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Số:      /STTTT-BCXB 

V/v tiếp tục tuyên truyền tài liệu về Số hóa 

truyền hình mặt đất 

 

Điện Biên, ngày     tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

-  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 148/TB-BTTTT ngày 05/11/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa Truyền 

hình Việt Nam. 

Thực hiện văn bản số 2382//PTTH&TTĐT ngày 19/11/2020 của Cục Phát 

thanh truyền hình và Thông tin điện tử về tuyên truyền Đề án Số hóa truyền hình 

mặt đất 2020.  

Theo đó, thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với 

các trạm phát sóng chính và trạm phát sóng lại tại 15 tỉnh nhóm IV từ 00 giờ 

ngày 28/12/2020, trong đó có tỉnh Điện Biên.  

 Để tiếp tục truyền tải các nội dung cơ bản về Đề án Số hóa truyền hình 

mặt đất giúp người dân hiểu biết đầy đủ về lợi ích của người dân, các nội dung 

cần thiết về thiết bị thu, xem truyền hình đáp ứng tiêu chuẩn truyền hình số, các 

cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng chính 

sách và thời điểm dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh đề nghị: 

1. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh 

- Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bố trí khung thời lượng, lựa 

chọn các nội dung phù hợp trong hệ thống tài liệu tuyên truyền về Đề án Số hóa 

truyền hình mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để phát trên 

sóng truyền hình, phát thanh, truyền thanh của đơn vị tối thiểu 01 lần/tuần. 

- Tuyên truyền thông tin về chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số (STB 

DVB-T2) và đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (STB DTH) để người dân nắm 

bắt kịp thời, không hoang mang. 

2. Thời gian phát từ nay đến hết 31/12/2020  

* Tài liệu tuyên truyền đề nghị các đơn vị lấy tại chuyên mục Số hóa 

truyền hình mặt đất trên thư viện điện tử của Cục Phát thanh - Truyền hình và 



Thông tin điện tử: http://vmh.vtc.vn, tài khoản đăng nhập: Username: 

abei_download, password: 123456). 

3. Phổ biến thông tin về Tổng đài hỗ trợ, tư vấn giải đáp, cung cấp thông 

tin về số hóa truyền hình: 19001559. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị tích cực triển khai thực hiện 

vào đưa vào nội dung báo cáo hằng tháng của đơn vị để Sở Thông tin và Truyền 

thông căn cứ tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục PTTH&TTĐT- Bộ TT&TT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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