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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất                

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; 

Công văn số 4654/UBND-PC1 ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị 

có phương án bổ sung hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh; theo tình 

hình thực tế tại địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Sở Thông tin và Truyền 

thông xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền 

hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021 với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Xác định các khu vực dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh 

đã có tín hiệu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) ổn định. Khảo sát thông tin qua 

UBND địa phương để nắm bắt số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

 - Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh hỗ trợ đầu thu truyền 

hình số mặt đất cho các hộ đảm bảo điều kiện theo quy định. 

 II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Nội dung 

a, Khảo sát tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên địa bàn huyện Kỳ 

Anh, thị xã Kỳ Anh: 

 Thực hiện khảo sát thực tế chất lượng sóng truyền hình số mặt đất tại các 

khu vực trên địa bàn 2 đơn vị nêu trên, tổng hợp các khu vực dân cư thu được tín 

hiệu DVB-2 tốt. Không thực hiện khảo sát tại các địa bàn đã thực hiện hỗ trợ đầu 

thu truyền hình số vệ tinh DTH. 

 b, Tổ chức làm việc với UBND các địa phương 

 Nắm thông tin và các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 

có ti vi nhưng chưa xem được các kênh quảng bá do ngừng truyền hình Analog. 

 c, Tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền 

thông: 



 
 

 Tổ chức làm việc với Cục Tần số Vô tuyến điện, Ban Quản lý chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 

để đề xuất hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các khu vực thu được tín 

hiệu truyền hình số mặt đất tại địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh. 

 2. Thời gian, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kinh phí: Như phụ lục kèm 

theo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 

của UBND tỉnh và Quyết định số 17/QĐ-STTTT ngày 23/2/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Bưu chính - Viễn thông, Văn phòng Sở, Trung tâm CNTT-TT chịu 

trách nhiệm triển khai Kế hoạch và báo cáo lãnh đạo Sở sau khi hoàn thành./. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Trung tâm CNNTT-TT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 



 
 

Phụ lục  

Nội dung, thời gian, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kinh phí thực hiện Kế hoạch 

 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Dự toán kinh phí 

(ĐVT: Đồng) 

Thời gian hoàn 

thành 

 

1 

Thực hiện khảo sát thực tế chất lượng sóng 

truyền hình số mặt đất tại các khu vực trên địa 

bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh; tổng hợp 

các khu vực dân cư thu được tín hiệu DVB-2 

tốt. Không thực hiện khảo sát tại các địa bàn 

đã thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ 

tinh DTH. 

 

Trung tâm 

CNTT&TT 

 

Phòng BCVT; 

Văn phòng Sở 

 

60.000.000 

 

Quý 2,3/2021 

 

2 

Tổ chức làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh, 

huyện Kỳ Anh; Cục Tần số Vô tuyến điện, 

Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích, Quỹ dịch vụ viễn thông 

công ích Việt Nam để đề xuất hỗ trợ cho các 

hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các khu vực thu 

được tín hiệu truyền hình số mặt đất tại địa 

bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh. 

 

Phòng BCVT 

 

Văn phòng Sở 

 

30.000.000 

 

Quý 3,4/2021 

 TỔNG 90.000.000  
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