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Kết nối tri thức cộng đồng 

Sau một năm triển khai, Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ đã bắt 
đầu “nảy mầm”, với việc cho ra đời những ứng dụng đầu tiên, đó là bản đồ số dành cho 
người Việt - Vmap và Hệ thống kết nối thông tin nhân đạo - iNhandao. Những nền tảng 
này đã được cộng đồng đón nhận, bắt đầu ứng dụng trong thực tiễn, dần kết nối tri thức 
cộng đồng. 

Thu hút sự tham gia của cộng đồng 

Đánh giá về những kết quả bước đầu của Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, đơn vị chủ trì cho biết: Mang tính kết nối tri thức 
dựa trên những công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (bigdata), đến 
nay, Hệ tri thức Việt số hóa đã hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ 
cho phép thu thập, xử lý, chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Đó là dữ liệu 
bản đồ số Việt Nam; kết nối nhân đạo điện tử, dữ liệu tiếng nói bằng tiếng Việt; ngân hàng 
câu hỏi trắc nghiệm và bài giảng trực tuyến; dữ liệu y tế, văn hóa… Đề án thực sự tạo được 
cơ chế phối hợp tham gia giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là sự tham gia tích cực của các 
doanh nghiệp và đông đảo thanh niên, sinh viên, người dân. 

 

Bản đồ số Việt Nam - Vmap hiện có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị được giao 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 Bản đồ 
số Việt Nam - Vmap. 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 không chỉ gồm địa chỉ chi tiết của địa điểm như số nhà, đường 
phố, hẻm, xóm…, mà còn có ghi chú, phân 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 tại 
địa chỉ https://map.itrithuc.vn và https://vmap.vn. 

Kế thừa các địa chỉ số từ bản đồ Vmap, Dự án Hệ thống kết nối thông tin nhân đạo iNhandao 
(nhandao.itrithuc.vn) do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tập đoàn FPT phát triển, 
tạo ra kênh tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với những nhà thiện nguyện một cách chủ 
động, tức thời. Chỉ trong 6 tháng, hệ thống đã cập nhật được một số lượng lớn các địa chỉ cần 



sự giúp đỡ 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… 

Với iNhandao, các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh 
hưởng tới xã hội. Ngoài việc tìm được đúng đối tượng và triển khai thuận tiện, nhà tài trợ còn 
có thể quản lý các hoạt động của mình trên hệ thống một cách dễ dàng, minh bạch. 

Dần đi vào cuộc sống 

Hiện phiên bản thử nghiệm của Vmap và iNhandao đã tiếp cận được không ít người dùng 
trong xã hội. Đặc biệt, Vmap được kỳ vọng ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý và kinh 
doanh. 

Tỉnh Phú Yên là một trong các địa phương tham gia Dự án Vmap từ những ngày đầu tiên. 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, bên cạnh việc cập nhật dữ liệu cho 
bản đồ số Vmap, Phú Yên đã tổ chức nhiều nội dung để người dân góp ý về các vấn đề liên 
quan đến môi trường. Chẳng hạn, người dân có thể chụp ảnh các điểm ô nhiễm môi trường, 
cập nhật lên hệ thống, ngay sau đó chính quyền sẽ cho người tới điểm ô nhiễm để xử lý. 

Đối với iNhandao, ông Bùi Văn Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ chia sẻ, dù 
thông tin các địa chỉ trong iNhandao chưa nhiều, còn đơn giản, nhưng rất quan trọng, vì đó là 
địa chỉ ở các vùng cực kỳ khó khăn, nhất là vùng núi cao mà trước đây chưa được nhiều 
người biết tới. Hiện tại, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã có dữ liệu của hơn 1.500 địa chỉ cần 
hỗ trợ và đã cập nhật gần 600 địa chỉ trên iNhandao, đóng góp vào 17.000 địa chỉ được khảo 
sát, thu thập của cả nước. 

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) hy 
vọng, việc ra đời một bản đồ trực tuyến của Việt Nam như Vmap sẽ đem đến nhiều lợi ích 
cho cộng đồng kinh doanh trực tuyến nói riêng và thương mại điện tử Việt Nam nói chung. 
Theo ông Nguyễn Thanh Hưng, cộng đồng kinh doanh trực tuyến vừa là đơn vị khai thác 
Vmap, vừa có thể đóng góp vào dữ liệu bản đồ. Trước mắt, VECOM sẽ phổ biến sản phẩm 
này tới các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, chuyển phát và logistics. 

Còn ông Trần Hải Linh, Giám đốc Công nghệ của Hệ thống Thương mại điện tử Sendo cho 
rằng, Vmap với những địa chỉ được cập nhật chi tiết sẽ rất hữu ích cho các đơn vị kinh doanh 
trực tuyến. Ông Trần Hải Linh hy vọng, Vmap sẽ đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu trong 
5 năm tới có thêm 10 triệu người mua hàng và 100.000 doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến 
của thương mại điện tử Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng lưu ý tới tính cạnh tranh, thu hút người dùng của các ứng 
dụng và coi đó là yếu tố sống còn. Ông Nguyễn Thanh Hưng cho biết, bản đồ, định vị vị trí là 
một nhu cầu kinh doanh mà nhiều bên sẵn sàng cung cấp. Khi chưa có Vmap, các doanh 
nghiệp thương mại điện tử vẫn kinh doanh dựa trên hệ thống định vị khác, rất tốt và dùng 
miễn phí. Do đó, để cạnh tranh với nhiều sản phẩm tốt xuyên biên giới như vậy, nền tảng này 
phải được tối ưu cho người dùng di động, vì 80% các giao dịch thương mại điện tử hiện nay 
thông qua di động. 

Trong khi đó, ông Trần Hải Linh cho rằng, để thành công, hệ thống Vmap và iNhandao không 
chỉ tích hợp đầy đủ thông tin, mà còn phải hiểu biết thói quen, hành vi sử dụng của người 
Việt, nhằm cung cấp thông tin hiệu quả nhất. 
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Bưu điện Việt Nam cung cấp các sản phẩm của Vinacafe trên hệ thống 

Ngày 14/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam 
(VINACAFE) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác lợi thế của nhau và đẩy mạnh hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của 2 đơn vị trong thời gian tới. 

VNPOST sẽ cung cấp các sản phẩm hàng hóa của VINACAFE thông qua hệ thống các điểm 
bán hàng của VNPOST, đặc biệt là sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart của Bưu điện 
Việt Nam (địa chỉ: https://postmart.vn). Đặc biệt, thời gian tới hai đơn vị sẽ phát triển hệ 
thống cửa hàng cà phê liên kết thương hiệu tại thống điểm giao dịch của VNPOST. 

 

Sàn thương mại điện tử Postmart của Bưu điện Việt Nam hiện đang sở hữu một lượng lớn tài 
khoản của người dùng chắc chắn sẽ góp phần quảng bá thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động 

sản xuất kinh doanh của VINACAFE. 

VNPOST sẽ thực hiện quảng cáo cho VINACAFE trên hệ thống màn hình Led, biển tấm lớn, 
biển hộp đèn, băng rôn, banner, ấn phẩm... tại các trụ sở giao dịch của VNPOST trên toàn 
quốc. In ấn và phát các ấn phẩm quảng cáo (phong bì, catalogue, tờ rơi, tạp chí, catalogue, 
hàng mẫu dùng thử…); Quảng cáo thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm trên các loại phong bì 
kinh doanh, phong bì chuyển phát nhanh và các ấn phẩm khác. 

Đặc biệt, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát, VNPOST sẽ cung cấp giải 
pháp quản lý kho và vận chuyển để vận hành hệ thống phân phối sản phẩm của VINACAFE 
tới hệ thống đại lý, cửa hàng trên phạm vi toàn quốc. 

Thời gian tới, VINACAFE sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ của Bưu điện như: chuyển phát bưu 
chính, các sản phẩm in từ giấy; dịch vụ tờ rơi quảng cáo, sử dụng các sản phẩm lịch Tết, các 
dịch vụ bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm con người cho cán bộ nhân viên 
của VINACAFE, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, cháy nổ bắt buộc cho tài sản 
của VINACAFE… 

VINACAFE cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm cà phê chất lượng tốt nhất trên thống các điểm 
bán hàng của VNPOST, đặc biệt là sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.  



 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết 

Theo ông Nguyễn Hải Thanh - Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, tiềm năng hợp tác giữa hai đơn vị hiện rất lớn. Bưu điện Việt Nam có mạng lưới rộng 
hơn 13.000 điểm, trải dài đến tận cấp xã, đặc biệt là định hướng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực 
phân phối truyền thông, bán lẻ tại các bưu cục, điểm Bưu điện Văn hóa xã. 

Bên cạnh đó, sàn thương mại điện tử Postmart hiện đang sở hữu một lượng lớn tài khoản của 
người dùng chắc chắn sẽ góp phần quảng bá thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh của VINACAFE. 

Tuy nhiên đây chỉ là điều kiện cần, để triển khai thành công kênh bán hàng mới này, 
VINACAFE cần lưu ý phải đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, đa dạng hóa sản 
phẩm và có chính sách phù hợp về hàng hóa tại các vùng miền trên cả nước. Ngoài việc thúc 
đẩy thị trường bán lẻ, VNPOST cam kết sẽ đẩy mạnh việc hợp tác với VINACAFE tại tất cả 
lĩnh vực mà hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác. 

Để triển khai thỏa thuận hợp tác, ngay tại buổi Lễ hai đơn vị đã ký hợp đồng đầu tiên về thiết 
kế, in ấn và phát hành Lịch Xuân Canh Tý 2020. 
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100% cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công  
trực tuyến 

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Lào Cai sử dụng hệ thống một cửa điện 
tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.laocai.gov.vn. Cùng với đó, 
đã kết nối công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hệ 
thống các dịch vụ điện lực trực tuyến ‘‘cskh.npc.com.vn” và hệ thống thông tin của 
Tổng Công ty bưu điện Việt Na ‘‘Hanhchinhcong.vnpost.vn” để phục vụ việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Một số đơn vị sử dụng phần mềm trực tuyến chuyên ngành, như: Lĩnh vực giao thông (cấp 
đổi giấy phép lái xe), lĩnh vực tư pháp (cấp phiếu lý lịch tư pháp), lĩnh vực kế hoạch đầu tư 
(đăng ký doanh nghiệp), lĩnh vực tài chính (cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân 
sách). Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu cũng như giám sát của nhân dân đối 
với các cơ quan hành chính nhà nước. 

Kết quả thực hiện trong quý III/2019, số lượng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng, đang 
tiến hành triển khai thực hiện mức độ 3 là 289 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 572 thủ tục 
hành chính; trên 37.400 hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, đã giải quyết gần 36.200 hồ 
sơ; gần 7.300 hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 4, đã giải quyết 6.500 hồ sơ; các cơ quan 
trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được phân công đã thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị 
định số 20 ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 63 ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết nội dung hướng dẫn và địa chỉ cơ 
quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; sử dụng hòm thư góp ý, đồng thời 
công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành 
chính, giải đáp những vướng mắc của cá nhân, tổ chức./. 
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Bưu điện huyện Yên Lạc đạt doanh thu 14,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp tư nhân cùng lĩnh vực và sự phát triển 
mạnh mẽ với nhiều ứng dụng, tiện ích của CNTT nhưng với việc đổi mới phương thức 
hoạt động, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, những năm qua, Bưu điện huyện 
Yên Lạc luôn tạo được niềm tin đối với khách hàng, nhất là các dịch vụ bưu chính, công 
ích và chuyển phát. 

 

Điểm bưu điện văn hóa xã Yên Phương đa dạng các dịch vụ 

Bà Nguyễn Thị Thịnh, Giám đốc Bưu điện huyện Yên Lạc cho biết: Bưu điện huyện Yên Lạc 
hiện có 3 bưu cục, 14 điểm văn hóa xã và 14 lao động. Để trụ vững và phát triển ổn định trong 
bối cảnh hiện nay, Bưu điện Yên Lạc luôn chủ động, linh hoạt triển khai các phong trào thi 
đua; sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo sản xuất liên tục, hiệu quả, tăng năng suất lao 
động. Cùng với đó, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, chăm sóc khách hàng, rà soát thị 
trường thu thập thông tin tìm kiếm khách hàng tại các khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá dịch vụ mới trên đài truyền thanh các xã, thị trấn để người dân biết, sử dụng 
các dịch vụ. Đồng thời, triển khai hiệu quả các dịch vụ: Bảo hiểm y tế hộ gia đình, tiết kiệm 
bưu điện, Bảo hiểm nhân thọ bưu điện; nhận chuyển phát chứng minh nhân dân, hồ sơ đất đai, 
hồ sơ bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng chuyển phát công văn, thư, báo, EMS, điện hoa… 

Cũng theo bà Thịnh, bên cạnh các dịch vụ bưu chính công ích, phục vụ đọc sách, báo miễn 
phí, nhiều bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện đã phát triển thêm dịch vụ mới như: Nhận, 
chuyển phát các loại bưu phẩm, bán thẻ viễn thông, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng...đóng góp 
tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. 

Nhờ làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, Bưu điện huyện 
Yên Lạc luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 9 tháng năm 2019, đơn 
vị đạt doanh thu trên 14,5 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 82% kế hoạch năm, tăng gần 1 tỷ đồng so với 10 
tháng năm 2018. 

Để đạt và vượt mục tiêu doanh thu 17,8 tỷ đồng trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, Bưu 
điện huyện Yên Lạc tiếp tục chú trọng thực hiện quy chế kiểm tra, kiểm soát, uốn nắn kịp thời 
cán bộ, người lao động trong việc chấp hành thủ tục, kỹ năng nghiệp vụ, giảm mức thấp nhất 



sai sót xảy ra. Tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhất là các dịch vụ mới, các dịch vụ 
truyền thống tạo được niềm tin với khách hàng. Cùng với đó, làm tốt việc điều tra, trả lời 
khiếu nại của khách hàng; không để tình trạng bưu phẩm thất lạc, sai địa chỉ; triển khai phát 
triển đại lý, cộng tác viên, chú trọng vào đối tượng là trưởng thôn, Hội phụ nữ để phối hợp 
triển khai các dịch vụ của ngành đạt hiệu quả cao… 



 

Nguồn: Báo Hải Dương  

Ngày đăng: 14/10/2019 
Mục: Kinh tế 

Ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế 

Sáng 14.10, Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế (UNTT) 
đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 

 

Cục Thuế tỉnh ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế với Bưu điện tỉnh 

Từ năm 2016, hoạt động UNTT đã được thực hiện thí điểm tại TP Hải Dương, TP Chí Linh 
và 3 huyện Bình Giang, Cẩm Giàng và Tứ Kỳ. Từ ngày 1.10, việc UNTT được thực hiện trên 
địa bàn các huyện còn lại, gồm Thanh Miện, Ninh Giang, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, 
Nam Sách và Gia Lộc. 

UNTT góp phần giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của công chức thuế đối với người nộp thuế, 
tạo môi trường công khai, minh bạch trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh, góp phần 
cải cách thủ tục hành chính thuế. 



 

Nguồn: BHXH TP Hồ Chí Minh  

Ngày đăng: 14/10/2019 
Mục: Tin tức 

Sáng ngày 12/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung 
tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại 

Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cho đối tượng tổ trưởng tổ dân phố, hộ cận nghèo. 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; 

Thực hiện Công văn số 2114/VP-VXTU ngày 18/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sáng ngày 12/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm 
Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại  Phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức cho đối tượng tổ trưởng tổ dân phố, hộ cận nghèo 

 

 

 


