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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 
V/v triển khai Đề án số hóa truyền 

dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 

kết hợp phủ sóng truyền hình số  

qua vệ tinh đến năm 2020 

 

 

    Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm 

 
 

 

      Kính gửi:  

     - Phòng Lao động , Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm VHTTDL&TT huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

   

Thực hiện Kế hoạch số 2239/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 

kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; UBND huyện đề nghị:  

1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Văn 

hóa và Thông tin và UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức điều tra, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 

đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ 

tinh theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương - Xã hội và Sở Thông tin - Truyền 

thông (Hoàn thành trong Quý I/2020). 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong việc cung 

cấp đầu thu truyền hình số cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn:  

Phối hợp với các Sở, ngành, phòng ban liên quan trong công tác điều tra, lập 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh và phối hợp cung cấp đầu thu truyền hình 

số cho các đối tượng thụ hưởng tại địa phương. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện, Trang 

Thông tin điện tử huyện:  

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan, tổ chức tuyên 

truyền, thông tin về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ 

sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin 

địa chúng với các nội dung sau: thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự; 

lợi ích của số hóa truyền hình; kế hoạch chuyển đổi, địa bàn thực hiện số hóa 

truyền hình mặt đất, địa bàn chuyển sang truyền hình số qua vệ tinh. 
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UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h);   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (t/h); 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Mai Văn Hữu 
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