
 

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 6189/UBND-NL1 ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc thẩm định kết quả xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 

theo danh sách các xã tại Văn bản số 529/VPĐP-ĐPNV ngày 6/11/2018 của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; sau khi kiểm tra, thẩm định, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thẩm định việc thực hiện tiêu chí 

Thông tin và Truyền thông tại các xã theo phụ lục gửi kèm. 

Đề nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

(đã ký) 

 

 

 

Phan Tấn Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 916  /STTTT-BCVT 

V/v báo cáo kết quả thẩm định tiêu chí Thông 

tin và Truyền thông tại các xã đề nghị thẩm 

định đạt chuẩn NTM năm 2018 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh,  ngày   20   tháng 11 năm 2018 



KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo công văn số          /STTTT-BCVT ngày       /10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT Tên xã Thực tế hiện tại Đánh giá 

mức độ 

đạt chuẩn 

Nội dung cần thực hiện để tiêu chí đạt 

bền vững 

1 Thạch 

Đồng 

- Điểm BĐVHX đang thực hiện xây dựng mới, khối lượng 

công việc đạt 90%.  

- Xã có dịch vụ viễn thông, Internet đạt yêu cầu. 

- 100% hệ thống truyền thanh cơ sở đến các thôn. Cập 

nhật 34 trang nhật ký điện tử truyền thanh cơ sở. 

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã sử dụng phần mềm quản lý 

hồ sơ, văn bản và điều hành tác nghiệp; thực hiện 

nhận/gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua mạng Internet. 

100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và được đào 

tạo để sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ 

nhiệm vụ chuyên môn. Xã có trang thông tin điện tử đáp 

ứng các yêu cầu. 

 

 

đạt 90% 

- Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để 

bàn giao công trình và đảm bảo điểm 

BĐVHX đáp ứng các yêu cầu theo quy 

định. 

- Thường xuyên cập nhật nhật ký điện tử 

của truyền thanh cơ sở; các thông tin 

trên các chuyên mục đúng quy định. 

- Thường xuyền sử dụng phần mềm điều 

hành tác nghiệp trong chỉ đạo điều hành. 

- Thường xuyên chỉnh trang, bó gọn các 

tuyến cáp viễn thông trên các tuyến 

đường liên xã, liên thôn. 
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