
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:             /UBND-VHTT 

V/v triển khai, rà soát thực hiện hỗ trợ 

máy tính bảng và dịch vụ viễn thông 

công ích để sử dụng máy tính bảng 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ 

học tập của học sinh phổ thông thuộc 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

      Kính gửi:   

   - Các phòng: Văn hóa và Thông tin, LĐ-TB&XH; GD&ĐT; 

   - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL huyện; 

   - UBND các xã, Thị trấn. 

  

 Thực hiện công văn số 1560/STTTT-QLVT ngày 29/7/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc triển khai Thông tư số 

09/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu các phòng, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử 

dụng máy tính bảng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ học tập của học sinh 

phổ thông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025 ( Đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn: 

https://quanson.thanhhoa.gov.vn/portal/pages/Che-do-chinh-sach.aspx ) 

Căn cứ các nội dung của Thông tư Trung tâm Văn hóa, TT, TT&DL, 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh: Điều 6, Điều 

8, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giao 02 Công chức Văn hóa - Xã hội 

căn cứ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được Chủ tịch UBND huyện 

phê duyệt theo Quyết định 2654/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 ( Có danh sách 

file excel gửi kèm) nghiên cứu kỹ Thông tư 09 phối hợp với các bản, khu phố 

tiến hành rà soát các đối tượng đủ điều kiện ( Theo Phụ lục 1, phụ lục 2) và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu. Báo 

cáo về UBND huyện trước ngày 22/8/2022. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đã được hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến từ Chương trình “Sóng và 

máy tính cho em” (Theo phụ lục 3) trước ngày 22/8/2022 để tiến hành đối chiếu. 



4. Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng LĐ, TB&XH tiến hành tổng hợp, 

rà soát và đối chiếu danh sách đảm bảo thông tin các đối tượng chính xác để báo 

cáo kịp thời cấp trên theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêp túc 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin &TT( B/ cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 

         

 

 

 

Lương Tiến Thành 
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