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 Số:            /UBND-VHTT 
V/v ngừng phát sóng truyền hình tương 

tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         TP.Bắc Kạn, ngày     tháng 12 năm 2020 

 Thực hiện Văn bản số 7680/UBND-VXNV ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm I. 

Trong đó, UBND tỉnh thông báo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn ngừng 

phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát chính và trạm phát lại từ 00 

giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020. Đồng thời, giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc 

Kạn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất và thường xuyên 

thông báo bằng dòng chữ chạy dưới màn hình theo nội dung: 

- Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự tại các tỉnh nêu trên từ 00 

giờ ngày 28/12/2020; 

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

các phương thức phù hợp theo từng địa bàn;  

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

- Website: www.sohoatruyenhinh.vn. 

Sau thời điểm trên, các trạm phát sóng truyền hình tương tự mặt đất chỉ 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 hỗ trợ số hóa 

truyền hình để các hộ gia đình 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. 

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đề nghị UBND các 

xã, phường và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện đến các hộ gia đình biết để khai thác 

thông tin truyền hình./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND TP (B. Huế); 

- Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

Kính gửi:  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
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