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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền lưu động đến người dân về “Đề án số hoá truyền dẫn, phát 

sóng truyền hình hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn triển khai thực hiện “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền lưu động 

đến người dân về “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình hình mặt đất 

đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tuyên truyền các các chủ trương, chính sách của Nhà nước về số hóa 

truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận 

thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, của người dân trong hoạt động chuyển 

đổi công nghệ truyền dẫn phát sóng truyền hình. 

- Triển khai Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình chuyển sang phát sóng trên hạ 

tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất vào thời điểm trước ngày 

31/12/2020. 

2. Yêu cầu  

- Tập trung thực hiện thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích và lộ 

trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. 

- Tổ chức thông tin và phát sóng thường xuyên vào thời gian thích hợp 

trên hệ thống phát thanh, truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh xã, Đội tuyên 

truyền lưu động về Đề án số hoá truyền hình trên địa bàn. 

 II. NỘI DUNG, KINH PHÍ 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Phổ biến thông tin cần thiết về thời gian, lợi ích và thời điểm chấm dứt 

phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân phương 

thức thu, xem truyền hình số và các phương thức khác như truyền hình cáp, 

truyền hình vệ tinh, truyền hình qua internet … 



- Phổ biến rộng rãi các chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước 

cho người dân khi triển khai lộ trình chuyển đổi số hóa tại từng địa phương. 

- Các nội dung khác có liên quan đến chuyển đổi phương thức truyền dẫn 

phát sóng truyền hình từ tương tự sang truyền hình số. 

- Hình thức thể hiện: tuyên truyền lưu động. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2019. 

2. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền lưu động đến người dân trong 

vùng ảnh hưởng bởi đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất. 

3. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 

2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018.  

Tổng kinh phí: 165.000.000đ. Trong đó, hỗ trợ 15.000.000đ/huyện x 11 

huyện cho Đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hoá thể thao và 

Truyền thông huyện và thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Bưu chính, Viễn thông  

- Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này.  

- Phối hợp cùng Văn phòng Sở thực hiện các quy định, thủ tục về tài 

chính phục vụ triển khai thực hiện.  

2. Văn phòng Sở 

Phối hợp cùng Phòng Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị có liên quan thực hiện các quy định của Nhà nước về thủ tục tài chính, kế 

toán để triển khai thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền lưu động đến người dân về “Đề án số 

hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn của Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu các Phòng nghiệp vụ 

của Sở, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- TTVHTT các huyện, tp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phương Thị Hương Lan 
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