
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v phối hợp xây dựng điểm Bưu 

điện văn hóa xã, thực hiện chỉ tiêu 

100% xã có điểm phục vụ bưu 

chính có người phục vụ 

Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2021 

   

Kính gửi: 

 

 

 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; 

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

 Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-STTTT ngày 01/02/2021của Sở Thông 

tin và Truyền thông về thực hiện tiêu chí số 8 (thông tin và truyền thông) và tiêu 

chí số 6 (truyền thông) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Công văn số 307/STTTT-BCVT ngày 

18/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện chỉ tiêu 100% 

xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ của Sở Thông tin và Truyền 

thông.  

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tiến 

hành rà soát vị trí, lập quy hoạch đất xây dựng điểm Bưu điện văn hóa. Qua rà 

soát đã có 02 xã: Thái Bình và Đình Lập có mặt bằng đủ điều kiện tiến hành xây 

dựng. Để thực hiện có hiệu quả, đúng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, UBND huyện trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Quan tâm, phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thúc đẩy tình hình đầu 

tư, xây dựng điểm Bưu điện văn hóa cho 02 xã Thái Bình (đăng ký về đích nông 

thôn mới năm 2021) và xã Đình Lập (đăng ký hoàn thành nông thôn mới nâng 

cao năm 2021) để tạo đủ điều kiện cho các xã hoàn thành tiêu chí, về đích theo 

kế hoạch đã đề ra và thực hiện chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có 

người phục vụ trong năm 2021 theo Chỉ thị số 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 

2021. 

2. Bưu điện tỉnh 

- Đề xuất với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về kinh phí đầu tư và xây 

dựng thiết lập mới điểm Bưu điện văn hóa xã cho các xã nêu trên trong năm 

2021, theo Chỉ thị số 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về định 

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

- Phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, đôn đốc Bưu điện 

huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã chưa có điểm bưu 

chính có người phục vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao đất đã đưa vào quy 
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hoạch; đảm bảo đúng tiến độ thời gian về đích nông thôn mới và hoàn thành 

nông thôn mới nâng cao. 

 UBND huyện kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (p/h); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UNND huyện; 

- Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã Thái Bình, Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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