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Bưu điện - văn hóa xã sẽ kết nối liên thông triển khai dịch vụ công mức 3, 4 

BĐVHX sẽ trở thành cơ quan đại diện của Vietnam Post tại cấp xã, sẽ đồng bộ hóa hệ thống 
CNTT, kết nối liên thông với cơ quan nhà nước nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận với các dịch 
vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, 4. 

Ngày 25/9/2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chính thức khai trương 
mô hình cấp quản lý thứ tư tại Bưu điện – văn hóa xã (BĐVHX) Xuân Sơn, thuộc Bưu điện 
Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Anh Tuyến, Phó Giám đốc Bưu điện TP. Hà Nội cho 
biết: “Trước đây hệ thống quản lý của Vietnam Post có 3 cấp: Tổng Công ty; Bưu điện 
tỉnh/thành phố; Bưu điện quận/huyện/thị xã. Giờ thêm cấp quản lý thứ tư là BĐVHX có 
trưởng BĐVHX”. 

Trưởng 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 Vietnam Post cung cấp. 
Ngoài ra, trưởng BĐVHX cũng quản lý các điểm giao dịch đặt tại các thôn, bản, hệ thống 
cộng tác viên, đại lý của Bưu điện… trên địa bàn. 

 

Doanh thu bình quân của BĐVHX Xuân Sơn trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 350 triệu 
đồng/tháng 

“Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được triển khai đến các bưu cục, 
giờ sẽ tiếp tục triển khai tới các BĐVHX. Bưu điện TP. Hà Nội đặt mục tiêu sẽ đưa các dịch 
vụ hành chính công về các BĐVHX, khi đó, BĐVHX sẽ thay mặt cho chính quyền địa 
phương để hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính”, ông Tuyến chia sẻ. 

Ủng hộ phương án hoạt động BĐVHX Xuân Sơn theo mô hình cấp quản lý thứ tư, ông Hoàng 
Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn nhận định: “Đây là một chủ trương đúng, giúp người 
dân tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ do Bưu điện cung cấp, đồng thời sẽ góp phần làm thay 
đổi cơ bản diện mạo nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại địa phương”. 



Mô hình cấp quản lý thứ tư là một trong những hoạt động triển khai đề án “Phát triển 
BĐVHX gắn kết với hoạt động phục vụ cộng đồng” đã được Bộ TT&TT phê duyệt ngày 
18/8/2020. 

 

Bưu điện – văn hóa xã Xuân Sơn là 1 trong số 34 điểm bưu điện - văn hóa xã sẽ được Bưu 
điện TP. Hà Nội triển khai mô hình cấp quản lý thứ tư trong năm 2020. 

“Bưu điện Việt Nam đã lên kế hoạch chuyển đổi, mở rộng, nâng cấp, phát triển hệ thống 
BĐVHX phủ khắp các vùng miền trên toàn quốc (nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, biển, đảo, 
biên giới…); phát triển mạng lưới vật lý bên cạnh dòng chảy số để phát huy tốt hơn vai trò 
của Bưu điện trong sự phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn nói riêng, cả nước nói 
chung”, ông Vũ Văn Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Lao động Vietnam Post cho biết 
thêm. 

Với mô hình cấp quản lý thứ tư, BĐVHX sẽ trở thành cơ quan đại diện của Bưu điện tại cấp 
xã, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính, trong đó có 
các dịch vụ hành chính công. 

Các BĐVHX sẽ đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin, kết nối liên thông với cơ quan nhà 
nước nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dễ dàng với dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 
3, 4. 

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020, sẽ có hơn 230 BĐVHX trên cả nước triển khai 
theo mô hình cấp quản lý thứ tư. Đến năm 2025, cả nước sẽ có 5.800 BĐVHX được nâng cấp 
cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để triển khai mô hình mới này. 

Bình Minh 

 

  



Nguồn: Báo Tổ Quốc 

Ngày đăng: 25/9/2020 
Mục: Tin tức 

Nâng cao năng lực quản lý, phục vụ của Bưu điện Văn hóa xã 

Ngày 25/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức khai trương đơn vị 
quản lý cấp thứ 4 trong hệ thống quản lý của Bưu điện Việt Nam tại điểm Bưu điện Văn hóa 
xã (BĐ-VHX) Xuân Sơn (Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội). 

Triển khai đề án "Phát triển BĐ-VHX gắn kết với hoạt động phục vụ cộng đồng" do Bộ 
Thông tin và Truyền thông phê duyệt, đồng thời nâng cấp, mở rộng quy mô Bưu điện Văn 
hóa xã, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính, trong 
đó có các dịch vụ hành chính công, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ từng bước xây dựng, 
nâng cấp mô hình hoạt động của BĐ-VHX thành cơ quan đại diện của Bưu điện tại cấp xã 
(cấp quản lý thứ 4). 

 

Việc nâng cấp BĐ-VHX trở thành cấp quản lý thứ 4 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 để thực hiện 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. 

Trưởng BĐ-VHX 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 BĐ-VHX cũng quản lý các điểm giao dịch đặt tại các thôn, bản, hệ 
thống cộng tác viên, đại lý của Bưu điện… trên địa bàn. 



 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ từng bước xây dựng, nâng cấp mô hình hoạt động của 
BĐ-VHX thành cơ quan đại diện của Bưu điện tại cấp xã (cấp quản lý thứ 4). 

Theo kế hoạch, đến năm 2025 cả nước sẽ có 5.800 BĐ-VHX được nâng cấp cơ sở vật chất, 
trang thiết bị hiện đại, triển khai mô hình cấp quản lý thứ tư.  

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2020, sẽ có hơn 230 BĐ-VHX trên cả nước triển khai theo 
mô hình mới này./. 

Hà Giang 

 

  



Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 25/9/2020 
Mục: Văn hóa 

Ngôi trường chuyên giật giải… viết thư UPU 

Qua 4 mùa viết thư gửi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU), Trường THCS Bùi Thị 
Xuân (TP. Nha Trang) đã liên tiếp có học sinh (HS) đoạt giải. Đằng sau kết quả đó có nỗ 
lực của thầy và trò nhà trường để chắp cánh cho những thông điệp trong sáng được bay 
xa. 

4 năm liên tiếp có học sinh đoạt giải 

Trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020, những dòng cảm xúc của em Lê 
Thanh Ngân - HS lớp 7/1 Trường THCS Bùi Thị Xuân đã dành được sự quan tâm của nhiều 
người. Bức thư gửi tới ông Wallace Hume Carothers để nói về tác hại của túi ni-lông đối với 
cuộc sống hiện tại. Trong đó có đoạn: “Mỗi buổi sớm, mẹ cháu đi chợ về, trên bàn có gần 
chục chiếc túi nhựa đủ màu sắc để đựng thức ăn. Lấy vội các thực phẩm, mẹ cháu liền vo cục, 
bỏ vào thùng rác mà không hề suy nghĩ. Cháu tự hỏi, sao mẹ không mang làn đi chợ thay vì 
phải mang những chiếc túi nhựa kia về nhà. Trên đường đi đến trường, dừng chân trước một 
quán xôi ven đường, chỉ cần nhìn sơ dưới chân, hàng tá chiếc hộp nhựa trắng bị các bạn vứt 
bừa bãi dưới vệ đường. Cháu suy nghĩ, tại sao không dùng lá chuối thân thiện để thay thế cho 
những hộp xốp bừa bộn kia. Cháu càng thắc mắc hơn, tại sao nó lại xuất hiện quá nhiều trong 
cuộc sống thường ngày? Sao con người cứ sử dụng một lần rồi lại vứt bỏ? Chẳng lẽ không gì 
có thể thay thế được nó ư?”. Chia sẻ về bức thư của mình, Ngân cho biết, khi nhận chủ đề của 
cuộc thi, em đã nghĩ ngay đến việc viết về một điều gì đó liên quan đến rác thải nhựa. Bởi nó 
đang hiển hiện quá phổ biến trong cuộc sống và gây nên nhiều mối nguy cơ về ô nhiễm môi 
trường, sức khỏe con người, hệ sinh thái tự nhiên. Khi trình bày ý tưởng đó, em đã nhận được 
sự góp ý của các thầy cô trong trường để có được một bài viết tốt. 

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thay mặt Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU 
trao giải cho em Lê Thanh Ngân. 

Đến với cuộc thi viết thư quốc tế UPU, các HS của Khánh Hòa trước đây đã từng tạo được 
những tiếng vang lớn. Chẳng hạn, trong cuộc thi lần thứ 22 năm 1993, bài viết của thí sinh 
Trần Thị Thanh Thủy - HS lớp 8/4 Trường THCS Thái Nguyên đã đoạt giải nhất quốc gia và 
huy chương đồng quốc tế. Đến cuộc thi lần thứ 26 năm 1997, thí sinh Phan Vũ Hoàng An - 
HS lớp 8 văn Trường THCS Chuyên Lê Quý Đôn đã đoạt giải nhất quốc gia… Từ năm học 
2016 - 2017 đến nay, Trường THCS Bùi Thị Xuân đã ghi dấu riêng tại cuộc thi khi trở thành 
một trong số ít trường của toàn quốc có thành tích 4 năm liên tiếp có HS đoạt giải ở cấp quốc 
gia. Cụ thể, năm học 2016 - 2017, trường đoạt 2 giải cây bút triển vọng; năm học 2017 - 2018, 



đoạt 1 giải cây bút triển vọng; năm học 2018 - 2019, đoạt 2 giải khuyến khích; năm học 2019 
- 2020, đoạt 1 giải cây bút triển vọng. Thành tích ấy thật đáng nể nếu biết rằng trong số hàng 
trăm nghìn bài dự thi của HS ở các miền đất nước gửi về tham gia, ban tổ chức chỉ trao giải 
các loại cho 100 bài xuất sắc nhất. 

Chú trọng chất lượng bài dự thi 

Theo thầy Lê Đức Bảo - Bí thư Chi đoàn Trường THCS Bùi 
Thị Xuân, cuộc thi viết thư quốc tế UPU mới được nhà trường 
triển khai từ 4 năm gần đây. Điều bất ngờ là cả 4 lần, HS của 
trường đều đoạt giải. Để có kết quả đó, nhà trường đã chủ 
động triển khai cho HS ngay sau khi cuộc thi được phát động ở 
cấp Trung ương. Nắm bắt được chủ đề cuộc thi hàng năm, 
trường chọn ra những HS giỏi văn để động viên, hướng dẫn 
các em viết bài dự thi. Sau khi HS làm xong đề cương, các 
thầy cô góp ý tiếp cho các em về cách trình bày, cấu trúc bài 
viết… sao cho ấn tượng mà vẫn giữ được nét riêng của mỗi 
HS. Thầy cô chỉ đóng vai trò chỉ dẫn, còn tác phẩm dự thi là 
của chính các em, thể hiện suy nghĩ, cá tính, văn phong riêng. 

 
Trong những năm học vừa qua, Trường THCS Bùi Thị Xuân 
nổi lên là ngôi trường đạt nhiều thành tích về các hoạt động 
phong trào. Chẳng hạn, trường đoạt giải nhất cuộc thi Tìm hiểu 
di sản văn hóa cấp tỉnh năm 2018; năm học 2019 - 2020, có 1 
HS đoạt giải nhì, 1 HS đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia 
cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ… “Bên cạnh công tác dạy học kiến 
thức, nhà trường còn tạo điều kiện, khuyến khích và tổ chức nhiều hoạt động phong trào, 
ngoại khóa để HS tham gia. Đặc biệt, với đội ngũ giáo viên dạy văn có chuyên môn tốt, nhiệt 
tình với HS, nhà trường luôn ủng hộ cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Kết quả đạt được càng 
khích lệ giáo viên, HS nhà trường tích cực hơn trong thời gian tới”, cô Trần Thu Trà - Hiệu 
trưởng Trường THCS Bùi Thị Xuân chia sẻ. 

Giang Đình 

  

Ông Phạm Duy Lộc - 
Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông: Thành tích 
4 năm liên tiếp có HS đoạt 
giải cuộc thi viết thư quốc 
tế UPU của Trường 
THCS Bùi Thị Xuân là 
điều không có nhiều 
trường làm được. Trong 
thời gian tới, Sở Thông 
tin và Truyền thông sẽ 
phối hợp với Sở Giáo dục 
- Đào tạo nhân rộng cách 
làm hay của trường đến 
các trường học khác 
trong toàn tỉnh. 



Nguồn: Báo Đồng Tháp 

Ngày đăng: 25/9/2020 
Mục: CCHC 

Thí điểm chuyển giao thực hiện dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 (mở rộng) 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp 
thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở 
rộng). 

Theo đó, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công 
tỉnh tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh 
vực: Tài chính, an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) và các TTHC thuộc Ban Quản lý 
khu kinh tế tỉnh. 

Tại Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 3) tiếp tục mở rộng 
nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc 
các lĩnh vực: Xây dựng - quy hoạch, công thương, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giáo dục và 
đào tạo, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế. Tại Bộ phận Một cửa huyện Hồng 
Ngự (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2) tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC về đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc lĩnh 
vực tư pháp. 

Tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2) tiếp tục mở rộng 
nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc 
các lĩnh vực: Chứng thực - hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xây dựng. Sở Tư pháp có trách nhiệm 
hướng dẫn thực hiện các TTHC về chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ, chứng thực 
các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật. 

Tại Bộ phận Một cửa của 13 xã: Mỹ Long (huyện Cao Lãnh); Hoà Tân (huyện Châu Thành); 
Long Khánh A, Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự); An Bình B (TX.Hồng Ngự); An Long, Tân 
Công Sính, Phú Đức (huyện Tam Nông); Bình Tấn, An Phong (huyện Thanh Bình); Mỹ 
Đông, Trường Xuân (huyện Tháp Mười); Tân Thành (huyện Lai Vung) tham gia hỗ trợ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nhận, gửi 
các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và các TTHC theo Mô hình 
Hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh, Mô hình Kết hợp dịch vụ 
công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ 
công trực tuyến trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh... 

Số lượng nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết được bố trí dựa trên thực tế công việc tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục 
vụ hành chính công tỉnh và tại từng Bộ phận Một cửa cấp huyện và các xã theo hướng hiệu 
quả và tiết kiệm lao động. 

Nhật Anh 

 


