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Cao Bằng, ngày          tháng 11 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện tiêu chí số 7 (Thông tin và Truyền thông) trong Bộ tiêu chí xóm 

nông thôn mới và Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 
–––––––––––––––––––––––– 

           Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và 

truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới và Bộ tiêu chí xóm 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025; 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu 

chí xóm nông thôn mới và Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, như sau: 

I. QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THUỘC TIÊU CHÍ SỐ 7. 

1. Đối với xóm nông thôn mới, gồm 02 chỉ tiêu: 
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- Chỉ tiêu 7.1. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xóm có phương tiện nghe, nhìn để 

tiếp cận thông tin (Tivi hoặc máy radio): >85%. 

- Chỉ tiêu 7.2. Xóm có dịch vụ viễn thông, internet: Đạt 

2. Đối với xóm nông thôn mới kiểu mẫu, gồm 04 chỉ tiêu. 

- Chỉ tiêu 7.1. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xóm có phương tiện nghe, nhìn để 

tiếp cận thông tin (Tivi hoặc radio): >95%. 

- Chỉ tiêu 7.2. Xóm có dịch vụ viễn thông, internet: Đạt  

- Chỉ tiêu 7.3. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: >60% 

- Chỉ tiêu 7.4. Xóm có hệ thống loa của đài truyền thanh xã hoạt động thường 

xuyên: Đạt.  

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TIÊU CHÍ SỐ 7 

1. Đối với xóm nông thôn mới 

a) Chỉ tiêu 7.1:  

Trên địa bàn xóm có trên 85% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn (Tivi hoặc 

radio) nghe, xem được thông qua một trong số các phương thức truyền dẫn (vệ tinh, 

cáp, truyền hình qua Internet); 

b) Chỉ tiêu 7.2:  

Trên địa bàn xóm có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và hộ 

gia đình một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định hoặc 

viễn thông di động mặt đất; một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet: băng rộng 

cố định hoặc băng rộng di động mặt đất. 

Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn xóm phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

2. Đối với xóm nông thôn mới kiểu mẫu 

a) Chỉ tiêu 7.1:  

Trên địa bàn xóm có trên 95% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn (Tivi hoặc 

radio) nghe, xem được thông qua một trong số các phương thức truyền dẫn (vệ tinh, 

cáp, truyền hình số mặt đất, Internet); 

b) Chỉ tiêu 7.2:  
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Trên địa bàn xóm có khả năng đáp ứng 100% hộ gia đình và người dân có nhu 

cầu sử dụng một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định hoặc 

mạng di động mặt đất; một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet: băng rộng cố 

định hoặc băng rộng di động mặt đất. 

Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn xóm phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

c) Chỉ tiêu 7.3:  Xóm có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng 

điện thoại thông minh đạt trên 60%. 

d) Chỉ tiêu 7.4: Xóm có hệ thống loa của đài truyền thanh xã hoạt động thường 

xuyên. 

Xóm có cụm loa truyền thanh đảm bảo hoạt động thường xuyên theo thời 

lượng quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

 a) Giao Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan đầu mối phụ trách tiêu chí số 7 

tại địa phương. Có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện tiêu 

chí theo lộ trình xóm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu 

trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, xã. 

 b) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp UBND cấp xã, chi 

nhánh các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn khảo sát và đề xuất nội 

dung, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu có dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin do 

doanh nghiệp cung cấp đảm bảo đáp ứng theo các nội dung tại Hướng dẫn này. 

 2. Các doanh nghiệp viễn thông 

Căn cứ kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; lộ 

trình các xóm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2022-2025 của huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng cung cấp dịch 

vụ tại các xã, xóm. Bố trí nguồn vốn để phát triển hạ tầng, mạng lưới và tổ chức cung 

ứng dịch vụ đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của Tiêu chí số 7 của địa phương; đáp 

ứng yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc xây dựng 

nông thôn mới để đạt các nội dung tiêu chí về thông tin và truyền thông nêu trên. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện tiêu chí 

số 7 trong Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao 
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Bằng giai đoạn 2022-2025, xin gửi đến các địa phương, đơn vị được biết và triển 

khai thực hiện. Nội dung hướng dẫn thực hiện đối với từng chỉ tiêu thuộc tiêu chí 

đồng thời là cơ sở để UBND cấp xã tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí; 

UBND cấp huyện thẩm tra, đề nghị xét công nhận đạt tiêu chí số 7 trong giai đoạn 

2022-2025. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc, phát sinh đề nghị phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời xem xét, giải quyết./.   

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG; 
- Văn phòng điều phối NTM; 
- Giám đốc, các phó GĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu VT, VP(T) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 

 


		2022-12-02T17:49:45+0700


		2022-12-02T18:22:39+0700


		2022-12-02T18:22:39+0700


		2022-12-02T18:22:39+0700




