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Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu 

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem 

Sáng 02/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem 
bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (04/10/1920 - 
04/10/2020). 

Dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung 
ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương. 

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Lãnh đạo các sở ngành, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền và đại 
diện gia đình Nhà thơ Tố Hữu. 

Phát biểu tại lễ phát hành bộ tem, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, 
Nhà thơ Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, Bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920 
trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Ông là nhà thơ lớn có công khai sáng và dẫn dắt nền văn học cách mạng 
Việt Nam. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế tự hào vì quê hương Thừa 
Thiên Huế đã sinh ra nhà thơ cách mạng lớn Tố Hữu, thơ của người vừa giàu tình cảm quê 
hương vừa chứa đựng tinh thần kiên cường, ý chí cách mạng, tình yêu quê hương mãnh liệt. 

Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 
buổi Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 
(04/10/1920 - 04/10/2020), đây là sự kiện đặc biệt không chỉ thể hiện tình cảm yêu mến, kính 



trọng đối với nhà thơ Tố Hữu mà còn khẳng định và tri ân những công lao, đóng góp của 
đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho 
dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 
sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời là nguồn cổ vũ 
mạnh mẽ cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế nỗ lực phấn đấu để phát 
triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, 
sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh... 

Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu 1920 - 2020” được thiết kế tràn lề có khuôn khổ 43 x 
32 mm. Bộ tem khắc họa chân dung nhà thơ Tố Hữu được vẽ bằng màu nước, lột tả thần thái 
một nhà thơ lớn của đất nước. Trên nền tem thể hiện phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của 
quê hương Quảng Điền với những con thuyền lướt sóng trên sông lúc bình minh. Bên cạnh là 
các tập thơ tiêu biểu của ông như: “Từ ấy”, “Ra trận”, “Máu và Hoa”, “Việt Bắc”, “Gió lộng”, 
tất cả tôn vinh sự nghiệp thơ ca Cách mạng của nhà thơ Tố Hữu. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 02/10/2020 đến ngày 
30/6/2022.    

 

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bức tranh tem lưu niệm cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

thuathienhue.gov.vn 
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https://laodong.vn/cd-tttt/trien-khai-ke-hoach-kiem-tra-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-
so-841152.ldo 

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Theo đó, căn cứ Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp và 
hướng dẫn của Tổng Công ty, Bưu điện các tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người 
lao động hàng năm để người lao động tham gia xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ, đề xuất các 
biện pháp, giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

 

Đồng chí Trần Đức Thích - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ  
ở cơ sở của Tổng Công ty cùng đoàn công tác làm việc với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp.  

Ảnh: Công đoàn VNPost 

Đồng thời thực hiện các nội dung công khai theo quy định, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo 
đơn vị với người lao động hoặc với thành viên đại diện tập thể người lao động. 

Và nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người lao động, đơn thư 
khiếu nại, tố cáo không tồn đọng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài. 

Tổng Công ty cũng chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn thực hiện 
tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia các tổ chức, hội đồng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. 

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Bưu điện các tỉnh đã ban hành quy chế làm việc; 
chương trình công tác; tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở 
cơ sở. 

Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết; tập huấn, tuyên truyền; kiểm tra giám 
sát về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Theo đó, tổng doanh thu 8 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị tuy gặp nhiều khó khăn do thiên 
tai, dịch bệnh nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, đảm bảo việc làm 
và thu nhập cho người lao động. 

Xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tổng 



Công ty yêu cầu các đơn vị chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở của đơn vị cho phù hợp với tình hình mới. 

Ngoài ra, cần chú trọng tổ chức đối thoại với người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
và xử lý dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của người lao động (khi phát sinh), tạo sự đồng thuận, 
thống nhất cao khi triển khai các phương án kinh doanh của đơn vị, của Tổng Công ty. 

MINH PHƯƠNG 
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Xuất bản bộ sách Tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 3500/BTTTT-NXB gửi Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị phối hợp tuyên 
truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. 

Theo đó, Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, đến nay đã hơn 33 năm (1987-2020). Với ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc và những chủ đề mang tính thời sự, Cuộc thi không những thu hút 
hàng triệu học sinh Việt Nam tham gia đua tài cùng học sinh trên toàn thế giới, mà còn giúp 
các em trau dồi kỹ năng viết văn, khả năng cảm thụ văn học, bồi đắp những suy nghĩ sáng tạo 
và tư duy phong phú. Đây là một cuộc thi lớn và cũng là một sân chơi bổ ích để các em học 
sinh Việt Nam tham gia đua tài cùng thiếu nhi thế giới. 

Nhằm phổ biến, nhân rộng kết quả và ý nghĩa lớn lao của Cuộc thi, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam phát hành Bộ sách tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, trong đó tổng 
hợp các bức thư đoạt giải quốc tế và quốc gia hàng năm để phục vụ phát động Cuộc thi Viết 
thư quốc tế UPU ở Trung ương, địa phương và làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học 
sinh tham gia Cuộc thi. 

Hướng tới Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố (trực thuộc Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tất cả các trường học, thúc 
đẩy phong trào tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại địa phương, khuyến khích giáo 
viên và học sinh các trường tích cực tham gia để đạt được những thành tích cao hơn cho địa 
phương và đất nước. 

Bộ sách gồm 10 đầu sách, bao gồm: Những bức thư giải nhất Thế giới (1972-2016); Những 
bức thư giải nhất Việt Nam (Dấu ấn 30 năm Việt nam tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU); Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49; Tại sao anh hùng 
Ozone cần được chăm sóc và bảo vệ - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU lần thứ 48; Những lá thư xuyên thời gian - Những bài đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU lần thứ 49; Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi 
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45; Âm thanh kỳ diệu làm lay động cuộc sống - Những bức thư 
đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 43; Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống - 
Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 42; Bức thông điệp khẩn thiết 
của rừng xanh - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 40; Đừng để 
chết vì thiếu hiểu biết AIDS - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 
39. 

B.T 
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Ngày đăng: 2/10/2020 
Mục: TTTT 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/4-giai-phap-chien-luoc-de-nganh-buu-dien-
doi-moi-trong-thoi-gian-ngan-678018.html 

4 giải pháp chiến lược để ngành Bưu điện đổi mới trong thời gian ngắn 

Trong bối cảnh đất nước không chỉ bị cấm vận về kinh tế mà còn bị cấm vận về công nghệ, 
viễn thông, mã 84 của Việt Nam bị khóa… ngành Bưu điện vẫn có nhiều vận dụng sáng tạo 
để đổi mới. 

Lời tòa soạn:Hơn thập kỷ sau 1975, Bưu điện được xem là ngành nghèo và lạc hậu nhất. Thế 
nhưng, với tầm nhìn và tư duy đổi mới mạnh mẽ cùng hành động quyết liệt, Bưu điện đã "lột 
xác" trở thành ngành hiện đại ngang tầm thế giới, đóng vai trò là ngành kinh tế kỹ thuật quan 
trọng của đất nước. Hơn 30 năm qua, những bài học và kinh nghiệm đổi mới, đi thẳng vào 
công nghệ hiện đại, chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh của ngành Bưu điện vẫn là câu 
chuyện mang đầy tính thời sự cho các ngành, các lĩnh vực của Việt Nam cũng như là hành 
trang của ngành thông tin - truyền thông tiếp tục bước vào kỷ nguyên 4.0 và chuyển đổi số. 
VietNamNet đã tìm lại các nhân chứng, lắng nghe các câu chuyện và giới thiệu với bạn đọc 
những bài học lịch sử của ngành. 

“Lấy ngoài nuôi trong” 

Một trong những đặc điểm vô cùng quan trọng của ngành Bưu điện Việt Nam là có những 
mối quan hệ quốc tế rất đặc thù. Hơn 30 năm về trước, Việt Nam đã là thành viên của Liên 
Hợp Quốc, đồng thời cũng là thành viên của các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc, trong đó 
có Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Tổ chức Viễn thông Châu Á – Thái Bình Dương 
(APT)… 

Những mối quan hệ quốc tế đặc thù, đặt trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta lúc đó đã 
đưa đến một nhận định: Phải chăng hợp tác quốc tế tiếp tục là thế mạnh của Bưu điện Việt 
Nam trong con đường đi lên và phải chăng viễn thông quốc tế sẽ là đột phá khẩu cho công 
cuộc đổi mới? 

Lãnh đạo Tổng cục Bưu điện quyết định phải làm những cuộc thí nghiệm để có cơ sở thực 
tiễn, rút kinh nghiệm và tạo nên những định hướng phát triển cho ngành. Thí nghiệm đầu tiên 
là viễn thông quốc tế - khởi đầu là dự án hợp tác kinh doanh với một trạm vệ tinh nhỏ 
(VISTA) của OTC (nay là Telstra - Australia), sử dụng công nghệ digital từ tháng 7/1987 tại 
TP.HCM. Qua dự án này, chúng ta muốn thử nghiệm 3 vấn đề là thị trường, công nghệ và khả 
năng quản lý. 



 

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và lãnh đạo ngành Bưu điện tại buổi lễ khánh thành khu C2 
Láng Trung năm 1992. Ảnh: Tư liệu. 

“Cũng phải nói thêm rằng lúc này, Việt Nam đã có 2 trạm vệ tinh là Hoa Sen 1 và Hoa Sen 2, 
sử dụng công nghệ analog với dung lượng 24 kênh, vốn do Nhà nước đầu tư (Hoa Sen 2) hoặc 
là quà tặng của các bạn Liên Xô (Hoa Sen 1). Qua trạm VISTA, chúng ta thử nghiệm mở cửa 
thị trường thông tin ra quốc tế để xem thực tế nhu cầu của thị trường viễn thông quốc tế có 
hay không và thị trường này hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hay không”, ông Mai Liêm 
Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu điện phân tích. 

Chỉ trong vòng một năm hợp tác kinh doanh trạm vệ tinh viễn thông VISTA, lưu lượng qua 
trạm đã được lấp đầy. Vì thế, năm 1988, ngành tiếp tục hợp tác để đưa thêm một trạm vệ tinh 
mới có dung lượng lớn vào khai thác. 

Cũng trong năm 1988, một hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) - hình thức đầu tư nước ngoài 
chưa từng được áp dụng ở Việt Nam - giữa Tổng cục Bưu điện và hãng Telstra (Australia) 
được ký kết. 

Lãnh đạo ngành khẳng định rằng thị trường viễn thông Việt Nam có sức hấp dẫn và khả năng 
phát triển rất lớn. Khi đưa công nghệ digital vào Việt Nam, trên cơ sở một mạng viễn thông 
rất lạc hậu sử dụng công nghệ analog, phải thử nghiệm xem liệu Việt Nam có thể tiếp nhận 
công nghệ hiện đại hay không? Thực tế cho thấy, việc chuyển từ công nghệ analog sang công 
nghệ digital là một khả năng hiện thực mặc dù bị cấm vận chúng ta vẫn có khả năng, bằng 
nhiều cách khác nhau, đưa công nghệ mới vào. 

Với 2 trạm Hoa Sen 1 và Hoa Sen 2, hàng chục chuyên gia Liên Xô đã “cắm chốt” ở Việt 
Nam, làm hết mọi việc từ quản lý đến vận hành. Các kỹ sư Việt Nam chỉ là những người đi 
theo phụ việc. Vì thế, vấn đề đặt ra là nếu đi thẳng vào công nghệ hiện đại, không có chuyên 
gia nước ngoài tham gia trực tiếp thì các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam có quản lý, điều hành 
được hay không. 

Thực tế qua trạm thông tin vệ tinh VISTA và một số công trình khác như công trình đưa công 
nghệ Viba số AWA 30 kênh, tổng đài Telex Alpha vào hoạt động những năm 1988-1989, đã 
khẳng định giai đoạn lắp ráp có thể cần sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài, nhưng 
trong quá trình quản lý, vận hành thì các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đảm nhận rất tốt. 

Theo ông Đỗ Trung Tá, năm 1987, ngành Bưu điện đề xuất "lấy ngoài nuôi trong" bằng cách 
hợp tác với Úc làm điện thoại quốc tế. Lúc đầu, mỗi bên được 2 triệu USD, tiếp theo là 4,7 
triệu và vượt 5 triệu, rồi đến 9,8 triệu USD. Khi có 2 triệu USD, Việt Nam bàn với Úc việc 
góp vốn, bạn góp 80%, mình góp 20% mua hai tổng đài vệ tinh ở phía Bắc và phía Nam (mỗi 



cái 5 triệu USD). Sau đó, hợp đồng hợp tác kinh doanh, Úc tiếp tục đầu tư lên tới 97 triệu 
USD, ăn chia 68/32 (Việt Nam 68%). Từ đó, chúng ta có lợi nhuận để đầu tư tổng đài trong 
nước. 

 

Ngày 23/9/1996, hệ thống điện thoại vô tuyến cố định đầu tiên tại Việt Nam chính thức được 
khai thác. Ảnh: Tư liệu 

Năm 1995, thấy cách làm ăn tốt, Việt Nam tiếp tục mở BCC về thông tin di động với Comvik 
của Thụy Điển bởi đây là một nước trung lập. Năm 2005 hết hạn hợp đồng, ngoài việc thu 
được 550 triệu USD trong 10 năm hợp tác, Việt Nam còn có được tổng tài sản khoảng 200 
triệu USD. 

Trong lĩnh vực điện thoại nội hạt, chúng ta cũng có hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nhật trị 
giá hơn 200 triệu USD, hợp đồng với Pháp gần 500 triệu USD, với Hàn Quốc là 40 triệu 
USD. Chính nhờ chủ trương "lấy ngoài nuôi trong" mà ngành Bưu điện đã hiện đại hoá được 
mạng lưới và xây dựng các doanh nghiệp viễn thông lớn mạnh sau này. 

Giải pháp chiến lược để thay đổi cục diện 

Ông Mai Liêm Trực cho rằng, ngành Bưu điện đã bước ra khỏi tình trạng công nghệ lạc hậu, 
không có tiền đầu tư và cơ chế quan liêu bao cấp nhờ 4 giải pháp mang tính chiến lược. 

Thứ nhất, ngành Bưu điện kiên quyết đi thẳng vào công nghệ hiện đại chuyển đổi từ analog 
sang digital. Đây là bước nhảy mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc biến đổi sâu sắc của 
ngành từ lạc hậu lên hiện đại chỉ với thời gian ngắn. 

Thứ hai, ngành Bưu điện đã mềm dẻo, khôn khéo trong quan hệ quốc tế để tự phá bao vây 
cấm vận, lựa chọn đa dạng hóa các đối tác để tranh thủ vốn, công nghệ phục vụ mục tiêu xây 
dựng mạng lưới và đào tạo nguồn nhân lực. 

Thứ ba, trong bối cảnh còn cơ chế quan liêu bao cấp, đã xây dựng và xin phép Nhà nước 
được áp dụng cơ chế tự vay, tự trả có sự bảo trợ của nhà nước để tạo nguồn vốn đầu tư phát 
triển. 

Thứ tư, ngành đã thực hiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ năng lực, đáp ứng 
được yêu cầu đổi mới về công nghệ kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống cán bộ nhân viên 
với phương châm: “Người Bưu điện sống bằng nghề Bưu điện”. 

Tuy nhiên, điểm quan trọng là những chủ trương giải pháp này được đưa ra và thực thi tốt, là 
động lực cho ngành đổi mới thành công. 

Thái Khang 



Nguồn: Đời sống 

Ngày đăng: 01/10/2020 
Mục: Công nghệ 

Ra mắt hàng loạt nền tảng số trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá 

Trong khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá,” Chương trình 
“Kết nối triệu con tim” đã ra mắt các nền tảng số thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 
hóa. 

Trong khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá,” Bộ Khoa học và 
Công nghệ phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Kết nối triệu con tim” vào ngày 
1/10 tại Hà Nội. 

Chương trình được tổ chức nhằm phát động Chiến dịch thiện nguyện trên nền tảng số 
iNhandao và đã ra mắt các nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá. 

Bản đồ chung sống an toàn COVID-19 

Tại sự kiện, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, Bộ Y tế cùng đề án Tri thức 
Việt số hoá đã ra mắt Bản đồ chung sống an toàn COVID-19 (antoancovid.vn). Hệ thống bao 
gồm các tiện ích trên nền tảng Bản đồ Việt Nam (vmap.vn) để thể hiện thời gian thực về tình 
hình an toàn phòng chống dịch của các cơ sở đông người, trước mắt là trường học và cơ sở y 
tế. 

 

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19; Bộ Y tế cùng đề án Tri thức Việt số hoá 
đã ra mắt Bản đồ chung sống an toàn Covid. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Mỗi cơ sở sẽ sử dụng ứng dụng này hàng ngày và thường kỳ để đảm bảo việc giám sát điều 
kiện an toàn COVID-19 được thực hiện thường xuyên liên tục và minh bạch. 

Hệ thống antoancovid.vn do các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phối hợp với công ty cổ phần công nghệ DTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Doctor4u.vn 
cùng đội thông tin đáp ứng nhanh COVID-19 thực hiện và sẵn sàng triển khai tại các trường 
học, bệnh viện vào 1/10/2020. 

Nền tảng giáo dục số 

Nền tảng giáo dục số (iGiaoduc.vn) là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban 
điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hoá và các đối tác tài trợ, hỗ trợ với mục tiêu tạo ra một 
nền tảng Kho học liệu số trực tuyến. 

Kho học liệu số này sẽ thu thập lựa chọn, chia sẻ, học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường; cung cấp nguồn học 



liệu số phong phú, tin cậy góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đặc biệt phục vụ dạy học trực tuyến. 

Sản phẩm này cũng giúp nâng cao năng lực số cho giáo viên về biên soạn, xây dựng và sử 
dụng học liệu số có hiệu quả. Hệ thống cũng cho phép cộng đồng tham gia biên soạn, đóng 
góp học liệu số lên kho dùng chung. 

Đến nay, dự án đã hoàn thành phần mềm nền tảng thu thập và chia sẻ dữ liệu đồng thời cập 
nhật hàng ngàn bài giảng, hàng trăm đầu sách giáo khoa. 

Hệ thống cũng đã tích hợp tài khoản người dùng đặt theo mã định danh từ cơ sở dữ liệu ngành 
giáo dục; đã cấp tài khoản cho hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước để tham gia đóng góp, chia 
sẻ và khai thác sử dụng. 

Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam-bktt.vn 

Dự án biên soạn Bách khoa toàn thư mở (bktt.vn) do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 
và Viện nghiên cứu công nghệ FPT phối hợp triển khai trên nền tảng mã nguồn mở. 

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một nền tảng tổng hợp, hệ thống hóa, lưu trữ và phổ 
biến những tri thức tinh hoa của Việt Nam và thế giới cho toàn dân trên môi trường số. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Bộ “Bách khoa toàn thư mở đầu tiên tại Việt Nam” do cộng đồng tự biên soạn và điều chỉnh, 
là mô hình chưa từng có trên thế giới khi không chỉ là nguồn tham khảo mà còn được kỳ vọng 
là tài liệu học thuật chính thức và đáng tin cậy, được sử dụng một cách chính thống trong hoạt 
động dạy và học. 

FPT sẽ phối hợp cùng Hệ tri thức Việt số hóa huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng và vận 
hành nền tảng hạ tầng và giải pháp công nghệ, thu hút toàn dân, đặc biệt là giới trí thức, tham 
gia biên soạn các mục từ trong bộ Bách khoa toàn thư mở khổng lồ này. 

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu các nội dung do 
cộng đồng tham gia biên soạn, chỉnh sửa phù hợp và quyết định việc dùng nội dung chính 
thức. 

Mục tiêu trong giai đoạn đầu của dự án là xây dựng phiên bản đầu tiên đạt 60.000 mục từ chất 
lượng, được cập nhật định kỳ từ nguyên liệu bản mở bởi ban biên soạn chính thức. Sau khi 
xuất bản trọn bộ bản in giấy, bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam có thể được đưa lên mạng để 
người dân tra cứu theo quyết định của nhà nước./. 

Minh Sơn (Vietnam+) 

 



Nguồn: Báo Dân sinh 

Ngày đăng: 1/10/2020 
Mục: Giáo dục nghề nghiệp 

https://baodansinh.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-cong-dong-cung-tham-gia-dong-gop-xay-
dung-va-hoan-thien-hon-cac-nen-tang-so-20201001140138079.htm 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cộng đồng cùng tham gia đóng góp xây dựng và hoàn 
thiện hơn các nền tảng số 

Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa đã xây dựng được nền tảng số trong các lĩnh 
vực nhân đạo, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bưu chính… cho phép kết nối cộng đồng, 
chia sẻ dữ liệu, cùng chung tay triển khai các hoạt động vì lợi ích của toàn xã hội, góp 
phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam 

Sáng 1/10/2020, tại Hà Nội, các nền tảng công nghệ được ra mắt trong chương trình "Kết nối 
triệu trái tim" với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành, 
doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị tham gia thực hiện Đề án. Chương trình nằm trong Đề 
án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ là cơ quan thường trực. 

Được triển khai từ năm 2018, với mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu và phổ biến tri thức 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để cộng đồng tham 
gia đóng góp, chia sẻ và khai thác, tạo ra các ứng dụng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời 
sống. Đến nay, Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa đã xây dựng được nền tảng số 
(iNhandao) trong các lĩnh vực nhân đạo, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bưu chính… cho 
phép kết nối cộng đồng, chia sẻ dữ liệu, cùng chung tay triển khai các hoạt động vì lợi ích của 
toàn xã hội, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam. 

Tại các iNhandao, cộng đồng có thể cập nhật thông tin về địa chỉ cần được giúp đỡ và các địa 
chỉ này sẽ được xác thực đảm bảo tính chính xác của thông tin. Thông qua hệ thống 
iNhandao, các hoạt động tài trợ và ủng hộ từ thiện 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. Cũng tại chương trình, các đại biểu tham dự được trải nghiệm 
các kết nối trực tiếp tới những địa chỉ khó khăn tại Yên Bái, Phú Thọ và Trường PTCS dân 
lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội. 

Sau 3 năm thực hiện, iNhandao đã đi vào hoạt động gồm: iNhandao, Bản đồ số Vmap. Các đề 
án về Địa chỉ số Việt Nam và Bản đồ chung sống an toàn Covid, Nền tảng Giáo dục số; Đề án 
Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam... cũng ra mắt trong dịp này. 

Cụ thể, với "Bản đồ chung sống an toàn Covid (antoancovid.vn)" bao gồm các tiện ích trên 
nền tảng Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) để thể hiện thời gian thực về tình hình an toàn phòng 
chống dịch của các cơ sở đông người, trước mắt là trường học và cơ sở y tế. Các đơn vị này 
hàng ngày kiểm tra và cam kết đã hoàn thành các tác vụ (theo hướng dẫn của bộ y tế) về 
phòng chống dịch, đồng thời cho phép người dân phản hồi nếu phát hiện những điểm chưa 
đúng. Bản đồ chống dịch được triển khai toàn diện sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý trong phòng 
chống Covid-19, đồng thời tạo sự yên tâm cho cộng đồng khi thực hiện các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, du lịch... 

Với "Nền tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn" được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng Kho học 
liệu số trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới 
nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường; cung cấp nguồn 
học liệu số phong phú, tin cậy góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đặc biệt phục vụ dạy học trực tuyến; đồng 
thời giúp nâng cao năng lực số cho giáo viên về biên soạn, xây dựng và sử dụng học liệu số 



có hiệu quả. Hệ thống cũng cho phép cộng đồng tham gia biên soạn, đóng góp học liệu số lên 
kho dùng chung. 

"Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam – bktt.vn" là bộ sách tổng hợp tri thức của 
Việt Nam và của thế giới, được biên soạn theo một hệ thống, nhằm cung cấp tri thức cho thế 
hệ hôm nay và truyền lại cho các thế hệ mai sau, giúp họ tiến nhanh hơn khi có sự kế thừa 
những gì cha ông để lại. Hiện nay trúc vĩ mô của Bách khoa toàn thư Việt Nam đã được xác 
định với trên 60.000 mục từ. Cấu trúc vi mô của từng loại mục từ cũng đã được quy định chặt 
chẽ, theo các quy định của Đề án về nội dung và hình thức. Khoảng 3.000 nhà khoa học thuộc 
gần 70 ngành khoa học đang tham gia biên soạn. 

 

Chương trình "Kết nối triệu trái tim". 

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đây là Đề án không có tiền 
ngân sách, được thực hiện nhằm tạo nền tảng với thông điệp chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo, 
kết nối cộng đồng, hướng tới tương lai. Cách làm là tập hợp và kết nối của nhiều bạn trẻ đưa 
ra các ý tưởng công nghệ. Trên cơ sở các sáng kiến, các nhà công nghệ thử nghiệm từ mô 
hình nhỏ, thấy khả thi mới kêu gọi các nhà tài trợ tham gia hiện thực hóa ý tưởng. Từng đề án 
nhỏ trong Đề án tri thức Việt số hóa được hình thành theo cách này. 

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng cùng tham gia đóng góp xây dựng và hoàn 
thiện hơn các nền tảng số. "Đây là đề án của tất cả mọi người Việt Nam, vì cộng đồng và chỉ 
thành công khi mọi người cùng tham gia xây dựng. iNhandao là một trong số ứng dụng được 
hình thành khi Hội Chữ thập đỏ mong muốn cung cấp thông tin về các địa chỉ cần giúp đỡ và 
nhà tài trợ một cách minh bạch, thuận tiện", Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

THANH HÒA 

 

 


