
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KGVX 

V/v phối hợp triển khai hỗ trợ  

bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh  

cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo  

tại tỉnh Lạng Sơn 

 

 Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 982/BQLVTCI-HCTH ngày 

12/11/2020 của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích về việc phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các 

hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án “Hỗ trợ đầu thu truyền 

hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 tỉnh thuộc Nhóm IV”. Sau khi 

xem xét, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tic̣h UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai hỗ trợ đầu 

thu truyền hình số vệ tinh trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban Quản lý 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Công văn trên. 

(Công văn số 982/BQLVTCI-HCTH gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông, các 

cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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