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KẾ HOẠCH  

Phát hành sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền 

hình mặt đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

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 Phát hành sổ tay, tờ 

rơi tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn bao gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của 

Đề án số hóa theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh; 

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. 

Nội dung tuyên truyền đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm 

phù hợp cho từng đối tượng. Bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án số hóa 

theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 

113/KH-UBND của UBND tỉnh.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung:  

- Lộ trình thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. 

- Lợi ích của người dân (ưu điểm về chất lượng, số lượng, tên kênh chương 

trình truyền hình xem được…) khi thực hiện chuyển đổi từ truyền hình tương tự 

mặt đất sang truyền hình số mặt đất. 

- Thông tin các nội dung cần thiết giúp người dân, hộ gia đình nắm được cách 

lắp đặt, điều chỉnh thiết bị thu để có thể thu xem truyền hình số mặt đất… (Có nội 

dự thảo dung tờ rơi và sổ tay kèm theo). 

2. Hình thức: 

2.1 Đối với sổ tay tuyên truyền: 

- Số lượng in: 1.540 cuốn. 

- Khổ 14,5 x 20,5 cm; 

- Số trang: 18-20 trang;  

2.2 Đối với Tờ rơi tuyên truyền: 
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- Số lượng in: 9.240 tờ. 

- Kích thước: 21 x 29.5 cm; 

- In offset 4 màu 

3. Phạm vi phát hành và số lượng 

3.1 Sổ tay: 1.540 cuốn 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố: 10 cuốn (tổng 110 cuốn). 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện: 10 cuốn (tổng 100 cuốn). 

- UBND 133 xã trong vùng bị ảnh hưởng bởi số hóa: 10 cuốn (tổng 1.330 

cuốn). 

3.2 Tờ rơi: 9.240 tờ 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố: 60 tờ (tổng 660 tờ) 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện: 60 tờ  (tổng 600 tờ) 

- UBND 133 xã trong vùng bị ảnh hưởng bởi số hóa: 60 tờ (tổng 7.980 tờ) 

4. Thời gian thực hiện: Quý III/2020. 

III. Kinh phí thực hiện:  

- Kinh phí dự kiến: 49.280.000đ 

+ Tờ rơi: 9.240 tờ x 2.000đ/tờ = 18.480.000đ 

+ Sổ tay: 1.540 cuốn x 20.000đ/cuốn = 30.800.000đ 

- Nguồn kinh phí: 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 . 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Bưu chính, Viễn thông:  

Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Xây dựng nội 

dung tờ rơi, nội dung sổ tay tuyên truyền. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán 

tài liệu tuyên truyền. 

2. Văn phòng Sở:  

Phối hợp vơi  Phòng Bưu chính, Viễn thông thực hiện các thủ tục thanh quyết 

toán theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Phát hành sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về số hóa truyền 

dẫn phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở 

Thông tin và Truyền thông./.  

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở;                                

- Lưu: VT, BCVT.  

 

 

 

 

 

Phương Thị Hương Lan 

 

  



3 

  
 


		2020-07-14T10:18:45+0700


		2020-07-14T11:34:41+0700


		2020-07-14T11:34:00+0700


		2020-07-14T11:34:00+0700


		2020-07-14T11:35:08+0700




