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Kính gửi:   

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn. 

 

Ngày 20/7/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND 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, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo 
cụ thể các nội dung liên quan đến việc thực hiện đề án số hóa truyền dẫn phát 
sóng truyền dẫn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện 
tại, việc lựa chọn đơn vị truyền dẫn phát sóng và công tác thông tin tuyên truyền 
chưa có tiến triển rõ nét.  

Để triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình có hiệu quả và 
đảm bảo đúng lộ trình theo quy định tại Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 
27/12/2011 của Thủ tướng Chỉnh phủ (trước ngày 31/12/2020), Sở Thông tin và 
Truyền thông đề nghị: 

1. Đối với Đài PTTH tỉnh:  

Thời điểm chậm nhất kết thúc truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự 
trên địa bàn tỉnh là ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, lộ trình số hóa truyền dẫn phát 
sóng có thể thực hiện sớm hơn nếu doanh nghiệp truyền dẫn đã thiết lập xong hạ 
tầng truyền dẫn phát sóng số. Do đó, đề nghị Đài PTTH tỉnh khẩn trương chủ 
động làm việc với các đơn vị truyền dẫn phát sóng để cùng các cơ quan liên 
quan xem xét, báo cáo UBND tỉnh lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn 
phát sóng trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc truyền hình tương tự, để doanh 
nghiệp được lựa chọn có kế hoạch đầu tư hạ tầng truyền dẫn phát sóng.  

Đối với nội dung trên, đề nghị Đài PTTH tỉnh có báo cáo cụ thể về Sở 
Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/7/2019 để Sở tổng hợp báo cáo 
UBDN tỉnh. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 113/KH-UBND đã 
ban hành.  

2. Đối với Báo Lạng Sơn:   

Chủ động mở thêm chuyên trang, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền về 
số hóa truyền hình, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án số hóa 
truyền hình nhằm nâng cao nhận thức xã hội, người dân biết được quyền lợi và 
nghĩa vụ của mình, tự giác tham gia, thúc đẩy tiến trình số hóa thực hiện theo 
đúng lộ trình. 
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Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi, đề nghị liên hệ Sở Thông tin và 
Truyền thông qua Phòng Bưu chính, Viễn thông (0205)3.814.621./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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