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Kính gửi:      

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1164/STTTT-HTS ngày 07/6/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc duy trì ổn định các Điểm bưu điện văn hóa xã đảm bảo 

tiêu chí số 8 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025. 

 Theo đó từ năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 

1771/STTTT-BCVT ngày 09/12/2019 về việc duy trì hoạt động ổn định của các 

Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong 

xây dựng nông thôn mới; Công văn số 884/STTTT-BCVT ngày 20/5/2020 về việc 

bố trí, bàn giao đất để xây dựng điểm phục vụ bưu chính thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 gửi UBND huyện. Tuy 

nhiên, trong thời gian qua một số xã khi xây dựng các công trình để đảm bảo tiêu 

chí cho nông thôn mới đã thu hồi, sử dụng đất của một số Điểm bưu điện văn hóa 

xã. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định, lâu dài của tiêu chí thuộc lĩnh vực thông 

tin và truyền thông tại các xã xây dựng nông thôn mới nói chung và hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bưu chính nói riêng.  

 Để khắc phục triệt để hạn chế nêu trên, đồng thời phù hợp với kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong năm 

2021 về việc hoàn thành “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên 

quan,UBND các xã, thị trấn hiện một số nội dung như sau: 

 1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã thực 

hiện rà soát thực trạng hoạt động và đất các điểm Bưu điện Văn hoá xã (diện tích, 

vị trí) báo cáo UBND huyện. 

 - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, phòng chuyên môn của Sở 

Thông tin và Truyền thông để tham mưu cho UBND huyện về vị trí, diện tích của 

các điểm Bưu điện Văn hoá xã (diện tích đã có và dự kiến quy hoạch mới). 



 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Rà soát,hạn chế tối đa việc thu hồi đất sử dụng cho lĩnh vực Bưu chính 

nhằm đảm bảo tiêu chí 8.1 Thông tin Truyền thông. 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã rà soát, bổ 

sung đưa vào quy hoạch đất cho điểm Bưu điện Văn hoá xã (Đối với những xã 

chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện). 

 - Tham mưu, báo cáo UBND huyện phương án giao đất để Bưu điện tỉnh 

xây dựng các điểm Bưu điện Văn hóa xã, Phương án bố trí đất cho điểm Bưu điện 

Văn hoá xã (Đối với xã chưa có quỹ đất và các xã đã sử dụng đất của Bưu điện vào 

xây dựng công trình khác). 

 3. Uỷ ban nhân dân các xã 

 - Chủ động khẩn trương xác định địa điểm để đề xuất xây dựng lại các điểm 

Bưu điện Văn hóa xã đối với đất điểm Bưu điện Văn hóa xã đã bị thu hồi hoặc 

chưa có đất để đảm bảo tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông 

thôn mới. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xác định lại diện tích vị trí, 

hoạt động của điểm Bưu điện Văn hoá xã báo cáo UBND huyện (Qua phòng Văn 

hóa và Thông tin). 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin trước ngày 26/7/2022 để tổng hợp báo cáo tỉnh). 

 Lưu ý:Giai đoạn 2021 – 2025, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trương 

không xem xét thẩm định đạt tiêu chí số 8 đối với xã chưa thực hiện bố trí đất cho 

Bưu điện để xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc chưa đảm bảo đạt các tiêu 

chí khác thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phê duyệt của UBND tỉnh 

Trong xây dựng nông thôn mới(gồm cả: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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