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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp  

tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về nội dung, thẩm quyền ban 

hành tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 

 

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 

Hữu Tháp chủ trì buổi làm việc với các ngành và địa phương về thẩm quyền ban 

hành tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tham dự 

buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày đề 

xuất về ban hành các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 

thống, ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của 

các thành viên tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận 

như sau: 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông 

 a) Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định Thủ tướng Chính phủ (1) và 

của Ủy ban nhân dân tỉnh(2) đã ban hành các Bộ tiêu chí về xã/huyện nông 

thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2021 - 2025 liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, hướng dẫn các sở 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng 

quy định. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh mà 

chưa ban hành thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mới hoặc 

sửa đổi, bổ sung các quy định đã ban hành để tổ chức triển khai thực hiện đảm 

bảo theo đúng quy định, phù hợp và thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

                                           
(1) Tại các Quyết định: số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc Ban hành 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; số 319/QĐ-TTg 

ngày 08 tháng 3 năm 2022 về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 

bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, số 321/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 

năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
(2) Tại các Quyết định: số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 Ban hành quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí 

về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021 - 2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí; số 255/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 Ban hành 

Bộ tiêu chí về Thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 379/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 6 năm 2022 Ban hành Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông 

thôn mới nâng cao và phân công nhiệm vụ các đơn vị phụ trách tiêu chí; phân công phụ trách thực hiện quy định 

thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
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b) Đối với việc đề nghị ban hành Quyết định công bố các chỉ tiêu thuộc 

tiêu chí thông tin và truyền thông về mô hình thôn, xã thông minh; xã có thực 

hiện chuyển đổi số về quản lý nhà nước và an sinh xã hội, thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2022 - 2025, đề nghị đơn vị: 

- Đối với Quy định về mô hình thôn, xã thông minh được quy định tại số 

Quyết định số 318/QĐ-TTg, Quyết định số 319/QĐ-TTg và Quyết định số 

320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã Quy định tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 

2022 và Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 20223, do đó đề 

nghị đơn vị tiếp tục rà soát các quy định của cấp có thẩm quyền, phối hợp Ủy 

ban nhân dân các huyện thành phố, trường hợp cần thiết phải ban hành quy định 

cụ thể hoặc bổ sung thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

sửa đổi, bổ sung các quy định đã ban hành hoặc chỉ đạo nội dung hướng dẫn để 

tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tiễn. 

- Đối với nội dung xã có thực hiện chuyển đổi số về quản lý nhà nước và an 

sinh xã hội mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quy định tại Quyết định số 416/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Ban hành quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí4: 

đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát các quy định của cấp có thẩm quyền và phối hợp 

Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, trường hợp cần thiết phải ban hành quy 

định cụ thể hoặc bổ sung thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung các quy định đã ban hành hoặc chỉ đạo nội dung hướng dẫn 

để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tiễn. 

Các nội dung tham mưu đề xuất đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để tổng hợp, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tư 

pháp các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát các quy định Thủ tướng Chính phủ 

và của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến các Bộ tiêu chí về 

xã/huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021 - 2025: 

- Tổng hợp, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đối 

với các nội dung phải ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh liên 

quan đến các Bộ tiêu chí về xã/huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 

cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hướng dẫn các sở ban ngành thuộc tỉnh ban hành các hướng dẫn các nội 

dung liên quan đến lĩnh vực được phân phụ trách các tiêu chí đảm bảo theo đúng 

                                           
(3) Trong đó đã có giao: Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao hướng 

dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách. 
(4) Trong đó đã có giao: Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao hướng 

dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách. 
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quy định, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, trường 

hợp vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. 

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương 

biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  Nơi nhận:                     
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp (B/c); 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin 

và Truyền thông, Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP; 

- Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, NNTN.NLTA. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trình 
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