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UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 971/STTTT-KHTC

Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2017

V/v hướng dẫn phương pháp đánh giá, hồ sơ
minh chứng xét công nhận xã đạt Tiêu chí số 8
về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí
về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

Kính gửi:
- Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng
Nông thôn mới tỉnh Gia Lai;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Quyết định số 2450/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc “ban hành quy đinh, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và
công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020”;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc “ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn
2017 –2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;
Căn cứ Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày 05/5/2017 của Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Gia Lai “hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và
Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên
địa bàn tỉnh Gia Lai”;
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai hướng dẫn phương pháp
đánh giá, hồ sơ minh chứng xét công nhận xã đạt tiêu chí số 8 về TT&TT trong Bộ
tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia
Lai như sau:
I. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CỦA UBND XÃ:
1. Tiêu chí 8.1, 8.2: Xã có điểm phục vụ bưu chính và dịch vụ viễn thông,
Internet:
- Kiểm tra thực tế và ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của người chịu trách
nhiệm kiểm tra tiêu chí và UBND xã theo Mẫu 02 (có gửi kèm theo công văn này).
- Các hồ sơ có liên quan (nếu có). Bao gồm:
+ Bản sao quyết định thành lập điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ.
+ Bản sao quyết định thành lập điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công
cộng hoặc hợp đồng đại lý viễn thông, Internet.

2. Tiêu chí 8.3: Xã có Đài Truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn:
- Kiểm tra thực tế và ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của người chịu trách
nhiệm kiểm tra tiêu chí và UBND xã theo Mẫu 03(có gửi kèm theo công văn này).
- Các hồ sơ có liên quan (nếu có), bao gồm:
+ Bản sao quyết định đầu tư Đài truyền thanh xã của cấp có thẩm quyền
theo quy định.
+ Bản sao quyết định phân công nhiệm vụ cho công chức phụ trách Đài
Truyền thanh xã theo quy định.
+ Bản sao giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện do cơ quan có
thẩm quyền cấp theo quy định.
+ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị truyền thanh không
dây theo quy định.
3. Tiêu chí 8.4:Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý,
điều hành:
- Kiểm tra thực tế và ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của người chịu trách
nhiệm kiểm tra tiêu chí và UBND xã theo Mẫu 04 (có gửi kèm theo công văn này).
- Các hồ sơ có liên quan (nếu có), bao gồm:
+ Văn bản có nội dung đề cập đến kế hoạch đầu tư, mua sắm máy tính để
đến năm 2020 đảm bảo tỷ lệ máy tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu 67%
(áp dụng đối với xã tại thời điểm đánh giá, được xét công nhận nhưng có tỷ lệ máy
tính/số cán bộ, công chức đến thời điểm xét công nhận chưa đạt 67%)
+ Bản sao văn bản đồng ý cấp tên miền của Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Gia Lai (áp dụng đối với trường hợp xã xây dựng Website/Portal riêng).
II. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THẨM TRA, THẨM ĐỊNH CỦA HUYỆN, TỈNH:
- Kiểm tra thực tế và ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của các bên liên quan
chịu trách nhiệm thẩm tra, thẩm định tiêu chí và UBND xã theo Mẫu 01(có gửi kèm
theo công văn này).
- Các hồ sơ có liên quan (nếu có), bao gồm: Các biên bản kiểm tra tiêu chí của
xã (theo mẫu số 02, 03, 04 kèm theo công văn này) và giấy tờ có liên quan.
III. MỘT SỐ LƯU Ý:
- Việc đánh giá các điều kiện đạt chuẩn, xét công nhậnTiêu chí số 8 về Thông
tin và Truyền thông căn cứ theo các nội dung tại Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày
05/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Riêng các xã gần đô thị,
bưu điện cấp huyện hoặc các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng sâu, vùng xa người dân ít
có nhu cầu về dịch vụ bưu chính có thể áp dụng chỉ tiêu điểm phục vụ bưu chính
không có người phục vụ để xét công nhận Tiêu chí 8.1. Điều kiện đạt chuẩn đối với
điểm phục vụ bưu chính không có người phục vụ (không là thùng thư công cộng đặt
tại Điểm BĐVHX, Bưu cục) như sau:
+ Được thiết kế và lắp đặt tại vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận và đảm bảo an
toàn cho gửi thư, không làm ảnh hưởng trật tự công cộng.
+ Làm bằng vật liệu chắc chắn, khó cậy phá, đảm bảo mỹ quan.
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+ Có hệ thống khóa riêng, có khe hở ngang đủ để bỏ thư; khe hở này phải
được thiết kế theo hướng dốc ra ngoài và có thiết kế phù hợp để ngăn việc móc thư từ
khe hở đó; vị trí khe hở phải đặt ở bên dưới nóc thùng thư.
+ Trên thùng thư có thông tin về tên đơn vị quản lý, tên bưu cục; ngày giờ,
số lần mở thùng thư trong ngày.
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn
chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông do doanh nghiệp cung cấp và công bố theo quy
định pháp luật. Theo công bố của các doanh nghiệp này thì chất lượng các dịch vụ bưu
chính, viễn thông được cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đảm bảo phù hợp với các
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 01:2015/BTTTT, QCVN 35:2011/BTTTT, QCVN
36:2015/BTTTT, 34:2014/BTTTT, QCVN 81:2014/BTTTT. Vì vậy, khi xem xét, đánh
giá các chỉ tiêu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ có liên quan được nêu tại Tiêu chí 8.1,
8.2. Các cá nhân, đơn vị thực hiện việc đánh giá có thể kết luận “đạt” đối với các chỉ tiêu
này.
Trên đây là một số nội dung làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai trong Chương trình mục tiêu
quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông
báo để các đơn vị, địa phương biết và triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
tỉnh. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc thì kịp thời trao đổi, phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai để giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thường trực BCĐ CTMTQG XD Nông thôn mới
tỉnh (Sở Nông nghiệp & PTNT) (báo cáo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở TT&TT (qua mạng);
- Lưu: VT, P.KHTC.
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