
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v triển khai hướng dẫn thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí lĩnh vực văn hóa thuộc 

Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu 

chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và 

tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày        tháng 11 năm 2022 
  

 

Kính gửi:  

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

            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 1228/HD-SVHTTDL ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng về thực hiện thực hiện Bộ tiêu chí 

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

Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025 và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025.  

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

mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân 

dân các xã thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức 

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

nông thôn mới; xóm, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong Kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 của tỉnh, huyện.  

2. Ủy ban nhân dân các xã: Triển khai Hướng dẫn số 1228/HD-SVHTTDL 

ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng đến 

các xóm, làng thuộc địa bàn quản lý; thường xuyên tuyên truyền để người dân 

thực hiện theo các nội dung tiêu chí xóm nông thôn mới; tiêu chí xóm nông thôn 

mới kiểu mẫu và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả. 

(Có Hướng dẫn số 1228/HD-SVHTTDL ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng gửi kèm Công văn này)  

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; 

- Lưu: VT, VHTT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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