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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 167/STTTT-KHTC 
Vv Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và 

truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 5 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND xã: Khuôn Hà (huyện Lâm Bình); Hòa Phú (huyện 

Chiêm Hóa); Thái Hòa (huyện Hàm Yên); Trung Môn, Kim Phú 

(huyện Yên Sơn); Đại Phú, Hồng Lạc (huyện Sơn Dương); 

- Các doanh nghiệp: Bưu Điện tỉnh; Viễn thông Tuyên Quang; 

Chi nhánh Viettel Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Quyết định số 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông tron bộ 

tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

115/QĐ-UBND ngày 14/04/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành " một số tiêu 

chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020". 

Thực hiện văn bản số 750/BCĐ-VPĐP ngày 19/4/2017 của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, về việc hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Sở Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện Tiêu chí thông tin truyền thông trong bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau: 

1. Xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-

2020 là xã đáp ứng các điều kiện của 04 nội dung sau: 

1.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính. 

1.2. Xã có dịch vụ viễn thông, Internet. 

1.3. Xã có đài truyền thanh và ít nhất có 2/3 số thôn trong xã có hệ thống loa 

phát thanh. 

1.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 

2. Giải thích từ ngữ 

2.1. Điểm phục vụ bưu chính là điểm giao dịch của các doanh nghiệp bưu 

chính để chấp nhận, phát thư, gói, kiện hàng hóa. 
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2.2. Điểm phục vụ dịch vụ viễn thông, Internet công cộng là điểm do doanh 

nghiệp viễn thông trực tiếp quản lý, khai thác để cung cấp dịch vụ viễn thông, 

Internet cho người sử dụng dịch vụ (bao gồm cả các đại lý dịch vụ viễn thông, 

Internet của doanh nghiệp viễn thông). 

2.3. Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa 

hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và 

dịch vụ giá trị gia tăng. 

2.4. Đài truyền thanh xã là đài truyền thanh do Ủy ban nhân dân cấp xã trực 

tiếp quản lý nhân sự, máy móc thiết bị, kinh phí và hoạt động theo quy định của 

pháp luật. Đài truyền thanh xã phân thành hai loại theo phương thức truyền dẫn tín 

hiệu âm thanh: hữu tuyến (qua dây dẫn) và vô tuyến (qua tần số vô tuyến điện). 

2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành là việc 

sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo 

đảm công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền xã. 

3. Điều kiện đạt đối với xã có điểm phục vụ bưu chính 

Xã có điểm phục vụ bưu chính là xã có ít nhất 01 (một) điểm phục vụ bưu 

chính đáp ứng được các điều kiện sau: 

3.1. Về cơ sở vật chất: 

a) Có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng và 

nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương. 

b) Có treo biển tên điểm phục vụ. 

c) Niêm yết giờ mở cửa phục vụ và các thông tin về dịch vụ bưu chính cung 

ứng tại điểm phục vụ. 

d) Thời gian mở cửa phục vụ phải đảm bảo tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc. 

3.2. Về dịch vụ: 

Tại điểm phục vụ, đảm bảo cung cấp các dịch vụ: 

a) Dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg. 

b) Dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 05 kg. 

4. Điều kiện đạt đối với xã có dịch vụ viễn thông, Internet 

Xã có dịch vụ viễn thông, Internet là xã đáp ứng được các điều kiện sau: 

4.1. Tất cả các thôn, bản trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử 

dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định 

mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại 

dịch vụ truy nhập Internet: băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di 

động mặt đất. 
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4.2. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều này thì trên địa 

bàn xã phải có ít nhất 01 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu 

cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập Internet. 

4.3. Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn xã phải đáp ứng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

5. Điều kiện đạt đối với xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn 

Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn là xã đáp ứng được các 

điều kiện sau: 

5.1. Có đài truyền thanh hữu tuyến hoặc vô tuyến được thiết lập đáp ứng các 

quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử 

dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

5.2. Ít nhất 2/3 số thôn, bản trong xã có hệ thống loa hoạt động. 

6. Điều kiện đạt đối với nội dung xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý, điều hành 

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành là xã 

đáp ứng được các điều kiện sau: 

6.1. Về cơ sở vật chất: Xã có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công 

chức, với hệ số máy vi tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu là 0,3. 

Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có máy vi tính 

kết nối mạng Internet băng rộng. 

6.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: 

Xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng sau: 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

- Hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước. 

- Hệ thống một cửa điện tử. 

- Cổng/trang thông tin điện tử (có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều 

hành hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2 của xã). 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, mọi ý kiến vướng mắc 

xin được gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: KHTC, VT. 

GIÁM ĐỐC 
(Đã ký) 

 

 

Lê Quang Ninh 

 


