
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:        
V/v khảo sát, thống kê và lập danh 

sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ 

điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu 

truyền hình số 

             Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm    

 
 

                       Kính gửi:   

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm Văn hóa - TT - Du lịch và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1171/STTTT-BCVT ngày 05/9/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện thống kê danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (Công văn số 

1171/STTTT-BCVT ngày 05/9/2019 gửi kèm); UBND huyện yêu cầu Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

- Du lịch và Truyền thông huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn:  

1. Tiến hành khảo sát, thống kê các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo chuẩn quốc gia; đang sử dụng máy thu hình, chưa có đầu thu truyền 

hình số vệ tinh DTH, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình 

trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV thì đề nghị các 

hộ gia đình này làm đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 01B/THS đính kèm).  

(Lưu ý các đơn đề nghị hỗ trợ phải điền đầy đủ thông tin, có xác nhận của 

trưởng thôn/bản/phố và xác nhận của UBND xã/phường; Các hộ nghèo và hộ cận 

nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được UBND tỉnh phê duyệt năm 

2019). 

 2. Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo theo Mẫu 3B/THS, Mẫu 

4B/THS và Mẫu 02/THS đề gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

30/12/2019. 

 3. Lưu trữ đầy đủ Đơn đề nghị hỗ trợ của các hộ gia đình và các tài liệu liên 

quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Văn Hữu 
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