UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 50 /STTTT-BCVT

Bình Thuận, ngày

18 tháng 01 năm 2017

V/v hướng dẫn tổng hợp số liệu hộ nghèo,
hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa
chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu
truyền hình số thuộc Đề án số hóa truyền
hình trên địa bàn Tỉnh.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
đến năm 2020; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp
dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông báo số 217/TB-BTTTT ngày
10/11/2016 về Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt
Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo (ngày 19/10/2016) và Kế hoạch số
87/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh triển khai Đề án số hóa truyền
dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Bình Thuận thuộc Nhóm II sẽ ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất
(các trạm phát sóng chính) trước ngày 01/07/2017 tại Thông báo số 217/TBBTTTT ngày 10/11/2016 về Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa
Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo (ngày 19/10/2016).
Như vậy, việc chuyển đổi hạ tầng từ truyền hình tương tự sang truyền hình số đảm
bảo đồng bộ, kịp thời, phù hợp với lộ trình số hóa đề ra đến năm 2020 của Chính
phủ thì cần phải thực hiện khảo sát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều
tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ công văn số 05/BQLVTCI-KHTC ngày 04/01/2017 của Ban quản lý
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 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 giai đoạn II Đề án số hóa truyền hình và công văn số 88
/SLĐTBXH-BTXH ngày 16/01/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về
báo cáo số liệu hộ nghèo, cận nghèo thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất
trên địa bàn Tỉnh đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt (theo
chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của
Thủ tướng Chính phủ).
Để việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đạt hiệu quả, đảm
bảo công tác hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng theo quy định, Sở Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố việc lập danh sách

-1-

các đối tượng thụ hưởng và hồ sơ đăng ký hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, cụ
thể như sau:
1. Phạm vi triển khai và đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất
1.1. Phạm vi triển khai
Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu
chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn Tỉnh.
1.2. Điều kiện nhận hỗ trợ
a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo quốc gia đang sử dụng máy thu hình công
nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVBT2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong
các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ
tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa
phương.
b) Có Đơn đề nghị nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, có xác nhận là hộ
nghèo, hộ cận nghèo của xã, phường, thị trấn.
2. Nội dung khảo sát, tổng hợp và tổ chức thực hiện
2.1. Thực hiện khảo sát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo
theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền
hình số mặt đất
Việc thực hiện khảo sát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo
theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền
hình số mặt đất theo các bước sau:
- Bước 1: Cung cấp danh sách và thực hiện khảo sát
+ Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo
theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn Tỉnh cho UBND các huyện,
thị xã, thành phố.
+ Căn cứ danh sách này, UBND các xã, phường, thị trấn thông báo đến thôn,
khu phố có các hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn thuộc đối tượng và điều
kiện tại mục 1.2, viết đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, điền đầy
đủ thông tin theo mẫu (theo mẫu 01/THS) gửi cho các trưởng thôn, khu phố xác
nhận, tổng hợp danh sách và đơn gửi về UBND xã, phường, thị trấn.
- Bước 2: Tổng hợp, báo cáo
+ UBND xã, phường, thị trấn tiến hành tổng hợp, xác nhận đơn đề nghị hỗ
trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình
số từ các thôn, khu phố gửi về; sau đó tổng hợp thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh, điền
đầy đủ thông tin gồm đơn đề nghị, danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gửi về
UBND các huyện, thị xã, thành phố. (theo mẫu 01/THS, 03/THS-cấp xã, mẫu
04/THS-cấp xã).
+ UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lập bảng tổng hợp và danh
sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ
điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (theo mẫu 02/THS, 03/THS, mẫu
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04/THS, mẫu 05/THS) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo đơn đề
nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.
+ Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thẩm định và lập danh sách, báo
cáo UBND Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
2.2. Tổ chức thực hiện
+ Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lập bảng tổng hợp,
danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia
đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, điền đầy đủ thông tin theo mẫu và
đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất gửi về Sở Thông tin và Truyền
thông trước ngày 10/02/2017.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố quan
tâm thực hiện triển khai, báo cáo đúng thời gian quy định.
Đầu mối liên hệ: Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền
thông.
Địa chỉ: Số 16 Cường Để, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.
Điện thoại: 0623.833.504, 0933.200.700 (gặp Ông Thiện)
Emai: thienndn@stttt.binhthuan.gov.vn.
(Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015; Thông tư số
08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 09/01/2017;
mẫu 01/THS, mẫu 02/THS, mẫu 03/THS-cấp xã, mẫu 04/THS-cấp xã, mẫu 03/THS,
mẫu 04/THS; mẫu 05/THS; danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn
nghèo, cận nghèo quốc gia được đăng tải trên Website tại địa chỉ
http://stttt.binhthuan.gov.vn)
Trân trọng ./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở LĐTB&XH (p/h);
- Các Phòng VHTT huyện, T/xã, T/p;
- Lưu VT, BCVT, (Thiện.25b).

Ký bởi: Nguyễn Hồng Thái
Email:
thainh@stttt.binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Sở Thông tin và
Truyền thông, Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 18.01.2017
16:38:55 +07:00

Nguyễn Hồng Thái
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Mẫu 01/THS – Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
Tôi tên là: …………………………………………………………………………….
Số CMND của chủ hộ ………………nơi cấp …………cấp ngày …………………
Điện thoại:……………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………
Mã số hộ nghèo, cận nghèo:
Là chủ hộ gia đình thuộc diện:
 Hộ nghèo
 Hộ cận nghèo
Theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
Hiện nay, gia đình tôi đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp
tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVBT2, 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.
Tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ đầu thu truyền hình số để sử dụng cho gia đình
và cam kết không bán, cho, tặng đầu thu được hỗ trợ. Tôi xin cam đoan các thông tin nêu
trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Trân trọng cảm ơn./.
…………., ngày……tháng…năm….…
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN/KHU PHỐ
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Chỗ ở hiện tại ghi rõ thôn (khu phố), xã, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh.
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Mẫu 02/THS
Danh sách tổng hợp đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số
UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.
BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU
THU TRUYỀN HÌNH SỐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
TT

Đối tượng hỗ trợ

Tổng

Ghi chú

A
1
2

B

1

2

Hộ nghèo
Hộ cận nghèo
Tổng
…….., ngày……….tháng ….. năm ……
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu 03/THS-cấp xã
Danh sách hộ nghèo được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU THU
TRUYỀN HÌNH SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Quận/
Huyện

Xã/phường

Tên chủ
hộ

A

B

C

1

Mã số
hộ nghèo
2

Số CMND
của chủ hộ

Điện
thoại

Địa chỉ

3

4

5

………….., ngày……….tháng ….. năm ……
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách lập biểu:
Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ.
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ.
Cột (2): Ghi mã số hộ nghèo.
Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ.
Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có).
Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố.
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Mẫu 03/THS
Danh sách hộ nghèo được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số
UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU THU
TRUYỀN HÌNH SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Quận/
Huyện

Xã/phường

Tên chủ
hộ

A

B

C

1

Mã số
hộ nghèo
2

Số CMND
của chủ hộ

Điện
thoại

Địa chỉ

3

4

5

………….., ngày……….tháng ….. năm ……
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách lập biểu:
Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ.
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ.
Cột (2): Ghi mã số hộ nghèo.
Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ.
Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có).
Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố.
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Mẫu 04/THS-cấp xã
Danh sách hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ
ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Quận/
Huyện

Xã/phường

Tên chủ
hộ

A

B

C

1

Mã số
hộ cận
nghèo
2

Số CMND
của chủ hộ

Điện
thoại

Địa chỉ

3

4

5

………….., ngày……….tháng ….. năm ……
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách lập biểu:
Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ.
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ.
Cột (2): Ghi mã số hộ cận nghèo.
Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ.
Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có).
Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố
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Mẫu 04/THS – Danh sách hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số
UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ
ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Quận/
Huyện

Xã/phường

Tên chủ
hộ

A

B

C

1

Mã số
hộ cận
nghèo
2

Số CMND
của chủ hộ

Điện
thoại

Địa chỉ

3

4

5

………….., ngày……….tháng ….. năm ……
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách lập biểu:
Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ.
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ.
Cột (2): Ghi mã số hộ cận nghèo.
Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ.
Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có).
Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố
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Mẫu 05/THS – Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ
UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ…
KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
STT

Xã

A
1
2
3
4
5
6
…

B

Số lượng (đầu thu)
Hộ nghèo Hộ cận nghèo
Tổng
1
2
3

Ghi chú
4

Xã……
Xã……
Xã……
Xã……
Xã……
Xã……
……
Cộng
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

…………….., ngày……….tháng ….. năm ……
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ký bởi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình
Thuận
Email: stttt@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 16:49:15 18/01/2017 ICT
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