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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn. 
                  
                  

 Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban 
hành Kế hoạch số 02-KH/TWĐTN-TNTH ngày 02/12/2017 về việc Tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia “Hệ tri thức Việt số hóa”. 
Kết thúc giai đoạn 1 (năm 2017), Đề án đã có 46,159 tài khoản trên cổng thông 
tin itrithuc.vn; 10,462 bộ dữ liệu mở; 3,240,460 câu hỏi; 5,931 bài viết trên cây 
tri thức.  

Trong giai đoạn 2 của Đề án, bên cạnh những nội dung đã triển khai ở giai 
đoạn trước, thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức 
Việt số hóa”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện 
Việt Nam thực hiện dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án 
“Hệ tri thức Việt số hóa”. Theo đó, đoàn viên, thanh niên sẽ trực tiếp tham gia 
thu thập dữ liệu địa chỉ trên toàn quốc, làm giàu cơ sở dữ liệu cho dự án Nền 
tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam. 

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban 
Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với bưu điện các tỉnh, thành phố triển 
khai một số nội dung sau: 

 - Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn cách thức cung cấp thông tin 
địa chỉ. Vận động đoàn viên, thanh niên cung cấp dữ liệu địa chỉ nơi mình đang 
sinh sống, học tập, làm việc thông qua ứng dụng (app): “VNPOST thu thập địa 
chỉ” (có hướng dẫn kèm theo). 

 - Phối hợp với Bưu điện các tỉnh, thành phố thành lập các đội thu thập dữ 
liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

- Báo cáo kết quả triển khai của đơn vị với Ban Trung ương Đoàn phụ 
trách trước 16g00 thứ 5 hàng tuần từ (01/01 đến ngày 31/01/2019). 

- Thời gian dự kiến hoàn thành việc thu thập dữ liệu địa chỉ: trong tháng 
01/2019. 



 

 

 

 Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai 
sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, của đoàn viên, 
thanh thiếu nhi (theo yêu cầu của Kế hoạch số 02-KH/TWĐTN-TNTH ngày 
02/12/2017); phát huy hệ thống thông tin, tuyên truyền của địa phương, đơn vị 
trong việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Hệ tri thức Việt số hóa để đoàn 
viên, thanh thiếu nhi biết và tham gia tích cực. 

 Đây là đề án phi lợi nhuận mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng, Ban Bí 
thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn triển khai 
hiệu quả các nội dung nêu trên. 

 Chi tiết liên hệ: Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn – SĐT: 
(024) 6263 1847, email: vanphonghsvvn@gmail.com. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 
- UBND các tỉnh, thành phố; 
- Bưu điện Việt Nam; 
- Các Ban Trung ương Đoàn; 
- Lưu VP, TNTH. 

 
 
  



 

 

 

HƯỚNG DẪN 
QUY TRÌNH PHỐI HỢP THAM GIA THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA CHỈ 

TRÊN TOÀN QUỐC 
(Kèm theo công văn số 2086 -CV/TWĐTN-TNTH ngày 27/12/2018  

của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 
 
  1. Mục tiêu 

- Thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ tất cả các địa điểm, địa danh của 
các tỉnh, thành phố trên cả nước.  

- Thời gian thực hiện: 30 ngày. 
- Người thực hiện: Đoàn viên, thanh niên. 
2. Yêu cầu đối với cá nhân tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ 
- Việc thực hiện thu thập dữ liệu được thực hiện online trên ứng dụng 

mobile app nên yêu cầu các tình nguyện viên tham gia thu thập dữ liệu chuẩn bị 
thiết bị smartphone có kết nối dữ liệu 3G/4G và có cấu hình tương ứng để cài 
đặt ứng dụng. Yêu cầu cấu hình điện thoại:  

•  Chạy hệ điều hành android phiên bản 4.4 trở lên 
•  Iphone có phiên bản IOS từ 10.0 trở lên 
- Thực hiện việc cài đặt mobile app “VNPOST thu thập địa chỉ” và thực 

hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ theo hướng dẫn sử dụng; 
- Nội dung thu thập dữ liệu bao gồm: 
• Tên địa chỉ (Tên hộ gia đình/tên cửa hàng/tên địa điểm); 
• Địa chỉ chi tiết của địa điểm (Số nhà, Đường phố ngõ ngách tại thành phố 

hoặc xóm, cụm, tổ… tại khu vực nông thôn) 
• Loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, ngân hàng, bưu điện…) 
• Ghi chú khác cho đối tượng nếu có. 
Ngoài ra, đối với các địa điểm đặc biệt như trường học, các địa danh y tế, 

cơ quan hành chính, điểm du lịch, điểm bưu chính công cộng… có chụp ảnh.   

 3. Nguyên tắc phối hợp và phân chia nhóm thu thập dữ liệu.  
Việc phân chia nhóm được thực hiện theo phân cấp hình cây:    
- Có một chỉ huy chung của dự án về thu thập dữ liệu tại địa bàn tỉnh, thành 

phố (đầu mối Bưu điện tỉnh và Tỉnh/thành Đoàn) để thực hiện việc điều phối, 
quản lý thông tin về dự án; 

- Thực hiện việc phát động thu thập dữ liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố, 
phân chia các tình nguyện viên thu thập thành các nhóm nhỏ phụ trách địa bàn 
(phân bổ theo phường, xã mỗi xã phường thành lập 01 nhóm) nơi nhân viên thu 
thập sinh sống và làm việc. Mỗi nhóm sẽ có 01 nhóm trưởng phụ trách điều 



 

 

 

phối, quản lý việc thu thập dữ liệu trong nhóm của mình. Một số tiêu chí để 
phân nhóm như: 

o Theo địa bàn người đi thu thập dữ liệu sinh sống hoặc làm việc 
(quen thuộc với địa bàn, địa chỉ). 

o Theo phân bố dân cư của khu vực (khu vực thành thị, nông 
thôn…).  

 
- Đối với các khu vực thành thị, trung tâm quận huyện do có số lượng địa 

chỉ lớn nên cần nhiều nhóm hơn so với các huyện khác; 
- Căn cứ trên các nhóm được phân chia thu thập dữ liệu sẽ cử ra các trưởng 

nhóm và VNPost sẽ thực hiện đào tạo, hướng dẫn cho các trưởng nhóm này 
trong quá trình thu thập dữ liệu.  

- Đối với 01 nhóm thu thập dữ liệu các nội dung cần thực hiện cụ thể như 
sau: 

 
• Trưởng nhóm là người nắm được địa chỉ trên địa bàn mình được phân 

công (tốt nhất nên là người tại địa bàn).  
• Thực hiện việc khảo sát, phân chia khu vực thu thập dữ liệu của nhóm 

(theo xã, phường) thành các khu vực nhỏ hơn (đường phố, thôn, xóm..) 
• Hướng dẫn cho các tình nguyện viên của nhóm cách thức thu thập dữ liệu địa chỉ 
• Phân chia khu vực nhỏ cho các cá nhân tham gia thu thập dữ liệu. 
• Các cá nhân thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ theo khu vực được 

phân công. 
- Thực hiện việc ra quân thu thập dữ liệu đồng thời trên tất cả các địa bàn 

xã phường của tỉnh, thành phố. 
1. Quy trình thu thập dữ liệu địa chỉ  

Quy trình thu thập dữ liệu đối với cộng tác viên, nhân viên thu thập như sau: 

B1. Cộng tác viên, nhân viên thu thập của các đơn vị sẽ thực hiện việc cài đặt 
phần mềm trên smart phone.  
B2. Đăng nhập vào phần mềm thông qua các tài khoản. 

Lên kế hoạch nhân 
viên thu thập địa chỉ 
theo khu vực mình 

được phân côngTrưởng nhóm

Phân công nhân 
viên thu thập theo 

đường phố, tổ thôn 
xóm

Hướng dẫn nhân 
viên thu thập tải 

ứng dụng, thu thập 
dữ liệu

Thực hiện việc thu 
thập dữ liệu theo 

khu vực được phân 
côngTrưởng nhóm

Nhân viên thu thập

Đăng nhập app Chọn vị trí cần thu 
thập

Chọn thông tin đối 
tượng vị trí

Nhập thông tin của 
vị trí Lưu thông tin vị trí

Kết thúc



 

 

 

B3. Di chuyển con trỏ trên phần mềm đến vị trí cần thu thập thông tin 
B4. Chọn đối tượng của vị trí (trường học, bệnh viện, hiệu thuốc…) 
B5. Nhập hoặc chọn thêm các thông tin của vị trí đó 
B6. Lưu thông tin vị trí và có thể chuyển sang thu thập vị trí tiếp theo 
 
 5. Các nội dung phối hợp thực hiện 
  

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 

1 

VNPost làm việc với đầu mối 
Tỉnh/thành đoàn thống nhất 
phương án, cách thức, kế hoạch 
triển khai dự án 

Bưu điện tỉnh, Tỉnh/thành 
Đoàn và các lực lượng khác 
tham gia vào dự án. 

01 buổi 

2 
Đào tạo cách thu thập dữ liệu trên 
ứng dụng mobile app 

Nhóm triển khai của 
VNPost, các cán bộ chủ 
chốt tham gia thu thập dữ 
liệu 

01 buổi 

3 
Thực hiện việc chia nhóm, phân bổ 
địa bàn thu thập dữ liệu 

Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn 
hoặc các thành phần tham 
gia việc thực hiện 

01 buổi 

4 Thử nghiệm tại 01 đường phố của 
thành phố 

Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn và 
các cán bộ chủ chốt tham 
gia thu thập dữ liệu 

01 buổi 

5 
Thực hiện thực hiện thu thập dữ 
liệu theo địa bàn đã được phân 
công 

Bưu điện tỉnh và các thành 
phần tham gia dự án 01 tháng 

6 Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc Nhóm kỹ thuật VNPost 
Trong suốt 

thời gian thực 
hiện dự án 

 


