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Phát huy hiệu quả bưu điện văn hóa gắn với phục vụ cộng đồng 

Bưu điện tỉnh vừa khai trương Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) An Cư, huyện Tuy An. Đây là 

mô hình đơn vị quản lý cấp thứ tư của Bưu điện Việt Nam đầu tiên được triển khai trên địa 

bàn tỉnh. Mục tiêu của mô hình là xây dựng một điểm sinh hoạt cộng đồng, phát huy hiệu quả 

kinh doanh, đồng thời tham gia vào các dịch vụ hành chính công, mang lại nhiều lợi ích cho 

người dân. 

 

Người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại BĐVHX An Cư, huyện Tuy An.  

Phục vụ cộng đồng 

Ông Nguyễn Công Hiển ở xã An Cư cho biết: Từ năm 2012, ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp 

Bưu điện tỉnh chuyển việc chi trả lương hưu qua các BĐVHX. Bên cạnh đó, các BĐVHX 

cũng thực hiện nhiều dịch vụ thu hộ cho các tổ chức, doanh nghiệp khác như tiền điện, nước, 

thuế, phí… giúp người dân không mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi như trước. Đây là một 

dịch vụ hiệu quả đối với người dân, đặc biệt là người già, cao tuổi ở các khu vực nông thôn, 

miền núi. 

  

Hiện nay, mô hình BĐVHX với vai trò là đơn vị quản lý cấp thứ tư của ngành Bưu điện, 

thuộc đề án Phát triển BĐVHX gắn kết với hoạt động phục vụ cộng đồng do Bộ TT-TT phê 

duyệt. Mục tiêu của đề án là nâng cấp, mở rộng quy mô BĐVHX, tạo điểm sinh hoạt cộng 

đồng, duy trì các dịch vụ bưu chính truyền thống và tham gia vào các dịch vụ hành chính 

công như: chi trả lương hưu, trợ cấp, tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, 

chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội… 

Các dịch vụ này góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính; tăng cường sự công 

khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho người dân 

và các tổ chức, doanh nghiệp. Với mô hình này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ từng 

bước xây dựng, nâng cấp mô hình hoạt động của BĐVHX thành cơ quan đại diện của bưu 

điện tại cấp xã (cấp quản lý thứ tư). 

Anh Võ Văn Chung ở thôn Tân Long, xã An Cư, chia sẻ: BĐVHX được xây dựng mới, khang 

trang, lại phục vụ nhiều dịch vụ công sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân. Thời gian đến, 

chúng tôi mong muốn ngành Bưu điện tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đưa 



thêm nhiều dịch vụ, tiện ích về tại các BĐVHX, nhất là dịch vụ hành chính công để người dân 

không còn mất nhiều thời gian đi lại làm các thủ tục hành chính đơn giản. 

Tiếp tục nhân rộng 

Theo Bưu điện tỉnh, ngoài xã An Cư, trong tháng 12, Bưu điện Phú Yên cũng triển khai thêm 

2 BĐVHX ở xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) và xã Hòa An (huyện Phú Hòa). Đây sẽ là 

các đầu mối kết nối với các cơ quan chính quyền trong việc triển khai các dịch vụ công theo 

đề án hành chính công của tỉnh. Ngoài ra, các BĐVHX cũng là nơi phục vụ các loại hàng hóa 

thiết yếu cho người dân ở các vùng nông thôn, miền núi. Đặc biệt, Bưu điện tỉnh định hướng 

cho các BĐVHX đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa; ưu tiên trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 

OCOP thuộc Chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

BĐVHX. 

Bà Cao Thị Hiền Lương, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Trưởng các BĐVHX sẽ quản lý, 

điều hành các hoạt động của đơn vị mình, đồng thời trực tiếp phối hợp với chính quyền địa 

phương để triển khai các dịch vụ do Bưu điện Việt Nam cung cấp. Ngoài ra, trưởng BĐVHX 

cũng quản lý các điểm giao dịch đặt tại các thôn, buôn, hệ thống cộng tác viên, đại lý của bưu 

điện… trên địa bàn. 

Thời gian tới, các BĐVHX phải phối hợp tốt với chính quyền địa phương tuyên truyền đến 

người dân các chương trình chính sách của Nhà nước; chú trọng các dịch vụ công, đảm bảo an 

sinh xã hội... Đồng thời, các BĐVHX liên tục phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, chất 

lượng để đáp ứng nhu cầu của nhân dân; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao ứng dụng công 

nghệ thông tin tại BĐVHX… Tất cả các dịch vụ đều nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại 

BĐVHX theo định hướng của đề án Phát triển BĐVHX gắn kết với hoạt động phục vụ cộng 

đồng.  

Theo kế hoạch, đến năm 2025, cả nước sẽ có 5.800/8.000 điểm BĐVHX được nâng cấp cơ 

sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, triển khai mô hình cấp quản lý thứ tư. Việc nâng cấp 

BĐVHX trở thành cấp quản lý thứ tư không chỉ để phù hợp với cấp tổ chức hành chính nhà 

nước, là đơn vị đại diện của Vietnam Post tại xã, mà còn đồng bộ hóa hệ thống công nghệ 

thông tin, kết nối liên thông với cơ quan nhà nước nhằm tiến tới số hóa bưu chính trên toàn 

quốc, hỗ trợ người dân tiếp cận dễ dàng với dịch vụ hành chính công cấp độ 3, 4. 

Bà Cao Thị Hiền Lương, Giám đốc Bưu điện tỉnh 

NGÔ XUÂN 
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Phù hợp nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại 

Luật Lý lịch tư pháp là một đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền công dân 

và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Qua 10 năm triển khai, Luật Lý lịch tư pháp đã 

thực sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu cấp 

phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng của công dân, phù hợp với tiến trình cải cách tư 

pháp xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. 

 

Hướng dẫn người dân kiểm tra Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ 

Lý lịch tư pháp là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh công dân có hay không có án tích 

khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đến 

nay, đã có hơn 80 thủ tục hành chính yêu cầu phải có lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, lý lịch tư 

pháp cũng trở thành công cụ pháp lý ngày càng quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước 

trong quá trình quản lý dân cư, quản lý xã hội, nhất là hoạt động tố tụng. 

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, 10 năm qua, số phiếu lý lịch tư pháp 

được cấp khoảng 4 triệu, nhu cầu của người dân tăng theo thời gian nhưng các cơ quan tư 

pháp đã cơ bản bảo đảm độ chính xác về thông tin lý lịch tư pháp. Từ năm 2015 đến nay, thực 

hiện đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch 

tư pháp trực tuyến, thủ tục hành chính đã thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiều tỉnh, thành phố, 

trong đó có Hà Nội đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày theo luật định còn 13 ngày. 

Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) Hoàng Quốc Hùng cho biết, nếu 

như trước đây, người dân Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài từng tạm trú tại Hà Nội 

muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp bắt buộc phải về Việt Nam thực hiện các thủ tục thì nay 

không còn tình trạng này vì được tư vấn trực tuyến, tờ khai có sẵn trên internet, quy trình giải 

quyết qua bưu điện. Có 98% phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 

thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cấp thời gian qua được giải quyết đúng 

hẹn, trước hẹn; còn lại là những trường hợp án chưa rõ, có án tích nhưng khó xác minh. 

Dưới góc độ là người thụ hưởng dịch vụ, anh Đoàn Ngọc Nam, ở phường Bồ Đề (quận Long 

Biên) cho rằng, mở rộng hình thức cấp, nhận phiếu lý lịch tư pháp, rút ngắn thời gian giải 

quyết là điểm nổi bật đối với dịch vụ cấp, nhận phiếu lý lịch tư pháp thời gian qua. Theo đó, 

từ tháng 11-2015, thay vì đến trực tiếp, người dân có thể thực hiện yêu cầu đăng ký cấp phiếu 

dù ở bất cứ đâu với sự hỗ trợ của bưu điện. Tuy nhiên, chế định “xóa án tích” và “đương 



nhiên được xóa án tích” dù được sửa đổi cơ bản, có nhiều tiến bộ, theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, ổn định để làm ăn, sinh sống vẫn còn 

tồn tại không ít vướng mắc. 

Có một thực tế là pháp luật hình sự Việt Nam chưa xác định cụ thể khái niệm án tích, cũng 

như nội dung xóa án tích một cách chi tiết nên trong thực tiễn vận dụng người dân gặp rất 

nhiều khó khăn, vẫn còn e ngại khi yêu cầu xóa án và thậm chí không thể hiểu rõ “đương 

nhiên” là tự động hay phải đề nghị, đồng thời đồng nhất việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 

với việc xác nhận xóa án tích. Việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 tràn lan khi ghi rõ 

cả án tích đã được xóa còn là một trở ngại cho những người đã được xóa án tích thật sự quên 

đi bản án đã được xóa trước con mắt của cơ quan tuyển dụng hoặc người quen và xã hội. 

Liên quan đến vấn đề này, TS.Tạ Thị Minh Lý - Chuyên gia tư vấn Chương trình phát triển 

Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng cho rằng, bên cạnh tập trung cải cách hành chính, Bộ Tư 

pháp cần nghiên cứu có quy định riêng về thủ tục xóa án tích cho người đương nhiên được 

xóa án tích theo hướng cập nhật thông tin lý lịch tư pháp về án tích. Theo hướng này, cơ quan 

quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cần chủ động thực hiện việc tra cứu thông tin lý lịch tư 

pháp, xác minh các điều kiện đương nhiên xóa án tích để xóa án tích cho người bị kết án khi 

họ có đủ các điều kiện do Bộ luật Hình sự quy định, chứ không phải đợi đến khi họ có yêu 

cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới thực hiện những công việc này như hiện nay. 
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Điểm sáng trong mô hình phát triển bưu điện văn hóa xã 

Trong khi nhiều tỉnh thành phải "chật vật" để duy trì hoạt động hệ thống điểm Bưu 

điện - Văn hóa xã, thì Thừa Thiên - Huế lại là địa phương vẫn phát huy được mô hình 

này. 

 

Đến nay, trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 100 điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã đi vào 

hoạt động. Đây vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, đọc sách báo miễn phí, duy trì các dịch vụ 

bưu chính truyền thống, cũng vừa là nơi thực hiện các dịch vụ hành chính công như: Chi trả 

lương hưu, trợ cấp, chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội... qua đó góp phần giảm tải 

công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh 

nghiệp. 

Với hơn 100 điểm Bưu điện - Văn hóa xã hiện có, trong thời gian đến bưu điện tỉnh Thừa 

Thiên - Huế sẽ phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiếp tục củng cố và làm mới lại cơ 

sở hạ tầng, nâng cao khả năng phục vụ các nhu cầu cần thiết về thông tin truyền thông, cùng 

với các thiết chế văn hóa khác làm tốt công tác phục vụ công ích cho nhân dân, góp phần phát 

triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

  

https://vtv.vn/buu-dien---van-hoa-xa.html
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http://baohoabinh.com.vn/11/147944/Huyen-Lac-Thuy-Hieu-qua-viec-mua-va-doc-bao,-tap-

chi-cua-Dang.htm 

Huyện Lạc Thủy: Hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

Những năm qua, hoạt động mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của 

BTV Tỉnh ủy đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được các tổ chức Đảng, đảng viên trên địa 

bàn huyện Lạc Thủy thực hiện hiệu quả. Thông qua đó, nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân, tạo sức lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những việc làm ý nghĩa. Đặc 

biệt, góp phần định hướng dư luận xã hội với những vấn đề được Nhân dân quan tâm. 

 

Cán bộ, đảng viên các ngành, đoàn thể thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) duy trì nền nếp đọc 

báo, tạp chí của Đảng. 

Hàng năm, các chi, Đảng bộ đều lập dự toán thu - chi ngân sách, đảm bảo chế độ chi đặt mua 

báo, tạp chí của Đảng. Thực hiện nghiêm túc việc nhận, sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của 

Đảng nhằm phục vụ nội dung sinh hoạt chi bộ và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Bưu điện huyện thường xuyên thống kê, đánh 

giá tình hình mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Hiện, toàn huyện có 219 chi bộ. Tính đến cuối 

năm 2020, tỷ lệ đặt mua của các chi bộ đã đảm bảo yêu cầu đề ra, đối với Báo Hòa Bình trên 

95%, Báo Nhân Dân trên 55% và 20% đối với Tạp chí Cộng sản. Trong đó, một số đơn vị duy 

trì, thực hiện tốt như Đảng bộ thị trấn Chi Nê, Đảng bộ thị trấn Ba Hàng Đồi, Đảng bộ xã An 

Bình, Ban CHQS huyện… Ngoài ra, gần 50% Đảng bộ trực thuộc chỉ đạo các tổ chức CT-XH 

mua báo của các ngành, nhằm kịp thời trang bị thông tin, kiến thức về các lĩnh vực cho đảng 

viên và quần chúng Nhân dân. Tổng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng năm 2020 trên 395 

triệu đồng; trong đó, kinh phí Văn phòng Huyện ủy đặt mua cấp, phát cho Đảng bộ các xã, thị 

trấn trên 197 triệu đồng; các chi, Đảng bộ đặt mua trên 198 triệu đồng. 

Đảng bộ thị trấn Ba Hàng Đồi là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả việc mua và đọc 

báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí Dương Thu Phương, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: "Thị 

trấn hiện có 17 chi bộ trực thuộc với 393 đảng viên. Hàng tuần, chúng tôi được nhận 6 số Báo 

Hòa Bình, 5 số Báo Nhân Dân và 1 số Tạp chí Cộng sản/tháng. Đảng bộ đã trích một phần 

ngân sách hàng năm khoảng 10 triệu đồng để mua thêm báo phục vụ đảng viên, quần chúng 

Nhân dân. Nổi bật như chi bộ Đồng Tâm, Đoàn Kết. Các chi bộ thường sử dụng nội dung trên 



báo Đảng để lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thông qua đó, 

nhiều nội dung về các lĩnh vực, cách làm hay, mô hình hiệu quả trên báo được đưa vào thực 

tiễn địa phương, như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, học tập Chỉ thị số 05 của Bộ 

Chính trị; các mô hình về phát triển kinh tế, tổ tự quản, việc làm thiện nguyện…”. 

Hiện nay, việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy quan tâm theo hướng 

quản lý tập trung. Cụ thể, các cơ quan, trường học quản lý báo, tạp chí tại chi bộ; các xã, thị 

trấn quản lý báo, tạp chí tại văn phòng Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; báo của các chi bộ khu 

dân cư quản lý tại nhà văn hóa của khu, hoặc Bí thư chi bộ quản lý trực tiếp. Cán bộ, đảng 

viên từ huyện đến cơ sở thường xuyên nghiên cứu báo chí để cập nhật thông tin, kịp thời nắm 

bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phục vụ 

công tác chuyên môn hay hoạt động chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị. Huyện ủy chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, 

báo cáo viên cấp huyện, cấp cơ sở thường xuyên thực hiện tuyên truyền nội dung tích cực, 

nhiều chiều trên báo Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Theo đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhằm nâng cao hiệu quả 

tích cực từ thông tin báo Đảng đem lại, huyện tiếp tục rà soát, thường xuyên kiểm tra việc 

mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các chi, Đảng bộ. Đồng thời, phát hiện, áp dụng 

những mô hình hay, cách làm tốt trên báo Đảng phù hợp với địa phương trên các lĩnh vực như 

phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo QP-AN. 

Thanh Sơn 
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Sóc Trăng: Gần 13.000 người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Đến cuối tháng 11/2020, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 12.910 người tham gia BHXH tự nguyện, 

vượt kế hoạch được giao 1,76%. 

Tin từ BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2020, tỉnh Sóc Trăng được giao chỉ tiêu phát triển 

thêm 12.687 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, đến hết tháng 11 vừa qua, tỉnh đã 

phát triển được 12.910 người tham gia (vượt kế hoạch 1,76%). 

Trong đó, nhiều huyện, thị đã có sự gia tăng vượt bậc về người tham gia BHXH tự nguyện 

như: Huyện Trần Đề đã vận động được 1.478 người tham gia (đạt 133,03% kế hoạch); thị xã 

Ngã Năm vận động được 1.134 người tham gia (đạt 118,87% kế hoạch); huyện Long Phú vận 

động được 1.890 người tham gia (đạt 113,79% kế hoạch); huyện Mỹ Tú vận động được 1.234 

người tham gia (đạt 111,98% kế hoạch); Văn phòng BHXH tỉnh vận động được 1.380 người 

tham gia (đạt 107,14% kế hoạch)... 

 

Cán bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng đến tận nhà vận động và đăng ký làm hồ sơ tham gia BHXH tự 

nguyện cho người dân. 

Có được thành tích này là nhờ thời gian qua, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã tích cực ra quân, đẩy 

mạnh tuyên truyền chính sách đến từng người dân. Người dân hiểu về chính sách mới có thể 

ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng - mình vì mọi người, mọi người vì mình, đảm bảo 

nguồn lương hưu và BHYT khi về già.  

BHXH tỉnh đã nhiều lần phối hợp với Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức các buổi tuyên truyền, 

tham gia sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể để cùng có trách nhiệm tuyên truyền 

về chính sách.  

Theo kế hoạch của BHXH tỉnh Sóc Trăng, trong ít ngày còn lại của năm 2020, BHXH tỉnh sẽ 

cố gắng vận động thêm khoảng 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện; qua đó nâng tổng số 

người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn tỉnh năm 2020 lên 13.687 người. 

https://danviet.mediacdn.vn/2020/12/14/soc-trang-16078819913181637595864.jpg

