
 

K n        Phòng VH-TT, Trung tâm Văn  oá - Truyền thông  

các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Để tiếp tục tuyên truyền về thờ  đ ểm dừng phát sóng truyền  ìn  tươn  tự 

mặt đất (theo Thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2019 của Cục Tần số Vô 

tuyến đ ện tỉn  Hà Tĩn  t uộc nhóm III có thờ  đ ểm ngừng phát sóng truyền 

 ìn  tươn  tự mặt đất từ 24 giờ, ngày 30/6/2019), Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị: 

P òn  Văn  óa - Thông tin, Trun  tâm Văn  oá - Truyền t ôn  các  uyện, 

t àn  p ố, t ị xã t ếp tục t ực   ện tuyên truyền ở địa p ươn ; c ỉ đạo các xã, 

p ườn , t ị trấn t ếp p át các c ươn  trìn  p át t an  của Đà  PTTH tỉn , 

 uyện và p át các nộ  dun  tuyên truyền về số  oá truyền  ìn  mặt đất (địn  kỳ 

02 lần/tuần) trên  ệ t ốn  truyền t an  cơ sở (tài liệu tuyên truyền đăng tải trên 

chuyên mục “Thông tin - Tuyên truyền” của Cổng Thông tin điện tử Sở Thông 

tin và Truyền thông: http://ict.hatinh.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen). 

Đề n  ị các đơn vị quan tâm, t ực   ện./. 
 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- UBND các huyện, tp, tx; 

- Lãn  đạo Sở; 

- Lưu  VT, TTBCXB2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:  375  /STTTT-TTBCXB2 

V/v tăn  cường tuyên truyền  

về thờ  đ ểm ngừng phát sóng truyền 

 ìn  tươn  tự mặt đất 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 04  tháng 5 năm 2019 

http://ict.hatinh.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen
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