
 

Kính gửi: 

 

 

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Truyền thông- Văn hóa các huyện, thành phố. 

Thực hiện công văn số 5042/BTTTT-CTS ngày 21/12/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 

tỉnh Nhóm IV,  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Truyền thông- Văn hóa các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông cụ thể như sau: 

1. Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát chính 

và trạm phát lại từ 00 giờ ngày 28/12/2020. 

2. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên 

truyền số hóa truyền hình mặt đất, thường xuyên thông báo bằng dòng chữ chạy 

dưới màn hình, đặc biệt là các khung giờ có nhiều khán giả theo dõi (từ 19h00 

đến 21h30 hàng ngày) nội dung như sau: 

- Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự tại tỉnh Sơn La từ 00 giờ 

ngày 28/12/2020; 

- Hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi sang thu xem truyên hình 

bằng các hình thức phù hợp theo từng địa bàn; 

- Tổng đài giải đáp thông tin số hóa truyền hình 1900 1559; 

- Website: www.sohoatruyenhinh.vn. 

3. Trung tâm Văn hóa- Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tiếp 

phát sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh để chuyển tải nội dung thông tin 

tuyên truyền số hóa mặt đất đến người dân đang thu xem truyền hình tại các 

trạm phát lại trên địa bàn. 

4. Sau thời điển nêu trên, các trạm phát sóng truyền hình tương tự mặt đất 

chỉ được phát đi bảng thông báo về việc ngừng phát sóng kênh truyền hình trên 

sóng truyền hình tương tự mặt đất và thông tin hướng dẫn người xem truyền 

hình chuyển sang thu xem truyền hình số phù hợp theo từng địa bàn, cổng thông 

tin điện tử và tổng đài hố trợ số hóa truyền hình để các hộ dân còn lại nắm được 

thông tin và chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất. Thời gian duy trì 

phát bảng thông báo tối thiểu 03 ngày. 

UBND TỈNH SƠN LA 
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Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

quan tâm, triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh ( để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng TT BCXB; 

- Lưu VT, PBCVT. 
 

 

 

 

  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chinh 
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