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UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 708 /STTTT-BCVT&CNTT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v báo cáo kết quả rà soát số liệu hộ
nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ
trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh (DTH).

Kính gửi: BQL Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI.
Thực hiện công văn số 3575/VP-KGVXNC ngày 19/7/2019 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận
nghèo đủ điều kiện nhận, hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Nhóm II và công
văn số 483/BQLVTCI-HCTH ngày 10/7/2019 của Ban quản lý Chương trình
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích về việc cung cấp số liệu về việc kiểm tra,
rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ
đầu thu truyền hình số thuộc Nhóm II (lần 3).
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận (Sở TT&TT) đã có công
văn số 652/STTTT-BCVT&CNTT (Hỏa tốc) ngày 19/7/2019 đề nghị UBND các
huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát bổ sung các thông tin về mã hộ
nghèo, hộ cận nghèo, số chứng minh nhân dân, địa chỉ lắp đặt và kết quả báo
cáo về Sở trước ngày 24/7/2019; ngày 05/8/2019 Sở TT&TT tiếp tục có công
văn số 690/STTTT-BCVT&CNTT (Hỏa tốc) đề nghị kiểm tra, rà soát số liệu hộ
nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (lần 2) kết quả
kiểm tra, rà soát báo cáo về Sở TT&TT trước ngày 08/8/2019 để tổng hợp và
báo cáo về Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
Trên cơ sở kết quả rà soát các thông tin của các huyện, thị xã, Sở TT&TT
báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, bổ sung, giải trình một số nội dung (theo Phụ
lục II tại công văn số 483/BQLVTCI-HCTH ngày 10/7/2019 của Ban quản lý
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích) như sau:
1. Trùng đồng thời tên, mã hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa chỉ đối với
528 hộ (Phụ lục 1).
Thực hiện đối chiếu, rà soát 528 hộ, có 175 hộ trùng này tại các địa
phương cụ thể:
- Huyện Đức Linh: xã Đông Hà (loại 94 hộ); xã Đức Chính (loại 01 hộ);
thị trấn Võ Xu (loại 01 hộ); thị trấn Đức Tài (loại 25 hộ); xã Đức Tín (loại 02
hộ);
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- Huyện Tánh Linh: xã Đức Bình (loại 09 hộ); xã Đức Tân (loại 01 hộ);
xã Đức Thuận (loại 01 hộ); Gia Huynh (loại 02 hộ); thị trấn Lạc Tánh (loại 12
hộ);
- Huyện Hàm Thuận Bắc: xã Hồng Sơn (loại 01 hộ); huyện Bắc Bình: xã
Phan Rí Thành (loại 02 hộ); xã Phan Sơn (loại 14 hộ);
- Huyện Hàm Tân: xã Sông Phan (loại 01 hộ); xã Tân Hà (loại 03 hộ); xã
Tân Phúc (loại 01 hộ); xã Tân Thắng (loại 04 xã); thị trấn Tân Minh (loại 01
hộ);
Còn lại 353 hộ gồm cụ thể như sau:
- Huyện Đức Linh: 206 hộ;
- Huyện Tánh Linh: 80 hộ;
- Huyên Hàm Thuận Bắc: 08 hộ;
- Huyện Bắc Bình: 40 hộ;
- Huyện Hàm Tân: 19 hộ.
2. Trùng đồng thời tên, CMND, địa chỉ đối với 11 hộ (Phụ lục 2).
Qua rà soát loại bỏ 06 hộ gồm: huyện Hàm Thuận Bắc 03 hộ (xã Hồng
Liêm 02 hộ; xã Hồng Sơn 01 hộ); huyện Hàm Thuận Nam 03 hộ (xã Thuận Quý
02 hộ, thị trấn Thuận Nam 01 hộ);
Còn lại 05 hộ gồm: 03 hộ huyện Hàm Thuận Bắc (02 hộ ở xã Hồng Liêm;
01 hộ Hồng Sơn) và 02 hộ huyện Hàm Thuận Nam ( xã Thuận Quý 01 hộ, thị
trấn Thuận Nam 01 hộ).
3. Trùng CMND đối với 173 hộ (Phụ lục 3).
Đối chiếu danh sách trùng số CMND tại 02 huyện Hàm Thuận Bắc và
huyện Hàm Thuận Nam. Đến nay, đã rà soát, điều chỉnh thì loại 05/173 hộ
huyện Hàm Thuận Nam gồm xã Hàm Minh (03 hộ), xã Thuận Quý (01 hộ), thị
trấn Thuận Nam (01 hộ). Còn lại 41/173 hộ huyện Hàm Thuận Bắc việc trùng
CMND loại 39 hộ gồm xã Hồng Liêm và 02 hộ xã Hồng Sơn;
Còn lại 127 hộ gồm 32 hộ huyện Hàm Thuận Nam (03 hộ Thị trấn Thuận
Nam; 28 hộ xã Hàm Minh; 01 hộ xã Thuận Quý); 95 hộ huyện Hàm Thuận Bắc
(89 hộ tại xã Hồng Liêm; 02 hộ xã Thuận Hòa; 01 hộ Đông Tiến; 03 hộ Đông
Giang).
4. Thừa hoặc thiếu số CMND với 32 hộ (Phụ lục 4).
Đã rà soát, bổ sung 10/32 hộ của huyện Hàm Thuận Nam; 18/32 hộ của
huyện Hàm Thuận Bắc và 03/32 hộ của thị xã La Gi ; 01/32 hộ của huyện Tuy
Phong đúng theo yêu cầu;
5. Không có CMND và mã hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với 12.271 hộ
(Phụ lục 5).
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5.1 Không có CMND: Các hộ nghèo, cận nghèo thường là đồng bào dân
tộc ở vùng sâu, vùng xa, có địa hình đồi núi phức tạp, sinh sống không tập trung,
phần lớn đi làm nương, rẫy dài ngày ít khi về nhà… nên việc thu thập thông tin
về CMND tại các địa phương rất là khó khăn. Vì vậy, đề nghị Ban Quản lý
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đồng ý cho bổ sung thông
tin chứng minh nhân dân tại thời điểm cấp phát đầu thu truyền hình DTH.
5.2 Không có mã hộ nghèo, cận nghèo:
Thực hiện theo hướng dẫn quy trình tại Thông tư số 17/2016/TTBLĐTB&XH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội ngày 28/06/2016 rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai
đoạn 2016 – 2020. Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành
Quyết định số 161/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt kết quả rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và căn cứ tại điểm a, khoản 6, Điều 6
của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTB&XH quy định:
“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ kết quả phân loại hộ gia đình
qua điều tra, rà soát, tiếp thu ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
để quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ
thoát cận nghèo trên địa bàn; thực hiện cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận
nghèo (sử dụng mẫu theo Phụ lục số 2e ban hành kèm theo Thông tư này) cho
các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo
đã được phê duyệt để phục vụ cho công tác quản lý đối tượng và thực hiện các
chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước”. Do đó, số mã hộ nghèo, hộ cận
nghèo là do UBND cấp xã quy định, việc không có mã hộ nghèo, hộ cận nghèo
là do UBND xã chưa cập nhật kịp thời.
Vì vậy, Sở TT&TT Bình Thuận đề nghị Ban quản lý Chương trình cung
cấp dịch vụ viễn thông công ích cho bổ sung thông tin mã hộ nghèo, cận nghèo
còn thiếu tại thời điểm cấp phát đầu thu truyền hình DTH.
6. Không có địa chỉ và địa chỉ thiếu tên tổ, thôn, ấp đối với 716 hộ
(Phụ lục 6).
Địa phương đã thực hiện rà soát, bổ sung trên danh sách Quyết định số
161/QĐ-UBND và thực tế thì loại 16 hộ không có trong danh sách và địa chỉ
gồm 15 hộ huyện Đức Linh (xã Đức Chính 06 hộ, xã Tân Hà 07 hộ, xã Đức Tín
01 hộ, xã Đức Hạnh 01 hộ); 01 hộ huyện Bắc Bình tại xã Phan Hiệp;
Vì vậy, còn lại 700 hộ gồm 697 hộ của huyện Đức Linh (xã Vũ Hòa 168
hộ; thị trấn Đức Tài 270 hộ nghèo, 258 hộ cận nghèo; 1 hộ xã Đức Chính); 01
hộ của huyện Tánh Linh tại xã Đồng Kho; 02 hộ huyện Hàm Thuận Bắc (01 hộ
xã Đa Mi, 01 hộ xã Đông Tiến).
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7. Trùng giũa Mẫu 03 và 04 đối với 27 hộ (Phụ lục 7)
Thực hiện rà soát loại 01 hộ của xã Thuận Quý– huyện Hàm Thuận
Nam. Còn lại 26 hộ gồm 20 hộ của huyện Hàm Thuận Bắc (20 hộ xã Hồng
Sơn); 06 hộ của huyện Hàm Thuận Nam (05 hộ xã Thuận Quý, 01 hộ xã Tân
Thuận).
8. Đề nghị của Sở TT&TT:
Qua khẩn trương rà soát theo yêu cầu của Ban quản lý Chương trình cung
cấp dịch vụ viễn thông công ích tại công văn số 483/BQLVTCI-HCTH ngày
10/7/2019 và thực hiện công văn số 3575/VP-KGVXNC ngày 19/7/2019 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, hộ
cận nghèo đủ điều kiện nhận, hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Nhóm II, Sở
TT&TT đã thực hiện tổng hợp, bổ sung các nội dung tại Phụ lục 1 đến Phụ lục 7
đúng theo yêu cầu và đề nghị Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn
thông công ích.
Trên đây là kết quả rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện
nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình vệ tinh (DTH) của Sở TT&TT đề nghị Ban quản
lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích xem xét, hỗ trợ cho địa
phương.
Sở TT &TT sẽ trình UBND tỉnh báo cáo số liệu đã qua rà soát về hộ
nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu DTH
gửi về Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong
thời gian sớm nhất./.
Trân trọng!
(Đính kèm: Phụ lục từ 1 đến Phụ lục 7; giải trình Phụ lục II và Mẫu 02; Mẫu
03; Mẫu 04; Mẫu 05 theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT và công văn số
3575/VP-KGVXNC ngày 19/7/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận, hỗ trợ
đầu thu truyền hình số thuộc Nhóm II).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu VT, BCVT&CNTT, (Th.04b).

Người ký: 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:
13.08.2019
08:08:30 +07:00
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Cơ quan: Sở Thông tin và
Truyền thông, Tỉnh Bình
Thuận
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Nguyễn Hồng Thái

