
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ  

viễn thông công ích đến năm 2025 

            Kon Rẫy, ngày        tháng       năm 

 

Kính gửi:   
 

 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.       

            

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công 

ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025. 

Thực hiện Công văn số 106/UBND-KGVX ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh 

về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo Sở Thông tin 

và Truyền thông danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận theo chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021-2025, hộ gia đình thoát hộ nghèo, thoát hộ cận nghèo theo 

kết quả rà soát hàng năm theo quy định để phục vụ công tác quản lý thực hiện 

Chương trình. 

- Tháng đầu quý cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông danh sách biến 

động về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát theo quy định (nếu có). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn rà soát hiện trạng phát triển hạ tầng và phổ cập dịch vụ viễn thông trên địa bàn 

để bổ sung, điều chỉnh địa bàn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn 

thông. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp 

dịch vụ viễn thông phổ cập trên địa bàn sau mỗi kỳ rà soát theo quy định để cập nhật 

kịp thời thông tin liên quan đến đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn địa phương, 

các doanh nghiệp viễn thông tổ chức triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 
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thông công ích đến năm 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 

14/2022/TT-BTTTT; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 504/UBND-

KGVX ngày 24 tháng 02 năm 20221; Văn bản số 2697/UBND-KGVX ngày 18 tháng 

8 năm 20222; Văn bản số 2739/UBND-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 20223 và các 

hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Trong quá trình rà soát, công nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo cần phải cấp Giấy chứng nhận hoặc bản sao Giấy chứng nhận 

(có chứng thực) cho hộ gia đình đang là hộ nghèo, hộ cận nghèo để được Chương 

trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

   Đinh Thị Hồng Thu 
 

                                                           
1 Về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 
2 Về việc phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 
3 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 
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