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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện 

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 
2020 và Quyết định số 310 ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg; 

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 
năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 4684/CTS-CSQH ngày 25/12/2018 của Cục Tần số vô 
tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc đầu tư thay thế máy phát lại 
truyền hình cấp huyện và hướng dẫn triển khai số hóa truyền hình mặt đất.  

Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, Lạng Sơn sẽ thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước 
ngày 31/12/2020. Sau thời điểm nêu trên, các đài truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện sẽ 
không còn nhiệm vụ truyền dẫn, phát sóng. Việc truyền dẫn, phát sóng sẽ do các 
doanh nghiệp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thực hiện. 

Do đó, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí tiền của của nhà nước, Sở 
Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện không đầu tư mua mới máy 
phát lại truyền hình tại địa bàn (kể cả máy phát hình có tính năng chuyển đổi tương 
tự sang số), không nâng cấp máy phát hình tương tự sang số, chỉ tiến hành sửa 
chữa, bảo dưỡng nhỏ đối với các máy phát tương tự hiện có hoặc xem xét phương 
án thuê máy phát công suất nhỏ tại các địa phương đã hoàn thành số hóa truyền 
hình mặt đất để đảm bảo tuyên truyền các kênh chương trình thiết yếu. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Mọi vướng 
mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông qua 
Phòng Bưu chính, Viễn thông (đt 02053.814.621)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh: b/c; 
- SKHĐT; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- PVHTT h,tp; 
- TTVHTTTT h,tp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCVT. 
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