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Kiểm tra các chương trình mục tiêu quốc gia tại Mường Nhé 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đánh giá Điện Biên tuy đã đạt được những mặt tích 

cực trong thực hiện các chương trình MTQG nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. 

Ngày 5/12/2020, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc 

gia do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà và kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tại một số huyện, xã trọng 

điểm của tình Điện Biên. 

 

Đoàn công tác Bộ TT&TT tặng máy tính cho xã Sín Thầu. 

Tại huyện Mường Chà, Bộ TT&TT đã trao 41 tivi và đầu thu kỹ thuật số cho 41 hộ nghèo; 03 

bộ máy tính cho chính quyền huyện cùng với 80 xuất quà mỗi xuất bao gồm: 01 điện thoại 

thông minh + 01 chăn ấm + 500.000 đồng cho các hộ nghèo tại xã Mường Mươn. Tại huyện 

Mường Nhé, Bộ cũng trao tặng 41 tivi và đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo cùng 60 xuất 

quà và 03 bộ máy tính cho chính quyền xã Quảng Lâm; 60 xuất quà cùng 03 máy tính cho xã 

Sín Thầu. 

Đoàn cũng đã đi tham quan một mô hình hợp tác xã sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện 

Mường Nhé, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các cấp chính quyền, của người dân 

trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đánh giá Điện Biên tuy đã đạt được những mặt tích cực trong thực 

hiện các chương trình MTQG nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo 

còn cao. Chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc còn cao, tiềm ẩn 

nhiều yếu tố gia tăng khoảng cách. Hiện toàn tỉnh có 97 xã đặc biệt khó khăn với 43.000 hộ 

nghèo. Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh ứng dụng và 

nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng rà soát lại các chương trình, dự án 

nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. 
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Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia sẽ đề nghị bố 

trí ưu tiên vốn và hỗ trợ tỉnh hoàn thiện các chương trình dự án; tổng hợp báo cáo những kiến 

nghị, đề xuất của tỉnh Điện Biên tới Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. 

Cũng trong ngày, đoàn công tác đã trao các phần quà ý nghĩa cho các em học sinh của trường 

THCS Sín Thầu nằm trong chương trình Cùng em đến trường do Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam (VnPost) tổ chức. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục tài trợ 10 bộ máy tính 

cho trường để làm công cụ giảng dậy, nâng cao kỹ năng CNTT cho các em học sinh. 

 

Đoàn công tác trao các phần quà ý nghĩa cho các em học sinh của trường THCS Sín Thầu 

Nhân dịp này, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về các chương trình MTQG đã đến 

thăm cột mốc số 0 A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nơi tiếp giáp giữa ba nước 

Việt Nam, Lào và Trung Quốc. 

Tại nơi cực tây của Tổ quốc này, đoàn đã long trọng tổ chức lễ chào cờ và hát quốc ca. Đoàn 

cũng thăm và làm việc với Đồn biên phòng A Pa Chải, đồng thời tặng nhiều phần quà có ý 

nghĩa cho các cán bộ chiến sỹ. 

 

Đức Huy 
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Nguồn: Báo Hà nội mới 

Ngày đăng: 06/12/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: “Đòn bẩy” từ xã hội hóa 

Nếu như sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý và đơn vị 

công lập là nền tảng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thì nguồn lực xã hội hóa 

chính là "đòn bẩy" thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia 

vào hoạt động khuyến đọc, đưa tri thức đến cộng đồng với quy mô và hình thức đa dạng, 

tạo thành phong trào, từng bước xây dựng, phát triển thói quen đọc sách trong mọi tầng 

lớp nhân dân. 

 

Các bạn trẻ đọc sách tại thư viện sách miễn phí số 66 Chùa Láng, Hà Nội. (Ảnh chụp tháng 

6-2020). Ảnh: Nguyễn Quang 

Sự vào cuộc tích cực 

“Hành trình từ trái tim” do Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên thực hiện là một chương 

trình xã hội hóa tiêu biểu, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo Phó Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Nguyễn Nguyên, gần 10 năm qua, chương 

trình “Hành trình từ trái tim” đã tặng hàng chục triệu cuốn sách quý cho thanh niên Việt Nam, 

xây dựng hàng chục nghìn tủ sách ở vùng sâu, vùng xa… Cùng với đó, các cửa hàng giới thiệu, 

bán sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đều được thiết kế theo mô hình cà 

phê sách, để bạn đọc có thể thưởng thức cà phê và tìm đọc những cuốn sách bổ ích. 

Để triển khai Kế hoạch số 4058/KH-BTTTT ngày 14-11-2019 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa, 

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết phối hợp với Công 

ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025, xuất bản 30 tên sách 

đưa đến 13.000 điểm bưu điện văn hóa xã và phát triển mô hình cà phê sách của Công ty cổ 

phần Tập đoàn Trung Nguyên tại các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam... 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup 

triển khai dự án trang bị xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” cho các 

thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ năm 2016 đến nay, dự án đã trao tặng 44 xe, mỗi xe 

có 4.500 cuốn sách, 6-10 máy tính, cùng máy chiếu phim, tài liệu điện tử, sách nói… và thực 

hiện hàng nghìn chuyến luân chuyển sách phục vụ lưu động tới hơn 6 triệu lượt người. 

Ở quy mô nhỏ hơn, từ năm 2019, chuyên gia công nghệ thông tin Nguyễn Huy Du và các đồng 

nghiệp đã lập Tủ sách thiện nguyện Lá bồ đề tại địa chỉ: Labode.net, nhằm chia sẻ, quyên góp 

các loại sách phù hợp đưa đến trẻ em vùng sâu, vùng xa dưới dạng bản giấy và bản điện tử. 



Trong khi đó, hơn một năm qua, thư viện trên tầng 2 của ngôi nhà 66 phố Chùa Láng (quận 

Đống Đa, Hà Nội) mở cửa phục vụ đọc sách, trà, cà phê, bánh kẹo, nước uống miễn phí. Chị 

Nông Thị Hiên, quê ở Cao Bằng, đang lập nghiệp tại Hà Nội, là độc giả quen thuộc của thư 

viện này chia sẻ: “Sách ở đây rất phong phú. Thỉnh thoảng tôi mang sách của mình đến ủng hộ 

và đang được các thành viên sáng lập tư vấn làm thư viện miễn phí cho trẻ em ở quê hương Cao 

Bằng”. Đây là điển hình trong số gần 200 thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng và hàng nghìn 

tủ sách trên cả nước được hình thành theo hướng xã hội hóa. 

 

Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đọc sách trong sự kiện “Hành trình 

từ trái tim” của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (tháng 11-2020). 

Chung tay phát triển văn hóa đọc 

Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vũ Dương Thúy Ngà, những 

hoạt động xã hội hóa như kể trên là “đòn bẩy” cho văn hóa đọc phát triển sâu, rộng và thiết thực 

hơn. Việc huy động được nguồn lực xã hội hóa hiệu quả sẽ đem đến nguồn sách mới, thu hút 

sự quan tâm của người dân với sách, từ đó hình thành thói quen đọc sách, hướng tới xây dựng 

xã hội học tập. 

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn 

Hải Thanh cho biết, hiện tổng công ty đang quản lý 13.000 điểm giao dịch với hơn 8.000 bưu 

điện văn hóa xã. Đây chính là những đầu mối để lan tỏa sách đến cộng đồng và hiện các bưu 

điện văn hóa xã đều có tủ sách pháp luật, với khoảng 100 tên sách. Để thu hút người dân đến 

đọc sách, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa, điển hình 

như việc ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và các đơn vị xuất bản, 

phát hành sách cung cấp nguồn thường xuyên. 

Còn theo Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam Kiều Thúy Nga, để thu hút được các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp đầu tư thường xuyên cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng 

đồng, thì các cơ quan, đơn vị công lập phải chủ động tổ chức các hoạt động liên kết, gặp gỡ, 

vận động tài trợ mang tầm quốc gia, quốc tế. Nhiều năm qua, Thư viện quốc gia Việt Nam đã 

tích cực tổ chức Ngày hội sách; triển lãm, trưng bày sách theo chuyên đề; giao lưu tác giả, tác 

phẩm Việt Nam và quốc tế… Nhờ đó, đơn vị đã nhận được hỗ trợ của các tổ chức trong và 

ngoài nước để xây dựng thư viện thông minh “Không gian chia sẻ S-hub”, “Thư viện văn hóa 

thiếu nhi”, “Không gian sách tiếng Pháp”… 

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản 

Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, việc huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển văn 

hóa đọc cần nhiều phương thức mới, sáng tạo và chủ động hơn. Bộ Thông tin và Truyền thông 

khuyến khích sự chung tay phát triển văn hóa đọc thông qua việc kết nối các đơn vị, tổ chức, 



doanh nghiệp phục vụ phát triển văn hóa đọc; nhân rộng mô hình xã hội hóa hiệu quả, đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản sách, phát hành sách theo hướng xã hội hóa… để 

phong trào đọc sách ngày càng lan rộng và đạt hiệu quả. 

 

  



 

Nguồn: Lao động 

Ngày đăng: 04/12/2020 
Mục: Tin tức 

Triển lãm tem Bưu chính khu vực Nam Bộ 2020 

Ngày 6.12, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tem Bưu 

chính khu vực Nam Bộ 2020. 

Triển lãm lần này được Hội Tem TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Tem tỉnh Bình Dương, 

Hội Tem TP. Cần Thơ, Hội Tem tỉnh Kiên Giang tổ chức với chủ đề: “Vươn lên cùng đất nước” 

nhằm thể hiện khát vọng vươn lên của khu vực Nam Bộ trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại 

dịch COVID-19, nhưng vẫn luôn kiên cường, không chùn bước trước khó khăn, vững vàng đi 

lên, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch hội tem TPHCM cho biết, triển lãm tem Bưu chính Khu 

vực Nam Bộ 2020 là cơ hội thu hút sự quan tâm của xã hội đối với văn hóa sưu tập tem, và nhìn 

nhận hoạt động sưu tập tem đã góp phần vào hoạt động chung của các tổ chức hội trong cả nước 

trong việc giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã hội. 

Bên cạnh đó, chủ tịch Hội Tem TPHCM còn cho rằng, triển lãm tem là môi trường thuận lợi 

cho người sưu tập tem thể hiện niềm đam mê; giới thiệu thành quả sưu tập, giao lưu, học hỏi 

nhằm quảng bá và phát triển phong trào sưu tập tem tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ 

nói chung. 

 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức triển lãm tổ chức ra mắt bộ tem 

bưu chính “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại” . Ảnh: Chân Phúc. 

Cũng trong lễ khai mạc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức triển lãm 

tổ chức ra mắt bộ tem bưu chính “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - 

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. 

Triển lãm bắt đầu từ ngày 6.12 đến ngày 12.12.2020 tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh 

với 151 khung tiêu chuẩn, trưng bày 35 bộ sưu tập tem của 33 nhà sưu tập đến từ TP. Hồ Chí 

Minh, tỉnh Bình Dương, TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. 

CHÂN PHÚC 
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