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Mục: Văn hóa - Thể thao 

Nâng cao văn hóa đọc cho người dân nông thôn 

Sau hơn 6 năm thực hiện Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt động của 

điểm bưu điện - văn hóa xã (BĐVHX) của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đến 

nay, 43 điểm BĐVHX được trang bị tủ đựng sách, báo, tạp chí phục vụ miễn phí người 

dân vùng nông thôn. Để đạt kết quả đó, Sở TT-TT phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao 

(VH-TT) chỉ đạo Bưu điện tỉnh và Thư viện tỉnh đẩy mạnh luân chuyển sách đến các 

điểm BĐVHX, từ đó được nhiều người dân quan tâm và đánh giá cao. 

 

 TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ TỦ SÁCH BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển sách đến các điểm BĐVHX, Sở TT-TT phối 

hợp Sở VH-TT tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX giai 

đoạn 2013-2020 theo Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ TT-TT. Sở TT-TT chỉ đạo 

Bưu điện tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực cho việc triển khai hoạt động phục vụ sách, 

báo miễn phí tại các điểm BĐVHX; vận chuyển miễn phí sách, báo từ thư viện đến các điểm 

BĐVHX và ngược lại. Sở VH-TT chỉ đạo Thư viện tỉnh, huyện đảm bảo nguồn sách luân 

chuyển; xây dựng kế hoạch, quy chế luân chuyển sách, báo giữa Thư viện tỉnh và Bưu điện 

tỉnh đến các điểm BĐVHX; xây dựng bộ sách hạt nhân cho điểm BĐVHX. Nguồn sách, báo 

tại điểm BĐVHX được cung cấp thông qua các chương trình phối hợp liên ngành cấp Trung 

ương và cấp tỉnh; chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo và các chương trình khác. 

Theo đồng chí Nguyễn Hoài Phong - Giám đốc Bưu điện tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 126 điểm 

BĐVHX đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ người dân; 100% điểm BĐVHX được 

tin học hóa; nhân viên điểm BĐVHX nắm vững kỹ năng nghiệp vụ, cơ sở vật chất đảm bảo 

việc cung cấp sách, báo đến người dân vùng nông thôn. Việc luân chuyển sách từ Thư viện 

tỉnh đến Bưu điện tỉnh thực hiện định kỳ 6 tháng/lần. Bưu điện tỉnh luân chuyển đến các điểm 

BĐVHX định kỳ 6 tháng/lần đối với sách, 1 tháng/lần đối với các loại báo chí, 2 tháng/lần đối 

với các loại ấn phẩm.  

Bình quân mỗi ngày có từ 7 - 12 lượt người đến các điểm BĐVHX, riêng điểm BĐVHX 

Thạnh Đông (Tân Hiệp) bình quân mỗi ngày có trên 30 lượt người đến đọc sách và tìm hiểu 



thông tin. Từ khi triển khai Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ TT-TT, các điểm 

BĐVHX được xây dựng khang trang, đảm bảo vừa cung ứng các dịch vụ công ích vừa đảm 

bảo người dân đến đọc sách, từ đó thu nhập của nhân viên điểm BĐVHX nâng lên. Năm 

2019, thu nhập bình quân của nhân viên điểm BĐ-VHX đạt 3,3 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 

lần so năm 2013. “Thực hiện chỉ đạo của Sở TT-TT, Bưu điện tỉnh phối hợp Thư viện tỉnh 

luân chuyển sách đến các điểm BĐVHX; chỉ đạo bưu điện các huyện, thành phố, các điểm 

BĐVHX thực hiện nghiêm túc việc cung cấp sách, báo đến với người dân vùng nông thôn”, 

đồng chí Nguyễn Hoài Phong cho biết. 

PHẤN ĐẤU 100% BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ THỰC HIỆN CUNG CẤP SÁCH, BÁO 

Sau hơn 6 năm thực hiện Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ TT-TT, đến nay, Bưu điện 

tỉnh thực hiện luân chuyển 3 đợt sách với 8.600 bản sách các loại. Điểm BĐVHX Phi Thông 

(TP. Rạch Giá) được luân chuyển sách đầu tiên năm 2013, đến nay người dân thường xuyên 

đến đọc sách, báo và tìm hiểu tài liệu. Anh Phạm Quốc Thắng, ngụ ấp Tà Tây, xã Phi Thông 

cho biết: “Tôi thường xuyên giao dịch tại điểm BĐVHX, khi rảnh, tôi tìm đọc sách về nông 

nghiệp mà trên mạng không có”. Việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo giai 

đoạn 2013-2020 tại các điểm BĐVHX thu hút nhiều đối tượng từ người dân đến học sinh, qua 

đó giúp người dân có thêm kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao văn hóa đọc sách, 

báo của người dân vùng nông thôn.  

Chúng tôi đến điểm BĐ-VHX Tân Hiệp A (Tân Hiệp), tủ sách được sắp xếp gọn gàng, các 

loại sách được phân theo từng thể loại để người dân thuận tiện trong việc tìm kiếm. Bên cạnh 

đó, điểm BĐ-VHX còn bố trí bàn ghế để người dân có thể thoải mái đọc sách, báo. Trong tủ 

sách có đa dạng các loại sách về nông nghiệp; thơ, văn Hồ Chí Minh; giải trí; tạp chí của 

Đảng, báo Kiên Giang… Những ngày cuối tuần, em Vũ Phương Hồng Hạnh - sinh viên năm 

cuối ngành y, Trường Đại học Cần Thơ thường đến điểm BĐ-VHX đọc sách về y dược và 

truyện cổ tích. “Hiện trên mạng có nhiều loại sách, nhiều thông tin, nhưng em vẫn chọn đọc 

sách tại điểm BĐVHX vì có nhiều sách hay và cô chú tại đây nhiệt tình hướng dẫn em trong 

việc tìm sách”. Theo chị Ngô Thị Út - nhân viên điểm BĐVHX Tân Hiệp A, để tủ sách hoạt 

động hiệu quả, chị thường xuyên giới thiệu các loại sách mới để khách hàng tìm đọc. “Tôi 

thường xuyên vệ sinh, phân loại các loại sách để người dân dễ tìm kiếm, giới thiệu về tủ sách 

cho người dân trong các buổi tuyên truyền chính sách, từ đó người dân tại địa phương đánh 

giá cao về hiệu quả của tủ sách ”, chị Út chia sẻ. 

Đến nay, 43 điểm BĐVHX được duy trì cung cấp sách, báo, tạp chí phục vụ miễn phí nhu cầu 

thông tin của người dân vùng nông thôn. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả tủ sách tại các 

điểm BĐVHX, Sở TT-TT tiếp tục phối hợp Sở VH-TT chỉ đạo Bưu điện tỉnh và Thư viện 

tỉnh đẩy mạnh luân chuyển sách đến các điểm BĐVHX; chỉ đạo BĐVHX tuyên truyền đến 

người dân tại địa phương, giới thiệu sách, tạp chí mới để người dân biết và tìm đọc. 

Theo đồng chí Lê Văn Chuyển - Phó Giám đốc Sở TT-TT, thời gian tới, Sở TT-TT tiếp tục 

chỉ đạo Bưu điện tỉnh rà soát, nâng cấp các tủ sách, bàn ghế tại các điểm BĐVHX. “Chỉ đạo 

các điểm BĐVHX lồng ghép tuyên truyền tủ sách vào các đợt ra quân, từng bước đưa tủ sách 

đến gần người dân hơn, trở thành nơi cung cấp thông tin bổ ích về chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Để thực hiện đạt kết quả cao cần sự nỗ lực 

của các sở, ngành có liên quan khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện tủ sách tại điểm 

BĐVHX trở nên hiện đại, phấn đấu 100% điểm BĐVHX thực hiện cung cấp sách, báo miễn 

phí cho người dân”, đồng chí Lê Văn Chuyển cho biết. 

Danh Thành 



 

Nguồn: Tuyên Quang online 

Ngày đăng: 24/06/2020 
Mục: Xã hội 

Na Hang chuyển bộ phận một cửa UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện 

UBND huyện Na Hang phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển bộ phận một cửa UBND huyện 

sang trụ sở Bưu điện huyện. 

 
Các giao dịch hành chính sẽ được thực hiện tại Bưu điện huyện Na Hang. 

Việc chuyển bộ phận một cửa UBND huyện Na Hang sang trụ sở của Bưu điện huyện là giải 

pháp thực hiện cải cách hành chính, bưu điện tỉnh thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính cho công dân đến tận nơi cư trú, bảo đảm giảm chi phí, thời gian cho công dân thực 

hiện các giao dịch.      

  Tin, ảnh: Quốc Việt 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 25/06/2020 
Mục: Cải cách hành chính 

Chủ động tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, qua bưu chính công ích 

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 2794/UBND-HCC chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính 

(TTHC) trong giai đoạn “bình thường mới”. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát những 

TTHC đã cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận tại các điểm bưu cục thường 

xuyên phát sinh hồ sơ, thành phần hồ sơ đơn giản, dễ thực hiện, chủ động xem xét lựa chọn 

để triển khai thí điểm tiếp nhận 100% trực tuyến và qua bưu chính công ích; lựa chọn TTHC 

và thí điểm trả 100% hồ sơ TTHC có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Đối với những TTHC có thời gian giải quyết dưới 3 ngày hay những TTHC mang tính chất 

cấp bách, quan trọng khi người dân, doanh nghiệp đã đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nộp 

hồ sơ… thì tiếp nhận trực tiếp. Các TTHC còn lại thì khuyến khích, tuyên truyền để tạo thói 

quen cho người dân, doanh nghiệp nộp, nhận TTHC đã triển khai qua hình thức trực tuyến và 

qua bưu chính công ích; khuyến khích 100% TTHC trả kết quả qua bưu chính công ích. Cùng 

với đó là công khai cụ thể, rõ ràng về các danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ qua trực tuyến, 

bưu chính công ích bằng nhiều hình thức và qua các phương tiện thông tin truyền thông để 

người dân và doanh nghiệp nắm rõ thực hiện… 

HỒ VĂN 

 



 

Nguồn: Vĩnh Long online 

Ngày đăng: 25/06/2020 
Mục: Thời sự 

Năm 2020: Phải xem khâu cải cách hành chính là khâu đột phá 

Đó là chỉ đạo của ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- tại hội 

nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020, 

Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy và công tác CCHC năm 2019 tổ chức vào 

ngày 24/6/2020. 

Ngoài ra, cần nghiêm túc thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh về CCHC ở từng cấp, từng 

ngành, từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức rõ hơn về 

công tác CCHC, thay đổi tư duy từ “ban phát” sang phục vụ người dân. 

Tăng cường cải cách thể chế, trong đó phải thể chế kịp thời các văn bản, quy định của Trung 

ương, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; tham mưu bãi bỏ kịp thời các văn bản không còn 

phù hợp; cập nhật, công bố, công khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật ở từng đơn vị; 

tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo đề án vị trí việc làm của 

từng cơ quan, đơn vị… 

Qua 10 năm thực hiện, công tác CCHC đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào 

sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Cụ thể, thông qua CCHC đã góp phần giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (năm 2019, Vĩnh Long được xếp hạng 3/63 tỉnh- thành). Ngoài ra, hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh được ban hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã được lập và 

kiện toàn tổ chức hoạt động đạt mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, 

công khai, minh bạch; thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, cập nhật và công 

khai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nhiều thủ tục hành chính được cung 

cấp ở mức độ 3,4; triển khai dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân, tổ chức tiết kiệm 

được thời gian, chi phí… 

 



 

Nguồn: ICT news 

Ngày đăng: 25/06/2020 
Mục: Cuộc sống số 

Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn 

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đang thí điểm chuyển đổi số cho một số xã, bản để giúp các 

địa phương phát triển kinh tế xã hội nhờ công nghệ, tạo cơ sở thực tiễn cho việc triển khai 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

Mang công nghệ về các xã, bản khó khăn 

Vi Hương là một xã vùng cao nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của 

xã khá cao, chiếm 24,91%. Xã có thu nhập bình quân trên đầu người thấp chỉ đạt 13,5 

triệu/người/năm so với thu nhập bình quân trên đầu người của người Việt xấp xỉ 65 

triệu/người/ năm (theo số liệu năm 2019).  

Đặc biệt, dù có nhiều tiềm năng phát triển các loại nông sản, nhất là thảo dược chăm sóc sức 

khỏe song vì nhiều lý do mà Vi Hương vẫn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuyên nghiệp 

và hạn chế đầu ra cho sản phẩm. 

 

Chương trình triển khai thí điểm chuyển đổi số cho một số xã, bản khó khăn nhằm thực hiện 

vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT trong chuyển đổi số, giúp các địa phương phát triển kinh tế xã 

hội (Ảnh người dân Vi Hương thu hái dược liệu) 

Với mong muốn góp phần tạo sự đổi thay cho địa phương còn khó khăn này, từ tháng 4/2020, 

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đã phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Bạch 

Thông, UBND xã Vi Hương và CMC Telecom thí điểm chuyển đổi số nông nghiệp cho các 

sản phẩm đặc trưng. 

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp tại Vi Hương; 

cũng như phân tích, đánh giá, lên phương án và kế hoạch chuyển đổi số. Kết nối với sàn 

thương mại điện tử Postmart của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) và các sản 

https://ict-imgs.vgcloud.vn/2020/06/24/22/thi-diem-chuyen-doi-so-cho-cac-xa-ban-kho-khan-1.jpg


phẩm của Vi Hương hiện đã được người dùng trên mọi miền đất nước đặt mua trực tiếp qua 

sàn Postmart và nhận được nhiều phản hồi tích cực. 

Vi Hương là một trong những xã, bản được Cục Tin học hóa tiến lựa chọn tham gia chương 

trình thí điểm chuyển đổi số để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của người dân tại địa phương. 

Những xã có điều kiện kinh tế còn khó khăn khác cũng được chọn để được hỗ trợ triển khai 

chuyển đổi số gồm có: Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Nhơn Lý (thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định), Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang), Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì, 

Hà Giang), Minh Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Hồ Thầu (huyện Tam Đường, Lai 

Châu). Chương trình thí điểm sẽ giúp các xã đưa sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của mình đến 

với khách hàng bằng bằng hình thức công nghệ. 

 

 

Chương trình thí điểm sẽ giúp các xã đưa sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của mình đến với 

khách hàng bằng bằng hình thức công nghệ. 

Ý tưởng thí điểm chuyển đổi số tại một số xã khó khăn được Cục Tin học hóa đề xuất hướng 

tới mục tiêu kép là: thực hiện vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT trong chuyển đổi số, giúp một số 

địa phương phát triển kinh tế xã hội, lấy người dân là trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau; 

xây dựng điển hình về chuyển đổi số để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo cảm hứng. 

Đồng thời, tạo cơ sở thực tiễn cho Bộ TT&TT trong việc triển khai các nội dung của Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia. 

Dự kiến được triển khai với 100% nguồn lực xã hội hóa với kinh phí, trang thiết bị do các 

doanh nghiệp công nghệ đóng góp và nhân lực chủ yếu là đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT 

cùng lực lượng tại địa bàn, chương trình sẽ hỗ trợ các xã được chọn xây dựng dự án chuyển 
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đổi số. Trong đó, nêu rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp và các bước thực hiện; đặc biệt phải 

xác định các công nghệ, nền tảng số được sử dụng trong chu trình chuyển đổi. Mỗi xã/bản thí 

điểm sẽ chọn lựa một số sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc trưng của địa phương để thực hiện 

chuyển đổi số. 

Các xã/bản được chọn triển khai thí điểm cũng được hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi 

số dựa trên định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ lựa chọn. Người dân được tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng trong việc ứng dụng công nghệ số để tạo ra sản 

phẩm, dịch vụ cùng kỹ năng giới thiệu, bán hàng. 

Kết quả chương trình thí điểm triển khai chuyển đổi số cho một số xã/bản khó khăn dự kiến 

được Cục Tin học hóa tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT trong quý IV năm nay. 

Sứ mệnh lớn của Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

Khi trao đổi với các chuyên gia CNTT tại lễ khai giảng “Chương trình đào tạo 100 chuyên gia 

Chính phủ điện tử” mới đây, Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng đã nhấn mạnh, 

sứ mệnh của chương trình chuyển đổi số quốc gia là làm sao mang CNTT “thấm” vào từng 

cây lúa, củ khoai của người dân. 

Khẳng định vai trò quan trọng của các chuyên gia CNTT, người đứng đầu Cục Tin học hóa 

khuyến nghị, các chuyên gia CNTT đừng giới hạn trách nhiệm, công việc của mình trong việc 

ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, mà cần nghĩ sứ mệnh của 

mình rộng hơn thế: mang CNTT vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. 

 “Các chuyên gia CNTT thời gian tới cần đau đáu việc làm thế nào để ứng dụng CNTT giúp 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình”, ông Dũng chia sẻ. 

Trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được 

phê duyệt ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đạt ra mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số 

Việt Nam chiếm 20% GDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 

10%. 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng xác định Nông nghiệp là một trong tám lĩnh vực 

cần được ưu tiên chuyển đổi số trước, cùng với Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Giao 

thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp. Bởi 

lẽ, đây là những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận 

thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí. 

Vân Anh 
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