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V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày     tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

                                   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

                                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

              

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

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

chí  xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn 

số 1097/HD-STTTT ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng 

về Thực hiện tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông) trong Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025.  

Để thực hiện có hiệu quả những quy định theo Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao, Ủy ban nhân dân huyện triển khai Hướng dẫn số 1097/HD-STTTT 

ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng đến các cơ quan, 

đơn vị nghiên cứu thực hiện (Gửi kèm công văn này Hướng dẫn số 1097/HD-

STTTT ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng). 

Đồng thời, yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, các doanh nghiệp viễn 

thông trên địa bàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Giao Phòng Văn hóa & Thông tin là cơ quan đầu mối phụ trách tiêu chí số 

8 (Thông tin và Truyền thông) tại địa phương. Có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức 

triển khai, đôn đốc thực hiện tiêu chí theo lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, huyện.  

- Chủ trì phối hợp UBND cấp xã, chi nhánh các doanh nghiệp bưu chính, 

viễn thông hoạt động trên địa bàn nghiên cứu, khảo sát và đề xuất nội dung, kế 

hoạch thực hiện các chỉ tiêu có dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông 

tin do doanh nghiệp cung cấp đảm bảo đáp ứng theo các nội dung tại Hướng dẫn 

số 1097/HD-STTTT ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao 

Bằng. 

- Đối với việc thực hiện chỉ tiêu 8.3 Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa 

đến các xóm: Khi đầu tư, trang bị mới đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông đề nghị gửi lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông để 

được xem xét, thống nhất về phương án, giải pháp, kỹ thuật công nghệ trước khi 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ/dự án (dự toán) triển khai thực hiện 
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2. Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới; lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021-2025 của huyện Trùng Khánh để 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 8 (Thông tin và Truyền thông) của huyện và ngành; đáp ứng yêu cầu 

tối thiểu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông 

tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân các xã trong việc xây dựng nông thôn 

mới để đạt các nội dung tiêu chí về thông tin và truyền thông. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;   

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Viettel Trùng Khánh; 

- VNPT Trùng Khánh; 

- Bưu điện Trùng Khánh;   

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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