
 

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN CAO LỘC 

 

  Số:       /UBND-VHTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cao Lộc, ngày     tháng 7  năm 2021 

V/v đề nghị báo cáo kết quả phối hợp thực 

hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, 

truyền hình số vệ tinh theo Đề án số hóa truyền 

dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn  

 

Kính gửi: - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2255/STTTT-BCVT ngày 24/11/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc phối hợp hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, truyền 

hình số vệ tinh theo Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho các 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa và 

Thông tin; UBND các xã, thị trấn thực hiện như sau: 

 1. Đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực 

hiện việc lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh theo Đề án 

số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

xác nhận danh sách đối tượng đã nhận bộ đầu thu truyền hình số của nhà thầu lắp 

đặt tại địa phương. Gửi báo cáo và danh sách kèm theo về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 19/7/2021). 

 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, tổng hợp số liệu báo cáo 

UBND huyện trước ngày 20/7/2021. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng thời 

gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Anh 
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