
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3572 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2019 
V/v  tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ 

cận nghèo theo chuẩn nghèo đa 
chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu 
thu truyền hình số thuộc Nhóm IV 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 606/BQLVTCI-HCTH 
ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 
công ích (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ 
cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số 
thuộc Nhóm IV. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan xác 
định và tổng hợp báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện hỗ trợ 
đầu thu truyền hình số mặt đất, địa bàn đầu thu truyền hình số vệ tinh theo các 
biểu mẫu tại Công văn trên; gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019. 

 (Công văn số 606/BQLVTCI-HCTH được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực 
hiện./.  
  

 Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; 
- Đài PT&TH tỉnh; 
- UBND các huyện,TP; 
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: 
 KGVX, TH, TH-CB;              
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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