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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sat kết quả triển khai, thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Sở) tổng 

hợp, báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát như sau: 

1. Công tác tham mưu, triển khai, quán triệt thực hiện 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Quyết 

định số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí 

về xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020, 

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh ban hành bộ 

tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai 

đoạn 2019 – 2020 và các văn bản có liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển 

khai thực hiện xây dựng NTM theo bộ tiêu chí nêu trên. 

- Giai đoạn trong năm 2020:  

+ Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; 

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa 

và Thông tin các huyện, thành phố; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên 

địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản 

quy định về xây dựng nông thôn mới. 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo 

đảm thông tin liên lạc, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh phục vụ sự chỉ đạo, 

điều hành của các cấp, các ngành và nhu cầu của người dân trong quá trình triển 

khai xây dựng nông thôn mới. 

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, 

Thới Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã chưa đạt tiêu chí 8.1. Xã có điểm phục vụ 

bưu chính và các đơn vị trực thuộc có liên quan hỗ trợ Bưu điện tỉnh Cà Mau hoàn 

thiện các thủ tục để mở điểm phục vụ bưu chính đáp ứng điều kiện về cơ sở vật 

chất và dịch vụ theo quy định. 
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+ Sở tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát thực tế về tình hình xây dựng 

nông thôn mới của 11 xã, nhất là thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền 

thông. Qua đó, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của xã; để có giải pháp hỗ trợ 

các xã nông thôn mới trong thời gian tới. 

+ Xác nhận chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho xã 

Phú Thuận, huyện Phú Tân; xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. 

+ Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1242/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2017 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020” trong toàn ngành thông tin và truyền thông. 

+ Năm 2020, Sở được giao ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 với kinh phí 

600 triệu đồng. Sở ban hành Kế hoạch số 19/KH-STTTT ngày 18/3/2020 về thông tin, 

tuyên truyền thực hiện, Đề án “Mỗi xã 01 sản phẩm” tỉnh Cà Mau năm 2020, nội dung 

thực hiện: đặt hàng (VTV9) khu vực phía nam tại Cần Thơ sản xuất 05 chương trình 

truyền hình chuyên đề giới thiệu các sản phẩm OCOP (có biên tập lại 05 chương trình 

phát thanh) giới thiệu sản phẩm đặt trưng của địa phương (khoảng 03 phút/ phóng sự) 

với giá trị dự toán 300 triệu đồng; Hổ trợ các phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, 

Trung tâm Văn hóa, truyền thông và thể thao cấp huyện thực hiện tuyên truyền trên 

sóng phát thanh huyện, với kinh phí 300 triệu. Tình hình giải ngân 100% trong năm 

2020. 

+ Được phân công phụ trách xã Khánh An xây dựng xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xã Rạch Chèo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; Sở TT&TT thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoàn thiện, nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã Khánh An và xã Rạch Chèo. 

- Giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 02 năm 2022 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo mở điểm phục vụ bưu chính 

trên địa bàn tỉnh tất cả các xã chưa có điểm phục vụ bưu chính để đạt 100% số 

xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và dịch vụ 

theo quy định. 

+ Đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra các tiêu chí 

TT&TT tại các xã nông thôn mới năm 2021. 

+ Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về TT&TT trong xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cà Mau và đề nghị xét, công nhận 

thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

+ Hiệp y, thống nhất số liệu chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của 

xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. 

+ Xác nhận chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cho 04 xã (Khánh 

Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời; Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển; Đông Thới, 

huyện Cái Nước; Tân Phú, huyện Thới Bình). 

+ Năm 2021, Sở được giao ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, với kinh phí 150 triệu đồng. Sở ban hành Kế hoạch số 
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51/KH-STTTT ngày 8/10/2021 về triển khai thực hiện thực hiện Video clip và 

tập huấn quản lý, sử dụng Chương trình NTM, OCOP tỉnh Cà Mau năm 2021, 

nội dung thực hiện: Thực hiện 10 Video cilp để giới thiệu các sản phẩm OCOP 

trên kênh quảng bá về tỉnh Cà Mau;  Tổ chức 01 lớp tập huấn cho đối tượng là 

thành viên kiêm nhiệm được giao nhiệm vụ tham mưu nông thôn mới của các cơ 

quan trên đia bàn tỉnh để biết tổng hợp, báo cáo một cách nhanh chóng, hiệu quả 

trong môi trường mạng về các biểu, mẫu để phục vụ công tác triển khai thực 

hiện, kiểm tra và giám sát nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và Chương trình OCOP. Tình hình giải ngân 100% trong năm 2021. 

+ Năm 2022, Sở được giao ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, với kinh phí 400 triệu đồng. Sở xây dưng kế hoạch Tuyên 

truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP theo hướng dẫn của 

Trung ương và địa phương. Tình hình giải ngân 100% trong năm 2022. 

b) Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 về ban 

hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2021 - 2025, Quyết định số 2222/QĐ-UBND tỉnh ngày 26/8/2022 về ban hành 

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai 

đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về Ban hành 

Kế hoạch thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025 và các văn bản có liên quan đến 

việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện xây dựng NTM theo bộ tiêu chí 

nêu trên. 

- Sở TT&TT ban hành và thực hiện Kế hoạch thực hiện tiêu chí Thông tin 

và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 

2022 và đến năm 2025. 

- Cho ý kiến việc triển khai các dự án của nhà đầu tư Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam: xây dựng mới điểm Bưu điện - Văn hóa xã Vàm Ô Rô; xây dựng 

mới điểm Bưu điện - Văn hóa xã An Xuyên; xây dựng mới điểm Bưu điện - Văn 

hóa xã Lý Văn Lâm; đầu tư xây dựng mới nhà làm việc Bưu điện huyện Ngọc 

Hiển. 

- Đề xuất quy định tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu 

mẫu. Góp ý Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Xác nhận chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cho 9 xã: Đông 

Thới, huyện Cái Nước; Tân Đức, huyện Đầm Dơi; Thới Bình, huyện Thới Bình; 

Đất Mới, huyện Năm Căn; Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời; xã Phú 

Tân, huyện Phú Tân; Lý Văn Lâm, Tắc Vân, thành phố Cà Mau; Khánh Hội, 

huyện U Minh. 

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh thực 

hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; có nhiều tin, bài, hình 
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ảnh, phóng sự, video clip, đề tài tuyên truyền nội dung có liên quan nói về thực 

hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

- Báo Cà Mau tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các địa phương 

hoàn thành xây dựng nông thôn mới; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới; những cách làm hay trong xây dựng nông thôn 

mới….; trong năm, đã đăng tải được 212 tin, bài, phóng sự và trên 420 ảnh về 

mảng này. Ngoài ra, còn đăng tải trên 08 video trên Truyền hình của Báo Cà 

Mau. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau thực hiện các đề tài tuyên truyền 

về xây dựng nông thôn mới, với tổng số 262 đề tài, tổng thời lượng 20 giờ 30 

phút. 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện 160 tin, bài kèm hình ảnh về xây 

dựng nông thôn mới. 

- Được phân công phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu; Sở TT&TT thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, hỗ trợ các xã 

Khánh An, Khánh Bình, Khánh Hưng trong việc xây dựng nông thôn mới, nâng 

cao theo Bộ tiêu chí mới được ban hành. 

- Năm 2023, Sở được giao ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, với kinh phí 400 triệu đồng. Sở đang xây dựng kế hoạch 

Tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP theo hướng 

dẫn của Trung ương và địa phương. Dự kiến giải ngân 100% trong năm 2023. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

- Kết quả thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-UBND liên quan đến lĩnh 

vực ngành, đơn vị phụ trách năm 2020, năm 2021 (có so sánh với giai đoạn 

trước). 

Giai đoạn trong năm 2020 

+ Toàn tỉnh Cà Mau có 50/82 xã (60,98% tổng số xã) đạt tiêu chí số 8 về 

TT&TT trong xây dựng nông thôn mới; tăng 50 xã so với năm 2019 (có 82/82 

xã chưa đạt tiêu chí TT&TT trong xây dựng nông thôn mới, do chưa có 2/3 số 

lượng thủ tục hành chính đạt mức độ 3 về dịch vụ công trực tuyến). Còn 32/82 

xã (39,02% tổng số xã) chưa đạt tiêu chí TT&TT.  

Giai đoạn năm 2021 đến tháng 02 năm 2022 

+ Năm 2021, toàn tỉnh Cà Mau có 51/82 xã (62,2% tổng số xã) đạt tiêu 

chí số 8 về TT&TT trong xây dựng nông thôn mới; tăng 2% so với năm 2020.  

Còn 31/82 xã (37,8% tổng số xã) chưa đạt tiêu chí TT&TT. 

- Kết quả thực hiện theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND liên quan đến 

lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách năm 2020, năm 2021 (có so sánh với giai đoạn 

trước): Sở TT&TT không có phụ trách tiêu chí trong Quyết định số 1419/QĐ-

UBND. 
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- Nêu một số mô hình, cách làm hay, sáng tạo của địa phương, của Nhân 

dân cần nhân rộng, nêu gương trong xây dựng NTM, NTM nâng cao liên quan 

đến lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách: không có. 

b) Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

- Kết quả thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-UBND, liên quan đến lĩnh 

vực ngành, đơn vị phụ trách năm 2022 (có so sánh với năm trước). 

+ Tháng 9 năm 2022, toàn tỉnh Cà Mau có 54/82 xã (65,85% tổng số xã) 

đạt tiêu chí số 8 về TT&TT trong xây dựng nông thôn mới; tăng 12,5% so với 

cùng kỳ năm 2021. Còn 28/82 xã (34,15% tổng số xã) chưa đạt tiêu chí TT&TT. 

- Kết quả thực hiện theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND, liên quan đến 

lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách năm 2022 (có so sánh với giai đoạn trước): 

Trong Quyết định số 1419/QĐ-UBND, không có tiêu chí về TT&TT. 

- Kết quả thực hiện theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND, liên quan đến 

lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. So sánh với kết quả thực hiện theo Quyết định 

số 705/QĐ-UBND. 

+ Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau có Trạm truyền hình số mặt đất 

được đặt tại Trung tâm Viễn thông thành phố Cà Mau; Trạm phát thanh ở ấp Sở 

Tại, xã Thạnh Phú, Cái Nước. Tỉnh Cà Mau có 09/09 huyện, thành phố có cơ sở 

truyền thanh cấp huyện. 93/101 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh. Trong 

đó, 16 đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông, 75 đài truyền thanh 

không dây FM và 02 đài truyền thanh có dây. Đối với các xã chưa có Đài truyền 

thanh, chủ yếu sử dụng cụm loa thu Đài truyền thanh huyện phát nên không chủ 

động trong việc tuyên truyền. 

+ Do Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

giai đoạn 2021 - 2025 mới được ban hành; đối với tiêu chí 8.4. Xã có ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; nhiều xã còn gặp khó 

khăn trong việc thực hiện nội dung như: Xã có Cổng/Trang thông tin điện tử có 

chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 30%.”. 

+ So sánh với kết quả thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-UBND, giảm 

100% số xã đạt tiêu chí số 8 về TT&TT. 

- Kết quả thực hiện theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND, liên quan đến 

lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. So sánh với kết quả thực hiện theo Quyết định 

số 1419/QĐ-UBND: Tỉnh chưa có xã đạt tiêu chí TT&TT trong Bộ tiêu chí xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 

2025. 

- Nêu một số mô hình, cách làm hay sáng tạo của địa phương, của Nhân 

dân cần nhân rộng, nêu gương trong xây dựng NTM, NTM nâng cao liên quan 

đến lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách: không có. 

3. Đánh giá chung 

a) Kết quả đạt được 
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Khu vực nông thôn tiếp tục có nhiều đổi mới tiến bộ, các xã nghèo, xã đặc 

biệt khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội, trình độ học vấn, 

hiểu biết pháp luật của người dân nông thôn được nâng lên. 

Công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến 

tích cực, mạng lưới bưu chính nâng cấp, hạ tầng kỹ thuật viễn thông được hoàn 

thiện, công nghệ thông tin được đổi mới, công nghệ số ngày càng được ứng 

dụng nhiều và phát triển, góp phần rút ngắn khoảng cách về thông tin; hệ thống 

Đài truyền thanh được đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao mức hưởng 

thụ văn hóa của người dân, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn. 

b) Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân (khách quan, chủ quan) 

* Hạn chế, tồn tại 

- Còn một số xã mà Bưu điện tỉnh chưa có đất để xây dựng, hoạt động 

điểm bưu chính lâu dài. Phải mượn tạm phòng làm việc của Ủy ban nhân dân xã 

hoặc thuê mặt bằng của người dân. 

- Còn một số xã mà Bưu điện tỉnh tuy có đất nhưng ở vị trí giao thông 

không thuận lợi cho việc giao dịch. 

- Đài truyền thanh xã và hệ thống loa đến các ấp nhiều nơi bị xuống cấp, 

thường xuyên hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa kịp thời hoặc đầu tư mới 

thiết bị. 

- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ và trao đổi thông tin của các cơ 

quan, đơn vị có lúc chưa được nhanh chóng. 

- Kinh phí bố trí chưa đủ nguồn vốn đầu tư Đài truyền thanh và cụm loa 

cho các xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Nhiều xã còn khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí 8.4. Xã có ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa được kịp thời, 

nhanh chóng, hiệu quả. 

- Một số cán bộ, công chức và người dân chưa thật sự hiểu rõ về Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên chưa nhiệt tình chung tay 

với Nhà nước thực hiện Chương trình. 

* Nguyên nhân khách quan 

- Bưu điện tỉnh chưa có đủ kinh phí để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, mở 

rộng Bưu điện - Văn hoá xã. 

- Việc thực hiện Dự án xây dựng Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông tỉnh Cà Mau cần phải có thời gian theo lộ trình hướng dẫn 

của Trung ương, kinh phí chưa đủ để thực hiện được sớm. 

- Để thực hiện nội dung tiêu chí 8.4, cũng cần phải có thời gian, kinh phí 

để thiết lập Trang thông tin điện tử cấp xã, nên chưa thể thực hiện kịp thời; điều 

này dẫn đến nhiều xã rớt tiêu chí 8.4 và chưa đạt. 
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c) Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; kinh nghiệm rút ra 

* Giải pháp 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành 

tỉnh và địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới; bảo đảm thực hiện thường xuyên, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông 

thôn mới. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện tiêu chí 

TT&TT trong xây dựng nông thôn mới. 

- Quan tâm bố trí kịp thời đủ nguồn vốn để đầu tư Đài truyền thanh cấp 

xã và hệ thống loa đến các ấp; tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền 

phong phú, đa dạng trên Đài truyền thanh cấp xã. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả các văn 

bản quy định trong xây dựng nông thôn mới; các công việc theo sự chỉ đạo của 

Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tập 

huấn kỹ năng số cho cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ công tác quản lý, điều hành 

của các cơ quan nhà nước. 

* Kinh nghiệm rút ra 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, đồng 

lòng trong cán bộ, công chức và người dân trong xây dựng nông thôn mới. 

- Duy trì 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; nâng 

cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn các xã. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng lưới bưu chính, mạng 

viễn thông, Internet trên địa bàn các xã, đáp ứng điều kiện về quy chuẩn kỹ 

thuật, chất lượng dịch vụ theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Đài truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông cho tất cả các xã còn lại trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xác nhận, thẩm tra, thẩm định các nội 

dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới do Sở phụ trách. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các xã trên địa bàn tỉnh hoàn thiện tiêu chí xã có ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 

4. Định hướng thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, NTM nâng cao 

giai đoạn tiếp theo liên quan đến lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả các văn 

bản quy định trong xây dựng nông thôn mới; các công việc theo sự chỉ đạo của 

Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông 

thôn mới. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng lưới bưu chính, mạng 

viễn thông, Internet trên địa bàn các xã, đáp ứng điều kiện về quy chuẩn kỹ 

thuật, chất lượng dịch vụ theo quy định. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tập 

huấn kỹ năng số cho cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xác nhận, thẩm tra, thẩm định các nội 

dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới do Sở phụ trách. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với cơ quan Trung ương: Hổ trợ nguồn kinh phí Chương trình mục 

tiêu quốc gia nông thôn mới nhiều hơn cho đơn vị để đầu tư, triển khai đạt kết 

quả tiêu chi 8 (TT và TT) NTM, NTM nâng cao trong giai đoạn tiếp theo. 

- Đối với cơ quan cấp tỉnh: Đề xuất HĐND, UBND tỉnh sớm ban hành 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ một số nội dung từ ngân sách nhà nước 

(kinh phí sự nghiệp) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau, để làm cơ sở triển khai thực hiện.  

(Kèm theo các Phục lục) 

Trên đây là báo cáo giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Thông tin và Truyền thông báo 

cáo đến Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân tỉnh để xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (IO); 

- Phòng CNTT-BCVT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Chính 



 

PHỤ LỤC 1 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI  

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày     /3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT Đơn vị 

Tiêu chí 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Quy 

hoạch 

Giao 

thông 

Thủy 

lợi và 

phòng 

chống 

thiên 

tai 

Điện 
Trường 

học 

Cơ 

sở 

vật 

chất 

văn 

hóa 

Cơ sở 

hạ 

tầng 

thương 

mại 

NT 

TT 

và 

TT 

Nhà 

ở 

dân 

cư 

Thu 

nhập 

Nghèo 

đa 

chiều 

Lao 

động 

Tổ 

chức 

sản 

xuất 

và 

phát 

triển 

kinh 

tế 

NT 

GDĐT 
Y 

tế 

Văn 

hóa 

Môi 

trường 

và 

ATTP 

Hệ 

thống 

chính 

trị và 

tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

I 
TP Cà 

Mau 
                    

1 An Xuyên        Đạt            2020 

2 Định Bình        Đạt            2020 

3 Hòa Tân        Đạt            2020 

4 Hòa Thành        Đạt            2020 

5 Lý Văn 

Lâm 

       
Đạt            2020 

6 Tắc Vân        Đạt            2020 

7 xã Tân 

Thành 

       
Đạt            2020 

II Huyện Cái 

Nước 

       
            2020 

8 Đông Hưng        Đạt            2020 

9 Đông Thới        Đạt            2020 

10 Hòa Mỹ        Đạt            2020 

11 Hưng Mỹ        Đạt            2020 

12 
Lương Thế 

Trân 

       Chưa 

đạt 
            

13 Phú Hưng        Đạt            2020 

14 Tân Hưng        Đạt             
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15 
Tân Hưng 

Đông 

       
Đạt            2021 

16 Thạnh Phú        Đạt            2020 

17 Trần Thới        Đạt            2020 

III 
Huyện 

Đầm Dơi 

       
             

18 
Ngọc 

Chánh 

       Chưa 

đạt 
            

19 
Nguyễn 

Huân 

       Chưa 

đạt 
            

20 
Quách 

Phẩm 

       
Đạt            2020 

21 
Quách 

Phẩm Bắc 

       Chưa 

đạt 
            

22 
Tạ An 

Khương 

       Chưa 

đạt 
            

23 

Tạ An 

Khương 

Đông 

       
Chưa 

đạt 
            

24 

Tạ An 

Khương 

Nam 

       
Chưa 

đạt 
            

25 Tân Dân 
       Chưa 

đạt 
            

26 Tân Đức 
       Chưa 

đạt 
            

27 Tân Duyệt 
       Chưa 

đạt 
            

28 Tân Thuận 
       Chưa 

đạt 
            

29 Tân Tiến        Đạt            2020 

30 Tân Trung        Đạt            2020 

31 
Thanh 

Tùng 

       
Đạt            2020 

32 Trần Phán 
       Chưa 

đạt 
            

IV 
Huyện 

Năm Căn 

       
             

33 Đất Mới 
       Chưa 

đạt 
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34 Hàm Rồng        Đạt            2020 

35 Hàng Vịnh 
       Chưa 

đạt 
            

36 Hiệp Tùng 
       Chưa 

đạt 
            

37 Lâm Hải        Đạt            2020 

38 Tam Giang 
       Chưa 

đạt 
            

39 
Tam Giang 

Đông 

       Chưa 

đạt 
            

V 
Huyện 

Ngọc Hiển 

       
             

40 Đất Mũi        Đạt            2020 

41 
Tam Giang 

Tây 

       
Đạt            2020 

42 Tân Ân 
       Chưa 

đạt 
            

43 Tân Ân Tây        Đạt            2020 

44 Viên An        Đạt            2020 

45 
Viên An 

Đông 

       
Đạt            2020 

VI 
Huyện Phú 

Tân 

       
             

46 
Nguyễn 

Việt Khái 

       
Đạt            2020 

47 Phú Mỹ 
       Chưa 

đạt 
            

48 Phú Thuận        Đạt            2020 

49 Rạch Chèo        Đạt            2020 

50 Tân Hải        Đạt            2020 

51 
Tân Hưng 

Tây 

       
Đạt            2020 

52 Việt Thắng        Đạt            2020 

53 xã Phú Tân        Đạt            2020 

VI 
Huyện 

Thới Bình 

       
             

54 Biển Bạch 
       Chưa 

đạt 
            

55 
Biển Bạch 

Đông 

       
Đạt            2020 
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56 Hồ Thị Kỷ        Đạt            2020 

57 Tân Bằng        Đạt            2020 

58 Tân Lộc 
       Chưa 

đạt 
            

59 
Tân Lộc 

Bắc 

       
Đạt            2020 

60 
Tân Lộc 

Đông 

       
Đạt            2020 

61 Tân Phú 
       Chưa 

đạt 
            

62 Trí Lực 
       Chưa 

đạt 
            

63 Trí Phải 
       Chưa 

đạt 
            

64 
xã Thới 

Bình 

       Chưa 

đạt 
            

VII 

Huyện 

Trần Văn 

Thời 

       

             

65 Khánh Bình 
       Chưa 

đạt 
            

66 
Khánh Bình 

Đông 

       
Đạt            2020 

67 
Khánh Bình 

Tây 

       Chưa 

đạt 
            

68 
Khánh Bình 

Tây Bắc 

       
Đạt            2020 

69 Khánh Hải        Đạt            2020 

70 
Khánh 

Hưng 

       Chưa 

đạt 
            

71 Khánh Lộc        Đạt            2020 

72 Lợi An        Đạt            2020 

73 Phong Điền 
       Chưa 

đạt 
            

74 Phong Lạc        Đạt            2020 

75 Trần Hợi        Đạt            2020 

VIII 
Huyện U 

Minh 

       
             

76 Khánh An        Đạt            2020 

77 Khánh Hòa        Đạt            2020 
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78 Khánh Hội        Đạt            2020 

79 Khánh Lâm 
       Chưa 

đạt 
            

80 
Khánh 

Thuận 

       
Đạt            2020 

81 Khánh Tiến        Đạt            2020 

82 
Nguyễn 

Phích 

       Chưa 

đạt 
            

                      

Ghi chú: 

- Năm 2020, có 50/82 xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông. 

- Năm 2021, có 51/82 xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông. 
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PHỤ LỤC 2 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày     /3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT Đơn vị 

Tiêu chí 

Số 

tiêu 

chí 

đạt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Quy 

hoạch 

Giao 

thông 

Thủy 

lợi và 

phòng 

chống 

thiên 

tai 

Điện 
Giáo 

dục 

Văn 

hóa 

Cơ sở 

hạ 

tầng 

thương 

mại 

NT 

TT 

và 

TT 

Nhà 

ở 

dân 

cư 

Thu 

nhập 

Nghèo 

đa 

chiều 

Lao 

động 

Tổ 

chức 

sản 

xuất 

và 

phát 

triển 

kinh 

tế 

NT 

Y tế 

Hành 

chính 

công 

Tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Môi 

trường 

Chất 

lượng 

môi 

trường 

sống 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

I TP Cà Mau                     

1 Xã An Xuyên                     

2                      

…                      

II Huyện Thới 

Bình 

                    

1 Xã Tân Lộc                     

2                      

…                      

- Năm 2022, chưa có xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025. 
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PHỤ LỤC 3 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT THEO NHÓM 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày     /3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT Huyện, TP Cà Mau 
Số 

xã 

Xã đạt chuẩn 

NTM 
Phân theo nhóm tiêu chí 

Ghi chú 

Số xã 
Chiếm 

% 

Xã đạt 15-19 

tiêu chí 

Xã đạt từ 10-14 tiêu 

chí 

Xã đạt từ 7-9 

tiêu chí 

Số xã 
Chiếm 

% 
Số xã 

Chiếm 

% 
Số xã 

Chiếm 

% 
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PHỤ LỤC 4 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày     /3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Đvt: Triệu đồng 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2021 

Kết quả huy động 

năm 2021 

Kế hoạch năm 

2022 

Kết quả huy 

động năm 2022 

Kế hoạch năm 

2023 

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG      

1 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 
150  400  400 

2       

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG      

1       

2       

3       

III VỐN LỒNG GHÉP      

IV VỐN TÍN DỤNG      

V VỐN DOANH NGHIỆP      

VI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ      

VII VỐN KHÁC      
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