
 

Nguồn: Báo Pháp luật       

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: Thể thao     

Gần 7.000 vé xem AFF Cup được chuyển qua bưu điện 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa cho biết tính đến thời điểm này đã có 
6.893 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines được 
người hâm mộ đăng ký chuyển phát qua đường bưu điện. 

Trong ngày đầu tiên bán vé online, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đã đăng ký chuyển vé qua 
đường bưu điện. Trong ngày 29-11, VNPost sẽ tiếp tục cập nhật số lượng khách đăng ký 
chuyển phát vé bán kết AFF Cup qua đường bưu điện. 

Từ sáng mai (30-11) đến ngày 2-12, VNPost sẽ bắt đầu chuyển phát vé tới tận địa chỉ khách 
hàng đăng ký trên hệ thống bán vé online. 

Ads by AdAsia 

Khi nhận vé, người nhận bắt buộc phải xuất trình một trong hai loại giấy tờ là CMND hoặc 
căn cước công dân (không chấp nhận các loại giấy tờ khác). 

Đối với những trường hợp người mua không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người nhận hộ. 
Tuy nhiên, người nhận hộ phải xuất trình CMND hoặc căn cước công dân của người đăng ký 
mua vé, đồng thời nộp bản phôtô CMND hoặc căn cước công dân của người nhận hộ cho 
nhân viên bưu điện. 

Đối với những trường hợp VNPost đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không nhận vé, vé 
sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé phải đến VFFđể 
nhận. Người mua vé vẫn phải xuất trình CMND hoặc căn cước công dân theo quy định của 
VFF. 

Thời gian phát vé chuyển hoàn tại VFF từ ngày 4-12 đến 12 giờ ngày 6-12. 



 

Nguồn: Tổ quốc         

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: văn hóa   

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách 
báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã 

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình đã được triển khai tại 1.731 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
số lượng sách luân chuyển bình quân là 160 đầu sách/điểm/lần. 

Sáng nay (29/12), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ 
Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai chương trình 
phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động 
phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020. 

 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị 

Đến dự Hội nghị có: Bà Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Thứ 
trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng. 

Ngày 4/2/2013, Bộ VHTTDL và Bộ TTTT đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 
430/CTr-BVHTTDL-BTTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại 
các điểm bưu điện - văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020. 

Mục tiêu của Chương trình phối hợp này nhằm phát huy nguồn lực hiện có của hai ngành 
VHTTDL và TTTT để tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu 
điện - Văn hóa xã, đưa điểm Bưu điểm - Văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp 
ứng tốt nhu cầu thông tin, văn hóa và giải trí của cộng đồng. 



 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị 

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa. Thiết thực phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông 
thôn mới (NTM). 

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng, việc triển khai Chương trình phối hợp này là 
cơ sở quan trọng để hai ngành thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM, thúc đẩy 
các hoạt động thư viện, hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 

Đồng thời, khẳng định vai trò, sự cần thiết của các tủ sách tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
đối với sinh hoạt văn hóa ở các vùng nông thôn, góp phần đưa văn hóa đọc đến với mỗi người 
dân một cách sâu rộng và toàn diện. 

Cho đến nay, Chương trình đã được triển khai tại 1.731 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, số lượng 
sách luân chuyển bình quân là 160 đầu sách/điểm/lần. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy biểu dương những cố gắng, 
nỗ lực của các thư viện, bưu điện trong việc thực hiện các nhiệm vụ gắn với Chương trình 430 
và đã có sự phối hợp phục vụ sách, báo cho người dân tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã. 

 

Lãnh đạo hai Bộ tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
Chương trình 



Đồng thời, Thứ trưởng cũng biểu đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Vụ Thư viện, Vụ 
Bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện Chương trình 430, hỗ trợ các địa phương có căn cứ để triển khai hiệu 
quả chương trình trong 5 năm qua. 

“Nhìn chung, các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của 
hai Bộ và có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình” – Thứ 
trưởng nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, qua các ý kiến tham luận tại Hội nghị cho thấy, vẫn còn một số địa phương chưa 
nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình. Ngoài ra, vẫn tồn tại một số khó khăn trong quá 
trình thực hiện như: Lượng sách luân chuyển hạn chế, nội dung sách chưa đáp ứng nhu cầu 
của người dân, tình trạng mất mát, hao hụt sách còn tồn tại phổ biến, chế độ thù lao cho hoạt 
động phục vụ sách báo của các nhân viên điểm Bưu điện – Văn hóa xã hầu như chưa có. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Để triển khai tốt hơn nữa Chương trình này trong giai đoạn 2019 – 2020, Thứ trưởng Trịnh 
Thị Thủy yêu cầu, Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với Vụ Bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế hỗ trợ cho hoạt động luân chuyển sách, 
báo. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chủ trì xây dựng các kế hoạch rà soát, kiểm tra, đánh giá lại 
toàn bộ hiện trạng điểm Bưu điện – Văn hóa xã, có thống kê cụ thể hằng năm. Đồng thời, tiếp 
tục đảm bảo cơ sở hạ tầng để phục vụ việc đọc sách tại chỗ của người dân. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở VHTTDL và Sở TTTT các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham 
mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình 430 tại 
địa phương từ nay đến năm 2020. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương đảm bảo 
kinh phí cho các thư viện tỉnh/thành phố trong việc bổ sung vốn sách báo luân chuyển, có cơ 
chế phụ cấp cho nhân viên điểm Bưu điện – Văn hóa xã. 

 



 

Nguồn: ICT Vietnam          

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: Tiêu điểm   

5 năm đưa sách về BĐ-VHX: Tìm cách đưa sách điện tử đến với người dân 

Trong cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, việc tiếp cận với sách điện tử là cần 
thiết, trong đó có việc tiếp cận sách điện tử tại BĐ-VHX khi hơn 8000 điểm sẽ được kết 
nối mạng Internet. 

Ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và Bộ TTTT đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 
430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ VHTT&DL và Bộ TTTT. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa; Thứ trưởng 
Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng, lãnh đạo một số 
tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN), đại biểu của Sở VHTT&DL, Sở TTTT trên 
cả nước đã tham dự Hội nghị. 

Với mục tiêu phát huy nguồn lực hiện có của hai Ngành để tăng cường tổ chức các hoạt động 
phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX); đưa điểm BĐ-VHX xã trở 
thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá và giải trí của 
cộng đồng; góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa; thiết thực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, 
ngày 04/02/2013, Bộ VHTT&DL và Bộ TTTT đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 
430/CTr-BVHTTDL-BTTTT về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các 
điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013-2020. 

 

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng phát biểu 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng cho biết việc triển khai 
Chương trình phối hợp này là cơ sở quan trọng để hai Ngành TTTT và VHTT&DL thực hiện 
tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy các hoạt động thư viện, 
hoạt động của các điểm BĐ-VHX, khẳng định vai trò, sự cần thiết của các tủ sách tại các 
điểm BĐ-VHX đối với sinh hoạt văn hóa ở các vùng nông thôn, góp phần đưa văn hóa đọc 
đến với mỗi người dân một cách sâu rộng và toàn diện. Cho đến nay, Chương trình đã được 
triển khai tại 1.731 điểm BĐ-VHX, số lượng sách luân chuyển bình quân là 160 đầu 
sách/điểm/lần. 



Với những kết quả đạt được, Thứ trưởng khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, có ý 
nghĩa thiết thực trong việc nâng cao văn hóa đọc của người dân, giảm bớt khoảng cách tiếp 
cận thông tin của người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng nông 
thôn. 

Thứ trưởng cũng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc hai Ngành được giao nhiệm vụ 
triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian qua. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Theo báo cáo của Vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL cho đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành đã ký kết 
Chương trình phối hợp công tác giữa Sở VHTT&DL và Sở TTTT, đã có 57,63 tỉnh/thành 
triển khai việc luân chuyển sách báo đến 1.731 điểm BĐ-VHX, trong đó có 857 điểm thuộc 
các xã nông thôn mới. Tổng số lần luân chuyển là 9.617 lần; số lượng sách luân chuyển bình 
quân là 150 đầu sách/điểm/lần (tính trung bình năm 2018), tăng so với trung bình giai đoạn 
2013 – 2015 (trung bình 137 đầu sách/điểm/lần). Việc thực hiện luân chuyển sách báo đã góp 
phần làm phong phú thêm vốn sách, báo hiện có của điểm BĐ-VHX, từ đó thu hút người dân 
đến đọc nhiều hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm BĐ-VHX. Số lượt phục 
vụ sách báo đạt hơn 11 triệu người. 

Báo cáo kết quả triển khai Chương trình tại Thừa Thiên Huế, đại diện Sở TTTT cho biết trong 
5 năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luân chuyển trên 15.000 đầu sách về 77 điểm BĐ-VHX 
với 6 đợt luân chuyển, bình quân mỗi đợt luân chuyển ở mỗi điểm BĐ-VHX có 2000 – 4000 
đầu sách. Trước những khó khăn của nhân viên Điểm BĐ-VHX, Sở TTTT cũng đã tham mưu 
UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ 2 đề án là nâng cao hoạt động hiệu quả điểm BĐ-VHX và hỗ 
trợ cho nhân viên điểm BĐ-VHX trong việc bảo quản sách báo. Từ năm 2013, sau nhiều lần 
tham mưu, đề xuất, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ cho nhân viên BĐ-VHX ở 22 xã, mỗi xã 
120.000 đồng/tháng/nhân viên. Năm 2018, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục kiên trì để nhân viên 
BĐ-VHX nhận được hỗ trợ này. Tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quyết định hỗ trợ trên dựa 
trên Quyết định 289 ngày 26/3/2013 của Bộ TTTT về định mức làm nhiệm vụ cho nhân viên 
BĐ-VHX. 

Đại diện của Sở TTTT Thừa Thiên Huế nhấn mạnh kết quả lớn nhất mà Chương trình này 
mang lại là làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Sách đã thực sự đến từng cộng đồng, 
không nằm ở thư viện đơn lẻ, đến dòng họ, gia đình, từng cá nhân… 

Sự phối hợp giữa hai Bộ trong 5 năm qua đã tạo ra một sức mạnh, một cơ chế phối hợp tốt 
giữa hai Sở tại địa phương. Từ các Sở có mối quan hệ chặt chẽ giữa Thư viện, Bưu điện tỉnh 
và nhờ đó đã đưa được thông điệp nhân văn của Chương trình này đến với Cộng đồng. Trong 



thời đại CNTT-TT như vũ bão hiện nay, chương trình, đề án nào mang đậm tính nhân văn thì 
sẽ thành công. Thời gian 5 năm vừa qua như là một cơn bão thông tin đến với công chúng, 
Chương trình thành công là nhờ đã thổi được vào đời sống cộng đồng một luồng sinh khí mới 
để nhen lên một ngọn lửa đã có từ lâu trong văn hóa người Việt. Sự hợp tác giữa hai Bộ làm 
cho hệ thống cơ sở chuyển động mạnh và BĐ-VHX, nhân viên BĐ-VHX đã thụ hưởng được 
các kết quả của chương trình tốt trong 5 năm qua. 

Cũng đánh giá cao vai trò của Chương trình, Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà 
cho biết mặc dù số điểm BĐ-VHX phục vụ đọc sách báo trên tổng số hơn 8000 điểm BĐ-
VHX là không nhiều nhưng nhìn lại tổng thể 5 năm rất đáng ghi nhận. Chương trình không 
chỉ đóng góp xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, mà còn góp phần xây dựng các 
mục tiêu xã hội học tập, học tập suốt đời tại bảo tàng, điểm văn hóa và phát triển văn hóa đọc 
trong cộng đồng. 

Hướng đến đáp ứng đọc sách điện tử cho người dân tại BĐ-VHX 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà, còn có những vấn 
đề vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện như một số địa phương 
chưa nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình; Số lượng bản sách luân chuyển/lần chưa 
nhiều, nội dung sách còn nghèo nàn, cũ và thực sự chưa phù hợp, đáp ứng với nhu cầu đọc 
của nhân dân, đặc biệt là nguồn sách dành cho thiếu nhi và sách thiết yếu khác; Phương tiện 
vận chuyển sách luân chuyển từ thư viện tỉnh xuống các Điểm BĐ-VHX còn khó khăn... Đặc 
biệt, cơ chế hỗ trợ (phụ cấp thêm) của địa phương cho nhân viên điểm BĐ-VHX cho việc 
kiêm nhiệm thêm hoạt động phục vụ sách báo hầu như chưa được chính quyền địa phương 
đáp ứng quan tâm. 

Về phía điểm BĐ-VHX, một mặt do bị áp lực bởi doanh thu và các hoạt động khác như phát 
lương hưu, bán bảo hiểm, một mặt do các nhân viên Điểm BĐ-VHX không được thù lao thêm 
cho hoạt động phục vụ người dân đọc sách...  Người dân cũng chưa thực sự quan tâm đến việc 
đọc. 

Nếu Chương trình tiếp tục được thúc đẩy, theo Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà người dân 
được hưởng lợi nhiều hơn và cần thay đổi về quan điểm, cách làm. Hai Bộ cũng cần mở rộng 
hợp tác bởi trong thời đại CMCN 4.0 nên phổ biến, chuyển giao các tài liệu số liên quan đến 
nông nghiệp, y tế, giáo dục…, từ đó, thông tin được kết nối, chia sẻ dễ dàng với sự hỗ trợ của 
Internet. 

Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở TTTT Quảng Nam Phạm Thị Ngọc Quyên cũng cho rằng 
cần xây dựng tủ sách điện tử, phục vụ tìm kiếm thông tin, đọc sách ở địa phương được thuận 
tiện, nhanh chóng khi Internet đã phổ cập. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 
của Quốc hội Hoàng Thị Hoa cho biết qua các kết quả cho thấy Chương trình đã thành công. 
Chương trình có ba mục tiêu cho con người, đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, và bồi 
dưỡng nhân tài. Hai ngành triển khai Chương trình này là phục vụ nâng cao dân trí. Thời đại 
khoa học hiện nay, Chương trình cần xem xét gắn kết với đề án Thư viện số để người dân có 
thể đọc được sách số. 



 

Thành viên HĐTV  Tổng công ty BĐVN Nguyễn Quốc Vinh 

Đại diện cho đơn vị quản lý hệ thống hơn 8000 điểm BĐ-VHX, Thành viên HĐTV Tổng 
công ty BĐVN Nguyễn Quốc Vinh cho biết trong thời đại CMCN 4.0, không thể chỉ dựa vào 
một nguồn sách báo truyền thống, Tổng công ty mong ngành Thư viện có chính sách, chủ 
trương xuất bản sách điện tử. Hiện Tổng công ty đang tích cực tham gia vào Đề án Hệ tri thức 
Việt số hóa, xây dựng bản đồ số, BĐVN sẽ số hóa hơn 8000 điểm BĐ-VHX để hỗ trợ cung 
cấp dịch vụ công, sẽ hỗ trợ truy cập, hướng dẫn người dân truy cập đọc sách, thông tin điện 
tử. Đối với hệ thống Thư viện điện tử, BĐVN sẽ phối hợp hỗ trợ kết nối, trung tâm dữ liệu để 
triển khai hệ thống này. 

Lan Phương 



 

Nguồn: Đài PT-TH Khánh Hòa   

Ngày đăng: 30/11/2018 
Mục: Phóng sự     

http://ktv.org.vn/truyen-hinh/phong-su/khoi-sac-buu-dien-van-hoa-xa/ 

Khởi sắc bưu điện văn hóa xã 

 



 

Nguồn: Báo Cao Bằng  

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: Xã hội  

Bưu điện tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Ngày 29/11, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ hành 
chính công với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan THADS. Nhận trả kết quả giải 
quyết TTHC từ các cơ quan THADS chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan THADS với tổ chức, doanh nghiệp, 
người dân và ngược lại. Xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục 
THADS để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC.  

Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật 
về THADS và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 
THADS trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của Bưu điện tỉnh. 
Phối hợp chuyển phát một số nội dung được pháp luật THADS quy định được thực hiện thông 
qua dịch vụ bưu chính, như: Gửi trả tiền cho người không đến nhận theo quy định tại khoản 2, 
Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; thanh toán tiền cho người được thi hành án theo điểm 
c, khoản 2, Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP và trong một số trường hợp khác được pháp 
luật quy định. Sử dụng các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả 
công tác quản lý, điều hành; phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống 
khách hàng và các đối tác khác của mỗi bên.  



 

Nguồn: MIC   

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: Tin tức 

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT 
và Bộ VHTTDL 

Ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai 
thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT trong việc 
tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện – văn hóa xã giai 
đoạn 2013 – 2020. 

Tham dự Hội nghị có các ông, bà: Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; bà 
Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Cùng dự có đại diện lãnh 
đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số Sở VHTTDL, Sở TT&TT, Bưu điện các 
tỉnh, thành, lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam, đại diện lãnh đạo các thư viện công cộng, các cơ 
quan báo chí Trung ương và Hà Nội. 

  

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị 

  

Với mục tiêu phát huy nguồn lực hiện có của hai Ngành (ngành TT&TT và ngành VHTTDL) 
để tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện - văn hóa xã 
(BĐ-VHX); đưa điểm BĐ-VHX trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
thông tin, văn hoá và giải trí của cộng đồng; góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần 
của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thiết thực phục vụ Chương trình xây 
dựng nông thôn mới của Chính phủ, ngày 04/02/2013, Bộ TT&TT và Bộ VHTT&DL đã ký 
kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT về việc tăng cường tổ 
chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013-2020. 

  

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết việc triển khai 
Chương trình phối hợp này là cơ sở quan trọng để hai Ngành TT&TT và VHTTDL thực hiện 



tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy các hoạt động thư viện, 
hoạt động của các điểm BĐ-VHX, khẳng định vai trò, sự cần thiết của các tủ sách tại các 
điểm BĐ-VHX đối với sinh hoạt văn hóa ở các vùng nông thôn, góp phần đưa văn hóa đọc 
đến với mỗi người dân một cách sâu rộng và toàn diện. Cho đến nay, Chương trình đã được 
triển khai tại 1.731 điểm BĐ-VHX, số lượng sách luân chuyển bình quân là 160 đầu 
sách/điểm/lần. 

Với những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định đây là một chủ 
trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao văn hóa đọc của người dân, giảm 
bớt khoảng cách tiếp cận thông tin của người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo và vùng nông thôn.  

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng biểu dương và đánh giá cao những cố 
gắng, nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị 
thuộc hai Ngành được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong thời 
gian qua.  

Báo cáo kết quả của Chương trình, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL Vũ Dương Thúy 
Ngà cho biết, cho đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành đã ký kết Chương trình phối hợp công tác 
giữa Sở VHTT&DL và Sở TT&TT; 57/63 tỉnh, thành triển khai việc luân chuyển sách báo 
đến 1.731 điểm BĐ-VHX, trong đó có 857 điểm thuộc các xã nông thôn mới. Tổng số lần 
luân chuyển là 9.617 lần; số lượng sách luân chuyển bình quân là 150 đầu sách/điểm/lần (tính 
trung bình năm 2018), tăng so với trung bình giai đoạn 2013 – 2015 (trung bình 137 đầu 
sách/điểm/lần). Việc thực hiện luân chuyển sách báo đã góp phần làm phong phú thêm vốn 
sách, báo hiện có của điểm BĐ-VHX, từ đó thu hút người dân đến đọc nhiều hơn, góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐ-VHX. Số lượt phục vụ sách báo đạt hơn 11 triệu 
người.  

Mặc dù số điểm BĐ-VHX phục vụ đọc sách, báo không nhiều nhưng nhìn lại tổng thể 5 năm 
rất đáng ghi nhận. Chương trình không chỉ đóng góp xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm 
nghèo, mà còn góp phần xây dựng các mục tiêu xã hội học tập, học tập suốt đời tại bảo tàng, 
điểm văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. – Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà 
cho biết.  

 

Toàn cảnh Hội nghị 

  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà, còn có những vấn 
đề vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện như: Một số địa phương 



chưa nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình; số lượng bản sách luân chuyển/lần chưa 
nhiều, nội dung sách còn nghèo nàn, cũ và thực sự chưa phù hợp, chưa đáp ứng với nhu cầu 
đọc của nhân dân, đặc biệt là nguồn sách dành cho thiếu nhi và sách thiết yếu khác; phương 
tiện vận chuyển sách luân chuyển từ thư viện tỉnh xuống các điểm BĐ-VHX còn khó khăn... 
Đặc biệt, cơ chế hỗ trợ (phụ cấp thêm) của địa phương cho nhân viên điểm BĐ-VHX cho việc 
kiêm nhiệm thêm hoạt động phục vụ sách, báo hầu như chưa được chính quyền địa phương 
đáp ứng, quan tâm.  

Về phía điểm BĐ-VHX, một mặt do bị áp lực bởi doanh thu và các hoạt động khác như phát 
lương hưu, bán bảo hiểm, một mặt do các nhân viên điểm BĐ-VHX không được thù lao thêm 
cho hoạt động phục vụ người dân đọc sách...  Người dân cũng chưa thực sự quan tâm đến việc 
đọc.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 
Nhi đồng của Quốc hội - bà Hoàng Thị Hoa cho rằng: Thời điểm năm 2013, những nội dung 
xây dựng nông thôn mới và đưa văn hóa về nông thôn đặt ra vấn đề lớn, và hai Bộ TT&TT và 
VHTTDL đã làm được việc này. Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đặc biệt trong 
giai đoạn kinh tế tri thức như hiện nay, khi thông tin được coi là tài nguyên. Qua các kết quả 
báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy, Chương trình đã thành công và mang đến nhiều kết quả 
tích cực đối với nhân dân trên khắp cả nước.  

Theo các đại biểu, thời gian tới, cần rà soát, đánh giá, quy hoạch lại mạng lưới điểm BĐ-VHX 
trong cả nước, trên cơ sở đó có kế hoạch ưu tiên đầu tư nâng cấp cho những điểm có khả năng 
triển khai các chương trình, đề án, dự án của Chính phủ, của các Bộ, ngành đạt hiệu quả. 
Trong quá trình chọn điểm triển khai Chương trình, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai 
ngành TT&TT và VHTTDL ở địa phương, tránh chồng chéo, lãng phí; nâng cao hơn hơn nữa 
vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, xem việc phục vụ đáp ứng nhu cầu 
đọc của nhân dân ở cộng đồng tại các điểm BĐ-VHX cũng là trách nhiệm của chính quyền 
địa phương, đồng thời bảo đảm kinh phí cho các thư viện tỉnh, thành trong việc xây dựng, bổ 
sung vốn sách, báo, đáp ứng yêu cầu luân chuyển. Bên cạnh đó, khẩn trương phối hợp với các 
cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động phục vụ sách, báo tại các 
điểm BĐ-VHX (phụ cấp cho nhân viên, kinh phí bổ sung vốn sách báo luân chuyển, tỷ lệ hao 
hụt sách mất mát trong quá trình luân chuyển, phục vụ ...) để bảo đảm tính bền vững của 
Chương trình./. 

Thảo Anh 

 


