
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 22/10/2020 
Mục: Tin tức 

Tổng kết chương trình phối hợp phục vụ sách, báo tại Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 
2013-2020 

Sáng ngày 22/10/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(VHTT&DL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và 
Bộ VHTT&DL về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ đọc sách, báo tại các điểm Bưu 
điện văn hóa xã giai đoạn 2013-20200. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã tới 
dự và phát biểu tại Hội nghị. 

 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị 

Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và Bộ VHTT&DL được ký kết nhằm phát 
huy hiệu quả nguồn lực hiện có của hai ngành Bưu điện và Thư viện, đồng thời tăng cường tổ 
chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, phát triển Bưu điện 
văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hóa và 
giải trí của cộng đồng, 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 xây dựng nông thôn mới của 
Chính phủ. 

Kết thúc giai đoạn 2013-2020, trên cơ sở chương trình phối hợp công tác, các thư viên cấp 
tỉnh và huyện đã thực hiện hơn 11.000 lượt luân chuyển sách, báo đến điểm Bưu điện văn hóa 
xã với tống số sách, báo đạt gần 2 triệu bản sách, phục vụ ước khoảng 13 triệu lượt người dân 
đến đọc. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phối hợp giữa hai bên còn gặp một số khó khăn do 
một số địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, do chưa có quy định tỷ lệ hao hụt 
sách trong quá trình luân chuyển, cũng như phục vụ đọc, nhiều nhân viên đã phải bỏ tiền túi 
sách bị mất hoặc thất lạc; cơ chế hỗ trợ, phụ cấp thêm của địa phương cho nhân viên Bưu điện 
văn hóa xã kiêm nhiệm chưa được quan tâm… 

Trong thời gian tới, hai Bộ mong muốn các Bộ, Ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực 
cần thiết bảo đảm duy trì bền vững của điểm Bưu điện văn hóa xã, xem đây là một trong 



những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện 
kinh tế-xã hội của nước ta hiện nay. 

 

Quang cảnh Hội nghị 

Việc tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã ngày càng bảo 
đảm yêu cầu đa dạng hóa các loại hình sách, báo, phương thức đọc nhằm đáp ứng nhu cầu 
thông tin, hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng phong trào 
đọc sách, báo trong nhân dân. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, phát triển điểm Bưu 
điện văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hoá ở địa phương bằng việc tổ chức 
hoạt động phục vụ sách, báo truyền thống và sách, báo điện tử qua mạng Internet, bảo đảm 
kết hợp hài hòa hai mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu 
chính trị, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, góp phần chung tay xây dựng 
nông thôn mới. 

Thứ trưởng cho biết, hiện nay việc luân chuyển sách, báo tại Bưu điện văn hóa xã đã thu được 
nhiều kết quả, trong 11.000 điểm Bưu điện văn hóa xã đã có 2.000 điểm có sách luân chuyển 
với lượng sách luân chuyển là 175 đầu sách/ 1 lần luân chuyển. 

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số nội dung hai đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới, đó 
là: Cần quan tâm tới người đọc, xem nhu cầu sách báo ở địa phương là gì để việc luân chuyển 
được phù hợp với nhu cầu của người dân; Cách mạng 4.0 và chuyển đổi số là điều kiện để 
người dân có thể tiếp cận được thư viện điện tử và nhiều loại sách báo. Bên cạnh đó, các đơn 
vị cần quan tâm và có những cách thức luân chuyển sao cho nhanh và mở rộng các điểm luân 
chuyển. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn mong muốn thông qua hội nghị này, các đơn vị sẽ chia sẻ kinh 
nghiệm để trong thời gian tới, việc phối hợp giữa hai đơn vị có thể phát huy tối đa tiềm năng 
hiện có của hai ngành để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu 
điện văn hóa xã nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá của người dân vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa./. 

Thu Hương 

 

 



Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 22/10/2020 
Mục: Tin tức 

9 tháng năm 2020, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 264 tỷ đồng 

Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 song Bưu điện tỉnh đã không ngừng đổi mới hoạt động sản xuất kinh 
doanh; nâng cấp các kênh dịch vụ truyền thống, cốt lõi; đẩy mạnh khai thác và cung cấp các 
dịch vụ chuyển phát hành chính công như: Cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm 
giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, hồ sơ y tế, 
phiếu lý lịch tư pháp. 

 

9 tháng năm 2020, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt hơn 264 tỷ đồng, tăng trên 16% so với 
cùng kỳ năm 2019. Một số đơn vị đạt mức tăng trưởng cao như: Bưu điện huyện Bình Xuyên 
tăng 21%, Bưu điện huyện Sông Lô tăng 27% so với cùng kỳ. 

Để vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh đề ra vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị trong năm 2020, thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục chuyển đổi, tái cơ cấu và làm 
mới lại dịch vụ theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm trên cơ sở bám sát định hướng 
phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và tình hình thực tế. Đồng thời, hoàn thiện và 
phát triển đội ngũ bán hàng chủ động, chuyên nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 
kinh doanh các dịch vụ kênh bưu điện văn hóa xã, mạng lưới cộng tác viên. 

Hồng Yến 

  



Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 21/10/2020 
Mục: Xã hội 

Tiếp nhận thêm 200 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lụt 

Sáng nay 21.10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tiếp nhận 100 triệu 
đồng từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 100 triệu đồng từ Công ty CP Giao hàng 
tiết kiệm, chia sẻ cùng đồng bào Quảng Nam khắc phục thiệt hại bão lụt. 

 

Đại diện Bưu điện Quảng Nam trao nguồn ủng hộ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho 
Mặt trận tỉnh. Ảnh: Mặt trận 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thay mặt đồng bào Quảng Nam cảm ơn 
tình cảm quý báu từ cán bộ, công nhân viên các công ty. Mặt trận tỉnh sẽ nhanh chóng phân 
bổ tiền vận động một cách công khai, minh bạch, đến với người dân bị ảnh hưởng trong thời 
gian sớm nhất. 

 TÂM ĐAN 

 

 

  



Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 21/10/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện miễn cước vận chuyển hàng cứu trợ miền Trung 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa có văn bản thông báo miễn phí cước vận chuyển hàng 
cứu trợ trên toàn quốc đi 6 tỉnh, thành phố miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, gồm: 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời gian hỗ 
trợ từ ngày 17 đến hết ngày 31-10. Hàng hóa cứu trợ là các loại hàng hóa tiêu dùng, thuốc 
chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ được các tổ chức, cá nhân gửi tới các UBND, MTTQ, Hội chữ 
thập đỏ, Đoàn thanh niên của 6 tỉnh trên. Bưu điện các tỉnh, Công ty Phát hành Báo chí Trung 
ương sẽ tiếp nhận yêu cầu vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí. 

Trong ngày 20-10, Bưu điện thị xã Ninh Hòa (Bưu điện tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận vận 
chuyển miễn phí 25 kiện hàng cứu trợ với tổng trọng lượng 616kg của một nhóm thiện 
nguyện ở Ninh Hòa gửi tới UBND tỉnh Quảng Trị. Đây là lô hàng cứu trợ đầu tiên trên địa 
bàn tỉnh được Bưu điện tỉnh Khánh Hòa vận chuyển miễn cước trong đợt này.   

 

Lô hàng cứu trợ đầu tiên trong đợt này được Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí. 

Cũng trong ngày 20-10, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ 
Việt Nam vận chuyển 300 thùng hàng gia đình (chăn, màn, ấm nhôm...); 200 hộp bột lọc nước 
P&G và hàng nghìn suất hàng cứu trợ từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung để kịp thời chia sẻ 
khó khăn cùng đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai. 

TÂM MAI 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 21/10/2020 
Mục: Chính trị 

Hơn 11 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh 

Nhiều tổ chức, cá nhân đã có mặt tại Hà Tĩnh để ủng hộ, hỗ trợ bà con vùng ảnh hưởng 
của mưa lũ. 

 

Bưu điện Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam  
ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh... 

Ngay trong ngày đầu tiên (21/10) ra lời kêu gọi “Ủng hộ Nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do 
mưa lũ”, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và trực tiếp ủng hộ của hàng chục 
tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền 11,195 tỷ đồng; trong đó có 10,933 tỷ 
đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 262 triệu đồng. 

Tất cả các nguồn hỗ trợ sẽ được thực hiện công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng để kịp 
thời giúp đỡ bà con bị thiệt hại bởi mưa lũ, đặc biệt là những khu vực đang ngập nặng và cô 
lập. 

Trước mắt, tất cả hiện vật, nhu yếu phẩm đã được Ban Vận động cứu trợ tỉnh phân phối về 
các địa phương: Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà. 

  



Nguồn: Báo Đắk Nông 

Ngày đăng: 21/10/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Đắk Nông chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ miền Trung 

Từ nay đến ngày 31/10/2020, Bưu điện tỉnh Đắk Nông thực hiện tiếp nhận yêu cầu 
chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ đi 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, 
Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, bưu điện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí 
hàng cứu trợ, bao gồm: Hàng hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ… từ tất cả 
các tổ chức, cá nhân, UBMTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ đến người dân vùng lũ theo dịch 
vụ Logistics eco (vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích 
thước lớn). 

 

Hàng cứu trợ đang được Bưu điện tỉnh tiếp nhận và chuyển phát
miễn phí tới người dân vùng lũ miền Trung 

Hàng cứu trợ sẽ được bưu điện khẩn trương chuyển đến UBND, UBMTTQ Việt Nam, Hội 
chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố nói trên. Sau đó, Bưu điện các tỉnh này sẽ tiếp tục phân tuyến 
và tổ chức cho bưu tá đi phát an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận. Bưu điện cũng sẽ 
cập nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thể định vị, tra cứu hành trình gửi hàng, tình trạng phát hàng 
tới từng địa chỉ nhận trên website của Bưu điện Việt Nam. 

Tin, ảnh: Lê Dung 

 

 


