
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin 

và truyền thông về xây dựng xã nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày     tháng 8 năm 2022  

 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 
- Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1306/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của 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; 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông ban 

hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây 

dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 gửi đến các cơ quan, đơn vị phối 

hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý (Hướng dẫn đính kèm). 

Đồng thời, để hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải xây dựng đạt 

chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

UBND huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải phối hợp, chỉ đạo phòng chuyên 

môn, UBND xã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành nội dung tiêu chí 

thông tin và truyền thông đối với những xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn huyện theo hướng dẫn đính kèm văn bản này, báo cáo 

kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông nắm, kịp thời phối hợp hỗ trợ. 
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Thông 

tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin; 

điện thoại: 0294.3850852 - 0294.3850853) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- VP Điều phối NTM tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 
- Ban biên tập Sở TT&TT (đăng VB); 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

Bùi Thống Nhứt 
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