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Giới thiệu Thông tấn xã Việt Nam 

 Cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông 
tấn Nhà nước. 

 Quan hệ đối tác với hơn 40 hãng thông tấn và tổ 
chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới. 

 Mạng lưới 30 cơ quan thường trú trên khắp 5 châu 
lục, 63 cơ quan thường trú tại tất cả các tỉnh thành 
trong nước. 

 Sở hữu 5 ban biên tập, 2 trung tâm thông tin nguồn, 
8 tòa soạn báo giấy và báo điện tử, 1 kênh truyền 
hình (?), 1 nhà xuất bản và 12 websites. 

 
 

 
 

 



 
Dịch vụ cung cấp thông tin trên 
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1.000 tin/ảnh 
Liên tục, mỗi ngày 

 

Nhiều loại hình 
Văn bản, ảnh, đồ họa 

 

5 ngôn ngữ 
Việt, Anh, Pháp, Tây Ban 

Nha, Trung Quốc 

 

Web-based 
Truy cập nhanh chóng, 

thuận tiện 

 

Các chuyên mục chính 
 Tin thời sự trong nước 

 Tin thời sự thế giới 

 Tin kinh tế Việt Nam  

 Tin kinh tế thế giới 

 Thông tin tư liệu 

 Tin nhanh 

 Tin tham khảo thế giới 

 Dư luận thế giới về Việt Nam 

 Tài liệu tham khảo đặc biệt 

 Tin kinh tế tham khảo 
 

 Ảnh thời sự trong nước 

 Ảnh thời sự quốc tế 

 Ảnh chuyên đề 
 

 



 

 
Dịch vụ cung cấp tin  

 

 

 

 



 
Dịch vụ cung cấp ảnh 

 

 

 

 



 

 
Dịch vụ cung cấp tin tham khảo nội bộ qua mạng 

 

 Thông tin được tổng hợp, cô đọng súc tích từ nhiều nguồn tin trong nước và quốc tế, bao quát tất cả các vấn đề, sự  
kiện thời sự nổi bật ở trong và ngoài nước diễn ra trong  ngày. 

 Gửi trực tiếp đến người sử dụng qua email cá nhân từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 
 

 
 

 

 

 



 
Dịch vụ cung cấp bản tin tham khảo  

trên thiết bị di động 
 

 Ứng dụng “Đọc tin tham khảo trên thiết bị di động” được xây dựng trên cả 2 hệ điều hành là Android (từ 5.0 trở lên) 
và IOS (từ 8.0 trở lên).  

 Tải và cài đặt miễn phí trên CHplay (đối với Android) và Appstore (đối với IOS). 

 Hoạt động khi thiết bị di động được kết nối wifi hoặc 3G, 4G. 
  

 

 
   

 

 



 

 
Dịch vụ màn hình thông tin công cộng 

 

 Phù hợp đặt tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính, ngân hàng , nhà ga ... 

 Đặt trong nhà hoặc ngoài trời 

 

 Mục đích:   
 Cung cấp tới người dân thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội  trong nước và thế giới 
 Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 Giảm căng thẳng cho người dân khi chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công ... 

 

 

Có thể cung cấp nội 

dung chuyên biệt 

theo yêu cầu.  

Ví dụ: thông tin bộ, 

ngành, địa phương 

... 

 



 

 
Dịch vụ thông tin đồ họa 
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 Truy cập dễ dàng thuận tiện trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động 
 Có hỗ trợ kỹ thuật đầu cuối cho các khách hàng lớn. 

 Hiện cung cấp thông tin tới hàng trăm cơ quan báo chí, ngoại giao, quốc 
phòng, công an, quốc hội, viện nghiên cứu, ngân hàng, hãng bảo hiểm, 
trung tâm thông tin và các website thông tin khác … 
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