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Bộ TT&TT tri ân các anh hùng liệt sỹ và thương bệnh binh tỉnh Phú Thọ 

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng 26/7, đoàn 

công tác Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh 

binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. 

Tại buổi nói chuyện các thương bệnh binh và cán bộ điều dưỡng, Bộ trưởng Bộ TT&TT 

Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận Trung tâm điều dưỡng có cơ sở vật chất khang trang, các cán 

bộ điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm. 

 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với các thương bệnh binh và cán bộ nhân 

viên Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. 

“Gặp các bác, các anh ở đây, chúng tôi cảm nhận được nghị lực sống mãnh liệt của các bác 

các anh. Nỗi đau thể xác khó có thể hết, nhưng sự hy sinh và nghị lực sống của các bác các 

anh luôn là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo để phấn đấu. Bản thân tôi cũng là một 

người lính công tác 39 năm trong quân ngũ, gia đình cũng có một anh trai là liệt sĩ, một anh 

trai là thương binh, nên cá nhân tôi rất đồng cảm và trân trọng với những hy sinh mất mát của 

các bác các anh để đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 

Hùng tâm sự. 

“Lịch sử đất nước Việt Nam từ xưa không phải là nước mạnh nên thường bị các nước khác 

gây chiến, phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh nên phát triển kinh tế chậm hơn so với khu 

vực. Nhưng trong thời gian tới, chúng ta sẽ có cơ hội đưa Việt Nam phát triển hùng cường 

nhờ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đưa Việt Nam trở thành nước mạnh cả về kinh tế và 



quân sự vào năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm lập nước. Xin trân trọng cảm ơn các bác các anh 

vì những hy sinh cho đất nước. Tấm gương nghị lực của các bác các anh sẽ là nguồn động lực 

to lớn để chúng tôi thực hiện khát vọng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.” 

“Buổi gặp gỡ hôm nay cũng có đại diện các tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

tham dự. Tôi đề nghị các tập đoàn, tổng công ty có chính sách ưu tiên đào tạo và tuyển dụng 

con em các thương binh liệt sỹ vào làm việc. Đó là những hành động thiết thực để thể hiện sự 

biết ơn của chúng ta đối các thương binh liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc”, Bộ trưởng 

chia sẻ. 

 

Đại diện thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng, thương binh Lê Đình Tiến 

bày tỏ sự cảm động với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác Bộ TT&TT đã đến 

thăm và tặng quà các thương bệnh binh. “Chúng tôi rất vinh dự và xúc động trước những tâm 

sự của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thực sự chân tình như giữa những người lính với 

nhau.” 

“Tôi rất cảm động trước đề nghị của Bộ trưởng về chính sách ưu tiên tuyển dụng con em 

thương binh liệt sỹ, vì đó thực sự là sự giúp đỡ vô cùng thiết thực và quý giá đối với chúng 

tôi. Đáp lại những tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ, chúng tôi nguyện sẽ sống vui sống khỏe 

sống có ích, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế”, nuôi dạy con cái trưởng 

thành, góp phần giúp đất nước phát triển giàu đẹp”, ông Lê Đình Tiến tâm sự. 

  

 

Đoàn công tác Bộ TT&TT trao tặng phần quà 30 triệu đồng và 1 TV UHD 50 inches cho 

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. 

Sau khi thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác Bộ TT&TT 

đã đến dâng hương và đặt hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Phú Thọ, Nghĩa trang liệt sỹ An 

Thái (thành phố Việt Trì). Sau đó, Đoàn đã đến thăm và tặng quà hai gia đình thương binh tại 



thành phố Việt Trì là ông Nguyễn Công Túy, 74 tuổi, nguyên bộ đội Trường Sơn thương binh 

hạng 2/4, và ông Nguyễn Xuân Cảnh, 75 tuổi, thương binh hạng 3/4. 

Một số hình ảnh Đoàn công tác Bộ TT&TT tri ân các thương binh, liệt sỹ tại tỉnh Phú Thọ:  

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng 

người có công tỉnh Phú Thọ. 

 

Đoàn công tác Bộ TT&TT dâng hương và đặt hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Phú Thọ, 

Nghĩa trang liệt sỹ An Thái (thành phố Việt Trì). 



 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm gia đình ông Nguyễn Công Túy, 74 tuổi, nguyên bộ đội 

Trường Sơn thương binh hạng 2/4. 

 

Đoàn công tác bộ TT&TT thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Cảnh, 75 tuổi, 

thương binh hạng 3/4. 

H.P. 

 



 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 27/07/2019 
Mục: Đời sống 

Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ: rút ngắn khoảng cách tìm mộ người thân 

Nhiều điều kì diệu đã xảy ra, niềm hạnh phúc được nhân lên. Thông qua Cổng thông tin điện 
tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đã tìm được phần mộ của người thân 
sau hàng nửa thế kỷ tìm kiếm. 

Năm 2018, Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ Lao động 
Thương Binh và xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây 
dựng và đưa vào hoạt động đã trở thành một kênh thông tin hữu ích cho nhân dân, đặc biệt là 
đồng đội, thân nhân liệt sĩ và các cơ quan quản lý. 

Kì diệu hành trình tìm mộ liệt sĩ qua cổng thông tin 

Bà Vũ Thị Kiểm (thôn Điện Biên, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tinh Nam Định) năm nay đã 
gần 80 tuổi. Ở tuổi gần đất xa trời, bà chẳng mong gì ngoài việc tìm và đưa hài cốt của người 
chồng đã hi sinh từ năm 1968 tại chiến trường miền Nam về nơi chôn rau cắt rốn của 2 ông 
bà. 

 

50 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử của người chồng thân yêu - liệt sĩ Vũ Kim Chung, bà 
Kiểm đã đi tìm tất cả đồng đội của ông để hỏi thông tin về nơi ông an nghỉ. 50 năm biết bao 
lần hi vọng bị dập tắt bởi không một ai có manh mối gì. 50 năm bà khóc cạn nước mắt vì nhớ 
thương, buồn tủi khi ông ra đi để lại bà vò võ nuôi người con  trai duy nhất bị liệt đôi chân. 50 
năm con trai không biết mặt cha, bởi trong nhà không có 1 tấm ảnh của ông. 50 năm bà luôn 
đau đáu với câu hỏi khi nào tìm được phần mộ của chồng. 

Năm 2018, sau khi biết tin cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ ( 
http://thongtinlietsi.gov.vn) đi vào hoạt động, chị Nguyễn Thị Nguyệt, con dâu liệt sĩ Vũ Kim 
Chung đã nhờ người quen tra cứu thông tin về bố chồng với hi vọng biết đâu sẽ có chút ít 
thông tin về phần mộ của ông. Điều kì diệu đã đến, chỉ cần điền một số thông tin về liệt sỹ, 
trong vòng 30 giây mọi thông tin về liệt sỹ Vũ Kim Chung, hình ảnh bia mộ hiện tại, vị trí mộ 
tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM đã được hiển thị đầy đủ trên màn hình. 



 

Cả gia đình nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc mong ngóng bấy lâu nay. Tháng 6/2019 liệt sĩ 
Vũ Kim Chung đã được gia đình, đồng đội đưa trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Niềm 
hạnh phúc đã trọn vẹn hơn trong căn nhà nhỏ của gia đình bà Kiểm. 

Chị Nguyễn Thị Nguyệt xúc động: “Quả thật lúc nhờ người thân tra thông tin về bố tôi trên 
Cổng thông tin, tôi không nghĩ là có thể tìm được. Bởi gia đình đã đi gặp rất nhiều đồng đội 
cùng tham gia chiến đấu với ông mà còn không có manh mối gì. Thật không thể ngờ chúng 
tôi đã tìm thấy bố sau 50 năm mong ngóng, đợi chờ. Bố tôi đã trở về, mẹ tôi đã không còn 
khóc mỗi khi đêm xuống. Gia đình tôi xin cảm ơn ngành Lao động Thương binh và Xã hội, 
Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tạo nên điều kì diệu, niềm 
hạnh phúc vô bờ cho gia đình tôi”. 

Cũng giống như gia đình bà Kiểm, anh Lê Tuấn Anh (ngõ 213 Định Công Thượng, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội) ngay sau khi biết đến Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ đã lập tức vào tìm kiếm thông tin về phần mộ của chú ruột là liệt sĩ Lê Đức 
Hùng hi sinh năm 1968 tại tỉnh Quảng Nam. Niềm hạnh phúc vỡ òa, sau bao nhiêu năm tìm 
kiếm không có kết quả, giờ chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ http://thongtinlietsi.gov.vn  cả gia đình không chỉ biết được mộ liệt sĩ Hùng 
đang nằm tại nghĩa trang xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam mà còn được thấy chi 
tiết cả bia mộ, hiện trạng ngôi mộ cũng như cảnh quan xung quanh.   

Ngày 22/7/2019 vừa qua, tại nghĩa trang xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, gia đình anh 
Lê Tuấn Anh đã làm các thủ tục để đưa hài cốt Liệt sĩ Lê Đức Hùng về yên nghỉ tại quê nhà ở 
nghĩa trang An Lạc Viên, phường Thịnh Đức, Thái Nguyên, khép lại hành trình nửa thế kỷ đi 
tìm phần mộ của người thân. 

Thông tin của hơn 857.000 liệt sĩ được cập nhật trên Cổng thông tin 

Theo ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sau một năm 
đi vào hoạt động, cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đã thu hút 
đông đảo người dân, đặc biệt là đồng đội, thân nhân liệt sĩ truy cập và tìm kiếm thông tin. 
Chiến tranh đã qua đi nhưng còn nhiều gia đình chưa tìm được phần mộ liêt sỹ của gia đình 
của mình đã hy sinh trong chiến tranh. Nhiều gia đình không có điều kiện đi đến các nghĩa 
trang thực địa, có thể thông qua cổng này để tìm kiếm thông tin, hình ảnh cần tìm kiếm. Đặc 
biệt đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ ở vùng sâu, vùng xa, sống ở nước ngoài có thể truy 
cập để tra cứu thông tin dễ dàng đầy đủ và chính xác. 

Với dữ liệu thông tin, hình ảnh chính xác về từng phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, 
cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sau 1 năm đi vào hoạt 
động, cổng thông tin điện tử đã thu hút đông đảo người dân, nhất là thân nhân liệt sĩ, cựu 



chiến binh truy cập tìm hiểu thông tin. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.200 lượt truy cập 
vào cổng thông tin. 

 

Hiện nhân viên Bưu điện đã thu thập được hình ảnh, thông tin của hơn 3.000 nghĩa trang liệt 
sĩ, 857.527 mộ liệt sĩ và hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước 

“Bưu điện Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng hạ tầng để đảm bảo các công cụ, 
tiện ích phục vụ việc truy cập, trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của 
nhân dân. Đặc biệt, Cổng thông tin hữu ích này sẽ được truyền thông, quảng bá để phát huy 
hiệu quả cao hơn nữa. Nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các không gian mạng, 
mạng xã hội có sự tương tác, chúng tôi sẽ có sự nâng cấp để đảm bảo Cổng thông tin có thể 
tương tác với các mạng xã hội, các gia đình liệt sĩ có thể chia sẻ thông tin, cập nhật thêm 
thông tin liên quan”, ông Lê Quốc Anh chia sẻ. 

Xuân Thạch  

 



 

Nguồn: Infonet 

Ngày đăng: 26/07/2019 
Mục: Tin tức 

https://infonet.vn/50-nam-bat-tin-tim-duoc-mo-liet-si-nho-1-cu-click-chuot-post307442.info 

50 năm bặt tin, tìm được mộ liệt sĩ nhờ 1 cú click chuột 

Nhờ có Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, gia đình anh Lê 
Tuấn Anh ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội, đã tìm người thân là liệt sĩ Lê Đức 
Hùng sau 50 năm bặt tin. 

Chàng trai Lê Đức Hùng đi bộ đội tháng 12/1966, và 12/1968 đã hy sinh tại chiến trường 
miền Nam. Do điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, mãi đến năm 1970, gia đình mới nhận được 
giấy báo tử, nhưng không có điều kiện để đi tìm mộ liệt sĩ. 

 

Gia đình anh Lê Tuấn Anh ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội đã 50 năm không có 
manh mối thông tin gì về mộ liệt sĩ Lê Đức Hùng. 

“Năm 2000, gia đình đã vào Quảng Trị, tìm khoảng nửa năm nhưng không thấy mộ chú. Nghe 
có người mách một số trang mạng về mộ liệt sĩ mà những người có tâm huyết đi tìm đồng đội 
đưa thông tin lên để giúp đỡ các gia đình có người thân đi tìm, gia đình cũng cố công tìm 
kiếm mà cũng không có kết quả. Bà nội tôi đến lúc mất cũng không biết được tin tức phần mộ 
của con trai mình đang ở nơi nào”, anh Lê Tuấn Anh, cháu ruột của liệt sĩ Lê Đức Hùng chia 
sẻ. 



 

Một phong bì thư liệt sĩ Lê Đức Hùng gửi cho người thân khi còn chiến đấu ở chiến trường 
miền Nam. 

Tình cờ tháng 7/2018, theo dõi chương trình thời sự trên ti vi, thấy Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tham gia khánh thành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa 
trang liệt sĩ, hy vọng lại bùng lên. Gia đình anh Lê Tuấn Anh ngay lập tức mang máy tính ra 
để tra cứu thông tin trên Cổng này. 

 

Anh Lê Tuấn Anh tra cứu thông tin về liệt sĩ Lê Đức Hùng trên Cổng thông tin điện tử về liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 



“Thật may mắn, chỉ cần gõ “Lê Đức Hùng, quê quán Thái Nguyên”, gia đình đã thấy thông 
tin về phần mộ của chú đang nằm ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam. Gia đình đã liên hệ với Phòng Người có công – Sở LĐTB&XH Quảng Nam để 
được hướng dẫn làm hồ sơ để xác nhận mộ. Với sự giúp đỡ tận tình của các ban, ngành ở Thái 
Nguyên, Hà Nội, chúng tôi đã làm đủ thủ tục để xác nhận đó là mộ liệt sĩ của gia đình. 

Đến tháng 4/2019, chúng tôi chính thức nhận được giấy báo mộ. Và ngày 23/7 vừa qua, gia 
đình đã đưa chú về an tang tại nghĩa trang An Lạc Viên ở quê nhà Thái Nguyên”, anh Lê 
Tuấn Anh kể lại điều kỳ diệu và may mắn đã đến với gia đình mình. 

Vỡ òa hạnh phúc nhưng vẫn day dứt một mong mỏi 

Chia sẻ cảm xúc khi tìm thấy thông tin về liệt sĩ Lê Đức Hùng, anh Lê Tuấn Anh cho biết: 
“Cảm xúc như vỡ òa sau nỗi đau xa cách người thân khoảng 50 năm bị kìm nén lâu nay. Cả 
gia đình đều vui mừng, hạnh phúc khi tìm được người thân”. 

 

Thông tin về mộ liệt sĩ Lê Đức Hùng đã có đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ khác chưa tìm về được với gia 

đình. 

Tuy nhiên, gia đình anh vẫn đang còn canh cánh những xót xa, day dứt khi nhiều đồng đội 
của liệt sĩ Lê Đức Hùng hiện vẫn chưa tìm được người nhà. 

“Khi vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Sơn, tôi thấy vẫn còn nhiều đồng đội của chú nằm đấy. 
Có những người ra đi không để lại thông tin gì, thậm chí cái tên cũng không có. Nhiều người 
thông tin không đầy đủ, chỉ còn năm sinh, năm mất, rất khó cho người thân tìm lại. 



6 liệt sĩ quê ở Hà Tây đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Sơn chưa tìm được người 
nhà gồm: 

Liệt sĩ Lê Ngọc Khanh, Ba Vì, hy sinh ngày 19/9/1969; 

Liệt sĩ Đinh Hữu Quang, Phúc Thọ, sinh năm 1937, hy sinh tháng 8/1974; 

Liệt sĩ Kiều Bình Ninh, Đan Phượng, sinh năm 1943; 

Liệt sĩ Trần Văn Thìn, Phú Xuyên, sinh năm 1950, hy sinh ngày 26/10/1970; 

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nho, Thường Tín, sinh năm 1945, hy sinh ngày 23/8/1974; 

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vừa, Ứng Hòa, sinh năm 1948. 

(Thông tin do anh Lê Tuấn Anh cung cấp). 

Qua trao đổi với quản trang, chúng tôi được biết, hiện còn 32 liệt sĩ nằm đây, đặc biệt là 6 liệt 
sĩ ở Hà Nội, có tên tuổi, quê quán, ngày sinh, năm sinh nhưng đến giờ, sau 1 năm hình thành 
Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, vẫn chưa có ai đến thắp hương cho 
các bác, các chú. Thật xót xa! 

Chúng tôi rất mong muốn người thân của các liệt sĩ này sẽ tìm được đến và đưa các bác, các 
chú về với quê hương, với gia đình”, anh Lê Tuấn Anh bày tỏ. 

Đánh giá cao tính nhân văn, hiệu quả của Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang 
liệt sĩ, anh Lê Tuấn Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ biết đến Cổng 
này có cũng sẽ được đón nhận điều may mắn, kỳ diệu như với gia đình anh. 

Xóa nỗi đau chia cắt sau chiến tranh 

Phát huy truyền thống”Ưống nước nhớ nguồn”, làm vơi đi nỗi đau của chiến tranh, đầu năm 
2018, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng và Bộ 
TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Cục Người có công – Bộ LĐTB&XH xây 
dựng quy trình thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng các nền tảng CNTT hỗ trợ việc thu thập, xử 
lý dữ liệu; tính đến các phương án củng cố, khang trang lại bia mộ bị mất nét, bị mờ (khắc và 
tô lại trước khi thu thập thông tin). 



 

Phó Tổng Giám đốc TCT Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh chia sẻ về quá trình thu thập thông 
tin, dữ liệu để xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

Với mạng lưới rộng khắp cả nước, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp các cơ quan của Bộ 
LĐTB&XH tại địa phương triển khai các chương trình ra quân, thu thập toàn bộ thông tin về 
mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ như địa chỉ, tọa độ, ảnh chụp bia mộ, cơ quan đang quản lý, đầu 
mối thực thi để liên hệ... 

Hàng vạn cán bộ, công nhân viên Bưu điện đã dành thời gian, bất chấp mưa nắng, đến từng 
nghĩa trang, từng mộ phần để thực hiện công việc đầy ý nghĩa này. 

Kết quả của Đề án là đã hình thành nền tảng cơ sở dữ liệu đồng nhất trên phạm vi toàn quốc, 
thu ngắn khoảng cách giữa liệt sĩ với thân nhân, hỗ trợ rất tốt cho các chương trình tìm thân 
nhân gia đình liệt sĩ hoặc gia đình liệt sĩ tìm mộ phần liệt sĩ, giúp xóa đi nỗi đau chia cắt sau 
chiến tranh. 

“Chiến tranh đã qua đi nhưng còn nhiều gia đình chưa tìm được mộ phần người thân của mình 
là liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình không có điều 
kiện đi đến các nghĩa trang, các nơi thực địa, đặc biệt là đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ 
ở vùng sâu, vùng xa, hoặc sống ở nước ngoài. Từ bây giờ có thể thông qua Cổng này để tìm 
kiếm thông tin, dữ liệu dễ dàng hơn”, ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh tính nhân văn, ưu việt của Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, 
mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

Tính đến thời điểm hiện nay, các cán bộ, nhân viên Bưu điện Việt Nam đã thu thập được 
hình ảnh, thông tin của hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, 857.527 mộ liệt sĩ và hơn 2,6 triệu bức 
ảnh mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. 

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng cho biết: “Nhìn lại quá trình thu thập thông 
tin, dữ liệu thời gian qua, cũng có những nghĩa trang liệt sĩ, khu vực mộ phần liệt sĩ đang 
trong quá trình di dời, duy tu, bảo dưỡng, nên việc thu thập đang có sự gián đoạn, tỷ lệ 



khoảng 2 – 3%. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn tất các dữ 
liệu này, đảm bảo có đủ 100% dữ liệu”. 

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình truyền thông, quảng 
bá để sao cho Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ có thể phát huy hiệu 
quả cao hơn, thành diễn đàn quan trọng trong việc trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng hạ tầng để đảm bảo hiệu 
quả của các công cụ, tiện ích phục vụ truy cập, trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa 
trang liệt sĩ. 

“Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi cũng sẽ có sự nâng cấp để đảm bảo Cổng 
thông tin có thể tương tác với các mạng xã hội, để các gia đình liệt sĩ có thể chia sẻ thông tin, 
cập nhật thêm thông tin liên quan. Giờ có công nghệ social listening (lắng nghe mạng xã hội), 
có thể quét các từ khóa chẳng hạn như “tìm thân nhân” rồi kết nối bằng hệ thống máy học, 
phân tích ghép nối, giúp hồ sơ của các liệt sĩ được tìm kiếm hiệu quả hơn”, ông Lê Quốc Anh 
nói thêm. 

Bình Minh 



 

Nguồn: Cafeauto 

Ngày đăng: 26/07/2019 
Mục: Thị trường 

Thư tay sống lại với “bưu điện di động” Toyota Hilux 

Để gợi nhớ một thời vàng son của thư tay, Nhật Bản đã thiết kế Toyota Hilux thành một 
bưu điện di động khá tiện lợi. 

Dự án này là nỗ lực của Japan Post để kỷ niệm những lá thư viết tay đã một thời khiến mọi 
người xích lại gần nhau hơn. Ngạc nhiên hơn nữa, chiếc xe bán tải Toyota Hilux thế hệ thứ 
6 đã được lựa chọn để trở thành một bưu điện di động .  

Những người sáng tạo đặt cho nó cái tên là Post Car. Thùng xe đã được cải tiến mang phong 
cách retro hoài cổ với phần trên bằng gỗ trông giống như một tòa nhà cũ. Thậm chí nó còn 
được bổ dung thêm một chiếc đèn trang trí khá lạ mắt. 

Chiếc xe này sẽ bán bưu thiếp và văn phòng phẩm. Khách hàng thậm chí sẽ có thể lấy một 
hình ảnh từ trong điện thoại của mình và tạo thành một tấm bưu thiếp độc đáo cho riêng mình. 
Ý tưởng này khá thông minh vì nó giúp khách du lịch có thể thoải mái gửi về cho người thân 
mà không cần đến các bưu điện. 

Hiện tại, mẫu xe Post Car này đang được trưng bày tại trung tâm mua sắm Kitte ở khu vực 
Marunouchi của Tokyo. Theo tiết lộ của hãng này thì cuối năm nay nó sẽ đến rất nhiều nơi 
trên đất nước Nhật Bản để phục vụ mọi người. 

 

Toyota Hilux thế hệ thứ 6 được ra mắt vào tháng 9/1997. Đây là mẫu xe được đánh giá khá 
cao khi phần cabin được mở rộng và trang bị động cơ tùy chọn là xăng 2.0 L và 2.7 L, động 
cơ dầu 2.4L và 3.0L, cho công suất mạnh mẽ hơn. 

Tại thị trường Việt Nam, Hilux đang chịu rất nhiều áp lực cạnh tranh từ các đối thủ như Ford 
Ranger, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Mazda BT-50…Mẫu xe này được phân phối 3 
phiên bản với giá dao động từ 695 đến 878 triệu đồng. 

 

 


