
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-KHTC 
V/v triển khai thực hiện Đề án số hóa 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt 

đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

  

Tuyên Quang, ngày    tháng   năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Đài Phát thanh  và Truyền hình; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Thông báo số 148/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ngày 11/11/2020 về việc Kết luận tại Phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo Đề 

án số hóa Truyền hình Việt Nam; 

Triển khai Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, 

đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Thông tin và Truyền thông 

phối hợp với Quỹ viễn thông công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà 

thầu: Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông; Công ty 

Cổ phần kỹ thuật Việt Trung đã tiến hành lắp đặt 498/498 đầu thu mặt đất (DVB-

T2) và gần 600/12.500 đầu thu vệ tinh (DTH) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

Theo Kế hoạch số hóa đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo thống nhất về thời 

điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (ATV) đối với trạm phát 

sóng chính và trạm phát lại tại 15 tỉnh nhóm IV, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, 

dự kiến từ 00 giờ ngày 28/12/2020. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

đơn vị (như kính gửi) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình, 

Báo Tuyên Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án số hóa truyền dẫn, 

phát sóng truyền hình mặt đất, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang qua 

nhiều hình thức khác nhau (video, tờ rơi, clip…) đặc biệt gia tăng tần suất thực 

hiện trong khoảng thời gian gần tới thời điểm ngừng phát sóng tương tự (ATV).  



2. Đài Phát thanh và Truyền hình tiếp tục chủ động phối hợp đơn vị truyền 

dẫn phát sóng tận dụng tối đa hạ tầng phát sóng, tiếp thu kỹ thuật, phương tiện… 

đảm bảo không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển đổi khi ngừng phát sóng 

truyền hình tương tự. Báo cáo tiến độ thực hiện, khả năng đáp ứng khi ngừng 

phát sóng tương tự trước ngày 24/12/2020 về Sở Thông tin và Truyền thông để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc lắp đặt, nghiệm 

thu, bàn giao đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay báo cáo) 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 
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