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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

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. Nhằm tuyên truyền cho người dân 

hiểu và nắm rõ việc chuyển đổi số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ 

trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời không ảnh hưởng đến nhu cầu thu, xem 

truyền hình của người dân, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020” với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Hoàn thành việc thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án số hóa truyền 

hình đến các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trước 

ngày 31/12/2020. 

 Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải triển khai đồng bộ, kịp thời, sâu 

rộng, đầy đủ, phù hợp với từng đối tượng liên quan; phát huy thế mạnh của các 

phương tiện truyền thông như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet… 

Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người dân 

trong hoạt động chuyển đổi công nghệ truyền dẫn phát sóng truyền hình. 

 II. NỘI DUNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Duy trì, cập nhật thông tin “Chuyên mục tuyên truyền về số hóa 

truyền hình” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện 

tử của Sở Thông tin và Truyền thông 

- Nội dung: Tiếp tục duy trì, cập nhật thông tin cần thiết về thời gian, 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… 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. 

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn. 



- Phối hợp thực hiện: Trung tâm CNTT&TT 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2020. 

2. Phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về số hóa truyền hình 

- Nội dung: Xây dựng, in và phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền 

số hóa truyền hình mặt đất có nội dung phù hợp, dễ hiểu, đầy đủ các nội dung 

thông tin về số hóa truyền hình, thực hiện cấp phát tới các hộ gia đình thông qua 

chính quyền cấp huyện, cấp xã. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Bưu chính, Viễn thông. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng VHTT các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2020. 

3. Truyền thông đến các hộ gia đình bằng hình thức tin nhắn qua 

mạng viễn thông 

- Nội dung: Tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất bằng hình thức 

tin nhắn SMS đến các thuê bao di động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Phổ 

biến thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình 

tương tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các nội dung khác có liên quan. 

 - Chủ trì thực hiện: Phòng Bưu chính, Viễn thông 

- Phối hợp thực hiện: các doanh nghiệp viễn thông. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020. 

4. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh đã triển khai Số 

hóa truyền hình giai đoạn 2018 – 2019 

- Trao đổi, học tập kinh nghiệm của các tỉnh về công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn, thực hiện các nội dung của Đề án số hóa truyền hình; Công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Đề án số hóa của các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

trong thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với việc kinh doanh đầu 

thu kỹ thuật số, máy thu hình tại các cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn 

quản lý… 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020. 

5. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình các cấp về 

Đề án số hóa truyền hình mặt đất: 

- Nội dung: Thực hiện sản xuất và phát các audio clip tuyên truyền về số 

hóa truyền hình mặt đất trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện và 

cấp xã. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng VHTT các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020  



II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách của UBND tỉnh giao Sở Thông 

tin và Truyền thông theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 

- Tổng kinh phí dự kiến: 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng 

chẵn. có biểu chi tiết kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Bưu chính,Viễn thông: 

- Bám sát Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

xây dựng Kế hoạch tuyên truyền “Đề án số hóa”. Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát 

các đơn vị liên quan thực hiện nội dung Kế hoạch này. 

- Cung cấp các nội dung, thông tin, Video clip, Audio clip tuyên truyền 

Đề án số hóa cho Trung tâm CNTT&TT phục vụ công tác thông tin, tuyên 

truyền tại “Chuyên mục tuyên truyền về số hóa truyền hình” trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thiết kế, biên soạn, phát hành tờ rơi tuyên truyền Đề án số hóa truyền 

hình trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố thực hiện phát hành tới các xã. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp viễn thông thực hiện 

nội dung tuyên truyền qua tin nhắn SMS đến các thuê bao di động trên địa bàn 

tỉnh. 

- Chủ trì lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch tuyên 

truyền được phê duyệt để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra. 

2. Trung tâm CNTT&TT 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông tiếp tục duy trì, cập nhật thông tin tuyên truyền cho chuyên mục “Số hóa 

truyền hình mặt đất” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện 

tử của Sở. Biên tập, đăng tải các văn bản, tin bài, hình ảnh tuyên truyền về công 

tác triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Văn phòng Sở: 

Phối hợp với Phòng Bưu chính, Viễn thông thực hiện thanh toán các nội 

dung thực hiện theo đúng quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố:  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ 

sở về Đề án số hóa truyền hình mặt đất. 



- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ 

gấp tuyên truyền Đề án số hóa đến các xã trên địa bàn. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất năm 

2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở TC: p/h  
- Lãnh đạo Sở;  
- Văn phòng Sở;  
- Trung tâm CNTT&TT;  
- Lưu: VT, BCVT.  
  

Phương Thị Hương Lan 
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