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Tham khảo bài viết thư UPU lần 50 chủ đề đại dịch COVID-19 

Chủ đề viết thư UPU lần thứ 50 về vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay: đại dịch COVID-
19. 

Theo thông báo chính thức của Ban tổ chức, chủ đề cuộc thi viết thư UPU năm nay là: “Em 
hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch 
COVID - 19”. 

Các bạn học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống có thể tham gia dự thi trong khoảng thời gian 
từ 1/12/2020 đến ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). Nơi nhận bài thi là Báo Thiếu niên 
Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội – 11611. 

Các bạn chú ý bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào 
phong bì có dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam. 

 

Hướng dẫn viết thư UPU lần thứ 50 chia sẻ trải nghiệm về đại dịch COVID-19 

Hướng dẫn viết thư UPU lần thứ 50 

- Sau khi xác định rõ chủ đề cuộc thi, các bạn học sinh nên tạo dàn ý bài viết bằng cách đặt ra 
một số câu hỏi: 

Em đã hiểu về dịch bệnh này như thế nào; em đã trang bị những kiến thức cần thiết để biết 
cách tự bảo vệ bản thân mình và sống chung với nó hay chưa? 

Dịch bệnh COVID-19 đã có những ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của em, từ thói 
quen sinh hoạt hàng ngày, việc học tập, việc gặp gỡ, tiếp xúc với những người xung quanh 
mình, việc đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng, tham quan, du lịch… 

Em đã từng sống ở một khu vực nào phải cách ly khi khu phố hay ngôi làng của em có người 
nhiễm COVID-19? 

Trong gia đình em có những người tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch bệnh, 
thầm lặng đóng góp vào thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19? 



Em có giấc mơ nào về việc tìm ra vắc xin phòng chống COVID-19 và thế giới sẽ được bảo vệ 
trong “trạng thái bình thường mới”? 

Đặc biệt, là một công dân Việt Nam, em có những trải nghiệm đặc biệt như thế nào về đất 
nước mình, quốc gia có những thành tựu đáng tự hào trên mặt trận phòng chống dịch COVID-
19? 

- Diễn đạt bài viết thư bằng những chi tiết, hình ảnh, số liệu chính xác, có thể sử dụng cách 
nói hình tượng, hình ảnh, các biện pháp tu từ, so sánh, cách đặt câu khẳng định, nghi vấn... 
Tìm cách mở bài, kết bài sao cho tự nhiên, độc đáo, gây ấn tượng. 

 

Chủ đề viết thư UPU lần thứ 50 về vấn đề nóng bỏng trong xã hội: đại dịch COVID-19. (Ảnh 
minh họa) 

Tham khảo một bài viết thư UPU chia sẻ trải nghiệm về đại dịch COVID-19 

Infonet xin giới thiệu tới các bạn bài viết thư gửi ông nội liên quan tới chủ đề trải nghiệm của 
bản thân về dịch Covid-19 của cháu trai: 

Ông nội yêu quý của cháu! 

Cháu là Bi – cháu trai bé nhỏ nghịch ngợm của ông đây ạ. 

Không giống mọi năm, năm qua cháu được về thăm ông bà đúng một lần bởi đại dịch Covid-
19 hoành hành. Mặc dù thông qua công nghệ hiện đại, cháu vẫn nhìn thấy ông hằng ngày qua 
trò chuyện trực tuyến nhưng điều đó không khiến cháu bớt nhớ khuôn mặt hiền hậu và giọng 
nói trầm ấm của ông. 

Cháu thích mê được về quê để được ông đưa đi chơi, đi thả diều, đi đào giun câu cá hay khám 
phá ti tỉ thứ cây trong vườn. Thế nhưng, dù vậy, anh em cháu và bố mẹ vẫn không thể về quê 
thường xuyên như trước bởi đại dịch Covid-19 đang reo rắc nguy hiểm khắp nơi. 

Dịch bệnh này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân thế giới trong suốt năm 2020 bởi khả 
năng lây lan chóng mặt, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà hiện nay vẫn chưa có dấu 
hiệu ngừng lại. Nước ta cũng đã có hơn 1000 người nhiễm phải Covid-19, nhưng thật may là 
nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách ly để kiểm soát tình hình dịch 
bệnh. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng ta cơ bản vẫn ổn định và an toàn. 

Điều tuyệt vời hơn nữa là Việt Nam chúng ta còn tự mình điều chế được vắc-xin Covid-19 và 
đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Cháu hy vọng loại vắc-xin này sẽ góp phần 
to lớn vào việc đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch. 



Mấy hôm nay cháu nghe bố mẹ nói ông bị ốm mệt nên cháu rất lo lắng, chỉ muốn về quê thăm 
ông ngay lập tức. Cháu rất thương ông nhưng cháu đang cố gắng tuân thủ theo những yêu cầu, 
lời khuyên của ngành y tế rằng phải hạn chế tối đa việc di chuyển, tập trung nơi đông người 
trong thời gian này. Cháu vẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi đi học và 
nhắc nhở em gái cũng làm như thế. Tất cả chúng ta cần đồng lòng thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa thì mới tăng cơ hội chiến thắng dịch bệnh phải không ông? 

Vậy nên ở nơi quê nhà, cháu mong ông chịu khó ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn để 
mau khỏi ốm. Việc giữ gìn sức khỏe đặc biệt quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh đấy ông ạ. 

Cháu hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ lắng xuống để cháu được về với ông trong dịp Tết 
Nguyên đán sắp tới. Ông sẽ cho cháu đi mua cành đào rực rỡ và dạy cháu cách gói bánh 
chưng nữa nhé! 

Cháu trai yêu quý của ông 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 18/01/2021 
Mục: Tin tức 

Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 

Ngày 11/01/2021 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh 
Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông 
tin và Truyền thông năm 2021. 

Chỉ thị 01/CT-BTTTT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục nâng cao năng suất lao động, tận dụng hiệu quả 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, toàn Ngành 
đi đầu thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển đồng bộ, tích cực, hiệu quả trên tất cả 6 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và đặc biệt là tiếp tục nâng cao 
thứ hạng Việt Nam về bưu chính, viễn thông, an toàn thông tin, chính phủ điện tử, chuyển đổi 
số.  

Chỉ thị yêu cầu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ 
trọng tâm, trọng điểm sau: 

Lĩnh vực Bưu chính 

Mục tiêu chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, đảm bảo 
dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Bưu chính chuyển phát trở thành hạ tầng quan 
trọng của nền kinh tế số, của thương mại điện tử; góp phần thúc đẩy Chính phủ số, xã hội số. 

Khuyến khích phát triển các nền tảng số để ứng dụng trong lĩnh vực bưu chính. Khai thác và 
ứng dụng hiệu quả nền tảng Mã địa chỉ gắn với Bản đồ số(Vpostcode) nhằm nâng cao hiệu 
quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics. 

100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Giữ vững tốc độ tăng trưởng các dịch 
vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử ít nhất 30%. 

Chú trọng việc thúc đẩy cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu 
chính công ích để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. 

Hoàn thiện thể chế, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bưu chính lành mạnh; “đồng 
hành” cùng doanh nghiệp bưu chính, chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ” để hỗ 
trợ doanh nghiệp bưu chính phát huy hết nội lực, thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi số 
trong lĩnh vực Bưu chính. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm 
qua đường bưu chính. 

Lĩnh vực Viễn thông 

Mục tiêu chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, hạ tầng quan trọng của chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực để thúc đẩy phát 
triển, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế, nghiên cứu phát triển hạ tầng số an toàn, hiện đại, 
đáp ứng nhu cầu của kinh tế số, xã hội số. 

Thúc đẩy triển khai thương mại 5G với các thiết bị Make in Viet Nam theo đúng lộ trình. 
Đảm bảo vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong khu vực ASEAN trong nghiên cứu, sản xuất và 
triển khai thương mại 5G. Ban hành quy hoạch băng tần cho 5G; tổ chức đấu giá và cấp phép 
băng tần triển khai 5G. 



Thúc đẩy chương trình smartphone giá rẻ Make in Viet Nam, hướng tới mục tiêu mỗi người 
dân 1 máy smartphone; Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 60% hộ gia đình, 100% 
xã phường; 100% các thôn được phủ sóng di động hoặc Internet; trên 90% số người sử dụng 
điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; trên 95% gia đình có sử dụng ít nhất 01 
thiết bị thông minh. Phát triển Internet tốc độ cao, hạ tầng số an toàn, đáp ứng nhu cầu về kết 
nối và xử lý dữ liệu lớn. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc tại 
các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện lớn của Đất nước.  

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế thí điểm để thúc đẩy phát triển các dịch vụ mới, mở rộng 
không gian mới cho các doanh nghiệp viễn thông: triển khai mobile money và các hạ tầng số 
mới như định danh điện tử, cloud, AI… 

Ban hành Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước (IPv6 For 
Gov) giai đoạn 2021-2025 để tăng cường việc ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ cơ quan 
nhà nước. Mở rộng kết nối Internet trong nước thông qua các kết nối trực tiếp ngang hàng, kết 
nối với trạm trung chuyển Internet (IXP) tới trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX. 

Tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý triệt để rác viễn thông (SIM rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi 
giả mạo), bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngvới mục đích phát triển thị trường lành mạnh và 
bền vững. 

Tổng kết thi hành Luật Viễn thông; Luật Tần số; triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến 
điện đối với băng tần được đấu giá. 

Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin 

Mục tiêu đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số 
và xã hội số. Trọng tâm là phát triển các nền tảng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng 
dụng công nghệ mới để cung cấp dịch vụ mới cho người dân. 

Tiếp tục chú trọng cải thiện xếp hạng quốc gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, sớm hoàn 
thành việc xây dựng Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.  

Nghiên cứu xây dựng các chính sách về dữ liệu mở; hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây 
dựng các giải pháp chia sẻ dữ liệu; phát triển nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc 
gia để cùng khai thác, sử dụng; tạo thuận lợi cho thương mại hóa dữ liệu. 

Hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến 2025 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện: Cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết 
thực đối với người dân; ứng dụng công nghệ số để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; huy động 
sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền; kết nối chia 
sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước.  

Hỗ trợ hình thành ít nhất 3 đô thị thông minh dần tiến tới hình thành một số chuỗi đô thị 
thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) và triển khai phủ sóng 5G tại các 
đô thị này. 

Hoàn thiện môi trường pháp lý cho Chính phủ số, cụ thể: Nghiên cứu, sửa đổi Luật Giao dịch 
điện tử; Nghiên cứu sửa đổi hoặc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Xây dựng Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đề án phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển 



đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Năm 2021, các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thành việc ban hành Chương trình chuyển 
đổi số cho ngành, lĩnh vực và địa phương mình theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 
03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030. Tỷ lệ 100% các xã có ít nhất 01 dịch vụ số (y tế, giáo dục, thương mại điện tử,…) 
phục vụ trực tiếp người dân. Bộ TT&TT phải là bộ đi đầu về chuyển đổi số trong tất cả các 
lĩnh vực của Bộ; tiếp tục chủ trì tổ chức ra mắt các Nền tảng số Make in Viet Nam phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia. 

Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình bộ điểm, tỉnh điểm, xã điểm về chuyển đổi số; các địa 
phương ưu tiên bố trí kinh phí từ 1-2% tỷ lệ chi ngân sách các cấp (ngân sách Trung ương và 
ngân sách địa phương) cho xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Thực hiện các mục tiêu 
đặt ra tại Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

Đẩy nhanh và triển khai toàn diện chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt 
Nam, trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng 

Mục tiêu phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam, trở thành cường 
quốc về an toàn, an ninh mạng. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước và 
thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Xây dựng niềm tin để người dân, doanh nghiệp 
và Chính phủ sẵn sàng dịch chuyển lên môi trường mạng tạo thành công cho chuyển đổi số. 

Chuyển từ tư duy “bảo đảm an toàn, an ninh mạng” sang tư duy “bảo đảm an toàn không gian 
mạng Việt Nam”. Tập trung nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng, nhất là an 
toàn thông tin của hạ tầng viễn thông, thiết bị IoT, bảo vệ thông tin cá nhân, đẩy mạnh triển 
khai các trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng toàn quốc. 

Đẩy mạnh hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 
100% các đơn vị phải bố trí nhân lực để xây dựng và vận hành hiệu quả các hệ thống kỹ thuật 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng.  

Giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 
phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng 
nhân lực của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin từ 
Trung ương đến địa phương; Tổ chức đánh giá, xếp hạng hoạt động bảo đảm an toàn thông tin 
mạng của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước.Tỷ lệ cơ quan, tổ chức khắc 
phục, xử lý các điểm yếu, lỗ hổng ATTT do Bộ TTTT cảnh báo, khuyến nghị đạt 80%. 

Triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh mạng giai đoạn 2021 - 
2025; Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn 
thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025; Đề án bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành 
mạnh trên không gian mạng; Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 
2025. 

Hoàn thành các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số xếp hạng 
của Việt Nam. 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thiện và duy trì bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng theo mô hình 4 lớp; Mức độ tăng trưởng về doanh thu thị trường an toàn thông tin mạng 
đạt 25% đến 30%; Các cơ quan bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn 
thông tin mạng đạt trung bình tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin. 



Đến hết năm 2021, Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về Chỉ số an toàn, an 
ninh mạng toàn cầu GCI của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU.  

Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

Mục tiêu đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam. Việt Nam phải trở thành 
quốc gia công nghệ, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm, không chỉ cho thị trường 
trong nước mà cả thị trường quốc tế. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Đưa 
ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội.  

Tập trung nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ CNTT, điện tử viễn thông, 
bao gồm: Thiết bị mạng 5G, thiết bị đầu cuối 5G, thiết bị mạng băng rộng, điện thoại thông 
minh, thiết bị IoT, camera thông minh, thiết bị thông minh hộ gia đình; Các nền tảng số, các 
sản phẩm, giải pháp, dịch vụ cho Chính phủ số, chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên như 
y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, năng lượng, 
tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu thí điểm thành lập đại học số tập trung đào tạo về 
ngành công nghệ số. Số các khu CNTT tập trung và các thành viên Chuỗi Khu công viên phần 
mềm Quang Trung đạt 9 khu vào năm 2021. 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Tập trung phát triển 4 
loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp phát triển sản phẩm, 
doanh nghiệp triển khai và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu đến năm 2025 
Việt Nam có từ 70 đến 100 ngàn doanh nghiệp công nghệ số. 

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách kiến tạo cho phát triển công nghiệp công nghệ 
thông tin, điện tử viễn thông, như: Nghiên cứu xây dựng Luật Phát triển công nghệ số thay thế 
Luật Công nghệ thông tin để thúc đẩy phát triển công nghệ số. Chương trình phát triển công 
nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chủ động tham gia 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Đưa vào vận hành Trung tâm CMCN 4.0 Việt Nam liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới 
(WEF) đồng thời triển khai một số dự án, nhiệm vụ xây dựng chính sách CMCN 4.0 hợp tác 
với WEF. 

Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số; Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, 
kết nối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; Thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với nguồn vốn huy động 
từ xã hội hóa. 

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông 

Mục tiêu Báo chí, truyền thông phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, lan toả năng 
lượng tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin xã hội, và khơi dậy khát vọng Việt 
Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo lên sức mạnh tinh thần cho đất nước bứt phá 
vươn lên. Sứ mệnh báo chí là rất lớn lao trong giai đoạn mới khi Việt Nam đặt mục tiêu trở 
thành nước phát triển thu nhập cao vào giữa thế kỷ. 

Quản lý báo chí phải đi với phát triển báo chí cách mạng. Đặc biệt là đề án hỗ trợ báo chí giai 
đoạn 2021-2025, xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự là chủ lực. Hỗ trợ báo chí 
Chuyển đổi số. Báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Giải quyết triệt để tình trạng nhũng 
nhiễu; báo hoá tạp chí, trang tin, Mạng xã hội; sơ kết và chấn chỉnh hoạt động liên kết. 

Quản lý tốt các nền tảng xuyên biên giới, nhất là nền tảng mạng xã hội, quảng cáo, kho ứng 
dụng. Việt Nam là nước có chủ quyền trên không gian mạng, Việt Nam đón chào mọi doanh 
nghiệp đến Việt Nam đầu tư, kinh doanh nhưng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Triển khai 
các biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên 
giới cung cấp trên môi trường mạng. Phát triển mạng xã hội trong nước, bảo đảm môi trường 



mạng xã hội lành mạnh, định danh được người sử dụng và cân bằng tỷ lệ người sử dụng với 
mạng xã hội nước ngoài. 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như 
các nhiệm vụ quan trọng khác của Đảng và Nhà nước giao phó. 

Trên 80% tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận kênh truyền hình thiết yếu qua môi trường mạng. Tỷ lệ 
người sử dụng mạng xã hội Việt so với người sử dụng mạng xã hội nước ngoàiđạt tối thiểu 
0,83 , phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 1,22. Tiếp tục áp dụng các giải pháp đấu tranh về pháp 
lý, truyền thông, kỹ thuật nhằm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc 
xác định danh tính người sử dụng dịch vụ, xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, 
mạo danh, tin giả, phấn đấu 100% thông tin vi phạm được xử lý. 

Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Báo chí, đánh giá sự cần thiết phải sửa/thay đổi Luật 
báo chí năm 2016; Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản năm 2012; Tổ 
chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 

Tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia được nhận diện có hình 
ảnh tốt về giá trị trải nghiệm với công chúng trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư nước 
ngoài, tăng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam. 

Thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, ứng dụng công nghệ thông - 
viễn thông, công nghệ số, đổi mới phương thức quản lý, vận hành hệ thống thông tin cơ sở để 
bảo đảm vai trò là kênh thông tin quan trọng, cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực, 
kịp thời và hiệu quả cho đời sống của người dân ở cơ sở. Phấn đấu tỷ lệ xã, phường, thị trấn 
có đài truyền thanh cơ sở đạt 92% trong đó có tối thiểu 15% đài truyền thanh cơ sở ứng dụng 
CNTT-VT. Chuyển đổi số cơ quan báo chí, PTTH hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa 
phương tiện đạt tỷ lệ 75%. 

Tạo điều kiện thu hút tối đa nguồn lực của xã hội để xây dựng và  phát triển văn hóa đọc. Tỷ 
lệ bản sách/người đạt 4,5%. Tỷ lệ sách xuất bản điện tử/số đầu sáchđạt 10% . Tổ chức xây 
dựng nhà xuất bản trọng điểm. Triển khai xây dựng Chương trình Sách Quốc gia; tập trung 
các giải pháp nâng cao chất lượng sách; Kết hợp phát triển hệ thống phát hành xuất bản phẩm 
truyền thống với phát hành xuất bản phẩm điện tử, tăng khả năng tiếp cận sách của bạn đọc. 
Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT để đổi mới, hiện đại hóa hoạt động xuất bản; phát triển 
xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phù hợp với xu thế phát triển chung của các nước 
trong khu vực và trên thế giới./. 
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Mô hình Bưu điện - Văn hóa xã kiểu mới: Đổi mới quản lý, mở rộng dịch vụ 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và chuyển đổi thành công một số mô 
hình Bưu điện - Văn hóa xã (BĐVHX) hoạt động theo kiểu mới (đơn vị quản lý cấp 4 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam). Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, nhất là giải quyết các thủ tục 
hành chính (TTHC) và tăng thu nhập cho người lao động.  

Nhiều tiện ích 

Tháng 8/2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi, thành 
lập BĐVHX ở các tỉnh, TP là đơn vị quản lý cấp 4 của Tổng Công ty và hoạt động theo mô 
hình mới. Mục tiêu là phục vụ công ích và kinh doanh tại địa bàn xã nhằm tạo doanh thu 
đột phá, bao phủ thị trường bằng nâng cao năng lực tổ chức sản xuất; kinh doanh cửa hàng 
tiện lợi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; dịch vụ hành chính công, an sinh xã 
hội. Tại Bắc Giang, mô hình đã và đang hình thành, bước đầu có nhiều ưu điểm. 

 

Người dân đến mua sắm các mặt hàng thiết yếu tại Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn (Lục 
Nam) 

Trước đây, tỷ lệ tiếp nhận các TTHC, giao dịch ở BĐVHX Yên Sơn (Lục Nam) đạt thấp. 
Tháng 12/2020, Bưu điện tỉnh đã chuyển đổi mô hình hoạt động kiểu mới tại đây và được 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất 
bảo đảm hoạt động kinh doanh, trở thành điểm cung cấp thông tin văn hóa, xã hội; phát 
hành sách, báo... 

Cho người dân. Đặc biệt, đơn vị chuyển sang đa dịch vụ, ngoài bưu chính công ích, chuyển 
phát thư, báo, hàng hóa... còn phục vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 
(BHXH), thu bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân; kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.  

Chị Vũ Thị Chính, Trưởng BĐVHX Yên Sơn cho biết: Từ khi chuyển đổi, đơn vị bố trí 2-3 
nhân viên trực bán hàng và hướng dẫn, tiếp nhận các TTHC cũng như dịch vụ khác. Với 
cách làm này, chỉ sau một tháng khai trương, lượng khách hàng đến giao dịch tăng, doanh 
thu đạt gần 500 triệu đồng, cao hơn khoảng 150 triệu đồng so với tháng trước. 



Tương tự, Bưu điện huyện Lạng Giang vừa chuyển đổi 5 điểm sang BĐVHX kiểu mới ở 
các xã: An Hà, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Tân Thanh. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất 
khang trang, sạch đẹp, các dịch vụ đều hài lòng người dân. Ví như, tại BĐVHX Nghĩa 
Hưng, những hạn chế trước đây đã được khắc phục, hoạt động hiệu quả như: Nhân viên sử 
dụng các dịch vụ qua Internet thành thạo, ứng dụng các phần mềm tiện ích vào xử lý công 
việc nhanh gọn; hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ hành chính công chi trả lương 
hưu, trợ cấp, chứng minh nhân dân, hồ sơ BHXH...  

Qua đó góp phần giảm tải cho các cơ quan hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết 
kiệm chi phí cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Anh Nguyễn Văn Tuyến, thôn 6, xã 
Nghĩa Hưng cho biết: “Tôi vừa làm xong thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện tại 
BĐVHX. Cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình, chu đáo. Từ nay, người dân không phải đến 
BHXH huyện để làm các thủ tục như trước". Tính riêng việc tiếp nhận TTHC về đăng ký 
BHXH tự nguyện và BHYT, từ tháng 12/2020 đến nay, BĐVHX Nghĩa Hưng đã tiếp nhận 
hơn 100 thủ tục. 

Năm nay, Bưu điện huyện Lạng Giang sẽ nhân rộng mô hình ra các điểm bưu điện cấp xã 
còn lại. Mục tiêu dần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh thu tăng khoảng 
30%/năm/điểm. Đơn vị chỉ đạo các BĐVHX nâng cao chất lượng dịch vụ gian hàng tiêu 
dùng cho người dân, chỉ bày bán sản phẩm OCOP của địa phương và hàng hóa của các DN 
mà Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết nhằm kiểm soát chất lượng, giá cả. 

Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên 

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, việc xây dựng, chuyển đổi 
BĐVHX xã sang hoạt động theo mô hình kiểu mới đã đạt được hiệu quả bước đầu. Toàn 
tỉnh hiện có 10 điểm BĐVHX đã chuyển đổi gồm: Yên Sơn (Lục Nam); Phì Điền (Lục 
Ngạn); An Hà, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Tân Thanh (Lạng Giang); Phúc Hòa (Tân 
Yên); Đồng Kỳ và thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). Trong năm 2021, đơn vị sẽ chuyển đổi 
144/180 điểm toàn tỉnh, chiếm khoảng 80%. 

 

Toàn tỉnh hiện có 10 điểm BĐVHX đã chuyển đổi xong, gồm xã: Yên Sơn (Lục Nam); 
Phì Điền (Lục Ngạn); An Hà, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Tân Thanh (Lạng 
Giang); Phúc Hòa (Tân Yên); Đồng Kỳ và thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). Dự kiến năm 2021 
sẽ chuyển đổi 144/180 điểm BĐVHX sang hoạt động theo mô hình mới, chiếm 80% số 
điểm đang hoạt động". 

Bà Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh. 

Ngay từ đầu năm nay, Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện các huyện, TP tổ chức, hướng dẫn 
các đơn vị học tập, đánh giá, nhân rộng mô hình. Chú trọng tập huấn cho cán bộ, nhân viên 
sử dụng thành thạo các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng tác phong, 
nghiệp vụ nghề nghiệp; nâng cao kiến thức trong tư vấn giải quyết TTHC công. 

Bưu điện tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chuyển đổi mô hình tại các địa phương, 
kịp thời tháo gỡ hạn chế, vướng mắc. Được biết, việc chuyển đổi mô hình BĐVHX cần 
nhiều thời gian, công sức và kinh phí trong khi trình độ năng lực của cán bộ, nhân viên ở 
các đơn vị khác nhau, nhất là vùng dân tộc thiểu số.  

Vì thế, các đơn vị cấp huyện và xã chủ động bố trí kinh phí tổ chức đào tạo, tập huấn, đầu 
tư hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực phù hợp với tính chất công việc của BĐVHX. 

Cũng theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh, để các BĐVHX thực sự trở thành “cánh tay nối dài của 
chính quyền địa phương” trong phục vụ nhân dân, rất cần sự giúp đỡ của cấp ủy, chính 



quyền các địa phương. Trong đó, quan tâm quy hoạch đất đai để xây dựng, mở rộng trụ sở 
BĐVHX.  

Các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện cho BĐVHX 
thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, điểm cung cấp dịch vụ công, góp phần xây 
dựng nông thôn mới. 

Hoàng Phương 
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