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Bộ GD&ĐT phấn đấu 100% thủ tục hành chính đều có thể gửi qua bưu điện 

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chứng kiến lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng 
Bộ GD&ĐT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

GD&TĐ - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An trong lễ kí kết thỏa 
thuận hợp tác giữa Văn phòng Bộ GD&ĐT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sáng 
30/11 tại Hà Nội. 

Trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành 
chính nhằm tạo điều  kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân, doanh nghiệp theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Kết quả, chỉ số cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT không ngừng cải thiện trong các năm. 
Năm 2017, Bộ GD&ĐT xếp ở top 4 bộ ngành dẫn đầu về tiêu chí cải cách thủ tục hành chính. 

Để có được kết quả này, Bộ GD&ĐT đã thường xuyên rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thể 
thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Kết quả, Bộ đã tiếp nhận và giải quyết 23.643 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó 
thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến là 19.634 hồ sơ (chiếm 
83%). 

Sau lễ kí kết thỏa thuận hợp tác, Bộ GD&ĐT sẽ phấn đấu 100% các thủ tục hành chính đều có 
thể gửi qua bưu điện, không có thủ tục hành chính chỉ có 1 hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, nâng 
tỉ lệ số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 
bảo đảm tăng không dưới 10% so với năm 2017. 

Thứ trưởng Lê Hải An khẳng định: Việc kí kết thỏa thuận hợp tác thể hiện quyết tâm của Bộ 
GD&ĐT trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhằm ngày càng đem lại nhiều thuận lợi 



cho các tổ chức cá nhân, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào năng lực, trách nhiệm, chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với vai trò là đơn vị cung 
cấp dịch vụ công ích. 
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Phó Thủ tướng trải nghiệm thương mại điện tử ngay trên phố đi bộ Hồ Gươm 

VietTimes -- Ngay sau Lễ khai mạc chương trình Online Friday năm thứ năm, vừa diễn ra tối 
30/11 tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham 
gia trải nghiệm trò chơi thực tế ảo “Một ngày làm bưu tá” và các hoạt động thương mại điện 
tử. 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trải nghiệm thương mại điện tử tại phố đi bộ Hồ Gươm 
trong ngày khai mạc Online Friday. 

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức để người dùng cùng tham gia tương 
tác, trải nghiệm công nghệ số, thương mại điện tử. Chương trình kéo dài đến 9/12. 

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh sau 5 năm 
tổ chức, sự kiện Online Friday đã có sự phát triển, trưởng thành về cả số lượng, chất lượng. 
Số lượng doanh nghiệp tham gia, đơn hàng, doanh số ngày càng tăng, chất lượng hàng hóa 
được nâng cao, Ban tổ chức đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, giá ảo, nhiều thương 
hiệu nổi tiếng đã tham gia chương trình. 
Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia chương trình phải đăng ký rõ nguồn gốc xuất xứ, mức 
chất lượng, giảm giá. Ban tổ chức cũng đổi mới các phương thức thanh toán, mua hàng, đáp 
ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

“Để làm được việc này, Bộ Công Thương đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong mua bán, 
trao đổi hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của nền 
kinh tế số, thương mại điện tử đa kênh”, Bộ trưởng chia sẻ. 

Online Friday trở thành Ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm do Bộ Công 
Thương tổ chức từ năm 2014 và ngày càng có quy mô, sức lan tỏa. Ban tổ chức hiện đặt mục 
tiêu sẽ có hơn 5.000 sản phẩm giảm giá tham gia. 

Online Friday - sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm của Việt Nam sẽ diễn ra 
trong 24h ngày thứ 6 (07/12/2018) với chủ đề “Giảm giá siêu chất & Chất lượng chính hãng”. 
Dự kiến đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng, với trên 2 triệu đơn hàng trong 24h ngày diễn ra sự 
kiện. Ban tổ chức Online Friday 2018 cũng dự kiến có thể đáp ứng 5 triệu lượt người truy cập 
hệ thống và 120.000 người truy cập cùng lúc. 



Về công nghệ, chương trình tiếp tục áp dụng thanh toán qua mã QR code, POS. Hệ thống kỹ 
thuật được chuẩn bị để đảm bảo 5 triệu lượt truy cập cùng thời điểm. 

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, để giải 
quyết vấn đề chất lượng sản phẩm tham gia khuyến mại Ban tổ chức đã yêu cầu doanh nghiệp 
cam kết khi đưa lên hệ thống phải có văn bản, cung cấp thông tin chứng nhận về xuất xứ. Ban 
tổ chức cũng phối hợp với các hệ thống so sánh giá để đảm bảo các sản phẩm trước kia khi 
đưa lên hệ thống được kiểm tra giá so với giá trị trường. 

Online Friday lần đầu được tổ chức vào năm 2014 với 400.000 lượt truy cập, 160.000 đơn 
hàng được bán, doanh số 154 tỷ đồng. Đến năm 2017, đã có 2,4 triệu lượt truy cập vào trang 
mua sắm của chương trình với 1,3 triệu đơn hàng được giao dịch, doanh thu 1.223 tỷ đồng. 

Những điểm nhấn đáng chú ý khác của Online Friday 2018: 

- Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được các nhà chuyển phát đồng hành cùng chương 
trình như VnPost, ViettelPost, Ninjavan, Lalamove, Snailship,… hỗ trợ chi phí chuyển phát 
trong thời gian diễn ra sự kiện. 

- 20 ngân hàng đồng hành cùng Ban tổ chức sẽ hỗ trợ hoạt động thanh toán, cash-back cho 
người tiêu dùng sử dụng thẻ thanh toán trong hoạt động mua sắm trong thời gian diễn ra sự 
kiện. Các Hệ thống trung gian thanh toán, cổng thanh toán, trong thương mại điện tử sẽ hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc tích hợp thanh toán và phí thanh toán trong thời gian diễn ra chương 
trình. 

- Về pháp lý, Online Friday 2018 sẽ là chương trình khuyến mãi trực tuyến tập trung đầu tiên 
trong năm 2018 do Chính phủ tổ chức, triển khai theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 
tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết về luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, 
trong đó: 

•        Các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, 
mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến 
mại là 100%. 

•        Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được 
áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc 
tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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Ba bên giám sát bán vé bán kết, phạt 20 triệu đồng nếu thất lạc vé 

Sáng hôm nay, VFF và các đối tác của mình sẽ chính thức tiến hành trả vé cho những 
người mua qua mạng. Khách hàng có thể nhận vé tại nhà hoặc nhận vé tại trụ sở VFF. 

Trong lần phát hành vé này, có 3 đơn vị cùng phối hợp tiến hành và giám sát lẫn nhau. VFF là 
đơn vị có hàng, một công ty phần mềm nổi tiếng nhất của Nhật Bản quản lý dữ liệu, nhận đặt 
hàng và thanh toán, trong khi đó, ông vua của chuyển phát Việt Nam là Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam (VNPost) nhận bao thầu toàn bộ việc chuyển phát vé theo địa chỉ đăng ký 
thuộc 12 quận nội thành Hà Nội.  

Cả ba đơn vị sẽ phối hợp và giám sát lẫn nhau. VFF cập nhật dữ liệu từ đối tác công nghệ, 
chuyển vé cho VNPost. Đối tác công nghệ sẽ chuyển bì chứa dữ liệu người mua cho VNPost 
để tiến hành trao trả. VNPost phải trả theo địa chỉ mà đối tác cung cấp. Điều này đảm bảo sự 
minh bạch trong quá trình đặt vé và phát hành. 

 

 

Vé sắp được chuyển đến tay NHM 

Để tránh thất lạc vé, VFF đã yêu cầu VNPost phải tập trung tối đa. Hai bên cũng có ràng buộc 
về mặt chế tài. Theo đó, nếu có một hành lý bị thất lạc, VNPost sẽ bị VFF phạt 20 triệu đồng. 
Đây là mức phạt cao nhất hiện nay đối với bưu chính thất lạc. 

Dù chưa có tấm vé nào được trả cho người đặt mua nhưng đến thời điểm hiện tại, thị trường 
vé chợ đen đã hoạt động rất sôi động. Những người được xác nhận quyền mua vé đã bán lại 
vé của mình cho những ai có nhu cầu. Được biết, giá vé được đẩy lên cao gấp vài lần so với 
mệnh giá niêm yết. 

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, dù có xảy ra tình trạng nghẽn mạng nhưng về cơ bản, công 
tác phát hành vé đã diễn ra suôn sẻ. Hàng triệu lượt truy cập với hàng trăm ngàn người đã đặt 
mua vé. Tuy nhiên, số lượng vé có hạn nên nhiều người sẽ không đạt được nguyện vọng. Ông 
Hoài Anh cũng cho biết thêm, hiện tại VFF chưa bán vé cho các nhà tài trợ, các đối tác truyền 
thống. Mọi việc chỉ được tiến hành sau khi tiến hành trả vé qua mạng. 
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https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/bao-hiem-buu-dien-tp-hcm-thuong-oto-
cho-nhan-vien-dip-20-nam-thanh-lap-3846383.html 

Bảo hiểm Bưu điện TP HCM thưởng ôtô cho nhân viên dịp 20 năm thành lập 

Toàn bộ cán bộ nhân viên công ty cũng nhận các phần quà tri ân có giá trị, với nhiều 
phần quà từ 3 đến 5 chỉ vàng. 

Ngày 27/11, Công ty Bảo hiểm Bưu điện TP HCM (PTI-HCM) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập. Nhân dịp này công ty đã thưởng lớn cho các cán bộ nhân viên có đóng góp 
cho sự phát triển của công ty. 

 

Ông Bùi Xuân Thu - Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện 
trao giải thưởng cho bà Trần Thị Linh Lan. 

Trong đó, giải thưởng đặc biệt là một chiếc xe Toyota Wigo được dành tặng cho bà Trần Thị 
Linh Lan vì các thành tích cống hiến trong công ty. Ngoài ra toàn bộ cán bộ nhân viên công ty 
cũng nhận được các phần quà tri ân có giá trị, với nhiều phần quà từ 3 đến 5 chỉ vàng. 

Theo bà Trần Thị Mai Hương - Phó giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn PTI-HCM, công ty 
luôn hướng tới xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn, không chỉ đảm bảo thu nhập cao 
mà còn có văn hóa mang bản sắc riêng. 

Ngoài ra, đơn vị cũng nỗ lực tạo dựng hình ảnh công ty vì cộng đồng, xem khách hàng là 
trung tâm phục vụ. Trong năm nay, nhằm tri ân khách hàng, doanh nghiệp cũng đã trao nhiều 
giải thưởng lớn cho khách hàng may mắn khi tham gia bảo hiểm tại PTI-HCM như xe ôtô 
Mazda và nhiều xe máy Honda Vision. 

PTI-HCM là đơn vị đầu tiên tại phía Nam của Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI). 
Hiện nay, PTI được biết đến là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 trên thị 
trường bảo hiểm, doanh thu dự kiến năm 2018 là 4.000 tỷ đồng. PTI luôn chú trọng phát triển 
và xây dựng thương hiệu uy tín, chất lượng trên thị trường bảo hiểm, mang đến những giá trị 
tốt nhất cho khách hàng, cũng như quan tâm tốt nhất đến người lao động và sự chia sẻ lớn 
nhất với cộng đồng. 
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Sơ kết 1 năm triển khai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính 

Sáng ngày 30.11, UBND tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức sơ kết 
1 năm triển khai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bưu chính giữa UBND tỉnh Bình 
Phước và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng 
chủ trì, lãnh đạo các ban sở ngành, đơn vị, huyện thị trong tỉnh đã tham dự hội nghị. 

 

Báo cáo sơ kết tại hội nghị nêu rõ, ngay sau khi 2 bên ký kết Thoả thuận hợp tác, Bưu điện 
tỉnh đã ký hợp đồng trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 13 sở, ban, ngành và 2 
huyện, thị xã; sửa chữa, cải tạo lại 52 điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện đào 
tạo nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu 
chính công ích. Trong năm, đơn vị đã tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được hơn 
20.300 hồ sơ, chủ yếu ở 2 lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông Vận tải và 
các thủ tục hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện chuyển 
trả kết quả thủ tục hành chính trên 89.700 hồ sơ đến tay người dân; chi trả lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội, chi trả bảo trợ xã hội cho hơn gần 31.000 đối tượng; thu tiền phạt và chuyển 
trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông 138 lượt/tháng. Bưu điện tỉnh cũng thực hiện thu thuế 
đối với hộ kinh doanh cá thể với số tiền thu hơn 5 tỷ đồng/tháng. 9 tháng đầu năm nay, các cơ 
quan Đảng, Nhà nước đã phát sinh 872 bưu gửi, trong đó có 15/37 cơ quan cấp tỉnh và 5/11 
huyện, thị xã sử dụng phát sinh dịch vụ. 

Tham luận của một số cơ quan, đơn vị tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn cơ bản mà các 
đơn vị gặp phải. Bưu điện tỉnh cũng làm rõ nguyên nhân lượng sử dụng dịch vụ bưu chính 
công ích còn hạn chế; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan ban 
ngành cùng phối hợp với đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả sử 
dụng dịch vụ bưu chính công ích. 

Biểu dương và đánh giá cao các đơn vị, huyện thị đã triển khai tốt thỏa thuận hợp tác trong 
lĩnh vực bưu chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cũng đồng thời khẳng định, 
những kết quả bước đầu này sẽ là cơ sở để tiếp tục triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác 
này trong thời gian tới. Ông yêu cầu các sở ngành, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện 
nghiêm túc Quyết định số 45 của Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, và Quyết định số 55 của Chính phủ về mạng bưu 
chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Ngọc Huyền – Trương Hiện 
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Khai mạc Online Friday: Hấp dẫn loạt ứng dụng công nghệ trong mua bán 

Tối 30/11 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong 
năm của Việt Nam - Online Friday đã chính thức khai mạc, mở màn cho hàng loạt hoạt 
động hấp dẫn. 

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh sau 5 năm 
tổ chức, sự kiện Online Friday đã có sự phát triển, trưởng thành về cả số lượng, chất lượng. 
Số lượng doanh nghiệp tham gia, đơn hàng, doanh số ngày càng tăng, chất lượng hàng hóa 
được nâng cao, Ban tổ chức đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, giá ảo, nhiều thương 
hiệu nổi tiếng đã tham gia chương trình. Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia chương trình 
phải đăng ký rõ nguồn gốc xuất xứ, mức chất lượng, giảm giá. Ban tổ chức cũng đổi mới các 
phương thức thanh toán, mua hàng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn nút khai mạc Online Friday 

“Để làm được việc này, Bộ Công Thương đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong mua bán, 
trao đổi hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của nền 
kinh tế số, thương mại điện tử đa kênh”, Bộ trưởng chia sẻ. 

Sự kiện chính Ngày Mua sắm trực tuyến sẽ diễn ra trong ngày Thứ 6 ngày 7 tháng 12 tại địa 
chỉ www.onlinefriday.vn, với chủ đề “Giảm giá siêu chất & Chất lượng chính hãng”. 

Chuỗi sự kiện trải nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử sẽ diễn ra từ 30/11 – 7/12 
xung quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là cơ hội cho người tiêu dùng trải 
nghiệm các ứng dụng, tiện ích của thương mại điện tử với rất nhiều gian hàng của các doanh 
nghiệp tham gia chương trình. 



Điểm khác biệt của Online Friday 2018 là chương trình khuyến mãi trực tuyến tập trung đầu 
tiên trong năm 2018 do Chính phủ tổ chức, triển khai theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Trong đó, các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, 
tháng, mùa khuyến mại) áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để 
khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 
100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương 
trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Trong lần thứ 5 tổ chức, Cục Thương mại và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đặt mục tiêu sẽ có 
2 triệu đơn hàng được giao dịch, trong đó có 5.000 sản phẩm giảm giá tham gia.  

Về công nghệ, chương trình tiếp tục áp dụng thanh toán qua mã QR code, POS. Hệ thống kỹ 
thuật được chuẩn bị để đảm bảo 5 triệu lượt truy cập cùng thời điểm. 

 Ngay sau khi cùng lãnh đạo các bộ, ngành ấn nút khai mạc chương trình Online Friday năm 
thứ 5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham gia trải nghiệm công nghệ số và thương mại 
điện tử tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. 

 

Gian hàng ấn tượng của VNPost 
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Tăng cường phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện – văn hóa xã 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

GD&TĐ - Ngày 29/11, tại Hà Nội Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức “Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực 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”. 

Hội nghị nhằm đánh giá, khuyến khích và rút kinh nghiệm trong các hoạt động phục vụ sách, 
báo tại các điểm bưu điện - văn hóa tại các địa phương trong những năm qua. Đồng thời 
triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VH-TT&DL và Bộ Thông tin và Truyền 
thông; Đưa ra các giải pháp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại điểm bưu 
điện - văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020. Cùng với đó, phục vụ cho Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời. 

Thông qua Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ thu thập dữ liệu để nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô 
hình, định hướng các giải pháp phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển của ngành thư viện 
và bưu điện nhằm đẩy mạnh hiệu quả của chương trình trong giai đoạn tiếp theo. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
cho biết: “Chúng tôi nhận thấy chương trình này rất phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững, trong đó mảng Thông tin - Truyền thông có một nội dung là giảm 
nghèo về thông tin, có nghĩa là sách báo cần phải đưa đến các điểm bưu điện - văn hóa xã, các 
thư viện để giúp người dân có thêm nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động của đất nước, 
cũng như giúp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, 
chú trọng. 

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. Với kết quả đạt được, chứng tỏ đây là 
một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức đọc sách, rút ngắn 



khoảng cách tiếp cận thông tin của người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo và vùng nông thôn”. 

Hiền Anh 


