
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-BCVT 

V/v tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, 

phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01  năm 2020 

       Kính gửi: 

  - Báo Lạng Sơn;  

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn. 

  - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 

Thực hiện Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa 

Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo ngày 

19/12/2019 về thời điểm ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại 15 

tỉnh nhóm IV trong đó có tỉnh Lạng Sơn từ 24 giờ ngày 30/11/2020; 

Thực hiện Công văn số 2285/PTTH&TTĐT ngày 27/12/2019 của Cục 

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc tuyên truyền Đề án số hóa 

truyền hình mặt đất; 

Thực hiện Công văn số 03/VP-KGVX ngày 02/01/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 190/TB-BTTTT kết luận của 

Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam.  

Nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất trên 

địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh - Truyền 

hình Lạng Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện/thành phố và Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện thực hiện một số nhiệm vụ thông 

tin, tuyên truyền số hóa truyền hình, như sau: 

1. Đẩy mạnh phổ biến thông tin về thời điểm tắt sóng các kênh truyền 

hình tương tự và các hướng dẫn liên quan về Đề án số hóa truyền hình trên địa 

bàn tỉnh để đảm bảo người dân trên toàn tỉnh biết thông tin về số hóa truyền 

hình trên địa bàn. 

2. Thực hiện tiếp sóng và phát sóng các nội dung tuyên truyền số hóa tại 

hệ thống lưu trữ qua địa chỉ http: http://vmh.vtc.vn;  Tài khoản đăng nhập: Tài 

khoản đăng nhập, username: abei_download; Password: 123456. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện chỉ đạo các đài truyền thanh 

cấp xã, thị trấn thực hiện tiếp, phát sóng các file tuyên truyền về số hóa truyền 

hình tại địa chỉ http://vmh.vtc.vn đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa 

bàn. Tài khoản đăng nhập: Usemame: abei_download; Password: 123456. 

http://vmh.vtc.vn/
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Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) đã sản 

xuất 19 chương trình truyền hình và 45 chương trình phát thanh tuyên truyền về 

đề án số hóa truyền hình, các sản phẩm được phát sóng trên kênh truyền hình 

VTC1 và hệ phát thanh VOV1 đồng thời được đăng tải (upload) định kỳ lên hệ 

thống lưu trữ VMH qua thư viện của Cục PTTH&TTĐT tại địa chỉ trên.  

Đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật, tiếp phát, truyền tải các nội dung 

tuyên truyền số hóa tại hệ thống trên đến người dân. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi đề nghị liên hệ 

với Phòng Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại 

02053.814.621) để được hướng dẫn./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:  VT, BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phương Thị Hương Lan 
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