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BÁO CÁO THAM LUẬN
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Về công tác triển khai nhiệm vụ “hỗ trợ đầu thu truyền hình số” thuộc
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
trên địa bàn tỉnh Gia Lai
(Tham luận tại Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến
năm 2020 và triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025)

Kính thưa:
- ……………………………………………………….................
………………………………………………………........................................
- …………………………………………………………...............
………………………………………………………........................................
Kính thưa Quý vị đại biểu !
Thưa Hội nghị!
Triển khai nhiệm vụ số 5: “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối
tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước đầu thu truyền hình số mặt
đất hoặc vệ tinh nếu đã có máy thu truyền hình tương tự và chưa sử dụng dịch vụ
truyền hình số, truyền hình cáp, truyền hình Internet (IPTV).” thuộc Chương trình
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015). Trong 02 năm (2016,
2019) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 05/02/2016; Kế hoạch số
515/KH-UBND ngày 11/3/2019; theo đó, xác định nội dung, thời gian triển khai
hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại địa phương; quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm
thực hiện của từng cơ quan, địa phương liên quan.
Thực hiện nội dung các kế hoạch nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Gia Lai đã chủ động phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện; Ban Quản lý Chương
trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và các đơn vị, địa phương liên quan
trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai hoàn thành cơ bản các yêu cầu đề ra tại Nhiệm
vụ số 5 này, cụ thể:
- Đã tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt:
+ 125/220 xã, phường, thị trấn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt
đất (DVB-T2); 63/220 xã, phường, thị trấn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình
số vệ tinh (DTH) (tỉnh Gia Lai có 34/220 xã, phường, thị trấn không thuộc vùng hỗ
trợ đầu thu truyền hình số)
+ Danh sách 26.166 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận đầu thu truyền
hình số, trong đó, 17.982 hộ nhận đầu thu DVB-T2, 8.247 hộ nhận đầu thu DTH;
các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ đảm bảo các điều kiện nhận hỗ trợ; có đơn đề nghị
hỗ trợ theo quy định.
+ Danh sách 7.187 hộ có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội, trong
đó: 2.766 hộ nhận đầu thu BVD-T2, 4.421 hộ nhận đầu thu DTH.
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- Sở đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho 651 cán bộ, công chức cấp huyện và cấp
xã về công tác tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt
đầu thu truyền hình số; công tác xác nhận số liệu hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên
địa bàn tỉnh. Thông qua đợt tập huấn, các cán bộ công chức phụ trách đã hiểu rõ
những nhiệm vụ cần thực hiện trong công tác triển khai, góp phần phối hợp chặt
chẽ hơn giữa các cơ quan liên quan; ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng
chuyên mục tuyên truyền hàng tháng trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền
hình Gia Lai trong năm 2020; biên soạn, in và phát hành 29.854 tờ gấp tuyên
truyền gửi UBND xã, phường, thị trấn để phát đến các hộ gia đình. Chỉ đạo các cơ
quan báo chí địa phương; hệ thống thông tin cơ sở đã tổ chức phát sóng 40 clip
tuyên truyền về số hóa do Bộ TT&TT xây dựng, với tần xuất là 65 lần/tháng, vào
các khung giờ có nhiều người nghe, xem; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông
thực hiện nhắn tin hơn 1,8 triệu lượt tin nhắn tuyên truyển đến thuê bao di động
trên địa bàn tỉnh.
Kính thưa Quý vị đại biểu!
Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban
Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Nhà thầu thực hiện
việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho 24.754 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều
kiện nhận đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí Trung ương
(trong đó: hỗ trợ đầu thu DVB-T2 cho 16.848 hộ, hỗ trợ đầu thu DTH cho 7.906
hộ; chiếm 94,6% tổng số hộ gia đình đủ điều kiện đã được phê duyệt; có 1.412 hộ
không nhận đầu thu, chiếm 5,4% tổng số hộ đủ điều kiện đã được phê quyệt (trong
đó, 1.158 hộ từ chối nhận vì đã tự trang thiết bị hoặc chuyển đi nơi khác; 254 hộ
thuộc vùng lõm sóng, sóng yếu dẫn đến thiết bị đầu thu không bắt được sóng
truyền hình).
Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cũng đã tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp hơn 05 tỷ đồng để hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho
7.187 hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội (trong đó: hỗ trợ
đầu thu DVB-T2 cho 4.421 hộ và hỗ trợ đầu thu DTH cho 2.766 hộ). Đến nay, Sở
đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành hỗ trợ đầu thu truyền
hình số cho 100% hộ gia đình thuộc danh sách đủ điều kiện đã được phê duyệt.
Kính thưa Quý vị đại biểu!
Với sự chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành các văn
bản chỉ đạo; cũng như chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các nội
dung liên quan kịp thời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; cùng với
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai
đã tạo nhiều thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ “hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo
và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước đầu thu truyền
hình số mặt đất hoặc vệ tinh” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đến nay, tỉnh Gia Lai cơ
bản hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong
quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt đầu
thu truyền hình số, cụ thể như sau:
- Tỉnh Gia Lai có địa hình núi và thung lũng phức tạp, địa bàn lắp đặt đầu thu
truyền hình số rộng lớn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm rải rác và cách xa nhau
gây khó khăn trong quá trình lắp đặt. Nhiều hộ dân là người đồng bào đi làm rẫy từ
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sớm đến khuya mới về, có lúc ở rẫy nhiều ngày không về nhà, đội kỹ thuật triển khai
lắp đặt phải quay lại các hộ rất nhiều lần mới lắp đặt được. Bên cạnh đó, người thân
(con, cha mẹ) của các đối tượng được lắp đặt đầu thu đa phần còn nhỏ hoặc quá lớn
tuổi nhận thức kém, không biết chữ hoặc bị bệnh, không cung cấp được giấy tờ có
liên quan, gây mất nhiều thời gian xác minh thông tin làm ảnh hưởng nhiều đến quá
trình triển khai.
- Vẫn còn 254 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng lõm sóng, sóng yếu dẫn đến
thiết bị đầu thu không bắt được sóng truyền hình chưa nhận được hỗ trợ.
Kính thưa Quý vị đại biểu!
Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã phối hợp với đơn vị,
địa phương liên quan triển khai hoàn thành cơ bản các yêu cầu đề ra tại Nhiệm vụ
số 5: “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo
quy định của Nhà nước đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc vệ tinh” thuộc Chương
trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; đạt được kết quả này, là
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan; đặc biệt sư hỗ trợ, hướng
dẫn kịp thời của cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, ở đây là
Cục Tần số vô tuyến điện; Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông
công ích; sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đơn vị cơ sở và sự đồng lòng, phối
hợp tốt người dân; điều này có được phần lớn là nhờ đóng góp của cơ quan thông
tấn báo chí; hệ thống thông tin cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao
nhận thức của của tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Kính thưa Quý vị đại biểu!
Rút kết kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ nêu trên, để triển khai
có hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét:
Một là, Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các
tổ chức, tầng lớp nhân dân về nội dung, mục tiêu đề ra của Chương trình cung cấp
dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 nhằm tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp
trong quá trình triển khai.
Hai là, Ban hành, hướng dẫn các cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo sự
phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm
vụ liên quan; đảm bảo việc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến
năm 2025 được thuận lợi, đạt mục tiêu đề ra.
Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của toàn ngành Thông tin và Truyền
thông; sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc triển khai
thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 sẽ đạt
được mục tiêu đề ra; mang lại những hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, đặc biệt nâng cao khả năng
tiếp cận thông tin của người dân ở vùng sâu, vùng xa.
Trên đây là Báo cáo tham luận của Sở Thông tin và Truyền thông, xin cảm ơn
quý vị đại biểu đã lắng nghe.
Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Hội nghị thành công
tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!./.

