạo có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng, xã hội nên chúng tôi 
thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia; từ đó, góp phần xây dựng người phụ nữ 
Công an không chỉ giỏi trong công tác chuyên môn mà còn là người có trách nhiệm với xã 
hội”. 

Sau những cống hiến công tác Công an, trở lại cuộc sống đời thường, họ là người con, người 
vợ và người mẹ của những em thơ. Họ xây dựng gia đình phụ nữ Công an theo chuẩn mực 



“No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thực hành nếp sống văn hóa, lồng ghép nhiều cuộc 
vận động, phát động các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa. 
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