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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Văn bản số 4044/BTTT-KHTC ngày 03/8/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc rà soát Kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về 

thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; để nắm thông tin báo cáo Bộ Thông tin và truyền thông, UBND 

tỉnh, đồng thời, đề xuất đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 1. Rà soát, báo cáo đề xuất các nội dung thực hiện Chương trình theo phụ 

lục của Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 

02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Mẫu biểu kèm theo) gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông trước 11h00, ngày 09/8/2022. 

 2. Nghiên cứu, hướng dẫn các xã chủ động thực hiện các nội dung của 

ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới theo quy định 

của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Thông tin và 

Truyền thông sẽ có Văn bản hướng dẫn sau khi UBND tỉnh ban hành Quy định).  

 Thông tin liên hệ Phòng Bưu chính Viễn thông, điện thoại 02393699669./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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