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Phê duyệt Ke hoạch thông tin, tuycn truyền về số hóa truyền dẫn, 

phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020

B ộ  TRƯỜNG B ộ THỎNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền 
hình mặt đất đến năm 2020” và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đồi, bổ sung quyết định số 2451/QĐ- 
TTg;

Căn cứ  Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án thông tin, tuyên 
truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

Cản cứ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đe án thông tin, tuyên truyền về số 
hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

Xét đề nghị của Viện trường Viện Chiến lược Thông tin và Truyền

thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l ế Phê duyệt K Ì hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, 
phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là K Ì hoạch) 
với những nội dung chính như sau:



1. Mục đích, yêu cầu

a) Hoạt động thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình cần được triển 

khai kịp thời, đầy đủ, ngấn ngọn, dễ hiểu, có trọng lâm, trọng điềm phù hợp 
cho từng đối tượng liên quan trên cơ sờ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quàn lý 
nhà nước, các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở 
tại địa phương và các doanh nghiệp hoạt động ưong lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông.

b) Việc lựa chọn các phương thức tuyên truyền trên cơ  sở kế thừa các 

phương thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả trong giai đoạn trước, đồng thời 
phát huy ưu thế các phương thức thông tin, tuyên truyền chủ động, hiện đại, có 
tính tương tác cao, kết hợp với các loại hình, phương tiện thông tin, tuyên 
truyền truyèn thống phù hợp với đối tượng, vùng, m iền...

c) Ưu tiên phân bồ nguồn lực để tuyên truyền qua các phương thức thông 
tin, tuyên truyền hiệu quả, thông tin đến trực tiếp với người dân, nhất là người 
dân đang sử dụng truyền hình tương tự  mặt đấtế Đàm bảo lồng ghép và kết hợp 
hiệu quả với các nhiệm  vụ thông tin, tuyên truyền giừa Trung ương và địa 
phương, với các nhiệm  vụ, chương trinh khác của Bộ Thông tin và Truyền 

thông.

2. Mục tiêu tuyên truyền

a) Theo lộ trình số hỏa truyền hình mặt đắt đâ được phê duyệt tại từng 

địa phương:

- Thời điềm 01 năm trước khi chấm dứt truyền hình tương tự mặt đất trên 
địa bàn, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở, nhân viên kinh doanh thiết bị truyền 

hình tại các cửa hàng điện máy tại địa phương được tập huấn về lợi ích, thời 
điểm, nội dung và kiến thức cơ bàn về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

mặt đất;

- Thời điểm  06 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự mặt đắt 
trên địa bàn, hầu hét số hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phồ bién 
và nắm được thông tin cằn thiết về số hỏa truyền dẫn, phát sóng truyền hình 
mặt đất.

b) Đen năm 2020 hàu hét người dân trên cả nước được phổ biển và nắm 
được thông tin cần thiết về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 
thône qua các phương thức thông tin, tuyên truyền khác nhau.
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3. Nội dung tuyên truyền

a) Mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và tình hình triển khai số hóa 
truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước, từng địa 

phương, địa bàn cụ thể.

b) Lợi ích của người dân (ưu điềm về chất lượng, số lượng, tên kênh 

chương trình truyền hình xem được...) khi thực hiện chuyển đồi từ truyền hình 

tương tự mặt đắt sang truyền hình số mặt đất.

c) Thông tin về vùng phủ sóng truyền hình số mặt đât, các khu vực bị 
ảnh hưởng khi ngừng truyền hình tương tự mặt đất, các nội dung cẩn thiết về 
thiết bị thu xem truyền hình đáp ứng tiêu chuẳn truyền hình số lưu thông trẽn 
thị trường, các nội dung liên quan đến hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng 
chính sách.

d) Thông tin các nội dunc cần thiết giúp người dân, hộ gia đình nắm được 
cách lắp đặt, điều chinh thiết bị thu để có thể thu xem truyền hình số mặt đất và 
các việc cần làm khi chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình 
số mặt đất hoặc các phương thức thu xem truyền hình cáp, vệ tinh, IPTV.

4. C ác hình thứ c  tuyên truyền

a) Tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn;

b) Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát 
thanh, truyền hình);

c) Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sờ;

d) Tuyên truyền qua mạng viền thông;

đ) Tuyên truyền thông qua các hệ thống thông tin hỗ trợ số hóa truyền 

hình, bao gồm:

- Xây dựng, vận hành cồng thông tin điện tử  về số hóa truyền hình;

- Thiết lặp và duy trì tổng đài tư vấn thông tin số hóa truyền hình;

e) Tuyên truyền qua các phương thúc khác.

5. Ke hoạch thông tin, tuyên truyền

- Phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thông tin, tuyên truyền về 
số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 -  2020 tại Phụ 
lục 1 của Quyết định này.
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- Mô tà chi tiết sản phẩm, kết quà đối với các nhiệm vụ tại Phụ lục 2 của 
Quyết định nàyề

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ  nguồn Ngân sách Trung ương và Quỹ Dịch vụ 
Viễn thông Công ích Việt Nam. Tống nhu cầu kinh phí giai đoạn 2016 - 2020 
ước tính 28.120.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ một trăm hai mươi triệu đồng 
chần), trong đó kinh phí từ Ngân sách Trung ương là 24.246.000.000 đồng (Hai 
mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn), Quỹ Dịch vụ Viễn thông 
Công ích Việt Nam là 3.874.000.000 đồne (Ba tỷ tám trăm bảy mươi tư triệu 

đồng chẵn).

a) Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2016: Ước tính 5.926.000.000 đồng 
(Năm  tý chín trăm hai m ươi sáu triệu đồng chẵn).

b) Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2017: Ước tính 5.284.000.000 đồng 
(Năm tỷ hai trảm tám mươi tư triệu đồng chẵn).

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2018: Ước tính 5.325.000.000 đồng 

(Năm tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

d) Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2019: Ước tính 5.519.000.000 đồng 
(Năm tý năm trăm mười chín triệu đồng chẵn).

d) Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2020: Ước tính 6.066.000Ề000 đồng 
(Sáu tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

7. Tổ chức thự c  hiện:

a) Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử:

- Chú trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều phối, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện K.ế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hoá truyền dần, phát 
sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020, tổng hợp bảo cáo Lành đạo Bộ 
kết quà triển khai Kế hoạch.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương và địa 
phương triển khai thông tin tuyên, truyền trên các chương trình phát thanh, 
truyền hình về số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

- 1 lướng dẫn các đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng chương 
trình triền khai cụ thé đối với từng nhiệm vụ và sản phẩm truyền thông theo 
từng năm (bao gồm: nội dung, mục đích, đối tượng, hình thức sản xuất, cách 
thức phân phổi nội dung, dự toán kinh p h í...)  để thẩm định, rà soát tránh sự 

trùng lặp và bảo cáo Lành đạo Bộ.
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b) Vụ Ke hoạch và Tài chính trình Lãnh đạo Bộ bố trí và phân bồ kinh 
phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được đề xuất tại phụ lục cùa Kế hoạch.

c) Cục Báo chí:

- Hướng dẫn và chi đạo các cơ quan báo chí in, báo điện tử mở các 

chuyên trang, chuyên đề về số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đât.

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống bảng điện tử, bảng tấm lớn và xe 
bus tại các tinh, thành phố trọng điểm trong Đề án số hóa truyền hình mặt đấtề

d) Vụ Thông tin cơ sở chi đạo và triền khai công tác tuyên truyền trên hệ 
thống đài truyền thanh huyện, xã; triển khai phương thức tuyên truyền miệng, 

phát tài liệu, tờ  gấp, tờ  rơi thông qua việc sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên, 
đội thông tin lưu động tại các điếm Bưu điện -  Văn hóa xã, các đại lý, siêu thị 

điện mảy.

đ) Cục Viễn thông chi đạo các doanh nghiệp viễn thông di động tổ chức 
các dợt nhắn tin tuyên truyền về các nội dung số hóa truyền hình, đặc biệt là tại 
thời điém tắt sóng truyền hình tương tự tại các địa phương trên các mạng viễn 

thông di động.

e) Trung tâm thông tin chủ trì xây dựng và duy trì hoạt động của các hệ 
thống thông tin hồ trợ số hóa truyền hình, bao gồm Hệ thống tồng đài tư vấn 
thông tin số hóa truyền hình và cổng thông tin điện từ  số hóa truyền hình.

g) Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ Ưì tổ chức tập huấn 
cho lãnh đạo, cán bộ thông tin cơ sờ, các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành 

phố ưên cả nước.

h) Quỹ Dịch vụ Viền thông Công ích Việt Nam đảm bảo bố trí, phân bồ 
kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được đề xuất tại phụ lục Đề án.

i) Các Sờ Thông tin và Truyền thông các tinh, thành phố phối hợp với 
các đơn vị liên quan xây dựng tồ chức các hoạt động tuyên truyền tại địa 
phương thỏng qua hệ thống phát thanh cấp huyện, xã, thông qua đội ngu tuyên 
truyền viên cơ  sở và tồ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ngoài trời về 

số hóa truyền hình cho người dân tại địa phương.

k) Các doanh nghiệp viễn thông, truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền 
hình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đưa nội dung thông tin sô hóa 

truyền hình mặt đất đến người dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch Tài chính, Viện 

trường Viện Chiến lược Thông tin  và Truyền thông, Lãnh đạo các đơn vị chức 
năng có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo các các cơ quan 
báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; Tồng giám đốc, 
Giám  đốc các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình, các 
doanh nghiệp viễn thông di động, các doanh nghiệp sàn xuất, kinh doanh thiết 
bị thu, phát sóng truyền hình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Chi đạo Đề án s ố  hóa Truyền hình Vi 
Nam;
- Bộ trưởng và các Thứ tn rởne Bộ TT&TT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Sở T T & TT các tinh, thành phố trực thuộc
- T ập  đoàn V N PT, Viettel, TCT M obiíone;
- Lưu: VT, Viện C L(100b).
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TỎNG HỢP DANH MỤC CÁC NIIIỆM v ụ  VÀ KINH PHÍ THỤC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định sổẨĨứẢ /QĐ-BTTTT ngà}’t ĩ l  thảng ĩ  năm 2016 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông)

r ) Nhu cầu kinh phí ước tính

PHỤ LỤC I

STT Tên nhiệm vụ

Cơ
quan
chủ
trì

C ơ quan 
phối hợp

Kinh phi 
2016 
(triệu 
đèng)ắ

Kinh phí 
2017 
(triệu 
đồng)*

Kinh phi 
2018 
(triệu 
đồng)ẽ

Kinh phí 
2019 
(triệu 
đồng)'

Kinh phí 
2020 
(triệu 
đồng)ễ

Tổng kinh 
phí 2016- 

2020 
(triệu
mề

Nguồn 
kinh phí G hi chú

1
Sản xuất, bicn tập , cung cấp 
chương trình  phát thanh , truyền 
hlnh

10.200

1.1

Sân xuất chương trinh truyền hình 
định kỳ tuyôn truyền số hóa 
(phỏng sự tài liệu, tạp chí chuyỗn 
dè)

Cục
PTTH
&TT
ĐT

Các Oài 
PTTH Trung 
ương vồ địa 

phương, 
Trung tủm 
Thông tin

878 1.100 1.100 1.100 1.100 5.278
Ngân sách 

T  rung 
ương

Ưu tiôn 
thực 
hiộn

\ 2
Sàn xuất chương trỉnh phát thanh 
định kỳ luyên tniyèn sổ hóa 
(phổng sự)

Cục
PTTH
&TT
ĐT

Các Đài 
PTTH Trung 
ương vả địa 

phương, 
Trung tâm 
Thông tin.

232 310 310 310 310 1.472
Ngán sách 

Trung 
ương

Ưu tién 
thực 
hiện

1.3

Sản xuál, biên tập, xây dựng nội 
dung chương ưỉnh phát thanh đé 
tuyồn truyèn ưên hệ thổng đài 
truyền thanh huyện, xă, đội thông 
tin lưu động; nội dung tở rơi, tờ 
gấp; nội đung tuyôn truyền tại cảc 
đại lý, siôu thị diện máy.

Vụ
TTCS

Các Sở 
TT&TT 1.000 500 500 650 650 3.300

Ngân sách 
Trung 
ương

Ưu ttén 
thực 
hiện
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ếSTT Tên nhiệm  vụ- '■ ' f . M
Cơ

qùan
chù
tri

Cư quan 
phối hợp

Kinh phí
v,2016><

(trỉộu
đAnR)ệ đổrig)ễ

Kinh phí 
2018

ế«ôn ĩ> -Ỵ

KÌIỂ|| phím
đÀnK).

'ÌM gk:
Kinh phi 

2020 
■ ( tr if iẵ 
đ ồ n $ Ề

$ n R k ằnh
J)hầ'2 0 l6 -

2020
ISTguồti 

kinh phỉ
Chi chủ

1.4

Thuê máy chủ lưu trừ và cung cấp 
định kỳ cho các Đài Phát thanh, 
Truyèn hình Trang ương và địa 
phương để phát sổng trén hệ thổng 
phát thanh, truyền hỉnh

Cục
PTTH
&TT
ĐT

Các Đài 
PTTH Trung 
ương vè địa 
phương, Các 
SỞTTATT

30 30 30 30 30 150
Ngân sách 

Trung 
ương

Ưu lién 
thực 
hiện

1.5
Biên tộp nội dung tin nhắn trẻn 
mọng viỉn thông

Cục 
Tần sổ 

Vô 
tuyển 
diện

Cục Viền 
(hông

Ngán sách 
Trung 
ương 
(Van 
phừng 

Đan chi 
đạo)

Ưu tiổn 
thực 
hiện

2
Tổ cliúc đun nội dung (hỏng tin, 
tuyỄii truyèn đcn các đối tirọrng

13ễ200

2.1
Tuyén truyền qua hội nghị, hội 
thảo, tập  huán

3ẵ700

2.1.1

Tập huấn cho lănh đạo, cán bộ 
thông tin cơ sở (trưởng đài truyên 
thanh, truyền hlnh cấp huyện, cấp 
xả, Phòng van hoá và thóng tin, 
tuyén truyền viẻn, cán bộ văn hoá 
- xủ hội) cùa các tinh thuộc nhóm 
II. III. IV của Đề án sổ hoá truyền 
hình mặt đẮt

Viện
Chiến
lược

TT&T
T

Vụ TTCS, 
Cục PTTH 

&TTĐT, Cục 
Tần số Vô 
tuyến điộn

800 800 800 800 3.200
Ngăn sách 

Trung 
ương

2.1ề2
Tống két công tác sổ hoá truyền 
hỉnh

500 500
Ngân sách 

Trung 
ương

2.2
T u y ín  truyền qua hộ 
thĂng (in cơ sở

Ihỏng 9.500
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STT

.

T tn  nhiệm vụ

£  Cơ 
quau 
chù 
trì

Ccrqtian 
phối liợp

Kinh phí 
2016 
(triệu 
đồnp)ề

Kinh phí 
2017 
(triộú 
đồng)ẽ

Kinh phi 
2 0 1 8 .;-  
(triệu 
đồng)*

Kinh phí 
2019 
(triệu 
đòng)ễ

Kinh phi 
2020 
(triệu 
đong)Ể

Tỏnp kinh 
phí 2016- 

2020 Nguồn 
kinh phí G hi chú

2.2.1

Triển khai phương thức tuyồn 
truyền miệng, phát tài liộu, tở gáp, 
tờ rơi thông qua viộc sử dụng đội 
ngũ tuycn truyền viôn tụi các điổm 
Bưu điện -  Vân hóa xã. các đại lý, 
siêu thị điện m áy...

Vụ 
Thông 
tin cơ

sờ

Vụ Bưu 
chinh, Tổng 
Công ty BĐ 
VN, các Sở 

TT&TT

600 250 250 250 250 1.600
Ngân sách 

Trung 
ương

Ưu tiên 
thực 
hiộn

2ế2.2

Tuyên truyền trên hộ thống bảng 
điện tử, bảng tám lớn và xc bus lại 
7 - 1 0  tinh irợng điém thuộc nhỏm 
II, 111, IV của Đề án sổ hóa truyên 
hình mặt đất

Cục
Bao
chí

Các Sở 
TT&TT

600 600 600 600 600 3.000
Ngân sách 

Trung 
ương

2.2.3

Tổ chức các chương trinh “Ngày 
sổ hóa truyền hlnh” tại các địa 
điểm thich hợp trôn đường phố tại 
các tinh thuộc Nhóm II, III, IV cùa 
Đề án sổ hóa truyền hlnh một đất 
(Tổ chức tại 15 tỉnh, thủnh phổ 
trực thuộc TW )

Cục
PTTH
&TT
ĐT

Các Sở 
TT&TT, các 

Dài PTTH 
các (inh 

thuộc Nhỏm 
11, III, IV.

1.300 900 900 900 900 4.900
Ngân sách 

Trung 
ương

3
Tuyên truvcn qua mụnK v iỉa  
thông

3.1

TỔ chức các đợt nhãn tin tuyên 
truyẻn vể các nội dung sổ hóa 
truyền hình, đậc biệt là các thời 
điẻm tắt sỏng truyền hlĩih tuơng tụ 
tại các tinh trên các mọng viễn 
thông di động.

Cục
Viễn
thông

Doanh 
nghiệp viỉn 

thông

9
Doanh
nghiệp

4
Thỉct lập và duy tr ì  cốc hộ thống 
thỏng tin hỗ trợ  số hổn Iruyền 
hỉnh

4.720

4.1 Xây dựng, vận hành cổng thông 
tin điện lử về số hóa truyền hỉnh

846
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STT

m m \

Cơ
quan.
chủ
tri

■ ■"

C ơ  quan 
phối họp

Kinh phí 
2016

$ 21?

-------------—
Kinh phi' 

2017 
(triệu 
đồng)’

Kinh phí 
2018 
(triộu

■ ¿Ang)-

Kính piii 
2019 

• (triệu 
đồng);

Kinh phí
Ki 2020; :

(triệu
<lonề)ệ

rổ n g tô n h  
phí 2016- 

2020

¿ 5 -

Nguồn 
kinh phí G hi chủ

4ề| . l Xây dựng cổng thông tin điện lử

Trung
(âm

thông
tin

Cục 
PTTH&TTĐ, 
Cục Tần sổ 

vô tuyến 
điện, Viện 
Chiến lược 

TT&TT, Cục 
Viền thông, 

Vụ Thông tin 
cơ sỏ, Cục 

Bảo chi

426 426

Ngân
sách

Trung
ương

Ưu tiên 
thực 
hiện

4.1.2 Duy trl cổng thông tin điện tử

Trung
tâm

thông
tin

Cục 
PTTH&TTĐ, 
Cục Tần số 

vô tuyến 
điện, Viện 
Chiến lược 

TT&TT, Cục 
Viền thông, 

Vụ Thông tin 
cơ sờ, Cục 

Báo chí

105 105 105 105 420

Ngân
sách

Trung
ương

Ưu tiên 
thực 
hiện

4.2
Hỗ trự tổng đài tư vấn thông tin số 
hón truyền hỉnh

Trung
tâm

thông
tin

Doanh
nghiệp

860 689 730 774 821 3.874

Quỹ dịch 
vụ viễn 
thống 

công ích

Ưu liên 
thực 
hiộn

Tổng 5.926 5.284 5.325 5ắ519 6.066 28.120

Ngân sách Trung ương 5.066 4.595 4.595 4.745 5.245 24.246

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam 860 689 730 774 821 3.874
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PHỤ LỤC 2

M ô tả chi tiế t sàn  phẩm , kết q u ả  đối vói các nhiệm  vụ

STT Tcn nhiệm  vụ Đtm vị chủ trì C hỉ tiết sàn  phẩm G hi chú

1
Sàn xuất, bicn tập , cung cấp chưcmị» 
tr ìn h  phát th an h , truyền  hình

l ệl
Sản x u it chương trình truyền hỉnh định 
kỳ tuycn truyền số hóa (phóng sự tài 
liệu, tạp chí chuyên dề)

Cục Phát 
thanh, Truyền 
hình và Thông 

tin điện tử

- Hảng nấÌTì, đặt hàng sản xuẩt chương Irìnlì truycn hình 
“Đường đến số hỏa truyền hình Việt Nam ” định kỳ hàng 
tuần đe tuycn truyền các nội dung của Kc hoạch cũng như 
cộp nhật các thông tin Hôn quan đen lộ trình số hóa tụi từng 
địa phương.
- Nội dung chương trình thay đổi theo từng năm đỏ phù 
hợp với đoi tượng, thời gian kết thúc truycn hình tương tự 
tại từng địa phưưng, chính sách hỗ trợ, phù hợp với ycu 
cầu văn hỏa, vùng, miền, ngôn ngừ ...
- Số lượng vidco clip, phóng sự, tọa đàm trên truyền hình 
được xác định hăng năm trên cơ sở triền khai đề án số hóa.

- Đom vị được 
giao chủ trì hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự  toán 
báo cáo Lảnh 
đạo Bộ phê 
duyột.

1.2
Sản xuất chương trinh phát thanh định kỳ 
tuyên truyền số hóa (phổng sự)

Cục Phát 
thanh, Truyền 
hình và Thông 

tin điện tử

- Hàng năm, đặt hàng sản xuât chương trình phát thanh 
“Đường đến số hóa truyền hinh Việt N am ” định kỳ hàng 
tuần để tuyên truyền các nội dung cùa Kc hoạch cùng như 
cập nhật các thông tin liên quan đen lộ ỉrình số hóa tại từng 
địa phương.
- Nội dung thay đổi theo từng năm đế phù hợp với đối 
tượng, thời gian kct thúc truyền hình tương tự tại từng địa 
phương, chính sách hồ trợ, phù hợp với yôu cầu văn hóa, 
vùng, miền, ngôn ngừ...
- Sổ hrợng audio clip. phóng sự, tọa đàm trên cư phát thanh 
được xốc định hảng năm trên ca  sở triển khai đề án số hỏa.

- Đơn vị được 
giao chù trì hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự toán 
báo cáo Lãnh 
đạo Bộ phc 
duyệt.

1.3 Sản xuất, biên tập, xây dựng nội dung Vụ Thông tin - Màng năm sàn xuất, biên tập, xây dựng nội dung chương - Đơn vị được
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STT Tên nhiệm  vụ Đem vị chù trì Chi tiết sản phẩm G hi chú

chương irình phát thanh đê tuyên truycẻn 
trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, 
đội thông tin lưu động; nội dung tờ rơi, 
tờ  gấp; nội dung tuyên truyền tại các đại 
lý, sicu thị diện máy.

cơ sở trinh phát thanh đẻ tuyên truyền trên hệ thông đài tmy£ền 
thanh huyện, xã (heo các giai đoạn của đề án sổ hóa truyền 
hình phù hợp với yêu cầu vùng miền, văn hóa, ngôn n ẹữ ...
- Biên tập nội dung tờ rơi, tờ  gấp; nội dung tuyên truyên tại 
các đại lý, siêu thị điện máy theo các giai đoạn cùa Đê ản 
số hóa.

giao chù Ui hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lộp dự toán 
báo cáo Lãnh 
đạo Bộ phê 
duyệt.

l ắ4

Thuê máy chủ lưu trừ và cung cắp định 
kỳ cho các Đài Phát thanh, Truyền hình 
Trung ương và địa phương dê phát sóng 
trên hộ thống phát thanh, truyền hình.

Cục Phát 
thanh, Truyền 
hinh và Thông 

tin điện tử

- Hàng năm thuê máy chủ dé lưu trừ các chương trình phát 
thanh, truyền hinh định kỳ mà Bộ T I 1 I đâ đặt hàng sản 
xuất đỏ các Đài Phát thanh, truyền hình trung ương và địa 
phương tải về để phát sổng (không phái chi phí in, sao và 
gửi đĩa).

- Đơn vị được 
giao chủ Ui hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lộp d\r toán 
báo cáo Lành 
đạo Bộ phô 
duyệt.

2
Tổ chức đưa nội d ung  thông tin , (uyên 
truyền  đến  các đối tưụrng

2.1

Tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ thông tin 
cơ sở (trưởng đài truyền thanh, truyền 
hình cấp huyện, cấp xâ, Phòng văn hoá 
và thông tin, tuyên truyền viên, cán bộ 
văn hoá - xà hội) của các tinh thuộc 
nhóm II, III, IV của Đẻ án số hoá truyền 
hình mặt đất

Viện Chiến 
lược TT&TT

- Hàng năm tô chức các lớp tập huân cho các đôi tưựng 
lănh đạo, cán bộ thông tin cơ sờ (trưởng đài truyền thanh, 
truyền hình cấp huyện, cắp xà, Phòng văn hoá và thông tin, 
tuyên truyền viên, cán bộ ván hoá - xã hội) của các tỉnh 
theo lộ trình sô hoá truycn hinh mặt đâi
- Nội dung tập huấn dễ hiéu cần tùy chinh bám sát đối 
tượng, phù hợp với yêu cầu văn hóa, vùng, miên, ngòn 
ngừ...

- Đom vị được 
giao chủ trl hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự toán 
báo cáo Lành 
đạo Bộ phê 
duyệt
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ST T Ten nhiệm  vụ Đ ơn vị chủ trì Chi tỉct sản  phẩm G hi chú

2.2

Triển khai phương thức tuycn truyền 
miệng, phát tài liệu, lờ gắp, tờ  rơi thông 
qua việc sử  dụng đội ngũ tuyên truyên 
viên tại các điểm Bưu điện -  Văn hóa xã, 
củc đại lý, siêu thị điện m áy...

Vụ Thông tin 
cơ sở

- Hàng năm tổ chức in ấn, chuyển phát tờ gấp, tòr rơi về 
tuyên tmycn số hóa cho người dân thông qua việc sử dụng 
đội ngũ tuycn truyền viên tại các điém Bưu điộn -  Văn hóa 
xă, các đại lý, sicu thị điện m áy... số  lượng sản ph im  theo 
quy mô số dân của từng giai đoạn của Đề án sổ hóa truyền 
hỉnh.

- Đơn vị được 
giao chủ trì hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự toán 
báo cáo Lănh 
đạo Bộ phê 
duyệt ề

2.3

Tuyên truyền trên hệ thống bảng điện tử, 
bảng tấm lán  và xc bus tại 7 - 10 tinh 
trọnẹ điểm  thuộc nhóm II, III, IV của Dc 
án so hóa truyền hình mặt đất.

Cục Báo chí

- Hàng năm thuc quảng cảo tẩm lớn ngoài ười và trên các 
tuyến xc buýt nội đô tại 7 - 10 tinh trọng điếm thuộc nhỏm 
11, III, IV cũa Dồ án sổ hóa truyền hinh mặt đất.
- Số lượng biển đặt, số lượng xe và tuycn xe sỗ được xác 
định tại từng địa phương tùy theo nhu cầu hàng năm của 
viộc triển khai đề án số hóa truyền hình.

- Đơn vị được 
giao chù trì hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự  toán 
báo cáo Lãnh 
đạo Bộ phê 
duyệt.

2.4

Tổ chức các chương trình “Ngày số hỏa 
truyền hình” tại các địa đicm thích hợp 
trên đường phố tại các tình thuộc Nhổm 
II, III, IV của Đề án số hóa truyền hinh 
mặt đất (Tồ chức tại 15 tinh, thành phố 
trực thuộc TW).

Cục Phát 
thanh, Truyền 
hình và Thông 

tin điện tử

- Hàng năm tổ chức “Ngày sồ hỏa truyền hình”, bao gồm 
thiết lộp kios, đề truiìg bày thict bị thu xcm truyền hình số 
mặt đất, giới thiộu cách thu, lẳp đặt truyền hình số, phát tờ 
rơi, tờ gấp về số hóa truyền hình, phát các video clip, audio 
clip VC so hóa truyền hìnhẽ.. tụi các địa phương triển khai 
số hỏa truyền hỉnh.
- Số lượng các địa điểm tồ chức trôn cơ sở nhu cầu hủng 
năm.

- Đcm vị được 
giao chủ trì hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự toán 
báo cáo Lành 
đạo Bộ phê 
duyệt.

3 T uyên  tru y ền  qua m ạng viễn thông
Tổ chức các đợt nhắn tin tuyên truyền vè 
các nội dung sổ hỏa tniycn hình, đặc biệt 
là các thời điểm tát sóng truyền hình

Cục Viễn 
thông

- Tổ chức nhẩn tin tối thiểu 2 đợt (60 ngày và 15 ngày 
trước ngày tắt sóng truyền hình tương tự) tại địa phương 
theo lộ trìnli số hóa truyền hình đà được phê duyột.

- Đơn vị được 
giao chủ trì chi 
đạo các doanh
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S T T Tên Iiliiệm vụ Đ<m vị chủ trì Chi tict sản phâm C h i chú

tương tự tại các tinh thuộc Nhóm II, III, 
IV trên các mụng viền thông di động.

nghiộp viễn 
thông di động 
thực hiện theo 
kế hoạch được 
Uinh đạo Bộ 
phê duyệt.

4
T h iết lập  và duy tr ì các hộ thống thông 
tin hu trự  số hóa truyền  hỉnh

4.1
Xây dựng, vận hành cổng thông tin điện 
tử về số hóa truyền hình ị

4.1.1 Xây dựng cồng thòng tin điện tử
Trung tâm 
thông tin

a) Thông tin đẩy đủ, chính xác về:
- Mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiộn vả tinh hinh triển 
khai số hóa truyền đẫn, phát sỏng truyền hinh mặt đất trôn 
phụm vi cả nước, từng địa phưemg, địa bàn cụ thể.
- Lợi ích của ngirời dân khi tlìực hiện chuyổn đối từ truyên 
hinh tương tự mặt đẩt sang truyền hinh số mặt đất.
- Thông tin về vùng phù sóng truyền hình số mặt đất, cốc 
khu vực bị ảnh hưởng khi ngừng truyền hinh tương tự mặt 
đất, các nội dung cần thiết về thicl bị thu xem truyền hỉnh 
đáp ứng tiêu chuẩn truyền hình số lưu thông trên thị 
trường, các nội dung liên quan đến hỗ trợ cùa Nhà nước 
cho các đối tượng chính sách.
- Thông tin các nội dung cần thiết giúp người dân, hộ gia 
đình năm được cách lắp đặt, điều chinh thiết bị thu đê có 
thẻ thu xem truyền hình số mặt đất và các việc cần làm  khi 
chuyền đồi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền 
hinh số mặt đất hoặc các phương thức thu xem truyền hình

- Đưn vị được 
giao chủ trì hàng 
năm trên cơ sở 
khối lượng công 
việc, lập dự toán 
báo cáo Lanh 
đạo Bộ phê 
duyệt.
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cáp, vộ tinh, IPTV.
b) Bảo đảm lượng truy nhập của người dân theo lộ trinh số 
hỏa truyền hình. Kết nổi với cồng thông tin điện từ của các 
Bộ, Ngành và đja phương.

4.1Ễ2 Duy trì cổng thông tin điện tử
Trung tâm 
thông tin

- Định kỳ cộp nhật thông tin.
- Bảo đảm lượng truy nhập của người dân theo lộ trình số 
hỏa truyền hình. Kết nối với cổng thông tin điện từ cùa cảc 
Bộ, Ngành và địa phương.

- Đơn vị được 
giao chủ trì hàng 
năm trên cơ  sở 
khối lượng công 
việc, lập dự  toán 
báo cáo LAnh 
đạo Bộ phc 
duyệt.

4.2
HỖ trợ tổng đài tư vấn thông tin số hóa 
truyền hình

Trung tâm 
thông tin

- Bảo đảm đáp ứng nhu cẩu về số lượní» cuộc gọi và chốt 
lượng cuộc gọi hỏi đáp về số hóa truycn dẫn, phát sóng 
truyền hình mặt dát theo lộ trình số hóa truyền hình phù 
hợp với ycu cầu vân hóa, vùng, miền, ngôn ngữ Ế..
- Xây dựng cơ sở dừ liệu câu hỏi và trả lời hướng dần về về 
số hóa truyền dần, phát sóng truyền hình mặt đất.

- Dơn vị được 
giao chù trì hàng 
năm trên cơ sờ 
khối lượng công 
việc, lộp dự  toán 
báo cảo Lãnh 
đạo Bộ phê 
duyệt.

t
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