Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện
các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã tham gia “Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số - Vmap và Hệ thống thông tin nhân
đạo - iNhandao”.
Đây là một những nội dung quan trọng của Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được phê duyệt theo
Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam là sản phẩm do người Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp cho người
dùng thông tin về bản đồ, lớp dữ liệu địa chỉ, những ứng dụng liên quan đến tìm kiếm thông tin, tìm đường, tìm
địa chỉ trên toàn quốc; là cơ sở để tạo ra các ứng dụng trong mọi lĩnh vực như: y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: Sau hơn một năm, "hạt giống" chia sẻ tri thức kết nối
cộng đồng cổ vũ sáng tạo đã bắt đầu nảy mầm. Đó là Bản đồ số - Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn sẽ có nhiều sự tham gia vào nền tảng Bản
đồ số - Vmap, cho Hệ thống thông tin iNhandao nói riêng và hệ i-chữ Việt nói chung phát triển. Tất cả các công
nghệ hiện đại như Blockchain (công nghệ chuỗi), trí tuệ nhân tạo… sẽ được nghiên cứu ứng dụng để những trợ
giúp từ người có tấm lòng muốn giúp đỡ đến người nhận được công khai, minh bạch hoàn toàn. Quan trọng
hơn, sự kết nối giữa người nhận sự hỗ trợ - hỗ trợ và kết nối tất cả các tấm lòng nhân ái lại với nhau để lan tỏa
những điều tốt đẹp trong toàn xã hội.
Về nền tảng Bản đồ số Vmap, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Hiện nay, tại tất cả các địa
phương, đặc biệt là các thành phố đều đang đẩy mạnh đô thị hóa, vì vậy các thông tin thay đổi hoặc mới cần
phải được cập nhật liên tục. Bưu điện Việt Nam đã yêu cầu nhân viên thu thập, đặc biệt là đội ngũ bưu tá mỗi
lần đi phát thư tín, bưu phẩm… cần đồng thời thực hiện thu thập các địa chỉ để đưa lên lên bản đồ số Vmap.

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết hơn nữa các dữ liệu, thông tin lên Vmap để phục
vụ tối đa công tác quản lý nguồn dữ liệu bản đồ, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ của
người dùng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt nền tảng Bản đồ
số Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN.
Bằng cách sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) có cài đặt phần mềm với các tính năng thu thập dữ liệu,
gắn tọa độ, thời gian, chụp ảnh… các nhân viên bưu điện, các đoàn viên, thanh niên đã tiến hành thu thập tên
địa chỉ (hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm…), địa chỉ chi tiết của địa điểm (số nhà, đường phố, ngõ, hẻm, thôn,
xóm…) và các ghi chú về loại đối tượng (nhà dân, nhà hàng, các điểm công công như chợ, sân chơi… ).
Thời gian qua, hơn 120.000 nhân viên ngành bưu điện cùng hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên cả nước thu
thập được hơn 23,4 triệu thông tin dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Thông tin sau khi thu thập được xác định theo
mẫu dữ liệu chuẩn để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam tại địa chỉ https://map.itrithuc.vn hoặc
https://vmap.vn.
Kế thừa các địa chỉ số từ bản đồ Vmap do Bưu điện Việt Nam phát triển, đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn công
nghệ FPT đã số hóa, tự động hóa quy trình triển khai hoạt động thiện nguyện của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tạo
ra Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao. Đây là kênh tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với những nhà
thiện nguyện một cách chủ động, tức thời.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống iNhandao triển khai xây dựng dữ liệu địa chỉ nhân đạo nhằm cung cấp cho các tổ
chức, cá nhân, doanh nghiệp những thông tin phong phú và chính xác. Từ đó, các hoạt động của nhà tài trợ
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. Nhà tài trợ ngoài việc tìm được đúng đối tượng và triển khai
tài trợ thuận tiện, cũng có thể quản lý các hoạt động tài trợ của mình trên hệ thống một cách dễ dàng, minh
bạch.
Hệ thống iNhandao vận hành sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá
nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ theo hướng dựa vào cộng đồng, thực chất. Đối với
cộng đồng, Hệ thống iNhandao là công cụ hữu ích liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực trợ giúp
nhân đạo.
NG. BÍCH
(Theo: Trang thông tin điện tử Báo ảnh Dân tộc và Miền núi – Ngày đưa tin: 01/10/2019)

